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Quadro de correlação de conteúdo. 

Item da INSTRUÇÃO TÉCNICA PRES/CEAM Nº 02/2016 - 
RETIFICADA 

Capítulo Página Título/ Observações 

4. Informações Gerais I I-1 1. Introdução 

4.1. Apresentar caracterização do empreendedor e da 
empresa responsável pela elaboração do EIA/Rima: 

I I-7 1.4 Caracterização do Empreendedor 

4.1.1. Apresentar caracterização do empreendedor e da 
empresa responsável pela elaboração do EIA/Rima: I 

I-7 1.4.1. Dados do Empreendedor ou Interessado 

4.1.2. Inscrição Estadual e C.N.P.J.; I-7 1.4.2. Dados do Responsável pela Execução dos Trabalhos 

4.1.3. Nome, telefone e endereço eletrônico do responsável 
pelos empreendimentos; 

I I-7 1.4.2. Dados do Responsável pela Execução dos Trabalhos 

4.1.4. Nome, telefone e endereço eletrônico do responsável 
técnico pela elaboração do EIA/Rima. 

I I-8 1.4.3. Dados do Responsável Legal pela Empresa Executora 

4.2. Apresentar os objetivos e as justificativas econômicas e 
socioambientais da implantação dos empreendimentos no 
contexto dos municípios, da sua região e do planejamento do 
setor a que pertence; 

I 

I-4 1.2.2. Justificativas Econômicas e Socioambientais 

I-6 1.3. Objetivos 

4.3. Listar o conjunto de leis e regulamentos, nos diversos 
níveis (federal, estadual e municipal), que regem sobre os 
empreendimentos e a proteção ao meio ambiente na área de 
influência e que tenham relação direta com a proposta 
apresentada. Deverá ser procedida, também, análise das 
limitações por eles impostas, bem como as medidas para 

II 

II-1 1.6 Leis e Regulamentos Pertinentes 

II-1 1.6.1 Licenciamento Ambiental 

II-4 1.6.2 Legislação Ambiental no Âmbito Federal 
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promover compatibilidade com o objetivo dos 
empreendimentos; 

II-9 1.6.3 Legislação Ambiental no Âmbito Estadual 

II-17 1.6.4. Legislação Ambiental no Âmbito Municipal 

4.4. Analisar a compatibilidade dos projetos, com as políticas 
setoriais, os planos e programas governamentais de ação 
federal, estadual e municipal, propostos ou em execução na 
área de influência, notadamente em consonância com a 
legislação, em especial no que tange ao Plano Diretor e 
Zoneamento Municipal; 

II II-18 
1.5. Compatibilidade dos projetos com as políticas setoriais, os 
planos e programas governamentais de ação federal, estadual e 
municipal 

4.5. Alternativas locacionais e tecnológicas IV IV-421 3.17. Alternativas Locacionais e Tecnológicas 

4.5.1. O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá contemplar 
alternativas locacionais e tecnológicas, justificando a 
alternativa adotada, inclusive a não realização dos 
empreendimentos, sob os pontos de vista técnico, ambiental e 
econômico, incluindo croquis e mapas para cada uma das 
alternativas locacionais apresentadas; 

IV IV-421 
3.17.1 Alternativas Tecnológicas 
3.17.2 Alternativas Locacionais 

4.5.2. Deverão ser identificados e avaliados, para cada 
alternativa locacional, os impactos ambientais gerados sobre a 
área de influência, em todas as etapas dos empreendimentos, 
incluindo as ações de manutenção e a desativação das 
instalações, quando for o caso. Apresentar quadro 
comparativo das alternativas; 

IV IV-432 3.17.2. Alternativas Locacionais 

4.5.2.1. Deverão ser apresentadas as alternativas de 
concepção de localização das estruturas que compõem o 
gasoduto, a linha de transmissão e o emissário utilizando-se 
planilhas comparativas das interferências ambientais 
vinculadas, e confrontando-as com a hipótese de não execução 

IV IV-432 
3.17.2. Alternativas Locacionais 
Hipótese de não execução da UTE e suas estruturas 
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das mesmas. A avaliação ambiental das alternativas deverá ser 
realizada, considerando principalmente o uso e a ocupação do 
solo da região onde passará o gasoduto, a linha de transmissão 
e o emissário. Indicar em mapas e em texto o estudo das 
alternativas de traçado e os critérios utilizados na escolha. 

4.5.3. Destacar vantagens e desvantagens socioeconômicas e 
ambientais de cada uma das alternativas tecnológicas, 
justificando a que possui menor impacto em relação às demais 
quando na construção e operacionalização. Apresentar quadro 
comparativo das alternativas; 

IV 

IV-422 3.17.1. Alternativas Tecnológicas 

IV-438 Quadro 68: Quadro comparativo das alternativas locacionais 

5. Descrição do Empreendimento IV IV-1 IV – Descrição do Empreendimento 

5.1. Apresentar localização do projeto em imagem 
georreferenciada, indicando na área de influência direta – AID, 
as seguintes informações:  

IV III-415 4.16. Áreas de influência do empreendimento 

5.1.1. Limites municipais; IV IV-41 4.5.7. Vias de Acesso e circulação existentes e projetadas 

5.1.2. As áreas urbanas e de expansão urbana; IV III-415 4.16. Áreas de influência do empreendimento 

5.1.3. A delimitação dos empreendimentos; IV III-415 4.16. Áreas de influência do empreendimento 

5.1.4. Os corpos d'água e seus usos; V 

V - 22 
5.2.4.1. Hidrografia das Áreas de Influência e da Área Diretamente 
Afetada 

V - 28 5.2.4.2. Caracterização da qualidade dos corpos hídricos 
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5.1.5. Corpo receptor dos efluentes e o ponto de lançamento; IV IV-83 4.8.4. Corpo receptor dos efluentes e o ponto de lançamento; ETE 

5.1.6. A cobertura vegetal; V V - 83 
5.3.1.1. Caracterização da Vegetação da Área de Influência Indireta 
(AII) e Direta (AID) 

5.1.7. As Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento; V V - 155 5.3.1.10. Unidades de Conservação 

5.1.8. As vias de acesso e circulação existentes e projetadas; IV IV-41 4.5.7. Vias de Acesso e circulação existentes e projetadas 

5.1.9. Os projetos colocalizados; IV 

IV-45 
4.5.8. Equipamentos de infraestrutura próximos ao 
empreendimento 

5.1.10. Os equipamentos de infraestrutura (portos, 
aeroportos, terminais logísticos, linhas de transmissão de 
energia, dutovias etc.). 

IV 

5.2. Apresentar em planta o arranjo geral da UTE, bem como 
os dutos, a adutora e a linha de transmissão, de forma a 
permitir a visualização da inserção dos empreendimentos na 
paisagem utilizando diferentes recursos visuais; 

IV IV-10 
4.4. Arranjo geral da usina termelétrica, dutos, adutora e linha de 
transmissão. 

5.3. Descrever os empreendimentos, compreendendo a usina 
termelétrica, o duto de gás, a adutora e a linha de transmissão, 
com as respectivas infraestruturas associadas a partir dos 
dados e informações constantes no projeto básico, com a 
incorporação de plantas, fluxogramas, ilustrações e anexos 
que venham a tornar a descrição dos empreendimentos clara 
e coesa; 

IV 

IV-20 
4.5. Descrição da usina termelétrica, o duto de gás, a adutora e a 
linha de transmissão, com as respectivas infraestruturas associadas 

IV-20 4.5.1. Funcionamento da Usina Termelétrica 

IV-22 4.5.2. Características da Turbina a Gás 
IV-29 4.5.2.1. Opções de fabricantes e modelos de turbinas 

IV-30 4.5.3. Instalação do Gasoduto 

IV-36 4.5.4. Linha de Transmissão 

IV-38 4.5.5. Instalação da Subestação 

IV-39 4.5.6. Linha de Adução (Tubulação do Sistema) 
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5.4. Descrever as tecnologias adotadas compreendendo o 
recebimento e estocagem das cargas diversas, sistemas de 
estocagem e transferência dos produtos, unidades que 
compõem o processo produtivo, sistemas de combustão e 
matriz de combustíveis utilizados; 

IV IV-56 4.6. Tecnologias adotadas no projeto 

5.5. Apresentar as características da UTE por fase de 
implantação informando, no mínimo: a capacidade de geração 
(MW), composição dos módulos de geração, características 
dos equipamentos principais e instalações auxiliares, 
exigências de espaço e arranjo de equipamentos; 

IV IV-58 4.7. Características da UTE por fase de implantação 

5.6. Descrever os sistemas de captação e tratamento de água 
para uso na UTE com fluxograma explicativo. Apresentar as 
especificações técnicas e os dados característicos das turbinas, 
caldeiras e outros equipamentos associados; 

IV 

IV-61 4.8. Sistemas de captação e tratamento de água 

IV-61 4.8.1 Consumo de água 

IV-63 4.8.2. Componentes do Sistema Adutor de Água Bruta 

IV-64 4.8.3. Captação e Tratamento de Água 

5.7. Apresentar um fluxograma geral dos projetos com 
indicação dos principais equipamentos, entradas e saídas de 
massa e energia no processo (macro fluxo planta ambiental), 
em que poderão ser observados os principais aspectos 
ambientais dos projetos, bem como sua localização física; 

IV 

IV-86 4.9. Fluxograma Geral do Projeto 

IV-154 4.12. Principais equipamentos e sistemas auxiliares mecânicos 

5.8. Apresentar as características técnicas da Linha de 
Transmissão (tensão nominal, comprimento total, largura da 
faixa de servidão, número de torres, distância entre torres, 
características das estruturas, número de circuitos e fases, 
espaçamento entre fases, tipos e bitolas dos cabos, 
suportabilidade contra descargas atmosféricas, distância 

IV IV-100 4.10. Características Técnicas da Linha de Transmissão 
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mínima entre os cabos e o solo, espaçamentos verticais 
mínimos em relação aos obstáculos e tipos de fundações). 

5.8.1. Fontes de distúrbios e interferências (rádio interferência, 
ruído audível, corona visual, campos elétricos, campos 
magnéticos); 

IV IV-105 4.10.1. Fontes de Distúrbios e Interferências 

5.8.2. Medidas de segurança a serem adotadas (confiabilidade 
e mecanismos de proteção); 

IV IV-107 4.10.2. Medidas de Segurança a Serem Adotadas 

5.8.3. Normas técnicas e práticas aplicáveis; IV IV-110 4.10.2. Normas Técnicas e Práticas Aplicáveis 

5.8.4. Aspectos fundiários e legais aplicáveis; IV IV-111 4.10.3. Aspectos Fundiários e Legais Aplicáveis 

5.8.5. Definição do traçado da LT; e IV IV-112 4.10.4. Definição do traçado da LT 

5.8.6. Projeto elétrico (LT, subestações, sistemas de 
segurança); 

IV IV-118 4.10.5. Projeto Elétrico (LT, subestação, sistemas de segurança) 

5.9. Caracterizar a dutovia quanto à localização do traçado, 
intersecções e conexões, principais instalações e 
equipamentos a serem construídos e operados, bem como os 

IV 
IV-127 4.11. Características Técnicas da Dutovia 

IV-127 4.11.1. Aqueduto 
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dados estimados que caracterizem a implantação e operação 
do empreendimento; 

IV-132 4.11.2. Gasoduto 

5.10. Apresentar, em foto aérea ou imagem de satélite, a 
delimitação do traçado para implantação da dutovia e da 
adutora confrontados com informações de uso e ocupação do 
solo no entorno, incluindo as áreas ambientalmente 
protegidas (Unidades de Conservação e Zonas de 
Amortecimento, Áreas Proteção de Mananciais, Zoneamento 
Ecológico Econômico, áreas tombadas, comunidades 
tradicionais etc.); projetos colocalizados; equipamentos de 
infraestrutura (portos, aeroportos, terminais logísticos, linhas 
de transmissão de energia, dutovias etc.); malha rodoviária e 
ferroviária, limites da faixa de servidão e suas instalações 
associadas; 

IV 

IV-127 4.11. Características Técnicas da Dutovia 

IV-127 4.11.1. Aqueduto 

IV-132 4.11.2. Gasoduto 

5.11. Descrever as especificações técnicas aplicáveis a cada um 
dos elementos da dutovia, nas suas fases de implantação e 
operação, tais como: traçado e extensão total aproximada (m); 
produtos e volumes transportados; vazões (m³/dia); diâmetro 
dos dutos (mm); profundidade média (m); largura da faixa de 
servidão (m); compartilhamento da faixa de servidão (m); e 
material utilizado para composição do duto; 

IV 

IV-127 4.11. Características Técnicas da Dutovia 

IV-127 4.11.1. Aqueduto 

IV-132 4.11.2. Gasoduto 

5.11.1. Origem e estimativa da mão de obra empregada em 
todas as fases do empreendimento; 

IV IV-141 4.11.3. Mão-de-Obra 
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5.12. Apresentar o cronograma geral das fases de implantação 
e operação dos empreendimentos e infraestrutura associada; 

IV IV-163 4.13. Cronograma Geral  

5.13. Apresentar para a fase de implantação IV IV-166 4.14. Fase de Implantação 

5.13.1. Descrição e cronograma físico e financeiro das etapas 
de implantação, dados técnicos, ilustrados por mapas, plantas, 
diagramas e quadros; 

IV IV-166 4.14.1. Cronograma Físico e Financeiro 

5.13.2. Equipamentos e técnicas construtivas, com destaque 
aos equipamentos potenciais de emissão de poluentes 
atmosféricos, ruídos e vibrações, justificando sua utilização; 

IV IV-171 
4.14.2. Equipamentos e técnicas construtivas, com destaque aos 
equipamentos potenciais de emissão de poluentes atmosféricos, 
ruídos e vibrações 

5.13.3. Limpeza e preparação do terreno, remoção da 
vegetação, terraplanagem, movimentos de terra; 

IV IV-174 
4.14.3. Limpeza e preparação do terreno, remoção da vegetação, 
terraplanagem, movimentos de terra 

5.13.4. Destinação do material advindo da remoção da 
vegetação, movimentação de terra, terraplenagem, escavação, 
entre outros, e descrição das áreas a serem utilizadas como 
bota-fora, se for o caso; 

IV IV-177 
4.14.4. Destinação do material advindo da remoção da vegetação 

5.13.5. Canteiros de obras (descrição, layout, localização, 
infraestrutura, pré-dimensionamento, cronograma de 
desativação); 

IV IV-177 
4.14.5. Canteiro de obras (descrição, layout, localização, 
infraestrutura, pré-dimensionamento, cronograma de 
desativação) 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Quadro de Correlação 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A  

 

5.13.6. Localização e dimensionamento preliminar das 
atividades a serem desenvolvidas no canteiro de obras 
(alojamentos, refeitórios, serralheria, depósitos, oficina 
mecânica), infraestrutura de saneamento e destinação dos 
efluentes gerados, demanda e origem de água e energia; 

IV IV-180 
4.14.6. Localização e dimensionamento preliminar das atividades a 
serem desenvolvidas no canteiro de obras. 

5.13.7. Origem, tipos e estocagem dos materiais de 
empréstimo, incluindo jazidas e local de bota-fora se 
necessário; 

IV IV-181 
4.14.7. Origem, tipos e estocagem dos matérias de empréstimo, 
incluindo jazidas e local de bota-fora se necessário. 

5.13.8. Memorial descritivo, justificativas e critérios de 
dimensionamento das construções, indicando: 

IV IV-183 
4.14.8. Memorial Descritivo, justificativas e critérios de 
dimensionamento das construções 

5.13.8.1. Principais aspectos e técnicas construtivas do 
gasoduto e as diretrizes para a definição de soluções 
específicas ou projetos especiais; 

IV IV-183 4.14.8.1. Principais aspectos e técnicas  

5.13.8.2. Investigações geotécnicas preliminares, 
levantamentos topográficos e cadastrais; 

IV IV-186 
4.14.8.2. Investigações geotécnicas preliminares e levantamentos 
topográficos 

5.13.3. Abertura de valas e ajustes na morfologia do terreno, 
estimando a movimentação de solo e rocha das escavações 
(m³) por atividade de implantação da dutovia e da adutora 
(escavação das valas, ajustes na morfologia do terreno de 
trechos do traçado, obras de terminais, city gates e estruturas 
associadas); 

IV IV-193 
4.14.8.3. Abertura de valas e ajustes na morfologia do terreno, 
estimando a movimentação de solo e rocha das escavações por 
atividade de implantação da dutovia e da adutora 
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5.13.8.4. Indicar os eventuais trechos do traçado do gasoduto 
e da adutora que necessitarão de ajustes na morfologia do 
terreno, as eventuais áreas de empréstimo e depósito de 
material excedente - DME, informando também a capacidade 
(m³) e as diretrizes adotadas para a escolha das áreas; 

IV IV-196 
4.14.8.4. Indicar os eventuais trechos do traçado do gasoduto e da 
adutora que necessitarão de ajustes na morfologia do terreno 

5.13.8.5. Colocação e assentamento dos dutos, indicando os 
procedimentos a serem adotados e locais de desfile, 
montagem e soldagem dos tubos. Apresentar as seções tipos 
para assentamento dos dutos; 

IV IV-196 4.14.8.5. Colocação e assentamento dos dutos 

5.13.8.6. Sinalização. IV IV-197 4.14.8.6. Sinalização 

5.13.8.7. Liberação de faixas de servidão; IV IV-199 4.14.8.7. Liberação de faixas de servidão 

5.13.8.8. Implantação das praças de montagem de torres e de 
lançamento de cabos; 

IV IV-202 
4.14.8.8. Implantação das praças de montagem de torres e de 
lançamento de cabos 

5.13.8.9. Implantação das torres; IV IV-204 4.14.8.9. Implantação das torres 

5.13.8.10. Descrição do processo de fundações das torres; IV IV-206 4.14.8.10. Descrição do processo de fundações das torres 

5.13.8.11. Lançamento dos cabos condutores; IV IV-207 4.14.8.11. Lançamento dos cabos condutores 
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5.13.8.12. Adequação/Construção das subestações; IV IV-209 4.14.8.12. Adequação/Construção das subestações 

5.13.8.13. Interferências de travessias da LT e torres nas faixas 
de servidão de rodovia, ferrovia, gasoduto e corpos hídricos, 
com solicitação das anuências dos órgãos responsáveis, onde 
couber; 

IV IV-209 
4.14.8.13. Interferências de travessias da LT e torres nas faixas de 
servidão de rodovia, ferrovia, gasoduto e corpos hídricos 

5.13.8.14. Apresentar e justificar, para a adutora, as fórmulas 
e critérios de cálculos adotados: vazão, diâmetro, velocidade, 
natureza do material, cota do ponto de captação, entre outros; 

IV IV-225 
4.14.8.14. Apresentar e justificar, para a adutora, as fórmulas e 
critérios de cálculo adotado 

5.13.9. Descrição do sistema de drenagem das águas 
superficiais, não só as que tendam a escoar para a área do 
empreendimento, bem como aquelas que precipitam 
diretamente sobre essa área, indicando o traçado, rede de 
drenagem e pontos de lançamento; 

IV IV-232 4.14.9. Descrição do sistema de drenagem das águas superficiais 

5.13.10. Descrição do sistema de controle de emissões de 
material particulado proveniente de terraplenagem e de 
circulação de veículos em vias pavimentadas ou não; 

IV IV-243 
4.14.10. Descrição do sistema de controle de emissões de material 
particulado 

5.13.11. Previsão de tráfego de veículos e plano de sinalização 
para os acessos principais; 

IV IV-243 
4.14.11. Previsão de tráfego de veículos e plano de sinalização para 
os acessos principais 
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5.13.12. Estudo de Tráfego contendo: capacidade das vias em 
absorver a frota adicionada pela implantação e operação da 
usina, viabilidade de trafegabilidade das viaturas pelas vias 
existentes, pontos críticos, propostas de melhoria das vias de 
acesso e das projetadas, e impactos gerados sobre o trânsito, 
qualidade do ar; 

IV IV-249 4.14.12. Estudo de tráfego 

5.13.13. Descritivo do sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, com os estudos necessários; 

IV IV-301 
4.14.13. Descritivo do sistema de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário 

5.13.14. Descrição dos sistemas de controle de efluentes 
oleosos; 

IV IV-306 
4.14.14. Descrição dos sistemas de controle de efluentes oleosos 

5.13.15. Sistema de gerenciamento de resíduos gerados de 
acordo com a legislação vigente; 

IV IV-307 
4.14.15. Sistema de gerenciamento de resíduos gerados de acordo 
com a legislação vigente 

5.14. Na fase de operação apresentar, no mínimo, as seguintes 
informações: 

IV IV-308 4.15. Fase de Operação 

5.14.1. Quanto à UTE: IV IV-308 4.15.1. Usina Termelétrica 

5.14.1.1. A tecnologia adotada, descrevendo o funcionamento 
da UTE contemplando seus equipamentos e sistemas; 
descrição e quantificação dos consumos de água e geração de 
efluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos; sistemas de 
tratamento de água e efluentes; 

IV IV-308 
4.15.1.1. Tecnologia Adotada e Descrição do funcionamento da 
UTE 
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5.14.1.2. Equipamentos/sistemas de controle da poluição do ar 
(e suas respectivas eficiências esperadas de abatimento de 
emissões atmosféricas), água, ruídos, resíduos e riscos; 

IV IV-313 
4.15.1.2. Equipamentos/sistemas de controle da poluição do ar, 
água, ruídos, resíduos e riscos 

5.14.1.3. Os dados e especificações das turbinas / geradores / 
compressores conforme: tipo e modelo; capacidade de cada 
equipamento em função da geração energética (MW); 
combustível utilizado e composição; consumo de combustível 
por equipamento (m³/h ou t/h) utilizado no cálculo; densidade 
do combustível; PCI's e PCS's do combustível utilizado nos 
cálculos de emissão (kcal/N³, kcal/ s³ ou kcal/kg); 

IV IV-314 4.15.1.3. Os dados e especificações das turbinas 

5.14.1.4. Estimativa das emissões atmosféricas, conforme 
Anexo 3. 

IV IV-315 4.15.1.4. Estimativa das emissões atmosféricas 

5.14.1.5. Tecnologias de processo e de controle ambiental 
disponíveis no mercado nacional e internacional, para as 
instalações, indicando os níveis de emissão esperados para os 
poluentes atmosféricos a serem estudados, relacionando-os 
com os limites nacionais e internacionais de emissão 
preconizados; 

IV IV-315 4.15.1.5. Tecnologias de Processo e Controle Ambiental  

5.14.1.6. Equipamentos da unidade, indicando cada fonte 
geradora de poluentes atmosféricos e as respectivas cargas 
poluidoras, estimadas em kg/h; 

IV IV-317 
4.15.1.6. Equipamentos da unidade, com indicação de cada fonte 
geradora de poluentes atmosféricas 
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5.14.1.7. Características e quantidades das emissões de gases 
efeito estufa a serem gerados decorrentes do processo, 
apresentando memorial de cálculo e fatores de emissão 
utilizados; 

IV IV-317 
4.15.1.7. Características e quantidades das emissões de gases 
efeito estufa a serem gerados de correntes do processo, 
apresentando memorial de cálculo e fatores de emissão utilizados 

5.14.1.8. Fator de Compensação Energética, de acordo com o 
Decreto 41.4318, de 26 de maio de 2008. 

IV IV-319 
4.15.1.8. Fator de Compensação Energética, de acordo com o 
Decreto 41.4318, de 26 de maio de 2008 

5.14.1.9. Insumos a serem utilizados no processo industrial, 
bem como as formas de transporte, de armazenamento e suas 
características. Descrever as características físico-químicas do 
combustível a ser consumido na usina, destacando aquelas que 
possam acarretar a formação de poluentes. Apresentar as 
demandas de gás para as várias fases de operação; 

IV IV-320 4.15.1..9. Insumos a serem utilizados no processo industrial  

5.14.1.10. Consumo de combustível (gás) para a fase de 
operação e características técnicas das dutovias; 

IV IV-324 
4.15.1..10. Consumo de combustível (gás) para a fase de operação 
e características técnicas das dutovias 

5.14.1.11. Diagramas de balanço térmico das várias fases do 
projeto; 

IV IV-327 4.15.1.11. Diagramas de Balanço Térmico 

5.14.1.12 Caracterização das principais fontes de ruído, 
inclusive com indicação de dispositivos de atenuação e níveis 
sonoros esperados a 1m da fonte;relevância conferida a cada 
um deles pelos grupos sociais afetados; 

IV IV-333 4.15.1.12. Características da principais fontes de ruído 
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5.14.1.13 Descrição do sistema de resfriamento, de controle de 
poluição e do plano de gestão ambiental das atividades de 
operação; 

IV IV-334 
4.15.1.13. Descrição do sistema de resfriamento, de controle de 
poluição e do plano de gestão ambiental das atividades de 
operação 

5.14.1.14. Estimar a mão de obra necessária à operação do 
empreendimento; 

IV IV-338 
4.15.1.14. Estimar a mão de obra necessária à operação do 
empreendimento 

5.14.1.15. Balanço hídrico do processo (utilizando diagrama de 
blocos) contemplando consumo de água, efluentes líquidos 
gerados, águas recirculadas, águas descartadas etc; 

IV IV-348 4.15.1.15. Balanço hídrico do processo 

5.14.2. Para o abastecimento de água: IV IV-349 4.15.2. Para o abastecimento de Água 

5.14.2.1. Apresentar as alternativas disponíveis de 
abastecimento de água para a fase de operação, com 
respectivos estudos (localização, informações sobre captação, 
estimativa e vazão, pontos de reserva e distribuição). 
Considerar para definição das alternativas o monitoramento 
de águas superficiais e subterrâneas em termos quantitativos 
e qualitativos. 

IV IV-349 
4.15.2.1. Apresentar as alternativas disponíveis de abastecimento 
de água para a fase de operação 

5.14.2.2. Descrever a alternativa proposta para a captação e 
tratamento da água necessária ao empreendimento, com base 
no fluxograma geral de processo e das diversas etapas do 
tratamento de água, de modo a torná-la adequada aos 
diversos usos requeridos. 

IV IV-351 
4.15.2 2. Descrever a alternativa proposta para a captação e 
tratamento da água necessária ao empreendimento 
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5.14.2.3. Apresentar o balanço hídrico do processo (utilizando 
diagrama de blocos) e formas previstas para o atendimento 
das demandas. Relacionar as fontes da água a serem utilizadas 
pelo empreendimento apresentando a localização dos pontos 
de captação de água e de lançamento dos efluentes líquidos, 
em mapa com escala 1:25.000 ou maior detalhe. 

IV IV-355 
4.15.2.3. Apresentar o balanço hídrico do processo (utilizando 
diagrama de blocos) e formas previstas para o atendimento das 
demandas 

5.14.3. Para os efluentes líquidos industriais: IV IV-364 4.15.3. Efluente Líquidos Industriais 

5.14.3.1. Levantamento das fontes de efluentes líquidos, com 
prováveis composições em concentração e cargas, vazões 
horárias e diárias; 

IV IV-364 4.15.3.1. Levantamento dos Efluente Líquidos Industriais 

5.14.3.2. Balanço hídrico dos efluentes líquidos gerados em 
todas as unidades, descritivo e em fluxograma, com águas 
utilizadas, águas recirculadas e águas descartadas; 

IV IV-365 
4.15.3.2. Balanço hídrico dos efluentes líquidos gerados em todas 
as unidades 

5.14.3.3. Descrição e fluxograma dos sistemas de controle, 
com respectivas eficiências para os principais parâmetros de 
interesse; 

IV IV-368 4.15.3.3. Descrição e fluxograma dos sistemas de controle 

5.14.4. Para o sistema de esgotamento sanitário: IV IV-371 4.15.4. Sistema de Esgotamento Sanitário 
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5.14.4.1. Descrição dos parâmetros de projeto: as vazões, 
composições, cargas etc.; 

IV IV-371 4.15.4.1. Descrição dos parâmetros de projeto 

5.14.4.2. Descrição do sistema de tratamento de esgotos 
sanitários e águas residuais de refeitório e de cozinha, de 
forma a atender a DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga 
Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não 
Industrial e a NT-202.R-10 – Critérios e Padrões para 
Lançamento de Efluentes Líquidos, apresentando as 
respectivas eficiências e concentrações finais. 

IV IV-374 
4.15.4.2. Descrição do sistema de tratamento de esgotos sanitários 
e águas residuais de refeitório e de cozinha. 

5.14.5. Para as águas pluviais contaminadas: IV IV-374 4.15.5. Águas Pluviais Contaminadas 

5.14.5.1. Apresentar as fontes de águas pluviais contaminadas, 
com respectivas vazões e possíveis contaminantes; 

IV IV-374 4.15.5.1. Apresentar as fontes de águas pluviais contaminadas 

5.14.5.2. Prever na proposta de controle bacias de acumulação 
das águas pluviais contaminadas, de forma a serem 
direcionadas para sistemas de tratamento de efluentes 
líquidos industriais, considerando a possibilidade de reuso. 

IV IV-378 
4.15.5.2. Proposta de controle bacias de acumulação das águas 
pluviais contaminadas 

5.14.6. Para os resíduos sólidos urbanos e industriais: IV IV-378 4.15.6. Resíduos sólidos urbanos e industriais 

5.14.6.1. Levantamento dos possíveis resíduos a serem 
gerados, com as quantidades previstas e alternativas de 
destinação de acordo com a legislação vigente; 

IV IV-378 4.15.6.1. Levantamento dos possíveis resíduos a serem gerados 
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5.14.6.2. Definição dos sistemas de manuseio, 
acondicionamento, armazenamento transitório, coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos a serem gerados; 

IV IV-382 
4.15.6.2. Definição dos sistemas de manuseio, acondicionamento, 
coleta, transporte e destinação final dos resíduos 

5.14.6.3. Proposta de Gestão de Resíduos, priorizando a não 
geração e, secundariamente, as alternativas de redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento e, em último caso, 
caracterização do número e qualificação de funcionários 
necessários. 

IV IV-382 4.15.6.3. Proposta de Gestão de Resíduos 

5.14.7. Quanto à LINHA DE TRANSMISSÃO apresentar a 
descrição dos serviços a serem desenvolvidos na operação e 
manutenção da linha de transmissão e subestação, tais como: 

IV IV-384 4.15.7. Quanto à Linha de Transmissão 

5.14.7.1. Informar os acessos permanentes, as restrições de 
uso e ocupação do solo da faixa de servidão, as medidas 
preventivas e corretivas de segurança e ambientais previstas; 

IV IV-384 
4.15.7.1. Informar os acessos permanentes, as restrições de uso e 
ocupação do solo da faixa de servidão, as medidas preventivas e 
corretivas de segurança e ambientais previstas 

5.14.7.2. Indicar tipos e periodicidade das atividades de 
manutenção, incluindo inspeção da linha, da subestação e da 
faixa de servidão; 

IV IV-388 
4.15.7.2. Indicar tipos e periodicidade das atividades de 
manutenção 

5.14.7.3. Apresentar os procedimentos operacionais rotineiros 
de conservação dos acessos e da faixa de servidão; e 

IV IV-388 
4.15.7.3. Procedimentos operacionais rotineiros de conservação 
dos acessos e da faixa de servidão 

5.14.7.4. Estimar a mão de obra necessária à operação do 
empreendimento. 

IV IV-389 
4.15.7.4. Estimar a mão de obra necessária à operação do 
empreendimento 

5.14.8. Quanto à ADUTORA: IV IV-398 4.15.8. Quanto à adutora 

5.14.8.1. Características construtivas e de projeto do duto, 
incluindo informações tais como: diâmetro do duto, pressão de 
projeto, pressão de operação, comprimento, localização, tipo 
de revestimento, traçado, altura, vazões previstas e velocidade 
de captação. 

IV IV-398 4.15.8.1. Características construtivas e de projeto do duto 
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5.14.9. Quanto ao GASODUTO: IV IV-399 4.15.9. Quanto ao gasoduto 

5.14.9.1. Caracterização do produto a ser transportado, sua 
composição (características físico-químicas e toxicológicas) e 
aspectos de segurança; 

IV IV-399 4.15.9.1. Caracterização do produto a ser transportado 

5.14.9.2. Procedimentos operacionais rotineiros de 
conservação e operação do duto; 

IV IV-401 
4.15.9.2. Procedimentos operacionais rotineiros de conservação e 
operação do duto 

5.14.9.3. Necessidades de acessos por meio de propriedades 
de terceiros e de limpeza da faixa de servidão. No caso de 
interligação, detalhar o acesso a túneis e adutora; 

IV IV-401 
4.15.9.3. Necessidades de acessos por meio de propriedades de 
terceiros e de limpeza da faixa de servidão 

5.14.9.4. Intervenções para manutenção e conservação da 
faixa e troca de trechos dos tubos; 

IV IV-402 
4.15.9.4. Intervenções para manutenção e conservação da faixa e 
troca de trechos dos tubos 

5.14.9.5. Sistema de controle de vazão, de odorização e de 
abertura e fechamento de válvulas; 

IV IV-402 
4.15.9.5. Sistema de controle de vazão, de odorização e de 
abertura e fechamento de válvulas 

5.14.9.6. Sistemas de segurança associados ao 
empreendimento; 

IV IV-403 4.15.9.6. Sistemas de segurança associados ao empreendimento 

5.14.9.7. Procedimentos para controle de uso e ocupação do 
solo para as áreas de servidão do duto; 

IV IV-404 
4.15.9.7. Procedimentos para controle de uso e ocupação do solo 
para as áreas de servidão do duto 

5.14.9.8. Procedimentos e sistemas de monitoramento e 
detecção de vazamento, bem como periodicidade; 

IV IV-406 
4.15.9.8. Procedimentos e sistemas de monitoramento e detecção 
de vazamento, bem como periodicidade. 

5.14.9.9. Acompanhamento das condições geotécnicas do 
substrato; 

IV IV-406 
4.15.9.9. Acompanhamento das condições geotécnicas do 
substrato 
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5.14.9.10. Sistemas de bloqueio e de comunicação no caso de 
acidentes; 

IV IV-408 
4.15.9.10. Sistemas de bloqueio e de comunicação no caso de 
acidentes 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA V V-1 5. Diagnóstico Ambiental  

6.1. Definir, justificar e apresentar em mapa devidamente 
georreferenciado os limites das áreas geográficas a ser direta e 
indiretamente afetadas pelo empreendimento (ADA – Área 
Diretamente Afetada, AID – Área de Influência Direta e AII – 
Área de Influência Indireta), considerando, em todos os casos, 
bacias hidrográficas e ecossistemas na qual se localiza ou o 
recorte político-administrativo para o meio socioeconômico, 
apresentando a justificativa da definição das áreas de 
influência e incidência dos impactos, acompanhada de 
mapeamento, em escala adequada. 

IV IV-415 4.16. Áreas de influência do empreendimento 

6.1.1. Plotar nos mapas de delimitação das áreas de influência 
as Áreas de Domínio Público, Áreas de Preservação 
Permanente, Unidades de Conservação da Natureza e áreas 
protegidas por legislação especial; 

V V-154 5.3.1.10. Unidades de Conservação 

6.2. Descrever e analisar os fatores ambientais e suas 
interações de modo a caracterizar claramente as alterações 
dos fatores ambientais considerados, incluindo mapas 
temáticos e fotografias. 

V 
V-1 5.1. Apresentação 

V-1 5.2.1.Caracterização da Região 

6.3. Apresentar a metodologia empregada para levantamento 
dos dados e informações que subsidiaram o detalhamento de 
cada item relacionado ao Meio Físico, Biótico e 
Socioeconômico. 

V 
IV-100 5.3.1.4. Metodologia da Caracterização da Vegetação da ADA 

V-181 5.2.2. Caracterização da Fauna das Área Diretamente Afetada 
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6.4. MEIO FÍSICO V V-1 5.2. Meio Físico 

6.4.1. Delimitação da bacia hidrográfica (preferencialmente, 
a(s) ottobacia(s) - segundo resolução CNRH nº 30/2002 - 
correspondentes) dos corpos hídricos que se encontram na 
área do empreendimento, indicando sua área, em mapa 
georreferenciado; 

V V-18 5.2.4. Hidrologia 

6.4.2. Caracterização geomorfológica, pedológica e geológico-
geotécnica, incluindo perfis de sondagens e capacidade de 
suporte do solo; 

V 

V-52 5.2.7. Geomorfologia 

V-52 5.2.7.1. Geomorfologia do Estado do Rio de Janeiro 

V-56 5.2.7.2. Geomorfologia do Município de Campos dos Goytacazes 

V-59 
5.2.7.3. Geomorfologia das Áreas de Influência e Área Diretamente 
Afetada (ADA) 

V-71 5.2.9. Pedologia 

V-71 5.2.9.1. Pedologia do Estado do Rio de janeiro 
V-73 5.2.9.2. Pedologia de Campos dos Goytacazes 

V-75 
5.2.9.3. Pedologia das Áreas de Influência e Área Diretamente 
Afetada (ADA) 

V-62 5.2.8. Geologia 

V-62 5.2.8.1. Geologia do Estado do Rio de janeiro 

V-65 5.2.8.2. Geologia de Campos dos Goytacazes 

V-67 
5.2.8.3. Geologia das Áreas de Influência e Área Diretamente 
Afetada (ADA) 

V-77 5.2.10. Perfis de sondagem e Capacidade de suporte do solo 

6.4.3. Levantamento topográfico da ADA; V V-77 5.2.10. Perfis de sondagem e Capacidade de suporte do solo 
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6.4.4. Caracterização dos possíveis processos erosivos e de 
sedimentação, estabilização dos solos, encharcamento (risco 
hidro meteorológico) no local e seu entorno; 

V V-43 
5.2.4.3. Caracterização dos possíveis processos erosivos, de 
sedimentação, estabilização do solo e encharcamento 

6.4.5. Caracterização hidrológica dos corpos hídricos; V V-22 
5.2.4.1. Hidrografia das Áreas de Influência e da Área Diretamente 
Afetada 

6.4.6. Caracterização da qualidade dos corpos hídricos, 
considerando os diferentes compartimentos (água e 
sedimento), buscando identificar as diferenças, os períodos de 
estiagem e de chuva mais intensa. Devem ser utilizados 
parâmetros bacteriológicos, físico-químicos e biológicos, de 
fontes secundárias e dados primários, quando necessário; 

V V-26 5.2.4.2. Caracterização da qualidade dos corpos hídricos 

6.4.7. Avaliação da capacidade de suporte do corpo hídrico 
para os diversos poluentes a serem lançados pelo 
empreendimento; 

V V-45 5.2.4.5. Vulnerabilidade da contaminação do aquífero 

6.4.8. Caracterização da FMP dos corpos hídricos da região de 
estudo; 

V V-44 
5.2.4.4. Caracterização da FMP dos corpos hídricos da região de 
estudo 

6.4.9. Caracterização do nível de ruído; V 

V-47 5.2.6. Caracterização do Nível de Ruído 

V-47 5.2.6.1. Legislação Aplicada para níveis de ruído 

V-47 5.2.6.2. Medições Realizadas 

V-49 5.2.6.3. Equipamento utilizado 

V-49 5.2.6.4. Localização dos Pontos de Medição 

V-50 5.2.6.5. Resultados 

6.4.10. Caracterização climatológica da região; V 

V- 9 5.2.3. Caracterização Climatológica 

V- 9 5.2.3.1. Precipitação Pluviométrica 
V-11 5.2.3.2. Temperatura do Ar 

V-12 5.2.3.3. Pressão Atmosférica 

V-13 5.2.3.4. Umidade Relativa do Ar 
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V-15 5.2.3.5. Insolação 

V-16 5.2.3.6. Vento 

6.4.11. Caracterização da qualidade do ar da região; V V-46 5.2.5. Caracterização da qualidade do ar 

6.4.12. Estabelecimento da vulnerabilidade da contaminação 
do aquífero, discriminando a metodologia utilizada. 

V V-45 5.2.4.5. Vulnerabilidade da contaminação do aquífero 

6.5. MEIO BIÓTICO V V-79 5.3. Meio Biótico 

FLORA V V-80 5.3.1. Flora 

6.5.1. Realizar, na ADA, Inventário Florestal por amostragem, 
elaborado por profissional(is) da engenharia florestal 
devidamente habilitado(s), com a(s) respectiva(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica, contendo, no 
mínimo, o seguinte: 

V V-100 

5.3.1.3. Inventário Florestal da ADA 

Inventário Florestal na ADA elaborado por profissional  (is) da 
engenharia florestal 

6.5.1.1. Intervalo de confiança para a média, com Erro de 
Amostragem de, no máximo, 10% (dez por cento) e 
Probabilidade de 95%(noventa e cinco por cento); 

V V-101 

5.3.1.3. Inventário Florestal da ADA 

Intervalo de confiança para a média, com Erro de Amostragem de, 
no máximo, 10% (dez por cento) e Probabilidade de 95%(noventa 
e cinco por cento); 

6.5.1.2. Cálculo da Intensidade Amostral, com sua respectiva 
memória de cálculo; 

V V-102 

5.3.1.3. Inventário Florestal da ADA 

Cálculo da Intensidade Amostral, com sua respectiva memória de 
cálculo; 

V V-104 5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA 
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6.5.1.3. Descrição detalhada da metodologia de amostragem 
utilizada, e suas respectivas justificativas baseadas em 
literatura científica; 

Amostragem 

6.5.1.4. Descrição do dimensionamento escolhido para as 
unidades amostrais, e suas respectivas justificativas – o 
formato das unidades amostrais deverá ser retangular; 

V V-112 
5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA 

Descrição do dimensionamento das unidades amostrais 

6.5.1.5. Alocação de todas as unidades amostrais em mapas 
georreferenciados, em escala compatível, na projeção UTM e 
datum horizontal SIRGAS 2000; 

V V-113 

5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA  

Alocação de todas as unidades amostrais em mapas 
georreferenciados, em escala compatível, na projeção UTM e 
datum horizontal SIRGAS 2000. 

6.5.1.6. Cópia de todas as fichas de campo, ou planilha 
eletrônica fidedigna. 

V V-116 
5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA 

Planilha Eletrônica Fidedigna  

6.5.1.7. Diâmetro à altura do peito (DAP) mínimo de inclusão 
igual a 5 cm; 

V V-116 

5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA 

6.5.1.7.1. Para a vegetação com DAP inferior a 5 cm, ou para 
os indivíduos com altura inferior a 1,30m, considerar o 
Diâmetro à Altura do Colo (DAC); 

Planilha Eletrônica Fidedigna 

6.5.1.7.2. Para a vegetação herbácea, plântulas e epífitas, 
considerar sub-amostras de 1,00 m x 1,00 m, com distribuição 
sistemática simples ao longo da área do levantamento, 
incluindo-se todas as plantas presentes nas parcelas, 
independentemente da sua forma biológica; 

V V- 148 

5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Vegetação herbácea, plântulas e epífitas 

6.5.1.8. Listagem das espécies florestais (nome popular, nome 
científico, família botânica, grupo ecológico e origem) – não 
serão aceitos nomes científicos somente em nível de gênero; 

V V-119 
 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 
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(mencionar em quais herbários foram depositados os materiais 
coletados e identificados); 

 

 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 
 6.5.1.8.1. Quando da identificação de espécie com o nome 

científico incompleto (no mínimo em nível de gênero), o 
mesmo será considerado caso o gênero conste em lista de 
espécies da flora ameaçada de extinção. 

6.5.1.9. Distribuição diamétrica por espécie; V IV-140 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Distribuição Diamétrica 

6.5.1.9.1. Para a vegetação herbácea, plântulas e epífitas, 
descrever por metro quadrado, no caso das duas primeiras ou, 
por número de indivíduos no caso da última; 

V V-155 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Porcentagem de Espécies por Sub-amostra 

6.5.1.10. Distribuição por classes de altura total; V V-141 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Distribuição por Classe de Altura Total  

6.5.1.11. Área basal, volume total e médio por espécie e por 
espécie/hectare; 

V V-142 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Área Basal e Volumetria das Parcelas  

6.5.1.12. Parâmetros Fitossociológicos calculados dentro das 
unidades amostrais para toda a população: densidade absoluta 
(DA), densidade relativa (DR), dominância absoluta (DoA), 
dominância relativa (DR), Frequência absoluta (FA), Frequência 
relativa (FR), índice de valor de importância (IVI), índice do 
valor de cobertura (IVC), e outros que forem considerados 
pertinentes; 

V V-143 

5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal  

Parâmetros Fitossociológicos dos Indivíduos Registrados nas 
Parcelas 

6.5.1.13. Caracterização ecológica dentro das unidades 
amostrais com a descrição: 

V 

V-146 

 
 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal  
 

6.5.1.13.1. Da fitofisionomia, estratos predominantes 
(herbáceo, arbustivo, arbóreo e emergente); 

V 
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6.5.1.13.2. Das características do sub-bosque, e das 
características da serrapilheira; 

V 
 
Caracterização ecológica dentro das unidades amostrais 

6.5.1.13.3. Da presença de bromeliáceas, orquidáceas, 
cactáceas, lianas e cipós; 

V 

6.5.1.14. Identificação das espécies ameaçadas de extinção 
existentes na área do empreendimento, listadas na Portaria 
MMA nº 443/2014, devidamente georreferenciadas como 
estabelece a Lei Federal nº 11.428/2006, e seu Decreto 
Regulamentador (nº 6.660/2008); 

V V-119 

5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal  

Listagem das Espécies Florestais  

6.5.1.15. No caso de existirem espécies ameaçadas de 
extinção, enquadradas na Portaria MMA nº 443/2014, o 
empreendedor deverá apresentar estudo científico, elaborado 
por especialista(s) botânico(s) pertencente(s) a Instituição de 
notório saber na área de botânica no Estado do Rio de Janeiro 
(JBRJ, UFRJ/Ecologia, UFRJ/Botânica, UFRJ/Museu Nacional, 
UERJ/Departamento de Botânica, UFRRJ/Instituto de Botânica, 
UFF/Labes, UENF/Herbário). Este estudo deverá avaliar se a 
supressão de indivíduos da(s) espécie(s) ameaçada(s) de 
extinção, existente(s) na área a ser suprimida, não acarretará, 
em qualquer hipótese, em risco à sua sobrevivência in situ, 
bem como especifique e adote, através de apresentação de 
Plano de Recuperação e Conservação, práticas que visem 
garantir a preservação da(s) mesma(s) na área de influência 
direta. 

V 
V-147 

5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal  

Reposição Florestal 

  

6.5.1.16. Apresentar a localização da(s) área(s) de Reposição 
Florestal, conforme estabelece a Resolução Inea nº 89/2014, 
considerando as premissas contidas no art. 4º; 

V V-162 5.3.1.8. Reserva Legal 
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6.5.2. Mapeamento georreferenciado da cobertura vegetal 
presente na ADA, incluindo as formações vegetais herbáceas, 
arbustivas e arbóreas em seus diferentes estágios de 
regeneração natural (inicial, médio e avançado), identificando 
cada uma dessas formações com legendas distintas, bem como 
àquela(s) que poderá(ão) ser alvo de supressão (formato 
digital SHP, em Sistema de projeção UTM e datum SIRGAS 
2000); 

V 

V-158 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

Mapeamento georreferenciado da cobertura vegetal presente na 
ADA 

V-159 
5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal  

5.3.1.6. Supressão de Vegetação 

6.5.3. Descrever os estágios sucessionais (inicial, médio e 
avançado) da vegetação nativa presente na AID e ADA, de 
acordo com os parâmetros descritos pelas Resoluções 
CONAMA nº 10/93 e 06/94, com a indicação das respectivas 
áreas (em hectare) em tabelas, texto e mapas 
georreferenciados; 

V 

V-80 
5.3.1.1. Caracterização da Vegetação da Área de Influência Indireta 
(AII) e Direta (AID) 

V-98 
5.3.1.2. Caracterização da vegetação da Área Diretamente Afetada 
(ADA) 

6.5.4. Descrever as Áreas de Preservação Permanente (APP), 
conforme artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, bem como o art. 268 
da Constituição Estadual do Rio de Janeiro (CERJ), com a 
indicação das respectivas áreas (em hectare) em tabelas, texto 
e mapas georreferenciados; 

V V-161 5.3.1.7. Área de Preservação Permanente 
6.5.5. De acordo com a CERJ (art.268), são áreas de 
preservação permanente: 
I – os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 
II – as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de 
dunas, as dunas, costões rochosos e as cavidades naturais 
subterrâneas-cavernas; 
III – as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas 
superficiais; 
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IV – 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; 
V – as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, 
paisagístico e cultural; 
VI – aquelas assim declaradas por lei; 
VII – a Baía de Guanabara; 

6.5.6. Para fins do inciso IV, item 6.5.4., serão consideradas 
como APP as áreas de vida (home range) dos exemplares da 
fauna ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos 
conhecidos; 

6.5.7. Descrever a Área de Reserva Legal (RL), conforme Lei nº 
12.651/2012, com a indicação da respectiva área (em hectare) 
em mapa georreferenciado; 

V V-162 5.3.1.8. Reserva Legal 

6.5.8. Descrever as Unidades de Conservação da Natureza 
(UC), áreas protegidas por legislação especial e corredores 
ecológicos existentes, conforme Lei nº 9.985/2000, com a 
indicação das respectivas áreas (em hectare) em tabelas, texto 
e mapa georreferenciado; 

V V-170 5.3.1.9. Unidades de Conservação 

FAUNA V V-166 5.3.2. Fauna 

6.5.9. Apresentar levantamento da fauna silvestre nas áreas de 
influência indireta (AII) e nas áreas de influência direta (AID) do 
empreendimento por meio de dados secundários para 
mamíferos (incluindo quirópteros), aves, répteis e anfíbios. 

V V-170 5.3.2.1. Caracterização da Fauna das Áreas de Influência 

6.5.10. Apresentar levantamento da fauna silvestre na área 
diretamente afetada (ADA) do empreendimento por meio de 

V V-190 5.3.2.2. Caracterização da Fauna da Área Diretamente Afetada 
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dados primários para mamíferos (incluindo quirópteros), aves, 
répteis e anfíbios. 

6.5.11. Apresentar a lista das espécies da fauna nativas, 
exóticas, indicadoras da qualidade ambiental, de importância 
comercial e/ou científica, raras e migratórias na área de 
influência direta (AID) e área diretamente afetada (ADA); 

V 

V-170 5.3.2.1. Caracterização da Fauna das Áreas de Influência 

V-190 5.3.2.2. Caracterização da Fauna da Área Diretamente Afetada 

6.5.12. Apresentar tabela das espécies ameaçadas de extinção 
e endêmicas da área de influência direta (AID) e da área 
diretamente afetada (ADA); 

V 
V-170 5.3.2.1. Caracterização da Fauna das Áreas de Influência 

V-190 5.3.2.2. Caracterização da Fauna da Área Diretamente Afetada 

6.5.13. Avaliar a interferência do empreendimento na fauna 
local e na região, considerando a distribuição e diversidade das 
espécies identificadas nos itens anteriores; 

V V-216 
5.3.2.3. Interferência do empreendimento na fauna local e na 
região 

6.5.14. Apresentar projeto para a criação de possíveis 
corredores ecológicos entre fragmentos florestais e/ou 
unidades de conservação, existentes na área; 

V V- 217 
5.3.2.4. Projeto para a criação de possíveis corredores entre 
fragmentos florestais e/ou unidades de conservação 

6.5.15. Apresentar mapeamento georreferenciado das áreas 
potenciais de refúgio e áreas de soltura para fauna com 
apresentação das coordenadas geográficas. 

V V-218 5.3.2.4. Áreas potenciais de refúgio e áreas de soltura para fauna 

6.5.16. Descrever as áreas de vida (home range) dos 
exemplares da fauna ameaçados de extinção, raros, 
vulneráveis ou menos conhecidos, com a indicação das 
respectivas áreas (em hectare) em texto e mapa 
georreferenciado; 

V V-219 
5.3.2.6. As áreas de vida (home range) dos exemplares da fauna 

ameaçados de extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos. 

6.6. MEIO SÓCIOECONÔMICO V IV-219 5.4. Meio Socioeconômico 
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6.6.1. Caracterização da área de Influência Direta e Indireta 
(AID e AII), abordando os seguintes temas: (a) Dinâmica 
populacional, (b) Nível de Vida, (c) Análise de renda e pobreza 
da população, (d) Estudo de Uso e Ocupação; (e) Situação 
Econômica, com: 

V IV-220 5.4.1. Área de Influência Indireta 

6.6.1.1. Mapeamento em escala adequada, das áreas de 
expansão urbana, delimitação das áreas industriais e turísticas 
e dos principais usos do solo incluindo as categorias: 
residencial, comercial, industrial, de recreação, turístico, 
agrícola, pecuária e atividades extrativas, bem como dos 
equipamentos urbanos e elementos do patrimônio histórico, 
arqueológico, paisagístico e cultural, incluindo o zoneamento 
legal municipal; 

V 

V-222 5.4.2. Evolução da Ocupação Antrópica 

V-222 5.4.3. Ocupação e Uso do Solo 

6.6.1.2. Evolução da dinâmica populacional (em números 
absolutos e percentuais, por grupos de idade e sexo) e 
exposição da taxa de crescimento demográfico das três últimas 
décadas (CENSO 1991/2000/2010) para AID e AII; 

V V-230 5.4.4. População 

6.6.1.3. Análise da renda e pobreza da população da AII 
contendo no mínimo: a proporção da população 
economicamente ativa (PEA) por setor de atividade, idade, 
sexo, estratificação da renda; população em situação de 
pobreza; IDH; Domicílios particulares permanentes por classes 
de rendimento nominal mensal domiciliar; Proporção dos 
domicílios particulares permanentes com coleta de lixo; e 
Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo de 
esgotamento sanitário e abastecimento de água; 

V 

V-237 5.4.6. Renda 

V-240 5.4.7. Análise da Pobreza 

V-244 5.4.8. Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 
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6.6.1.4. Identificar a atual situação econômica para os 
municípios da AII contendo ao menos: evolução do PIB (últimos 
5 anos); participação dos setores da economia no PIB; 
arrecadação municipal; números de estabelecimentos e de 
mão de obra empregada por setor e porte dos 
estabelecimentos (micro, pequena, média e grande empresas). 

V 

V-236 5.4.5. Economia 

V-245 4.4.9. População Economicamente Ativa (PEA) 

6.6.2. Caracterização da Área de Influência Direta – AID: 

V V-251 5.4.9.1. Área de Influência Direta 

6.6.2.1. Análise da Estrutura Fundiária da AID (por ha); tipo e 
destino (subsistência, comercialização) da produção 
predominante: principais vetores de comercialização; 

6.6.2.2. Caracterização socioespacial da vizinhança, apontando 
os estabelecimentos e as instituições escolares e hospitalares, 
postos de saúde, públicas, representativas, etc.; 

6.6.2.3. Caracterização da infraestrutura urbana local com a 
proporção domicílios com e sem abastecimento de água, 
coleta de lixo e esgotamento sanitário; de energia elétrica; 
oferta de equipamentos de lazer; estrutura das vias de 
circulação e meios de transporte; condições de habitação; 

V V-251 5.4.9.1. Área de Influência Direta 

6.6.2.4. Caracterização do Uso da Água apontando os 
principais usos consuntivos e não-consuntivos das águas 
superficiais, apresentando a listagem das utilizações 
levantadas, incluindo os imóveis, bairros e comunidades a 
jusante do curso d´água provindos da área do 
empreendimento; 

V V-267 5.4.9.2. Caracterização do Uso da Água 
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6.6.2.5. Organização social, comunitária e de bairro e 
percepção ambiental, com levantamento qualitativo (de 
campo); 

V V-251 5.4.9.1. Área de Influência Direta 

6.6.2.6. Avaliação da situação atual do patrimônio 
arqueológico da área de estudo, conforme determina a 
Portaria Interministerial n° 60, de 24/03/2015 do Ministério do 
Meio Ambiente e em atendimento da Instrução Normativa 
IPHAN Nº 01, de 25/03/2015, caso necessário. 

VI IV-270 5.4.11. Arqueologia 

7. PROGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA VII VII- 1 7. Prognóstico Ambiental da Área de Influência 

7.1. O prognóstico ambiental deverá ser elaborado após a 
realização do diagnóstico, considerando tecnicamente os 
seguintes cenários; 

VII VII- 1 7. Prognóstico Ambiental da Área de Influência 

7.2. Não implantação dos empreendimentos; 
VII VII- 2 

7.2. Descrições dos Cenários Ambientais 

1. Cenário Atual 

VII VII- 6L 2. Cenário Tendencial 

7.3. Implantação e operação dos empreendimentos, com a 
implementação das medidas e programas ambientais e os 
reflexos sobre os meios físico, biótico, socioeconômico e no 
desenvolvimento da região. 

VII VII- 9 
7.2. Descrições dos Cenários 

3. Cenário Futuro Empreendimento 

7.4. Elaboração de quadros prospectivos, mostrando a 
evolução da qualidade ambiental da Área de Influência dos 
empreendimentos. 

VII VII- 13 7.3. Análise Comparativa dos Cenários 

8. ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS VIII VIII- 1 8. Avaliação de Impactos Ambientais 
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8.1. Análise dos impactos ambientais dos projetos e de suas 
alternativas considerando dois cenários: (i) somente a 
operação da UTE, da Linha de Transmissão, da Dutovia e da 
Adutora e (ii) a operação dos empreendimentos em conjunto 
com os demais já licenciados ou em licenciamento no raio de 
10 km no entorno do empreendimento; 

VIII VIII- 9 
8.1. Introdução 

Análise dos Impactos Ambientais 

8.2. Análise dos impactos ambientais dos projetos e de suas 
alternativas, por meio de identificação, previsão da magnitude 
e interpretação da importância dos prováveis impactos 
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio 
e longo prazo, temporários, permanentes e cíclicos; locais, 
regionais e estratégicos; seu grau de reversibilidade; suas 
propriedades cumulativas e sinérgicas com os impactos do 
empreendimento e com os impactos existentes nas áreas de 
influência; a distribuição dos ônus e benefícios sociais para 
todos os grupos sociais afetados, contemplando os seguintes 
itens: 

VIII VIII- 9 

8.1. Introdução 

Análise dos Impactos Ambientais 

8.2.1. Previsão da magnitude (definição na DZ-041 R.13), 
considerando graus de intensidade de duração e a importância 
dos impactos identificados, especificando indicadores de 
impacto, critérios, métodos e técnicas de previsão utilizadas; 

VIII VIII- 9 

8.1. Introdução 

Análise dos Impactos Ambientais 

8.2.2. Atribuição do grau de importância dos impactos, em 
relação ao fator ambiental afetado e aos demais, bem como a 
relevância conferida à cada um deles pelos grupos sociais 
afetados (definição na DZ-041 R. 13); 

VIII VIII- 16 8.2. Análise Qualitativa e Quantitativa dos Impactos 
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8.3. Apresentar matriz síntese de impactos; VIII VIII- 1 8.1. Introdução 

8.4. Apresentar síntese conclusiva a partir da análise integrada 
dos impactos ocasionados nas fases de implantação e 
operação. Considerar: 

VIII VIII- 41 8.3. Análise Integrada dos Impactos Ambientais 

8.4.1. Alterações na qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas que drenam para a bacia hidrográfica da área 
onde se localizará o empreendimento e a dependência local 
deste recurso natural. 

VIII VIII- 21 
8.1. Introdução 

I07 – Poluição do lençol freático 

VIII VIII- 22 I08 – Aumento dos fluxos superficiais 

VIII VIII- 22 I09 – Diminuição do tempo de concentração 

8.4.3. Alteração na qualidade do ar na região, conforme Anexo 
3; 

VIII VIII- 31 
8.1. Introdução  

I24 – Degradação da qualidade do ar 

8.4.4. Alteração da paisagem; VIII VIII- 20 
8.1. Introdução 

I06 – Alteração da paisagem natural (impacto visual) 

8.4.5. Alteração na flora e fauna; 

VIII VIII- 24 
8.1. Introdução 

I11 – Supressão/Remoção de vegetação 

VIII VIII- 25 
I12 – Perda da abundância e diversidade de espécies da flora 

I13 – Afugentamento e Perturbação da Fauna 

VIII VIII- 26 
I14 – Destruição da meso e microfauna 

VIII VIII- 28 8.1. Introdução 
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8.4.6. Alterações na forma de ocupação e uso do solo 
(distribuição das atividades, densidade, sistema viário, dentre 
outros); 

I16 – Restrições de usos do solo 

VIII VIII- 28 I17 – Aumento da densidade populacional 

VIII VIII- 30 I20 – Desgaste dos sistemas e serviços 

VIII VIII- 29 I19 – Aumento da demanda de infraestrutura 

8.4.7. Incômodos à população vizinha a um raio de 1 km dos 
empreendimentos; 

VIII VIII- 29 I18 – Incômodo à população 

8.4.8. Riscos de acidentes provenientes da instalação e 
operação dos projetos, considerando o transporte de resíduos, 
conforme anexo; 

VIII VIII- 32 

8.1. Introdução 

I26 – Exposição a riscos tecnológicos 

8.4.9. Alterações na estrutura produtiva local (geração de 
emprego, relações de troca entre a economia local e outras); 

VIII VIII- 36 

8.1. Introdução 

32 – Aumento da renda média 

VIII VIII- 37 I33 – Melhoria da situação socioeconômica 

VIII VIII- 37 I34 – Geração de empregos 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) aqui apresentado é referente à construção da 

Usina Termelétrica (UTE) Santa Cruz Rolugi, bem como suas estruturas complementares: Duto 

de Gás Natural (conexão ao gasoduto GASCAV), Linha de Transmissão e Adutora. Além disso, 

serão construídos: um city gate para a UTE Santa Cruz, instalações do ramal gasoduto GASCAV 

até a unidade da UTE, instalações gerais hidráulicas e gases. O empreendimento será 

localizado no município de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. O EIA tem como objetivo 

identificar e avaliar os impactos ambientais associados ao empreendimento em questão, para 

oferecer à Administração Pública os instrumentos técnicos necessários à tomada de decisão, 

tendo em vista a concessão da respectiva licença ambiental dentro do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA. 

Este Estudo foi desenvolvido em atendimento ao que determina a Resolução CONAMA 

nº 001 de 24/01/86, à Deliberação CECA nº 3663, de 28/08/97, que aprova a DZ-041-R13 para 

realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) e à Lei Estadual nº 1356, de 03/10/88, com o objetivo de verificar a 

viabilidade do empreendimento, a extensão dos impactos gerados e a adequação das medidas 

mitigadoras propostas, nos termos Instrução Técnica nº 22/2013 expedida pelo Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA). 

O presente trabalho foi desenvolvido com base em dados primários, que incluíram os 

levantamentos de campo e contatos informais com a população vizinha à área do 

empreendimento, além de entrevistas com lideranças locais. Em complementação aos dados 

primários, foram coletadas informações de fontes bibliográficas a respeito de dados da área 

em questão. O plano de monitoramento e as medidas mitigadoras foram concebidos tendo 

como base as experiências anteriores da equipe técnica multidisciplinar na área ambiental. 
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O empreendimento em questão configura-se uma Usina Termelétrica a qual 

representa uma instalação industrial usada para geração de eletricidade a partir da energia 

liberada em forma de calor. Denominada de Usina Termelétrica Santa Cruz Rolugi (UTE-SCR) 

será implantada pela Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. A UTE-SCR será movida a gás 

natural e terá como objetivo principal a produção de energia elétrica para ser exportada ao 

Sistema Interligado Nacional (SIN), com participação nos leilões de energia promovidos pelo 

Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Neste projeto 

também serão implantados: duto de gás natural, adutora e linha de transmissão. 

A escolha da localização do empreendimento, cuja delimitação se encontra no 

município de Campos dos Goytacazes, teve como premissa básica o fato de estar situado 

próximo ao gasoduto da Transpetro, ter proximidade com a Bacia de Campos, Porto do Açu e 

Porto Barra do Furado, além de haver subestações no município em estudo. O 

empreendimento apresenta uma localização estratégica em relação ao Rio Paraíba do Sul, 

visto que se encontra nas adjacências do Rio mais importante do estado do Rio de Janeiro, o 

que facilita a captação da água para uso nos sistemas auxiliares da UTE  

É importante destacar que o município de Campos dos Goytacazes contém um dos 

principais polos industriais do país, estruturado pela produção de petróleo e gás natural. 

Segundo o TCE-RJ (2015), Campos dos Goytacazes concentra cerca de 10% da economia 

estadual e 1,1% de todo o PIB nacional. Portanto, o empreendimento será implantado em 

uma região de grande importância industrial com boa acessibilidade a vários municípios do 

Rio de Janeiro, por meio da BR 101, BR 356 e pela malha rodoviária estadual. 

Além disso, o terreno do empreendimento encontra-se, fora da área urbana e em 

região antropizada, portanto, a instalação e operação do empreendimento fomentará baixos 

níveis de impactos ambientais. É importante destacar que as próprias características 
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tecnológicas preconizadas para a operação permitirão uma mitigação importante dos 

impactos ambientais associados ao empreendimento. 

 

À vista da análise macro, a construção do empreendimento no município de Campos 

dos Goytacazes permitirá um elevado ganho econômico não só para o próprio município, 

como aos municípios vizinhos, induzindo o desenvolvimento de toda a região. 

 

1.2. Justificativas  

 

1.1.1. Justificativas Gerais 
 

A elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental está ligada a duas motivações 

essenciais:  

-primeira: relativa às exigências legais; 

-segunda: relativa às necessidades de gerenciamento do próprio empreendimento. 

 

II- O EIA como Instrumento Legal 

 

Os estudos de impacto ambiental surgiram da crescente conscientização da sociedade 

de que o sistema de aprovação de projetos não deveria considerar apenas os aspectos 

tecnológicos e de custo-benefício, mas também as questões culturais, sociais e ambientais.  

 

Tais estudos se iniciaram na América do Norte, por meio da implantação do “National 

Environmental Policy Act” (NEPA), em 1969, sendo disseminados para países da Europa e 

posteriormente aos outros países do mundo, inicialmente em função das imposições dos 

órgãos financiadores internacionais, e posteriormente, incluídos na legislação ambiental da 

maioria dos países. Esta inclusão no sistema ambiental dos Estados nacionais seguiu dois 

caminhos: como instrumento administrativo-gerencial, ou como instrumento legal, como é o 

caso do Brasil. 
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Desta forma, o EIA, acompanhado de seu respectivo RIMA, é uma exigência legal para 

projetos impactantes definidos por lei e/ou com impactos sobre áreas frágeis/protegidas, 

conforme consagrado na Constituição Federal e nos diplomas legais da Política Nacional do 

Meio Ambiente - PNMA. 

II- O EIA como Instrumento de Gerenciamento 

 

O Estudo de Impacto Ambiental engloba uma série de métodos e técnicas, que levam 

à compilação de uma grande quantidade de informações ambientais, que seriam 

desperdiçadas caso não fossem utilizadas também para a melhoria do desempenho do 

empreendimento. 

 

Desta forma, o EIA pretende oferecer, além de medidas mitigadoras e projetos para 

monitoramento dos impactos ambientais gerados, informações relevantes dos estudos e suas 

alternativas, que serão utilizadas para a melhoria dos ambientes interno e externo do 

empreendimento (área de influência), bem como seu melhor desempenho ambiental.  

 

1.1.2. Justificativas Econômicas e Socioambientais 
 

A energia é uma das principais preocupações mundiais, é o vetor de desenvolvimento 

responsável pelo crescimento da produção, sendo indispensável para a manutenção e 

desenvolvimento dos países. O Brasil está inserido neste contexto, possuindo demanda 

crescente por energia elétrica. Devido ao pequeno investimento neste setor no s últimos anos, 

o país encontra-se com seu sistema trabalhando próximo à sua capacidade máxima (BOARATI 

et al., 1998).  

 

De acordo com dados disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), o Brasil conta com 2.859 usinas termelétricas, com potência total fiscalizada de 

39.414.849, ou seja 27,94% do total produzido no país. A geração de energia através de usinas 
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termelétricas só perde para as usinas hidrelétricas, que representam a maior porcentagem de 

geração de energia, 61,39%. A ANEEL prevê ainda, uma adição de 40.088.088 kW na 

capacidade de geração de energia no Brasil, gerada pelos 845 empreendimentos (dos quais, 

226 estão em construção e 619 ainda não tiveram sua construção iniciada). 

 

A geração de energia elétrica no Brasil está baseada no aproveitamento dos recursos 

hídricos existente no país. Aproximadamente 77% da energia gerada por energia potencial e 

cinética hídrica, através de Usinas Hidrelétricas (UHE’s), MCH’s e Pequenas Centrais 

Hidrelétricas. Aproximadamente 20% é de origem térmica, através das Usinas Termelétricas 

(UTE), sendo que 8,5% vem da geração térmica com gás natural. O restante da energia é 

resultante de termelétricas, biomassa (bagaço de cana, madeira, etc.), derivados de petróleo 

(óleo diesel, óleo residual, caldeiras BPF) e caldeiras a carvão mineral.  

 

Os principais motivos que conduziram a escolha de Campos dos Goytacazes para alocar 

a UTE Santa Cruz foram: 

 

i. Proximidade com o gasoduto da Transpetro, localizado a 4,1Km da termelétrica; 

ii. Proximidade da Bacia de Campos, Porto do Açu e Porto Barra do Furado; 

iii. Existência no município de subestações; 

iv. Proximidade com o rio Paraíba do Sul para uso nos sistemas auxiliares; 

v. Compartilhamento da água utilizada pela termelétrica UTE Santa Cruz (Rolugi) será 

compartilhada pela empresa Usina Sobrasil S/A, a qual já possui outorga da Agência 

Nacional de Águas (ANA) para a captação de águas do rio Paraíba do Sul. 

 

A energia gerada pela UTE Santa Cruz (Rolugi) será negociada em leilões de energia 

conduzidos pelo Ministério de Minas e Energia (MME/ ANEEL).  

 

Vale assinalar, ainda, que se visualiza uma maior diversificação da matriz energética 

brasileira. De fato, pode-se perceber uma tendência clara nessa direção: em 1970, apenas dois 
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energéticos (petróleo e lenha), respondiam 78% do consumo de energia; em 2000, eram três 

os energéticos que explicavam 74% do consumo (além dos dois já citados, mais a energia 

hidráulica). Para 2030, projeta-se uma situação em que quatro energéticos serão necessários 

para explicar 77% do consumo: além do petróleo e da energia hidráulica, entram em cena a 

cana-de-açúcar e o gás natural e reduz-se a importância relativa da lenha (TOLMASQUIM et 

al., 2007). 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

Os estudos de impacto ambiental não têm como objetivo principal legalizar o 

empreendimento frente aos órgãos ambientais competentes. Seu objetivo principal é 

demonstrar a viabilidade do empreendimento - em termos adversos e de benefícios - para o 

ambiente atual e futuro, os impactos ambientais gerados e as medidas para evitar e/ou 

mitigar os efeitos negativos desses impactos. Cabe à sociedade, por meio dos seus órgãos 

ambientais, decidir se os efeitos do empreendimento são admissíveis ou não. 

 

Neste sentido, esse estudo se propõe a responder as seguintes questões, consideradas 

como objetivos básicos do EIA: 

 

-Verificar a viabilidade ambiental do empreendimento, utilizando a comparação entre as 

condições do ambiente antes e depois da implantação do mesmo, alinhando os benefícios e 

danos associados, e avaliar o ambiente com hipótese de ocupação urbana conforme legislação 

urbanística; essa é basicamente uma ferramenta de escolha por comparação entre as 

situações do ambiente com e sem empreendimento, além da hipótese de não implantação; 

 

-Determinar os impactos que serão gerados pelo empreendimento, associando esses 

impactos às intervenções previstas pelo empreendimento; 
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-Qualificar os impactos ambientais gerados, hierarquizando-os em função de sua importância, 

magnitude e relevância para o ambiente, sempre em relação às intervenções próprias do 

empreendimento; 

 

-Determinar as áreas geográficas que serão afetadas pelo empreendimento em questão e os 

períodos de tempo nos quais ocorrerão os impactos prognosticados (atributos ambientais); 

 

-Indicar as medidas mitigadoras para cada um dos impactos prognosticados, promovendo a 

erradicação, prevenção e/ou mitigação dos efeitos adversos das ações planejadas, 

determinando alterações nos projetos básicos de execução e avaliando a eficácia das medidas 

propostas através da comparação entre cenários, com as medidas mitigadoras e sem as 

medidas mitigadoras; 

 

-Indicar planos e projetos para o monitoramento dos impactos ambientais que não possam 

ser erradicados pelas alterações do projeto inicial. 

 

1.3. CARATERIZAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

1.3.1. Dados do Empreendedor ou Interessado 

 

Nome/Razão Social: Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda 

CNPJ: 07.517.325/0001-95 

Endereço: Av Presidente Vargas, 2.220, Km Rj-158, Santa Cruz, Campos 

Dos Goytacazes, RJ, CEP 28055-293, Brasil 

Responsável Legal: Rodrigo Papini Giannattasio 

CPF: 076.499.297-01 
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1.3.2. Dados do Responsável pela Execução dos Trabalhos 
 

ECP Environ Consultoria e Projetos Ltda 

Nome fantasia: ECP Environ Consultoria e Projetos Ltda 

CNPJ: 03.633.215/0001-38 

Endereço: Rua Augusto Camossa Saldanha nº55 Térreo – Rio de Janeiro, RJ – 

Cep: 22.793-310 

Cadastro Técnico 

Federal 

5059913 

Telefone: 2431-2438 

E-mail: ecprio@ecprio.com.br 

 

1.3.3. Dados do Responsável Legal pela Empresa Executora 
 

ECP – Environ Consultoria e Projetos LTDA. 

Nome: Carlos José Ruffato Favoreto 

CPF: 013.075.267-30 

Endereço: Rua Augusto Camossa Saldanha nº55 Térreo – Rio de Janeiro, RJ – 

Cep: 22.793-310 

Cadastro Técnico 

Federal 

316826 

Telefone: 2431-2438 

E-mail: ecprio@ecprio.com.br 
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CAPÍTULO II – LEIS E REGULAMENTOS PERTINENTES 
 

O presente capítulo apresenta um exame da legislação aplicável à futura implantação 

do empreendimento UTE Santa Cruz (ROLUGI). Procura-se, assim, compor um referencial 

básico que contribua para a compreensão, não só da natureza e objetivos deste Estudo de 

Impacto Ambiental, enquanto instrumento de planejamento necessário ao licenciamento 

ambiental administrativo, mas também das possibilidades e limitações de competência que o 

ordenamento jurídico - institucional impõe ao tratamento das diversas ações necessárias à 

sua consolidação. Além disso, neste capítulo é analisada a compatibilidade do projeto com as 

políticas setoriais, os planos e programas governamentais de ação federal, estadual e 

municipal 

 

2.1. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

O licenciamento ambiental configura um relevante instrumento de gestão da 

Administração Pública da Política Nacional de Meio Ambiente, que permite exercer o controle 

necessário sobre as atividades humanas que interferem nas condições ambientais. O 

licenciamento ambiental visa promover a conciliação do desenvolvimento econômico com o 

uso dos recursos naturais, de modo a assegurar a sustentabilidade do meio ambiente, nos 

seus aspectos físicos, socioculturais e econômicos.  

 

De acordo com o IBAMA (2016), o licenciamento ambiental é uma obrigação legal 

prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou 

degradadora do meio ambiente, destacando que uma de suas mais expressivas características 

é a participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências Públicas 

como parte do processo.  

 

A responsabilidade pela concessão fica a cargo dos órgãos ambientais estaduais, 

somente em casos de grandes projetos com potencial de afetar todo o estado, o Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também se torna 

responsável. 

As bases legais do licenciamento ambiental estão traçadas, principalmente, na Lei 

6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de 

normas para a preservação ambiental; nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (Conama) 001/86 e 237/97, que estabelecem procedimentos para o licenciamento 

ambiental; e na Lei Complementar 140/11, que fixa normas de cooperação entre as três 

esferas da administração (federal, estadual e municipal) na defesa do meio ambiente. 

 

 Fases do Licenciamento Ambiental 

O processo de licenciamento ambiental possui três etapas: 

 

o Licença Prévia (LP): esta licença deve ser solicitada na fase de planejamento da 

implantação, alteração ou ampliação do empreendimento. A LP atesta a viabilidade 

ambiental do empreendimento, assim como aprova sua localização e concepção, além 

de estabelecer as medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do 

projeto, no entanto, não autoriza sua instalação. O empreendedor deve se 

comprometer que seguirá o projeto de acordo com os requisitos determinados pelo 

órgão ambiental. Nos casos de atividades consideradas efetiva ou potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental, a concessão da licença prévia 

dependerá de aprovação de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório 

de impacto sobre o meio ambiente (EIA/Rima). 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; 

Para analisar o conceito de EIA é preciso conhecer primeiramente o conceito de 

impacto ambiental. A definição jurídica de impacto ambiental vem expressa no art. 1º 

da Res. 1, de 23.1.86 do CONAMA, nos seguintes termos: "considera-se impacto 

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
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atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais". 

O EIA é "um conjunto de atividades científicas e técnicas que incluem o diagnóstico 

ambiental, a identificação, previsão e medição dos impactos, sua interpretação e 

valoração e a definição de medidas mitigadoras e de programas de monitorização 

destes." 

No Brasil, a nível federal, o primeiro dispositivo legal associado a Avaliação de impactos 

Ambientais ocorreu por meio da aprovação da Lei Federal 6.938 de 31.08.1981. Esta 

Lei estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente e firma o SISNAMA- Sistema 

Nacional de Meio Ambiente como órgão executor. O SISNAMA é constituído pelos 

órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas 

Fundações instituídas pelo Poder Público. 

 

o Licença de Instalação (LI): após a obtenção da licença prévia, começa um detalhamento 

do projeto de construção do empreendimento, incluindo nesse as medidas de controle 

ambiental determinadas. A licença de instalação deve ser solicitada antes do início das 

obras, junto ao órgão ambiental, que verificará se o projeto é compatível com o meio 

ambiente afetado. Esta licença autoriza o início da obra de implantação do projeto. É 

concedida depois de atendidas as condições da Licença Prévia, ou seja, dá validade à 

estratégia proposta para o trato das questões ambientais durante a fase de 

construção.  

 

o Licença de Operação (LO): A licença de operação autoriza o início do funcionamento 

do empreendimento/obra, das atividades produtivas. É concedida após a vistoria 

verificar se todas as exigências foram atendidas. Tem por finalidade aprovar a forma 

proposta de convívio do empreendimento com o meio ambiente e estabelecer 

condicionantes para a continuidade da operação. Sua concessão é por tempo finito. A 

licença não tem caráter definitivo e, portanto, sujeita o empreendedor à renovação, 
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com condicionantes supervenientes. O prazo de validade da licença de operação 

deverá considerar os planos de controle ambiental e será, em regra, de, no mínimo, 

quatro anos e, no máximo, dez anos. 

 

2.1.1. Legislação Ambiental no Âmbito Federal 

 

A Lei n º 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, estabelece no art 9 inciso 

IV, que os empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que constituem atividades 

capazes de causar degradação ao meio ambiente, estão sujeitos ao processo de licenciamento 

ambiental. 

Segundo o artigo 10 da supracitada lei, “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerada efetiva e potencialmente poluidoras, bem como, as capazes, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, em caráter supletivo, 

sem prejuízo de outras licenças exigíveis.”  

 

Para obter uma das licenças, a Lei n.º 6.938/81, em seu artigo 9º, inciso III, estabelece 

que para a obtenção de uma das licenças, o pré-requisito é a elaboração de estudos visando 

avaliação de impactos ambientais. 

 

A Resolução CONAMA nº 237/97, altera dispositivos da Resolução CONAMA nº 11/94 

e regulamentou o artigo 10º de Lei 6.938/81, dispondo sobre normas para o licenciamento 

ambiental de atividades potencialmente poluidoras. 

 

Para melhor ilustrarmos este estudo destaca-se na esfera federal os seguintes 

ordenamentos: 
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Quadro 1: Legislação Federal Aplicável 

Legislação Federal Ementa 

Constituição Federal de 1988 Art. 170 parágrafos único e art. 225, inciso IV. 

Lei de Contraveções Penais 
Trata da crueldade contra animais e trata todos os 
animais como protegidos. 

Lei nº 3.071, de 1 de janeiro de 1916 

Estabelece que em áreas particulares, para a prática do 
ato de caça, é necessário o consentimento expresso ou 
tácito dos proprietários (artigo 593 a 598), revogada 
sem correspondente. 

Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras 
providências e estabelece a propriedade dos animais e 
as relações de que disto decorrem e que profissional 
proíbe expressamente a prática da caça 

Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967 

Estabelece penalidades para terminais marítimos ou 
fluviais e embarcações que se encontrem dentro de 
uma faixa de seis milhas marítimas do litoral brasileiro 
em casos de lançamento de detritos ou óleos nas 
águas. 

Lei nº 6.803, de 
Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 
industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências; 

Lei nº 7.653, de 12 de fevereiro de 1988 
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 providência. 

Lei nº 7.803, de 18 de julho de 1989. 

Acrescenta dispositivo ao art. 2º da Lei 4.771/65 (antigo 
Código Florestal). Altera a redação da Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e revoga as Leis nºs 6.535, de 
15 de junho de 1978, e 7.511, de 7 de julho de 1986 

Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989 

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei 
nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 
2 de julho de 1980, e dá outras providências 

Lei nº 8.617, de 04 de janeiro de 1993 
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona 
econômica e a plataforma continental brasileiros, e dá 
outras providências. 

Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995 
Estabelece normas para outorga e prorrogações das 
concessões e permissões de serviços públicos e dá 
outras providências. 

Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 
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, de 8 de janeiro de 1997 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
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Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
de 28 de dezembro de 1989; 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

Lei de crimes ambientais - dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências; 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e das outras 
providências. 

Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 

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 nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 

Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. 

Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003 

Dispõe sobre a criação do Programa Emergencial e 
Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços 
Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, altera as 
Leis nº 8.631, de 4 de março de 1993, 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

Novo Código Florestal- Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 
4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de 
abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Decreto nº 3, de 13 de fevereiro de 1948 
Aprova a convenção para a proteção da flora, da fauna 
e das belezas cênicas naturais dos países na América, 
assinada pelo Brasil, em 27 de dezembro de 1940. 

Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras 
providências, modificado pelo Decreto nº 5.566, de 26 
de outubro de 2005 que dá nova redação ao caput do 
art. 31 do Decreto nº 4.340/02. 

Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 

Revoga o Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de 1999 
(Norma regulamentadora da Lei de Crimes Ambientais) 
e 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 2.003, de 10 de setembro de 
1996 

Regulamenta a produção de energia elétrica por 
Produtor Independente e por autoprodutor e dá outras 
providências. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103419/lei-8001-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103419/lei-8001-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103418/lei-7990-89
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/101710/lei-9985-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99717/decreto-4340-02
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/99717/decreto-4340-02
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Decreto nº 24.643, de 10 de julho 1934 

Define como terrenos de marinha, aqueles banhados 
pelas águas do mar ou dos rios navegáveis, que vão até 
33 metros para a parte da terra, contados desde o 
ponto a que chega a preamar média. Este ponto se 
refere ao Art. 51° § 14°do Aviso imperial nº 1.850, de 
15 de novembro de 1831. A utilização dessas áreas 
depende do consentimento da SPU, por serem bens 
públicos federais. 

Decreto nº 76.623, de 17 de novembro de 
1975 

Promulga a convenção sobre o Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de 
Extinção. 

Decreto nº 97.632, de 10 de abril de 1989 

Institui o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD). Dispõe sobre a regulamentação do artigo 2o, 
inciso VIII, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 
dá outras providências; 

Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 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; 

Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro 
de 1986 

Institui o EIA/RIMA. 

Resolução CONAMA nº 1, de 02 de abril de 
1990 

Prevê que a emissão de ruídos, em decorrência de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 
recreativas, inclusive as de propaganda política, 
obedecerá, no interesse de saúde e do sossego público, 
portanto esta resolução visa controlar a poluição 
sonora e fixa que são prejudiciais à saúde e ao sossego 
público os níveis de ruídos superior aos estabelecidos 
na Norma NBR 10.515. 

Resolução CONAMA nº 2, de 18 de abril de 
1996 

Estabelece medidas referentes à reparação dos danos 
ambientais causados pela destruição de florestas e 
outros ecossistemas; 

Resolução CONAMA nº 3, 28 de junho de 
1990. 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 
PRONAR. 

Resolução CONAMA nº 5, de 15 de julho de 
1989 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da 
Poluição do Ar – PRONAR. 

Resolução CONAMA nº 6, de 16 de 
setembro de 1987 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras do 
setor de geração de energia elétrica. 

Resolução CONAMA nº 6 de 24 de janeiro 
de 1986 

Aprova os modelos de publicação de pedidos de 
licenciamento em quaisquer de suas modalidades, sua 
renovação e a respectiva concessão, assim como os 
novos modelos para publicação de licenças. 

Resolução CONAMA nº 8, de 6 de dezembro 
1990 

Dispõe sobre o estabelecimento de limites máximos de 
emissão de poluentes no ar para processo de 
combustão externa de fontes fixas de poluição. 

Resolução CONAMA nº 9, de 03 de 
dezembro de 1987 

Dispõe sobre a Audiência Pública nos projetos 
submetidos à avaliação de Impactos Ambientais. 

Resolução CONAMA Nº 10, de 1 de outubro 
de 1993 

Identifica os estágios sucessórios da Mata Atlântica; 

Resolução CONAMA nº 11, de 18 de março 
de 1986 

Altera o inciso XVI e acrescenta o inciso XVII ao artigo 
2º da Resolução CONAMA nº 001, de23.01.86. 
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Resolução CONAMA nº 13, de 06 de 
dezembro de 1990 

Dispõe sobre a definição, pelos órgãos ambientais, das 
atividades que afetem a biota nativa das Unidades de 
Conservação, e define que nas áreas circundantes às 
Unidades de Conservação, num raio de 10(dez) km, que 
qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser 
obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 
competente e tal licenciamento só poderá ser 
concedido mediante autorização do órgão responsável 
pela administração da Unidade de Conservação. 

Resolução CONAMA Nº 237 de 19 de 
dezembro de 1997 

Revisa procedimentos e critérios utilizados no 
licenciamento ambiental, de forma a incorporar ao 
sistema de licenciamento instrumentos de gestão 
ambiental e a integrar a atuação dos órgãos do 
SISNAMA na execução da Política Nacional do Meio 
Ambiente. 

Resolução CONAMA nº 279, de 27 de junho 
de 2001 

Estabelece procedimentos de licenciamento ambiental 
simplificados para empreendimentos elétricos com 
pequeno potencial de impacto ambiental. 

Resolução CONAMA Nº 303, de 20 de 
março de 2002 

Complementada pela Resolução no 302/02· Alterada 
pela Resolução n° 341/03 (acrescenta novos 
considerados) Revoga a Resolução nº 4/85 que dispõe 
sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente. 

Resolução CONAMA Nº 344, de 25 de 
março de 2004 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos 
mínimos para a avaliação do material a ser dragado em 
águas jurisdicionais brasileiras. 

Resolução CONAMA Nº 357, 17 de março 
de 2005 

Acentua o seu caráter dispositivo relacionado ao 
enquadramento dos corpos de águas superficiais e as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA Nº 420, de 28 de 
dezembro de 2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de 
qualidade do solo quanto à presença de substâncias 
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 
ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 

Norma ABNT NBR 10.004/2004 

Classifica os resíduos sólidos quanto à sua 
periculosidade, considerando seus riscos potenciais ao 
meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser 
gerenciados adequadamente. 

Instrução Normativa IBAMA nº 146, de 10 
de janeiro de 2007 

Estabelece critérios para procedimentos de manejo de 
fauna silvestre em áreas de influência de 
empreendimento e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de impactos à fauna 
sujeitas ao licenciamento ambiental. 

Portaria do IBAMA nº181, de 4 de 
dezembro de 2001 

Delega competência aos Gerentes Executivos dos 
órgãos descentralizados, ouvida a Diretoria de Fauna e 
Recursos Pesqueiros, para licenciar os projetos do 
Programa Nacional de Manejo e Proteção de Vida 
Silvestre. 

Portaria do IBAMA nº 332, de 13 de março 
de 1990 

Dispõe sobre a coleta de material zoológico, destinado 
a fins científicos ou didáticos, por cientistas e 
profissionais devidamente qualificados, pertencentes a 
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instituições científicas brasileiras públicas e privadas 
credenciadas pelo IBAMA ou por elas indicadas. 

Portaria do IBAMA nº 1.522, de 19 de 
dezembro de 1989 

Reconhece a Lista Oficial de Espécies da Fauna 
Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

Resolução ANEEL nº 281, de 1º de outubro 
de 1999 

Estabelece as condições gerais de contratação do 
acesso, compreendendo o uso e a conexão, aos 
sistemas de transmissão e distribuição de energia 
elétrica. 

Resolução ANEEL nº 433, de 26 de agosto 
de 2003 

Estabelece os procedimentos e as condições para início 
da operação em teste e da operação comercial de 
empreendimentos de geração de energia elétrica. 

Resolução Normativa ANEEL nº 77, de 18 de 
agosto de 2004 

Estabelece os procedimentos vinculados à redução das 
tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 
de distribuição, para empreendimentos hidroelétricos 
e aqueles com base em fonte solar, eólica, biomassa ou 
cogeração qualificada, cuja potência injetada nos 
sistemas de transmissão e distribuição seja menor ou 
igual a 30.000 kW. 

 

2.1.2. Legislação Ambiental no Âmbito Estadual 

 

O órgão responsável pelo licenciamento deste empreendimento é o órgão ambiental 

estadual, INEA – Instituto Estadual do Ambiente, que fará a análise técnica do EIA/RIMA.  

 

A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu Capítulo VIII Do Meio Ambiente, 

estabelece no artigo 261 que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável 

e equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a 

todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e 

proteção em benefício das gerações atuais e futuras”.  

 

O parágrafo 1º, inciso II, incumbe ao Poder Público “proteger e restaurar a diversidade e 

a integridade do patrimônio genético, biológico, ecológico, paisagístico, histórico e 

arquitetônico”, bem como no inciso XIV “informar sistematicamente à população sobre os 

níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a 

presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água potável e nos alimentos”. 
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A Lei nº 1356, de 03 de outubro de 1988 dispõe sobre os procedimentos vinculados à 

elaboração, análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental.  

 

Art. 1º - Dependerá da elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e do 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA a serem submetidos à 

aprovação da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, o 

licenciamento da implantação e da Ampliação das seguintes instalações 

e/ou atividades: 

I - estradas de rodagem com duas ou mais pistas de rolamento; 

II-ferrovias; 

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV - aeroportos, conforme definidos na legislação pertinente; 

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos e emissários submarinos de 

esgotos sanitários ou industriais; 

VI - linhas de transmissão de energia elétrica, com capacidade acima de 

230 kw; 

VII - barragens e usinas de geração de energia elétrica (qualquer que seja 

a fonte de energia primária), com capacidade igual ou superior a 10 mw; 

VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - extração de minério, inclusive areia; 

X - abertura e drenagem de canais de navegação, drenagem ou irrigação, 

retificação de cursos d’água, abertura de barras e embocaduras, 

transposição de bacias, construção de diques; 

XI - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos 

ou perigosos; 

XII - complexos ou unidades petroquímicas, cloroquímicas, siderúrgicas e 

usinas de destilação de álcool; 

XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 
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XIV - projetos de desenvolvimento urbano e exploração econômica de 

madeira ou lenha em áreas acima de 50 (cinquenta) hectares, ou 

menores quando confrontantes com unidades de conservação da 

natureza ou em áreas de interesse especial ou ambiental, conforme 

definidas pela legislação em vigor; 

XV - projetos agropecuários em áreas superiores a 200 (duzentos) 

hectares, ou menores quando situados total ou parcialmente em áreas 

de interesse especial ou ambiental, conforme definidas pela legislação 

em vigor; 

XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, derivados ou produtos 

similares acima de 10 (dez) toneladas por dia. 

 

 A Comissão Estadual do Controle Ambiental (CECA) poderá determinar a elaboração 

do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para 

o licenciamento de projetos não relacionados aos itens supracitados, devido a magnitude das 

alterações ambientais efetivas ou potenciais decorrentes de sua implantação. 

 

O Sistema de Licenciamento Ambiental – SLAM do Estado do Rio de Janeiro foi criado 

pelo Decreto nº 42.159/2009, o qual traz alguns conceitos básicos, abaixo transcritos:  

 

“Art. 2º (...) 

 

V - Licença Ambiental: ato administrativo mediante o qual o órgão 

ambiental estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que devem ser obedecidas na localização, instalação, 

ampliação e operação de empreendimentos ou atividades considerados 

efetiva ou potencialmente poluidores ou aqueles que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, tais como:  
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a) 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.  

b)  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.  

c) 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.  

d)  Licença Ambiental Simplificada (LAS): ato administrativo 

mediante o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a 

viabilidade ambiental, aprova a localização e autoriza a implantação 

e/ou a operação de empreendimentos ou atividades enquadradas na 

Classe 2, definida de acordo com a Tabela 1, constante do Capítulo III 

deste Decreto, estabelecendo as condições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser observadas.  

e) Licença Prévia e de Instalação (LPI): ato administrativo mediante 

o qual o órgão ambiental, em uma única fase, atesta a viabilidade 

ambiental e aprova a implantação de empreendimentos ou atividades, 
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estabelecendo as condições e medidas de controle ambiental que 

deverão ser observadas nos casos especificados no Art. 12 deste Decreto.  

f) Licença de Instalação e de Operação (LIO): ato administrativo 

mediante o qual o órgão ambiental aprova, concomitantemente, a 

instalação e a operação de atividade ou empreendimento, estabelecendo 

as condições e medidas de controle ambiental que devem ser observadas 

na sua implantação e funcionamento, nos casos especificados no Art. 13 

deste Decreto.  

g)  Licença Ambiental de Recuperação (LAR): ato administrativo 

mediante o qual o órgão ambiental aprova a remediação, recuperação, 

descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente, na 

medida do possível e de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em 

especial aqueles em empreendimentos ou atividades fechados, 

desativados ou abandonados.  

h) Licença de Operação e Recuperação (LOR): ato administrativo 

mediante o qual o órgão ambiental autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento concomitante à recuperação ambiental de passivo 

existente em sua área, caso não haja risco à saúde da população e dos 

trabalhadores. 

VI - Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos (OUT): ato 

administrativo mediante o qual o órgão ambiental autoriza o uso de 

recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, por prazo determinado, 

nos termos e condições que especifica.  

VII - Termo de Encerramento (TE): ato administrativo mediante o qual o 

órgão ambiental atesta a inexistência de passivo ambiental que 

represente risco ao ambiente ou à saúde da população, quando do 

encerramento de determinada atividade ou após a conclusão do 

procedimento de recuperação mediante LAR, estabelecendo as restrições 

de uso da área.  
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VIII - Termo de Responsabilidade Técnica pela Gestão Ambiental (TRGA): 

declaração apresentada ao órgão ambiental, pelo profissional que 

assumirá a responsabilidade pela gestão ambiental de atividade ou 

empreendimento objeto de licenciamento de médio ou grande porte.  

IX - Documento de Averbação: ato administrativo mediante o qual o 

órgão ambiental altera dados constantes de Licença ou Autorização 

Ambiental”.  

 

 O Estado somente pode delegar aquilo que é de sua competência, que abrange os 

licenciamentos de pequeno e médio porte que não sejam originalmente de competência do 

município por não importarem em mero impacto local, o que não se aplica ao caso vertente, 

em que o Licenciamento é por força de lei, de competência do INEA. Para complementar e 

melhor ilustrar as normas de licenciamento no Estado do Rio de Janeiro, segue legislação 

ambiental pertinente:  

 

Quadro 2: Legislação Estadual Aplicável 

Legislação Estadual Ementa 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 
05 de outubro de 1989 

Capítulo VIII - DO MEIO AMBIENTE (art. 261 a 282). 

Portaria SERLA 324, de 28 de agosto de 2003 
Define a base legal para o estabelecimento de largura mínima 
da faixa marginal de proteção. 

Lei nº 650, de 11 de janeiro de 1983 

Dispõe sobre a política estadual de defesa e proteção das 
bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro, estabelecendo os 
instrumentos de proteção e determinando a obrigatoriedade 
de submissão para licenciamento, ao órgão ambiental 
competente, de projeto que objetivem a intervenção nas 
faixas de proteção que define. 

Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988 

Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, 
análise e aprovação dos Estudos de Impacto Ambiental. 
Alterada pela Lei Complementar nº 2.535/96 e pelas Leis 
4.235/03 que altera o art. 1º da Lei, 2.894/98 (Revoga o 
parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 1356/ 88) e Lei que altera a lei 
4.517/05 (Acrescenta parágrafo ao artigo 1º da Lei 1356/88). 

Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991 Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais 

Lei nº 2.011, de 10 de julho de 1992 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de programa 
de redução de resíduos. 

Lei nº 3.443, de 14 de julho de 2000 
Regulamenta o artigo 27 das disposições transitórias e os 
artigos 261 e 271 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 
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Legislação Estadual Ementa 

estabelece a criação dos conselhos gestores para as unidades 
de conservação estaduais, e dá outras providências. 

Decreto nº 1.633, de 21 de dezembro de 1977 
Regulamenta em parte o Decreto nº 134 de 16/06/75, e 
institui o Sistema de Licenciamento de Atividade Poluidoras. 

Decreto nº 8.974, de 15 de maio de 1986 
Regulamenta a aplicação das penalidades previstas no 
Decreto-Lei nº 1345, de 16/06/75, e dá outras providências - 
Alterado pelo Decreto nº 15.121/90. 

Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000 
Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de 
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003 
Estabelece critérios e diretrizes para a cobrança pelos usos dos 
recursos hídricos sujeitos a outorga no estado do Rio de 
Janeiro. 

Lei nº 4.886, de 1º de novembro de 2006 
Dispõe sobre a condição para o licenciamento ambiental de 
empreendimentos, em geral, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Lei nº 5101 de 04 de outubro de 2007 

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. 

Decreto nº 134, de 16 de junho de 1975 
Dispõe sobre a prevenção e o controle da Poluição do Meio 
Ambiente no Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto nº 779, de 30 de janeiro de 1967 

Aprova o regulamento do controle de poluição atmosférica, e 
proíbe o lançamento ou emissão de substâncias em 
quantidade ou qualidade tais que venham a causar a poluição 
do ar. A escala de Ringelmann (escala gráfica para avaliação 
calorimétrica de densidade de fumaça) é adotada como 
medida de poluição ocasionada pela descarga de fumaça na 
atmosfera. 

Decreto nº 1.633, de 21 de dezembro de 1977 
Regulamenta em parte o Decreto-lei nº 134, de 16.06.75, e 
institui o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

Decreto nº 9.760, de 11 de março de 1987 
Regulamenta a Lei nº 1.130, de 12.02.87, localiza Áreas de 
Interesse Especial do Estado, e define normas para 
loteamentos e desmembramentos 

Decreto nº 8.975, de 15 de maio de 1986 
Aprova o regulamento dos serviços de controle, coleta e 
destino final dos desejos industriais do estado do Rio de 
Janeiro. 

Decreto nº 21.287 de 23 de janeiro de 1975 Trata do licenciamento ambiental de empreendimentos. 

Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de2006 

Estabelece procedimentos para a regularização dos usos de 
água superficial e subterrânea por meio do cadastramento dos 
usuários de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a 
outorga de direito de uso, a cobrança pelo uso da água, e 
ainda, a autorização para perfuração e operação de poço. 

Decreto n° 41.286 de 06 de maio de 2008 
Transferiu o CONEMA as atribuições da Câmara de 
Normatização da CECA. 

Decreto nº 42.050 de 25 de setembro de 
2009 

Disciplina o procedimento de descentralização do 
licenciamento ambiental mediante a celebração de convênios 
com os municípios do estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 
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Legislação Estadual Ementa 

Decreto nº 42.159 de 02 de dezembro de 
2009. 

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental - SLAM, e 
dá outras providências; 

Decreto nº 21.470-A, de 05 de junho de 1995 
Regulamenta a Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991, que 
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais. 

6.Deliberação CECA n º 03, de 28 de 
dezembro de 1977 

NA-001.R-0 – Dispõe Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidora. 

Deliberação CECA nº 544, de 21 setembro de 
1984 

Aprova a NA-941.R-6, prazo para atendimento de Exigências 
do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras – SLAP. 

Deliberação CECA nº 1007, de 04 de 
dezembro de 1986 

Aprova NT-202.R-10, critérios e padrões para lançamento de 
efluentes líquidos. 

Deliberação CECA nº1.173, de 19 de 
dezembro de 1987 

Aprova a NA-043, norma administrativa para participação e 
acompanhamento de comunidade no processo de avaliação 
de impacto ambiental (AIA) 

Deliberação CECA nº 1.948, de 04 de 
setembro de 1990 

Aprova NT-213.R-4, critérios e padrões para controle de 
toxidade em efluentes líquidos industriais. 

Deliberação CECA nº 1.995, de 10 de outubro 
de 1990 

Aprova DZ-942.R-7, diretriz do programa de autocontrole de 
efluentes líquidos – PROCON ÁGUA 

Deliberação CECA nº 2.491, de 05 de outubro 
de 1991 

Aprova DZ-205.R-5, diretriz de controle de carga orgânica em 
efluentes líquidos de origem industrial. 

Deliberação CECA nº 2.510, de 22 de outubro 
de 1991 

Aprova a NA-051, indenização dos custos de licença. 

Deliberação CECA nº 2.538, de 12 de 
novembro de 1991 

Aprova a NA-052, regulamentação para publicação das 
licenças obrigatórias previstas no sistema de licenciamento de 
atividades poluidoras - SLAP 

Deliberação CECA nº 2.555, de 26 de 
novembro de 1991 

Regulamenta a realização de auditorias públicas, como parte 
do processo de licenciamento de atividades poluidoras 
sujeitas à apresentação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

Deliberação CECA nº 3.329, de 29 de 
novembro de 1994 

Aprova a NA-042.R-9, pedido, recebimento e análise de estudo 
de impacto ambiental (EIA) e o respectivo relatório de impacto 
ambiental (RIMA). 

Deliberação CECA nº 3.327, de 29 de 
novembro de 1995 

Aprova a DZ-1.311.R-4, diretriz de destinação de resíduos. 

Deliberação CECA n º 3.426, de 14 de 
novembro de 1995 

Altera o item 4.19 da DZ-041.R-11, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 3.288, de 29.11.94. 

Deliberação CECA n º 3.427, de 14 de 
novembro de 1995 

Aprova a DZ-056.R-2, diretriz para realização de auditoria 
ambiental. 

Deliberação CECA nº 3.663, de 28 de agosto 
de 1997 

Aprova Diretrizes para Realização de Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA). 

Deliberação CECA nº 4.093, de 21 de 
novembro de 2001 

Aprova a NA-052.R-1 - Regulamentação para publicação das 
Licenças Obrigatórias e do Estudo de Impacto Ambiental do 
Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

Deliberação CECA/CN nº 4.848, de 12 de julho 
de 2007 

Aprova a NA-063.R-0 - Procedimentos para Requerimento de 
Licenças Ambientais. 

Deliberação CECA/CN nº 4.845, de 12 de julho 
de 2007 

Regulamenta os prazos para convocação e realização de 
Audiência Pública, como parte do processo de licenciamento 
de atividades sujeitas à apresentação de Estudos de Impacto 
Ambiental - EIA e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental 
– RIMA. 
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Legislação Estadual Ementa 

Deliberação CECA/CN nº 4.846, de 12 de julho 
de 2007 

Aprova o MN-050.R-2 – Classificação De Atividades Poluidoras, 
como parte integrante do Sistema de Licenciamento de 
Atividades Poluidoras – SLAP. 

Resolução SEMA nº 130, de 25 de janeiro de 
1996 

Aprova a Consolidação do Regimento Interno da Comissão 
Estadual de Controle Ambiental-CECA; 

DZ -041.R-13 –29 de agosto de 1997 
Diretriz para realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
e do Respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

NA-042 
Pedido, recebimento e análise de estudo de impacto 
ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental 
(RIMA). 

NA-043 
Participação e acompanhamento da comunidade no processo 
de avaliação de impacto ambiental. 

NA-051 Indenização dos custos de processamento de licenças. 

NA-052 
Regulamentação das publicações previstas no sistema de 
licenciamento de atividades poluidoras – SLAP. 

IT-058 
Roteiro para a formulação de instrução técnica específica para 
orientar a elaboração de estudo de impacto ambiental e 
relatório de impacto ambiental. 

 

2.1.3. Legislação Ambiental no Âmbito Municipal 
 

 O município de Campos dos Goytacazes apresenta leis que visam a adequação 

ambiental da implantação de um empreendimento. O Plano Diretor do Município de Campos 

dos Goytacazes se fundamenta nos seguintes princípios: 

 

I - Prevalência do interesse coletivo sobre o individual; 

II - Proteção ao meio ambiente, segundo as diretrizes da política ambiental e da função 

socio-ambiental da propriedade; 

III - Inclusão social, mediante ampliação da oferta de terra urbana, moradia digna, 

infraestrutura urbana, serviços e equipamentos públicos, trabalho e lazer para 

população de Campos dos Goytacazes, segundo os princípios da acessibilidade urbana, 

do desenvolvimento sustentável, da universalização da política urbana e da função 

social da propriedade; 

IV - Desenvolvimento econômico, segundo os princípios da sustentabilidade 
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 O artigo 6° do Capítulo I do Plano Diretor do município define que a estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável propõe o fortalecimento do Município de Campos dos 

Goytacazes como centro dinâmico regional integrando as dimensões econômica, social, 

ambiental, do conhecimento, territorial e político-institucional. 

 

A seguir são listadas as legislações aplicáveis no município de Campos dos Goytacazes. 

 

Quadro 3: Legislação Municipal Aplicável 

Legislação Municipal Ementa 

Lei nº 3.708, de 03 de junho de 1980 Dispõe sobre a Lei de Zoneamento do Município. 

Lei nº 6692, de 27 de novembro de 1998 Dispõe sobre o Código de Obras do Município. 

Lei nº 7.972, de 10 de dezembro de 2007 
Institui o plano diretor do município de Campos dos 

Goytacazes. 

Lei º 7.973, de 10 de dezembro de 2007 
Institui a lei de perímetro urbano do município de Campos dos 

Goytacazes 

Lei º 7.974, de 10 de dezembro de 2007 
Institui a lei de uso e ocupação do solo urbano do município 

de Campos dos Goytacazes 

Lei nº 7.975, de 12 de dezembro de 2007 
Institui a lei de parcelamento do solo do município de Campos 

dos Goytacazes 

Lei nº 8.232, de 15 de junho de 2011 Institui a política municipal de resíduos sólidos 

Lei nº 8.604, de 03 de dezembro de 2014 
Institui o conselho municipal do meio ambiente e saneamento, 

e dá outras providências 

 

2.2. COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS COM AS POLÍTICAS SETORIAIS, OS PLANOS E 

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE AÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. 

 

Os projetos de implantação da usina termelétrica, duto de gás natural, adutora e linha 

de transmissão sob a responsabilidade da Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. estão em 

consonância ao determinado pelo Plano Diretor e Zoneamento Municipal. A seguir são 

listados planos e programas governamentais do âmbito federal, estadual e municipal, 

existentes nas área de influência do empreendimento. 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/c/campos-dos-goytacazes/lei-ordinaria/1980/370/3708/lei-ordinaria-n-3708-1980-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema


 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Introdução 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

II - 19 
 

Quadro 4: Planos e Programas Governamentais no âmbito federal 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Economia Solidária 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora alternativa de geração de trabalho 

e renda e uma resposta eficaz a favor da inclusão social. Essas ações alcançaram 2,4 mil municípios nos últimos 

quatro anos, a maioria na região Nordeste, onde há o maior percentual de pessoas em extrema pobreza no Brasil. 

Entre os princípios da economia solidária estão autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à 

natureza, comércio justo e consumo solidário, mediante um crescimento econômico com proteção dos 

ecossistemas. 

Secretária de Governo 

Programa Saúde nas Escolas - PSE 

O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, 

prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

Ministério da Educação 

Programa A3P 
A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente criado como resposta da administração pública à 

necessidade de enfrentamento das graves questões ambientais. 
Ministério do Meio Ambiente 

Programa Urbanização, 

Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

Objetiva apoiar estados, Distrito Federal e municípios nas intervenções necessárias à regularização fundiária, 

segurança, salubridade e habitabilidade de população localizada em área inadequada à moradia ou em situação 

de risco, visando à sua permanência ou realocação, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, 

saneamento ambiental e inclusão social. 

Ministérios das Cidades 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

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 

Criado em 2007 o PAC promove a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 

social, urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável 

Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão 

Plano Nacional de Recursos 

Hídricos - PNRH 

O objetivo geral do Plano é "estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas 

voltadas para a melhoria da oferta de água, em quantidade e qualidade, gerenciando as demandas e 

considerando ser a água um elemento estruturante para a implementação das políticas setoriais, sob a ótica do 

desenvolvimento sustentável e da inclusão social". 

Ministério do Meio Ambiente 

Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro – PNGC 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro visa lançar as bases para o estabelecimento de políticas, planos e 

programas estaduais e municipais de Gerenciamento Costeiro 
Ministério do Meio Ambiente 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa de Resíduos Sólidos 

Urbanos 

O programa de resíduos sólidos urbanos tem atuação voltada para o Apoio à cobertura e eficiência dos serviços 

de limpeza urbana, promoção da inclusão e emancipação econômica de catadores e encerramento de lixões. 
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. 

Ministérios do Meio Ambiente 

Plano Nacional de Áreas 

Protegidas – PNAC 

O PNAC apresenta objetivos, diretrizes e estratégias para as áreas terrestres e marinhas do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). De modo que consolide áreas protegidas, ecologicamente 

representativas e bem manejadas, integrando biomas terrestres e marinhos diminuindo assim a taxa de perda de 

biodiversidade. 

Ministério do Meio Ambiente 

Programa Apoio à Provisão 

Habitacional de Interesse Social 

Incentivo ao desenvolvimento de projetos voltados para a produção de alternativas e soluções habitacionais, 

articulando recursos e iniciativas do poder público, da população e de organizações sociais, com envolvimento 

das comunidades nas ações de autoconstrução e mutirão. 

Ministério das Cidades 

Programa Pró-Moradia 
Financiamento para o desenvolvimento de ações integradas e articuladas que resultem em uma melhoria na 

qualidade de vida da população de baixa renda. 
Ministério das Cidades 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Introdução 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

II - 22 
 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Carta de Crédito 

Individual 

Financiamento direto ao mutuário para as modalidades de aquisição, construção, conclusão, ampliação, reforma 

ou melhoria de unidade habitacional, aquisição de material de construção ou de lote. 
Ministério das Cidades 

Programa Carta de Crédito 

Associativo 

Financiamento a pessoas físicas, organizadas em condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, companhias 

de habitação ou empresas do setor da construção civil, para produção de lote urbanizado, construção de unidade 

habitacional ou aquisição de unidade nova, assim como reforma de prédios para reabilitação habitacional. 

Financiamento da reforma de prédios para ocupação residencial. 

Ministério das Cidades 

Programa Arrendamento 

Residencial – PAR 

Objetiva a aquisição de empreendimentos a construir, em construção ou recuperação e proporciona, após a 

conclusão das obras, moradia à população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com 

exercício de opção de compra ao final do prazo contratual (15 anos), podendo-se antecipar o exercício da opção, 

a partir do quinto ano do contrato. 

Ministério das Cidades 

Serviços Urbanos de Água e 

Esgoto 

O serviço amplia a cobertura e melhora a qualidade dos serviços de saneamento ambiental urbano em municípios 

de regiões metropolitanas, de regiões integradas de desenvolvimento econômico, municípios com mais de 50 mil 

habitantes ou integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. 

Ministério das Cidades 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa de Drenagem Urbana 

Sustentável 

O Drenagem Urbana Sustentável é um programa que promove, em articulação com as políticas de 

desenvolvimento urbano para uso e ocupação do solo e gestão das respectivas bacias hidrográficas, o 

gerenciamento sustentável da drenagem urbana. Além disso, viabiliza ações necessárias à implantação ou à 

melhoria de sistemas para recuperação, prevenção, controle ou minimização dos impactos provocados por 

enchentes urbanas e ribeirinhas. 

Ministério das Cidades 

Fortalecimento da Gestão 

Municipal Urbana 

É um Programa do Governo Federal que objetiva reforçar a capacidade de gestão territorial e urbana, de forma 

a reduzir as desigualdades territoriais e promover a inclusão social, por meio do apoio e da capacitação dos 

municípios na elaboração ou atualização do Plano Diretor, com base nos princípios estabelecidos pelo Estatuto 

da Cidade. 

Ministério das Cidades 

Programa Saneamento Para 

Todos 

Setor Público e Privado tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 

população por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico no âmbito urbano com outras 

políticas setoriais, por meio de empreendimentos financiados ao setor público ou privado. 

Ministério das Cidades 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Nacional Combate ao 

Desperdício de Água – PNCDA 

O PNCDA tem por objetivo geral promover o uso racional da água de abastecimento público nas cidades 

brasileiras, em benefício da saúde pública, do saneamento ambiental e da eficiência dos serviços, propiciando a 

melhor produtividade dos ativos existentes e a postergação de parte dos investimentos para a ampliação dos 

sistemas. 

Ministério das Cidades 

Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Perigosos 

O programa tem como fim disciplinar, em todo o Brasil, a produção, transporte, reaproveitamento, 

comercialização, deposição final, importação para reciclagem e a exportação de resíduos perigosos. 
Ministério do Meio Ambiente 

Programa Agente Ambiental 

Voluntário 

A proposta é despertar no Agente Ambiental Voluntário a reflexão crítica dos problemas socioambientais, capaz 

de orientá-lo a atuar de forma individual e coletiva na busca de alternativas viáveis para a conservação da 

natureza e uso sustentável dos recursos naturais. 

IBAMA 

Programa Nacional de Educação e 

Controle da Poluição Sonora – 

SILÊNCIO 

O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora -  Silêncio foi instituído pela Resolução Conama 

nº 02, de 08/03/1990 considerando a necessidade de estabelecer normas, métodos e ações para controlar o ruído 

excessivo que interfere na saúde e bem estar da população. 

IBAMA 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Bolsa Família – PBF 

O PBF, criado em 2003, apoia milhões de famílias brasileiras que precisam superar a pobreza, buscando garantir 

seu acesso à renda, a direitos sociais e a ações complementares (que ampliam as possibilidades de 

desenvolvimento da família, como curso para alfabetização, qualificação, acesso a crédito para pequenos 

empreendimentos, etc.). 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário 

Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC 

O Pronatec oferece mais de 600 cursos de qualificação profissional, de acordo com demanda de mercado de 

trabalho local. Todos os cursos são gratuitos e com duração mínima de 160h aulas. As aulas acontecem nos 

institutos federais, no Sistema S – Senac, Senai, Senat e Senar – e nas redes estaduais de ensino técnico. Os 

estudantes recebem material didático, uniforme (quando seu uso é obrigatório na unidade de ensino), custeio de 

transporte e lanche. 

Ministério do Desenvolvimento 

Social e Agrário 

Programa Esporte e Lazer da 

Cidade – PELC 

O Programa Esporte e lazer da Cidade (PELC), desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de Esporte, 

Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que 

envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, estimula a convivência social, a formação 

de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para 

que o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos. 

Ministério do Esporte 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Forças no Esporte 

Desenvolvido pelo Ministério da Defesa juntamente com outros órgãos federais, o programa Forças no Esporte 

busca promover a integração social e o desenvolvimento humano por meio da prática esportiva. Os esforços 

empreendidos concentram-se na inclusão social, valorização da cidadania, inserção no trabalho e na realização 

de atividades físicas, esportivas e de lazer. 

Ministério da Defesa 

Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica – 

PROVAB 

O programa leva mais médicos para mais perto da população. Amplia a assistência principalmente aos usuários 

do SUS que ainda têm dificuldades para acessar serviços e profissionais de saúde. Com isso, as desigualdades 

regionais relacionadas à presença e permanência de profissionais de saúde são reduzidas. 

Ministério da Saúde 

Programa Academia da Saúde 
O Programa Academia da Saúde estimula a criação de espaços públicos adequados para a prática de atividade 

física e de lazer. O objetivo é contribuir para a promoção da saúde da população. 
Ministério da Saúde 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Agentes Comunitários 

de Saúde – PACS 

O programa foi inspirado em experiências de prevenção de doenças por meio de informações e de orientações 

sobre cuidados de saúde. Sua meta se consubstancia na contribuição para a reorganização dos serviços 

municipais de saúde e na integração das ações entre os diversos profissionais, com vistas à ligações efetivas entre 

a comunidade e as unidades de saúde. 

Ministério da Saúde 

Programa Mais Médicos 

O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhorias no atendimento aos usuários do SUS. Com 

a convocação de profissionais para atuar na Atenção Básica de municípios com maior vulnerabilidade social e 

DSEIs, o Governo Federal garante mais saúde para o brasileiro. 

Ministério da Saúde 

Programa farmácia Popular 

Programa criado pelo ministério para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, vendidos a 

preços mais baixos que os praticados no mercado. São medicamentos contra diabetes e hipertensão, entre 

outros. 

Ministérios da Saúde 

Programa Unidades de Pronto 

Atendimento 

As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são estruturas de complexidade intermediária entre as Unidades 

Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, onde em conjunto com estas compõe uma rede organizada 

de Atenção às Urgências. 

Ministério da Saúde 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Federal 

Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Cartão Nacional de 

Saúde 

Programa criado pelo ministério para ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais, vendidos a 

preços mais baixos que os praticados no mercado. São medicamentos contra diabetes e hipertensão, entre 

outros. 

Ministério da Saúde 

Programa Viva Mulher 

O Viva Mulher - Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama foi criado com o objetivo 

de reduzir a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais desses canceres na mulher brasileira, por 

meio da oferta de serviços para prevenção e detecção em estágios iniciais, tratamento e reabilitação. 

Ministério da Saúde 

Programa Bancos de Leite 

Humano 

A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, criada em 1998, pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), tem o objetivo de promover a expansão quantitativa e qualitativa dos bancos de Leite Humano no 

Brasil, mediante integração e construção de parcerias entre órgãos federais, iniciativa privada e sociedade. 

Ministério da Saúde 

Programa Brasil Alfabetizado 

Programa que tem por objetivo alfabetizar ou ofertar escolaridade àquelas pessoas que não frequentaram ou 

não tiveram acesso à escola na idade adequada. É desenvolvido em parceria com estados, municípios, instituições 

de ensino superior e organizações da sociedade civil. 

Ministério da Educação 
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Planos e Programas Síntese Órgão gestor 

Programa Mais Educação 

O Mais Educação é a estratégia indutora da oferta de educação em tempo integral no país. É um Programa que 

estimula a ampliação da jornada nas escolas públicas para, no mínimo, sete horas diárias. Para oferecer educação 

em tempo integral, acrescentam-se às atividades curriculares já existentes outras como acompanhamento 

pedagógico, educação ambiental, esporte e artes. 

Ministério da Educação 
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Quadro 5: Planos e Programas Governamentais no âmbito estadual 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa Processo Digital 

O projeto prevê a automação de processos administrativos que hoje, além de serem manuais, 

movimentam dezenas, centenas e até milhares de documentos em seu ciclo de vida. Isto é, visa 

automatizar e gerenciar de forma eletrônica 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

– CASA CIVIL 

Programa GESPI 

Implantação do Sistema de Gestão de Serviços Públicos Por Indicadores (GESPI), cuja finalidade é 

avaliar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos públicos diretamente ligados à população do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Secretaria de Estado e Governo - 

SEGOV 

Programa de Renovação e 

Fortalecimento da Gestão 

Pública – Pró-Gestão 

O Programa de Renovação e Fortalecimento da Gestão Pública – Pró-Gestão visa ampliar e avançar no 

processo de melhoria da gestão pública, tendo como resultados melhor qualidade na prestação do 

serviço público e no cotidiano da população fluminense. 

Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG 

Programa Rio Poupa Tempo 

O RIO POUPA TEMPO é um programa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de atendimento ao 

Cidadão e ao Empresário, que tem como propósito reunir, em um mesmo espaço físico, entidades 

públicas (Municipais, Estaduais e Federais) e privadas, fornecendo serviços de utilidade pública. 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS 

Programa Rio Capital da 

Energia 

O Programa Rio Capital da Energia pretende mobilizar a sociedade e concentrar recursos em torno do 

setor energético, fazendo do Rio de Janeiro uma referência mundial na energia sustentável. 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS 
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Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa Compra Rio 

O Compra Rio tem por objetivo incrementar o volume de compras dos produtos fabricados no Estado 

do Rio de Janeiro, através de Rodadas e Encontros de Negócios que permitem fornecedores e 

compradores estarem frente a frente, possibilitando a criação de novos postos de trabalho e aumento 

de renda da população. 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS 

Programa Qualidade Rio – 

PQR 

O PQR é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e visa mobilizar a sociedade de forma 

que a proposta de desenvolvimento socioeconômico seja desdobrada em diversas ações executadas 

descentralizadamente. Algumas dessas ações são voltadas para a conscientização e motivação dos 

dirigentes de empresas, trabalhadores, consumidores, e para o desenvolvimento das pessoas 

envolvidas. 

Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS 

Programa Somando Forças 
Repasse de recursos para realização de obras de infraestrutura nos municípios, com o auxílio das 

prefeituras municipais. 
Secretaria de Obras - SEOBRAS 

Programa Delegacia Legal 
Construção/reforma de delegacias policiais, postos de polícia técnica; Instituto de Criminalística Carlos 

Éboli e Instituto Médico Legal (IML) 
Secretaria de Obras – SEOBRAS 

Programa de Apoio aos 

Hospitais do Interior – PAHI 

O Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI) é uma ação da SES/RJ, por meio do apoio 

financeiro e técnico, que tem o objetivo de promover a melhoria da qualidade da atenção hospitalar 

do SUS. Atualmente existem quatro componentes no programa: PAHI Municipal, PAHI Regional, Apoio 

à Sala de Estabilização (PASE) e Apoio às Unidades de Terapia Intensiva da Região Metropolitana (PA-

UTI). 

Secretaria de Saúde – SES 
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Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa de Excelência em 

Gestão – PEG/SES 

o Programa de Excelência em Gestão - PEG tem por objetivo principal qualificar a Gestão da SES 

utilizando os modelos preconizados pela Fundação Nacional da Qualidade, GESPÚBLICA e os Modelos 

de Acreditação Internacional. 

Secretaria de Saúde – SES 

Programa Cuidando da Voz 

O Programa de Saúde Vocal “CUIDANDO DA VOZ“ foi especialmente desenvolvido em face do grande 

número de professores da rede estadual de ensino licenciados e readaptados por alterações vocais 

objetivando prevenir a ocorrência de disfonias laborativas relacionadas ao mau uso vocal que podem 

prejudicar a atuação dos docentes. 

Secretaria de Saúde – SES 

Ação Unidos pela Cura 

O projeto “Unidos pela Cura” tem o propósito de consolidar a política de promoção do diagnóstico 

precoce do câncer infanto-juvenil no Estado do Rio de Janeiro e se desenvolve pela parceria do Instituto 

Nacional do Câncer, Instituto Desiderata, Instituto Ronald McDonald e Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro. 

Secretaria de Saúde – SES 

Ação Rio sem Fumo 

O Estado do Rio de Janeiro deu um grande passo rumo à preservação da vida e da saúde pública. 

Sancionada pelo Governador Sérgio Cabral, a Lei Estadual 5517/09 visa resguardar a sociedade dos 

malefícios do fumo passivo, preservando a saúde do cidadão. 

Secretaria de Saúde – SES 

Programa Autonomia 

O Programa, de aceleração de estudos, Autonomia, uma parceria entre a Secretaria de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho, foi lançado em março de 2009 com o 

objetivo de reduzir a distorção idade-série, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. 

Secretaria de Estado de Educação 

– SEEDUC 
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Programa Cinema para Todos 

O programa CINEMA PARA TODOS é fruto de uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e da 

Secretaria de Estado de Educação. Parte do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual do Estado 

do Rio de Janeiro - Rio Audiovisual - que integra o Plano Estratégico do Governo do Estado, o CINEMA 

PARA TODOS já levou mais de 1 milhão de alunos e educadores às salas de cinema e é uma das ações 

mais relevantes nas áreas de difusão da cinematografia nacional e formação de público. 

Secretaria de Estado e Educação 

– SEEDUC 

Programa de Expansão do 

Ensino Profissionalizante – 

PROEP 

O programa objetiva a reforma da E.T. João Barcelos Martins e construção do Laboratório de Cerâmica 

Vermelha na mesma escola, em Campos dos Goytacazes e a reforma da E.T. Agrícola Antonio Sarlo e 

construção do Laboratório de Fruticultura na mesma escola, também em Campos dos Goytacazes. 

Secretaria de Estado, Tecnologia 

e Inovação – SECTI 

Programa Rede Rio de 

Computadores – FAPERJ 

Rede-Rio de Computadores/FAPERJ é uma rede de computadores, integrada por universidades e 

centros de pesquisa localizados no Estado do Rio de Janeiro. 

Secretaria de Estado, Tecnologia 

e Inovação – SECTI 

Programa Consórcio CEDERJ 

Parceria formada com as seis universidades públicas (UFRJ, Uerj, Uff, UniRio, Uenf e UFRRJ) com apoio 

dos municípios, conta com 23 pólos e postos regionais que oferecem cursos de graduação , tendo como 

objetivo principal democratizar o acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, usando a 

metodologia da educação à distância. 

Secretaria de Estado, Tecnologia 

e Inovação – SECTI 

Programa Bolsa Nota 10 
Programa destinado aos melhores alunos de pós-graduação do Estado, contempla os últimos 12 meses 

dos cursos de mestrado e os últimos 24 dos de doutorado. 

Secretaria de Estado, Tecnologia 

e Inovação – SECTI 
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Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa de 

Reaproveitamento de Óleos 

Vegetais do Estado do Rio de 

Janeiro - PROVE 

O Prove foi criado com o objetivo de evitar o despejo de óleo de cozinha usado em corpos hídricos, ao 

estimular sua coleta e a reutilização na produção de sabão e de fontes alternativas de energia, como o 

biodiesel. 

Secretaria de Estado do Ambiente 

- SEA 

 

Projetos Catadores e 

Catadoras Em Redes 

Solidárias – CRS 

O Programa objetiva o fortalecimento das cooperativas e a organização destas em redes de 

comercialização, tornando-as economicamente viáveis e sustentáveis para atuarem no mercado da 

reciclagem – inclusive prestando serviços às prefeituras dispostas a implementar seus planos de coleta 

seletiva. 

Secretaria de Estado do Ambiente 

- SEA 

 

Programa de Coleta Seletiva 

Solidária 

O objetivo do Programa é promover o desenvolvimento de políticas públicas municipais para a gestão 

integrada de resíduos sólidos. Através de assessoria, o PCSS instrumentaliza os municípios e órgãos 

públicos estaduais para implantação de Programas de Coleta Seletiva Solidária, em atenção às leis e às 

normas ambientais, através do planejamento participativo, da educação ambiental e do controle social, 

com reconhecimento, inclusão, valorização e protagonismo da categoria dos catadores de materiais 

recicláveis. Encontra-se atualmente em fase de reestruturação. 

Secretaria de Estado do Ambiente 

- SEA 

 

Programa Rio Genética 
romover o melhoramento genético dos rebanhos pecuários do Estado, democratizando o acesso à 

tecnologia genética e fazendo com que a qualidade e o resultado estejam ao alcance de todos. 

Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária – SEAPEC 

Programa Rio Rural 
Buscar alternativas sustentáveis de desenvolvimento, tendo como referência de planejamento e de 

intervenção as microbacias hidrográficas, investindo na recuperação da qualidade da água, 

Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária – SEAPEC 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

conservação do solo, recomposição da cobertura vegetal, infra-estrutura e saneamento rural, entre 

outros. 

Programa Estradas da 

Produção 

Melhoria das condições de escoamento da produção agrícola e da qualidade de vida da população 

rural, permitindo o seu acesso à serviços públicos como escolas e postos de saúde, entre outros. 

Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária – SEAPEC 

Programa Crédito Fundiário 

Oferecer oportunidades para que trabalhadores rurais, arrendatários, parceiros e meeiros, que têm 

tradição na lida rural, mas que não dispõem de recursos, possam adquirir a própria terra para o 

desenvolvimento de atividades agrícolas. 

Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária – SEAPEC 

Programa Eletrificação Rural 
Proporcionar condições para que a oferta de energia no meio rural seja generalizada, com utilização 

de ICMS e financiamento da Eletrobrás. 

Secretaria de Estado de 

Agricultura e Pecuária – SEAPEC 

Programa Plano Territorial de 

Qualificação – PLANTEQ 

O Plano Territorial de Qualificação é uma das ações do Plano Nacional de Qualificação (PNQ), da 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Todo trabalhador 

pode participar do Planteq, sendo dada preferência a pessoas de baixa renda, menor escolaridade e 

com maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. 

Secretaria de Estado de Trabalho 

e Renda 

Programa de Defesa e 

Promoção da Liberdade 

Religiosa 

É um programa interdisciplinar e intersetorial que executa as ações de defesa e promoção da liberdade 

religiosa no Estado do Rio de Janeiro. Tem por objetivo articular órgãos estaduais para atendimento e 

acompanhamento das vítimas de violação de liberdade religiosa 

Secretaria de Estados de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos – SEASDH 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa Renda Melhor 

O Programa Renda Melhor, elaborado pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos a partir 

de orientação do Governador Sérgio Cabral, é parte integrante do Plano de Erradicação da Pobreza 

Extrema no Rio de Janeiro e tem como objetivo assistir com benefício financeiro as famílias que são 

integrantes do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. O Governo do Rio de Janeiro visa assim 

alinhar-se ao desafio nacional pela superação da pobreza extrema, lançado pelo Governo Federal, com 

o Plano Brasil Sem Miséria. 

Secretaria de Estados de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos – SEASDH 

Programa Rio Sem Homofobia 

O Programa Rio sem Homofobia visa combater a discriminação e a violência contra LGBT e promover a 

cidadania desta população em todo território fluminense, respeitando as especificidades desses grupos 

populacionais, através de disseminação de informações sobre direitos e sua defesa e garantia; atuação 

no combate à homofobia; atuação em ações de educação e cultura para os valores de cidadania, 

respeitando às identidades e à promoção da diversidade humana. 

Secretaria de Estados de 

Assistência Social e Direitos 

Humanos – SEASDH 

Programa Jogando Muito 

o programa Jogando Junto surgiu para incentivar o crescimento de projetos que estimulem a prática 

esportiva no estado, especialmente no interior, região mais carente de recursos e acesso a 

investimentos. 

Secretaria de Estado de Esporte, 

Lazer e Juventude – SEELJE 

Programa Esporte RJ 
O Esporte RJ, projeto da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude (Seelje), destina-se à 

prática esportiva e de lazer e é voltado para crianças e jovens, além da terceira idade. 

Secretaria de Estado de Esporte, 

Lazer e Juventude – SEELJE 
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Quadro 6:Planos e Programas Governamentais no âmbito municipal 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Municipal 

Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Programa Cheque Cidadão 
O programa consiste na transferência de renda temporária para famílias em situação de 

vulnerabilidade social 

Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes 

Programa Campos Cidadão 
O programa garante passagem de ônibus a R$ 1 nas linhas de ônibus de todo o município de Campos 

dos Goytacazes. 

Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes 

Programa de Microcrédito 

O programa permite que todos os empreendedores de pequenos negócios tenham acesso ao crédito, 

para melhorar e continuar desenvolvendo suas atividades, com dignidade e segurança, agindo como 

elemento de inclusão econômica, financeira e social. 

Fundo de Desenvolvimento de 

Campos (Fundecam) 

Projeto A Escola é Nossa 

Visa fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade por meio de parcerias com órgãos públicos e 

ONGs, oferecendo atividades, como cursos, oficinas, palestras, muitas brincadeiras, distribuição de 

presentes, apresentação dos trabalhos de leitura e os serviços sociais. 

Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes 

(Smece) 

Programa Bairro Legal 
O programa garante aos moradores do bairro, rede de galerias pluviais, novas calçadas, pavimentação 

das ruas, sinalização de trânsito, tratamento paisagístico e melhoria do sistema viário. 

Prefeitura de Campos dos 

Goytacazes 

Projeto Educação para o 

Consumo 

O projeto consiste em palestras onde são divulgados os principais problemas da relação consumerista 

e as formas do consumidor se defender dos eventuais conflitos. Também são distribuídas cartilhas 

educativas e exemplares do Código de Defesa do Consumidor. 

Superintendência do Procon-

Campos 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Municipal 

Planos e Programas Síntese Órgão Gestor 

Projeto Amor 

A ação acontece em instituições, como abrigos e escolas públicas, e é desenvolvida pelo Grupamento 

de Ação Social da GCM. A banda da Guarda participa executando canções, com o objetivo de animar 

os internos das instituições e alunos de escolas, para que haja uma confraternização. 

Guarda Municipal 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

A metodologia é o conjunto dos métodos e procedimentos utilizados para execução 

de uma pesquisa científica. Não se trata aqui de fazer uma revisão da evolução dos métodos 

de EIA, mas sim explicitar as operações levadas a cabo durante a realização deste estudo. 

 

3.1. O EIA COMO COMBINAÇÃO DE VÁRIOS MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

A metodologia para a realização de estudos de impacto ambiental vem sendo 

aperfeiçoada nos últimos 20 anos, com a evolução a partir de simples listas de checagem, até 

chegar às tabelas complexas, cadeias e métodos de simulação por computador. A principal 

conclusão da evolução dos métodos de avaliação diz respeito à própria limitação de todos 

eles, já que se tem claro que nenhum deles pode responder plenamente as questões básicas 

listadas anteriormente (objetivos) nem garantir, via métodos científicos, o entendimento dos 

problemas causados por um empreendimento e determinar suas soluções.  

 

3.2. ETAPAS BÁSICAS NA ELABORAÇÃO DE UM EIA 

 

A própria legislação brasileira, através da Resolução CONAMA nº 001/86, estabelece 

as diretrizes básicas para a elaboração de EIA-RIMA’s, devendo necessariamente ser 

contempladas no estudo:  

 

A- Caracterização do Empreendimento e/ou Caracterização Geral do Empreendimento 

(Leitura do Projeto): Avaliação do projeto em estudo, com a descrição de suas características, 

localização, alternativas tecnológicas e locacionais, bem como uma avaliação inicial da área 

impactada direta e indiretamente; 

 

B- Diagnóstico Ambiental: Consiste em uma descrição do ambiente atual, tendo em vista seus 

compartimentos básicos: meios físico, biótico e antrópico; 
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C- Avaliação Ambiental: Este é o escopo central de um EIA, onde são avaliados os impactos 

positivos e negativos do empreendimento, a dimensão dos impactos negativos, e a viabilidade 

das alternativas; 

 

D– Cenários Ambientais (Prognóstico): Neste são montados diferentes cenários ambientais, 

onde são analisados os elementos ambientais. 

 

E- Medidas Mitigadoras e Projetos de Monitoramento: Segundo a legislação, o EIA deve 

contemplar proposições para mitigação dos impactos gerados nas fases de implantação e 

operação, bem como um programa de monitoramento do ambiente para prevenção de 

efeitos inesperados e controle dos impactos que não possam ser eliminados por medidas 

mitigadoras. 

 

Estas são as diretrizes básicas e fundamentais em qualquer EIA, cabendo à equipe 

responsável adequá-las à realidade e complexidade dos diferentes empreendimentos e 

ambientes, como também aos métodos, técnicas e dados àdisposição dos pesquisadores. 

 

3.3. ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO EIA  

 

Tendo em vista as especificidades do ambiente e do empreendimento em questão, 

para a realização deste EIA serão necessárias sete etapas, detalhadas a seguir. 

 

ETAPA I- CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO (LEITURA DO PROJETO BÁSICO) 

 

Nesta etapa, a equipe multidisciplinar terá acesso às informações sobre o projeto 

básico e realizará uma caracterização do mesmo, com especial atenção para as justificativas 

locacionais e tecnológicas, dimensionamento, localização, insumos, mão-de-obra utilizada, 

descartes, equipamentos, processos, produtos, mercados, alternativas tecnológicas e 
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locacionais e operações a serem realizadas, tanto na fase construtiva quanto na fase 

operacional.  

 

Serão descritas as atividades que serão desenvolvidas no projeto base para a definição 

dos impactos causados pelo empreendimento. 

 

Ainda nesta primeira fase, serão demarcadas de forma expedita as áreas de influência 

direta e indireta do empreendimento, a partir da magnitude das atividades descritas, podendo 

haver uma alteração destes limites no decorrer do processo de pesquisa. 

 

ETAPA II - CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Nesta etapa, a equipe multidisciplinar fará uma descrição geral do ambiente. Cada 

pesquisador, em sua especialidade e com as técnicas próprias de cada disciplina, procurará 

estabelecer os processos, produtos e formas existentes atualmente, as tendências de 

modificação e as possíveis configurações do ambiente no futuro.  

 

Este diagnóstico ambiental está consolidado de acordo com a divisão básica do 

ambiente em: 

 Meio Físico: agrupa as características físico-químicas regidas pela dinâmica natural 

terrestre. 

 Meio Biótico: diz respeito às características e processos de manutenção da biocenose de 

um ambiente. 

 Meio Socioeconômico: neste meio estão agrupados os processos inerentes à sociedade 

humana. 

 Meio Legal: nesta etapa serão analisados os diplomas legais das três esferas federativas, 

de forma a compatibilizar o empreendimento com a proteção e gestão do meio ambiente. 

 Planos e Projetos Co-Localizados: esta etapa é dedicada à descrição dos projetos 

governamentais existentes, nas várias esferas, e dos projetos particulares, que estão sendo 
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desenvolvidos na mesma região de influência do empreendimento, com especial atenção 

para as modificações provocadas por estes projetos. 

 

Dentro do diagnóstico ambiental são definidos os processos responsáveis pela 

transformação do meio ambiente, podendo, assim, criar cenários que sejam úteis na avaliação 

ambiental (prognósticos). 

 

ETAPA III - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

A avaliação dos impactos ambientais é a parte mais importante do EIA, existindo vários 

métodos de análise. Para este EIA foram utilizados diferentes métodos de avaliação, tendo 

em vista que um único método não seria suficiente para responder às questões colocadas em 

um estudo desta natureza. Os métodos utilizados foram o “check list” descritivo, a avaliação 

por cenários e a avaliação pontuada dos impactos ambientais. 

 

III-A - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS BÁSICOS DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 A partir desta fase a equipe deve funcionar como um corpo multidisciplinar, com a 

contribuição de todos para a realização de um trabalho comum. Serão definidos os 

parâmetros básicos a serem utilizados na análise dos impactos, a saber: 

 

III.A.5 - DEFINIÇÃO DAS NOTAS PARA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Nesta fase serão determinadas as categorias de análise dos impactos ambientais, 

categorias estas de uso corrente em estudos desta natureza e ratificadas na Instrução 

Técnica objeto do presente estudo (direção, relação, abrangência, ocorrência, duração, 

reversibilidade, intensidade, magnitude e importância) adequadas à dimensão dos 

impactos do empreendimento em questão. 
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III.B - AVALIAÇÃO PONTUADA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação pontuada dos impactos ambientais visa estabelecer uma hierarquia dos 

impactos gerados pelo empreendimento a partir de sua importância, definida como 

produto entre a magnitude e a intensidade dos impactos, por sua vez obtidas pelos 

produtos das notas dadas para direção, relação, ocorrência, duração, abrangência e 

reversibilidade. 

 

III.B.1 - DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A definição dos impactos ambientais será feita através de um “check-list” descritivo, 

sendo composto por dois procedimentos básicos. O primeiro é a montagem de uma 

listagem de referência de impactos ambientais que se refere à compilação dos 

impactos descritos em vários estudos de impacto ambiental e avaliações ambientais. 

Tal lista será utilizada para ordenar o trabalho de descoberta dos impactos pela equipe 

multidisciplinar, podendo inclusive ser determinados novos impactos que serão 

acrescidos à lista. Uma vez estabelecida à listagem de referência dos impactos, a 

equipe multidisciplinar determinará, quais os impactos que irão ocorrer, assim como 

aqueles que não serão gerados pelo empreendimento, indicando, quando necessário, 

o motivo da não ocorrência deles. 

 

III.B.2 - DESCRIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA IMPACTO 

Nesta fase será descrita a natureza dos impactos, a extensão temporal e espacial, a 

relação com outros impactos e atividades modificadoras e sua relevância, definida 

como uma avaliação direta (indutiva) de sua importância ambiental. 

 

III.B.5 - AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

Uma vez tabelados, os impactos serão analisados de acordo com cada categoria, pela 

sua magnitude e abrangência, e por sua posição na hierarquia de importância. 
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III.B.6 - AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS PLANOS E PROJETOS CO 

LOCALIZADOS E O EMPREENDIMENTO 

Neste item será realizada uma avaliação dos conflitos entre os planos e projetos co-

localizados identificados no Diagnóstico Ambiental e o empreendimento em questão. 

 

ETAPA IV – AVALIAÇÃO POR CENÁRIOS 

Este tipo de avaliação, baseada na comparação dos fatores ambientais, permite visualizar de 

maneira clara os ganhos e perdas ambientais decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento. Essa avaliação possibilita uma resposta segura à questão da viabilidade do 

empreendimento. Para a realização desta análise serão utilizados quatro passos básicos: 

 

IV.1 - MONTAGEM DO CENÁRIO ATUAL  

A montagem do cenário atual será feita através da qualificação dos fatores ambientais 

em sua configuração atual, tendo em vista o grau de degradação desses fatores. Este 

grau de degradação será relativo ao ambiente nativo, no caso dos fatores biofísicos, ou 

em relação aos padrões médios determinados por organizações mundiais para os 

fatores sócio-culturais. 

 

III.B.3 - QUALIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 

Uma vez determinados todos os impactos decorrentes do empreendimento, estes 

serão listados e qualificados, conforme sua direção, relação, abrangência, ocorrência, 

duração e reversibilidade.  

 

Este quadro propiciará a definição dos impactos de maior ou menor relevância 

ambiental, direcionando a adoção de medidas mitigadoras. 

 

III.B.4 - QUANTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS  

Nesta etapa serão atribuídas notas para cada impacto e também para cada uma das 

categorias definidas, determinadas sua magnitude, intensidade e importância. 
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IV.2 - MONTAGEM DO CENÁRIO TENDENCIAL  

O cenário tendencial representa a configuração futura do ambiente sem o 

empreendimento, sendo montado a partir do cruzamento das informações dos fatores 

ambientais presentes com os processos modificadores do ambiente, determinados na 

descrição do prognóstico ambiental. Cada fator será qualificado, em sua condição 

futura em relação à situação atual. 

 

IV.3 - MONTAGEM DO CENÁRIO FUTURO COM O EMPREENDIMENTO.  

Este cenário também é representado por uma matriz de qualidade dos fatores 

ambientais, que será construída a partir do cruzamento entre os fatores ambientais 

versus os processos modificadores do ambiente versus as operações impactantes do 

empreendimento, descritas na fase de leitura do projeto. 

 

Esta relação será operacionalizada através da comparação dos resultados do “check-

list” descritivo com as tabelas do cenário tendencial, obtendo-se a configuração futura 

da área de influência, tendo em vista os processos já atuantes e os impactos do 

empreendimento. 

 

IV.4 - COMPARAÇÃO ENTRE CENÁRIOS 

A comparação entre cenários é realizada por meio de uma matriz binária, na qual nas 

linhas estará à qualificação de cada fator ambiental- numa escala de 1 a 3 de qualidade 

ambiental - e nas colunas estão listadas todos os elementos ambientais analisados 

(fatores, processos, problemas e potenciais). 

 

A avaliação não será feita pelo somatório das notas, mas sim pela comparação das 

mesmas, fator a fator, determinando-se onde ocorreu melhora ou piora. Em resposta 

a esta avaliação teremos os ganhos e perdas com a implantação e operação do 

empreendimento. 
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ETAPA V - DETERMINAÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS. 

Nesta fase do trabalho serão consideradas as medidas mitigadoras para cada um dos impactos 

determinados, com ênfase maior naqueles considerados de maior importância ambiental. 

 

Uma vez determinadas as medidas mitigadoras, estas serão avaliadas, possibilitando a 

determinação de sua viabilidade e grau de eficiência. 

 

ETAPA VI - DETERMINAÇÃO DOS PLANOS DE MONITORAMENTO. 

O Plano de Monitoramento visa a garantir a eficiência dos dispositivos de proteção ambiental 

propostos para o empreendimento, bem como das medidas mitigadoras indicadas nas 

diversas etapas de concepção, legalização e implantação do empreendimento. 

 

O monitoramento constante permite que sejam tomadas medidas adicionais de proteção 

ambiental, tão logo seja detectado qualquer alteração nas características ambientais que 

possam ultrapassar os limites de ação dos parâmetros de controle. 

 

ETAPA VII – VIABILIDADE AMBIENTAL 

Nas conclusões serão consolidados os resultados parciais dos diversos procedimentos 

adotados durante o EIA, buscando-se as respostas para as perguntas básicas listadas nos 

objetivos do trabalho (viabilidade ambiental do empreendimento, impactos positivos e 

negativos, diretos e indiretos, espacialização dos impactos, medidas mitigadoras e planos de 

monitoramento). 
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CAPÍTULO IV - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Neste capítulo serão descritas as características do projeto em estudo, determinadas as 

operações impactantes do empreendimento em suas diversas etapas, definido um esboço inicial da 

área de influência do empreendimento, e descritos os demais projetos, estatais e privados, 

existentes para a área e suas relações com o empreendimento em questão. 

 

4.1. O CENÁRIO ELÉTRICO DO BRASIL E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

 

A matriz energética brasileira é composta basicamente por fontes de energia consideradas 

limpas ou renováveis. A principal fonte de energia é a hidrelétrica, que segundo a ANEEL (2016) 

representou aproximadamente 62% da energia gerada no país. O domínio da geração hidráulica 

caracteriza o Brasil como um dos países com matriz energética mais limpa do mundo. Entretanto, a 

predominância da energia hidrelétrica faz com que o Brasil seja dependente e vulnerável ao regime 

hidrológico das principais bacias hidrográficas. Em função do enorme potêncial na produção de 

combustíveis fósseis, o Brasil também é um grande produtor de eletricidade a partir de combustíveis 

fósseis, representa 17% de toda potência energética produzida no país. 

 

Com relação aos combustíveis fósseis utilizados na matriz energética brasileira, destaca-se o 

gás natural. O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos, decorrentes da decomposição 

de matéria orgânica fossilizada ao longo de milhões de anos. Suas principais propriedades são: a 

densidade em relação ao ar, o poder calorífico, o índice de Wobbe, o ponto de orvalho da água e 

dos hidrocarbonetos e os teores de carbono, CO2, hidrogênio, oxigênio e compostos sulfurosos.  

 

O gás natural apresenta baixos índices de emissão de poluentes, em comparação a outros 

combustíveis fósseis, tem rápida dispersão em caso de vazamentos, possui baixos índices de odor e 

de contaminantes. Ainda, em relação a outros combustíveis fósseis, o gás natural apresenta maior 

flexibilidade, tanto em termos de transporte como de aproveitamento (ANEEL, 2000). 
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Segundo a ANEEL (2016) no Brasil há 152 usinas termelétricas que utilizam o gás natural 

como fonte energética. Este quantitativo produz 13.036.357kw o que representa 8,4% da 

capacidade total do país.  

 

De acordo com a Agência Internacional de Energia (2004), a participação do gás natural no 

consumo mundial de energia é, da ordem de 16,2%, sendo responsável por cerca de 19,1% de toda 

a eletricidade gerada no mundo. No Brasil, as reservas provadas são da ordem de 230 bilhões de 

m3, dos quais 48% estão localizados no Estado do Rio de Janeiro, 20% no Amazonas, 9,6% na Bahia 

e 8% no Rio Grande do Norte. A produção é concentrada no Rio de Janeiro (44%), no Amazonas  

(18%) e na Bahia (13%).  

 

A partir dos anos 80, o consumo entrou em franca expansão e o gás natural transformou-se 

na fonte de energia de origem fóssil a registrar maior crescimento no mundo. Uma posição que 

detém até hoje e que deverá manter no médio prazo. O interesse pelo gás natural está diretamente 

relacionado à busca de alternativas ao petróleo e de fontes menos agressivas ao meio ambiente 

(ANEEL, 2008). Considerando o cenário de crescimento do país, projeção de reservas e intenções de 

investimentos da produção de gás natural, estima-se que em 2030 a produção pode chegar a 251,7 

milhões de m3/dia com crescimento de 5% ano, enquanto que o consumo pode chegar a 4% ao ano 

(ABREPO, 2008). 

 

Até novembro de 2008, segundo o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), existiam 85 usinas termelétricas abastecidas a gás natural em operação 

no país, com um total instalado de 11 mil MW (megawatts) – ou pouco mais de 10% da potência 

total instalada no país, de 103 mil MW. Vale destacar que uma maior concentração dos 

empreendimentos nas regiões em que já existem gasodutos em operação, o que favorece o acesso 

ao suprimento por parte dos operadores. Além disso, boa parte dessas usinas é propriedade de 

companhias representantes do setor industrial, comercial ou de serviços. Das 85 centrais 

termelétricas abastecidas a gás natural, no estado do Rio de Janeiro, observa-se a existência de 17 
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centrais termelétricas abastecidas a gás natural, suas características podem ser visualizadas no 

quadro a seguir. 

 

Quadro 1: Centrais termelétricas a gás natural em operação no Brasil  até 200 8. 

Empreendimento Localização: 
Potência 

(kW) 
Proprietários 

Barbosa Lima Sobrinho 
(Ex-Eletrobolt) 

Seropédica - RJ 385.900 
Sociedade Fluminense de 

Energia Ltda. 

Brahma Rio de Janeiro - RJ 13.080 Energyworks do Brasil  Ltda. 

Campos (Roberto Silveira) 
Campos dos 

Goytacazes - RJ 
114.150 Furnas Centrais Elétricas S/A. 

Carioca Shopping Rio de Janeiro - RJ 3.200 
Administradora Carioca de 
Shopping Centers S/C Ltda. 

CTE II Volta Redonda - RJ 235.200 Companhia Siderúrgica Nacional 

GE Celma Ltda Petrópolis - RJ 1.063 GE Celma Ltda. 

Globo Duque de Caxias - RJ 5.160 Infoglobo Comunicações Ltda. 

Governador Leonel Brizola 
(Ex TermoRio) 

Duque de Caxias - RJ 1.058.300 TermoRio S/A. 

Mário Lago (Ex. Macaé 

Merchant) 
Macaé - RJ 922.615 Termomacaé Ltda. 

Norte Fluminense Macaé - RJ 868.925 
Usina Terméletrica Norte 

Fluminense S/A. 

Norte Shopping Rio de Janeiro - RJ 3.750 
Condomínio Geral 

NorteShopping 

Petroflex Duque de Caxias - RJ 25.000 
Petroflex Indústria e Comércio 

S/A. 

Policam 
Campos dos 

Goytacases - RJ 
4.000 - 

Ponta do Costa Cabo Frio - RJ 4.000 Refinaria Nacional de Sal S/A 

PROJAC Central Globo de 
Produção 

Rio de Janeiro - RJ 4.950 TV Globo Ltda 

Santa Cruz Rio de Janeiro - RJ 1.000.000 Furnas Centrais Elétricas S/A. 

Sesc Senac-Cass Rio de Janeiro - RJ 1.600 
Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial  

 

4.2. FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UMA TERMELÉTRICA 

 

As centrais termoelétricas caracterizam-se por produzir energia elétrica a partir da energia 

térmica liberada por reações químicas ou nucleares, seja pela combustão de combustível fóssil ou 

de resíduos agroindustriais (SALOMON, 2003). No Brasil, as centrais termoelétricas têm papel 
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fundamental na operação de abastecimento de energia, pois operam em complementação ao 

sistema hidrotérmico brasileiro em épocas de baixo nível no reservatório (GUERREIRO et al., 2006).  

 

Seu funcionamento ocorre por meio da queima de combustível que aquece a água de 

serpentinas que são instaladas ao redor das caldeiras. O aquecimento transforma a água em vapor, 

que gira as pás de uma turbina, cujo rotor gira juntamente com o eixo de um gerador, produzindo 

energia elétrica. 

 

O vapor é resfriado em um condensador e convertido em água, que volta aos tubos da 

caldeira, num ciclo de processamento contínuo. A água em circulação serve para resfriar o 

condensador coletando e expulsando o calor extraído da atmosfera pelas torres de refrigeração. 

 

Essas torres de resfriamento são grandes estruturas que identificam essas centrais. Parte do 

calor extraído passa para um rio próximo ou mar num impacto ambiental relevante produzido por 

uma termelétrica. Este calor pode alterar as condições da existência de flora ou fauna e interferir 

decisivamente como fator limitante para a reprodução de espécies. 

 

Nas torres de resfriamento acontece a troca térmica entre a água e o ar, sendo o calor 

dissipado para o ar ambiente. O ar flui diretamente através da água, por evaporação e convecção, 

ocorrendo assim o resfriamento da água que são dos condensadores nas centrais térmicas e outros 

processos industriais. O propósito do sistema de resfriamento é diminuir a temperatura da água 

antes da mesma retornar ao circuito original. A eficiência do processo depende da redução da 

temperatura da água de circulação. A regulação das plumas (produzido pelo ar saturado) e as 

condições e temperatura de descarga da água em reservas originais como lagos, rios, etc, 

atualmente estão regulamentadas de acordo com leis ambientais (SALOMON, 2003). 

 

Entre os combustíveis possíveis de serem utilizados em uma termelétrica, o gás natural é 

aquele que apresenta as maiores vantagens, tanto técnicas quanto ambientais. Sua especificação 
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técnica permite maior eficiência dos equipamentos de geração, quando comparada a outros  

combustíveis, ou seja, sólidos ou líquidos (SALOMON, 2003). 

 

A Constituição Federal através da Lei 7.990, de 28/12/89, que hoje está contida na Lei 

9.433/97, prevê: “A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para fins de energia 

elétrica, será de 6 % sobre o valor da energia produzida, a ser paga pelos concessionários do serviço 

de energia elétrica aos Estados , Distrito Federal e Municípios, em cujos territórios se localizarem a 

instalações destinadas à produção de energia elétrica, ou que tenham áreas invadidas por águas 

dos respectivos reservatórios”. Esta cobrança pelo uso dos recursos hídricos, baseia -se no princípio 

“usuário - poluidor – pagador” pressupondo a conscientização da população, promovendo a 

internalização dos custos de proteção do meio ambiente e o uso dos instrumentos econômicos  

(SILVA, 2000).  

 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2007), a cadeia do gás natural é dividida em 

seis etapas: exploração, explotação, produção, processamento, transporte e armazenamento, e 

distribuição. 

1. Exploração: nesta etapa são necessários grandes investimentos para a determinação da 

existência ou não de reservas de gás natural, focando na probabilidade de ocorrência de 

petróleo e/ou gás natural em uma região com características geológicas propícias ao 

acúmulo destes hidrocarbonetos É nesta etapa que se realizam os estudos de viabilidade 

técnica e comercial do desenvolvimento dos poços produtores; 

2. Explotação: atividades relacionadas ao projeto das instalações necessárias à exploração 

comercial do poço, ou seja, envolve as atividades de perfuração, completação e 

recompletação dos poços;  

3. Produção: envolve as atividades de obtenção do gás natural e seu processamento primário, 

que realiza a separação entre as frações gasosas e o óleo, no caso de campos de produção 

de gás associado;  
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4.  Processamento: engloba todas as atividades relacionadas ao tratamento do gás natural para 

remoção de impurezas, tais como o vapor d’água e compostos de enxofre, e frações mais 

pesadas de maior valor econômico, tais como gasolina e GLP;  

5. Transporte e armazenamento: representa sequência de operações destinadas ao 

deslocamento do gás natural processado do ponto de produção ao ponto de consumo. 

Normalmente divide-se a atividade de transporte de gás em alta pressão e baixa pressão. 

Limita-se a fronteira física deste elo da cadeia até o city gate, ou seja, no ponto de entrega 

do gás natural a alta pressão, para sua distribuição ao consumidor final, a cargo das 

companhias distribuidoras locais. Em termos de alternativas tecnológicas tradicionais para 

esta etapa, estas envolvem gasodutos, liquefação de gás natural (GNL) e o gás natural 

comprimido (GNC), utilizando o modal rodoviário;  

6. Distribuição: a partir do city gate é feita a distribuição do gás canalizado aos consumidores 

finais, através da redução da pressão do gás aos níveis mais adequados ao consumo. Esta 

responsabilidade cabe às companhias distribuidoras locais de gás e, no caso do Brasil, é uma 

atividade concedida pelo estado, como estabelece a constituição federal brasileira em seu 

artigo 25.2. 

 

Uma das grandes vantagens de uma termoelétrica que utiliza o gás natural como 

combustível, é a possibilidade de ser implantada junto aos grandes centros de consumo de energia. 

Quando a usina está localizada próxima aos consumidores, reduz-se as perdas nas linhas de 

transmissão e diminui o risco de continuidade dos sistemas de transmissão. 

 

As termelétricas podem operar em ciclo simples, em ciclo combinado ou em co-geração: 

 Ciclo Simples – a queima de um determinado combustível em caldeiras simples, turbinas ou 

em motores de Ciclo Otto, fornece a energia mecânica para o gerador de energia elétrica. 

Eficiência média do sistema – 30 a 42 %. 

 Ciclo Combinado – a queima do combustível fornece energia mecânica para o gerador de 

energia elétrica, e os gases da queima do combustível com uma temperatura em torno de 

550 ºC são direcionados a uma caldeira de recuperação de calor para produzirem vapor, e 
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este vapor irá movimentar uma turbina a vapor que estará ligada a um outro gerador de 

energia elétrica. Eficiência média do conjunto – 42 a 58%. 

 Co-geração– é semelhante ao sistema em ciclo combinado, no qual o vapor produzido na 

caldeira de recuperação de calor será também utilizado no processo industrial de alimentos, 

papel, bebida, aquecimento de ambiente etc. Eficiência média do conjunto – 42 a 80 %. 

 

No empreendimento em questão, será adotado o ciclo simples aberto. No ciclo aberto, 

utiliza-se água de fontes próximas, em altas vazões, a qual após absorver o calor latente do vapor, 

é devolvida ao corpo de água em temperatura acima daquela em que a água foi captada. O calor é 

dissipado para atmosfera pelo processo natural de convecção, evaporação e radiação. O 

resfriamento ocorre lentamente (SALOMON, 2003). 

 

Nos últimos anos alguns países, estabeleceram-se normas e regulamentos para o controle 

da qualidade da água, tornado quase impossíveis construções de novos sistemas de resfriamento 

aberto. A dependência da água é um fator limitante para instalações desse tipo de sistema sendo 

necessárias áreas com grandes quantidades de água disponíveis (HANNA, 1975).  

 

Uma maneira de elevar a eficiência térmica desse tipo de planta pode s er através do 

aumento das temperaturas e pressões na entrada do expansor da turbina a gás, mas isso esbarra 

em limitações técnicas e econômicas, pois requer materiais especiais para suportar altas 

temperaturas (BRANCO, 2005). 

 

4.3. PROJETO UTE SANTA CRUZ ROLUGI 

 

 A Empresa Rolugi foi fundada em 20/07/2005 pelos seus três sócios e irmãos, Rodrigo 

Papini, Gisela Papini Giannattasio Mota e Ludovico Papini Giannattasio. Originalmente a empresa 

foi concebida para atuar no mercado de credito consignado, razão pela qual teve a razão social 

inicial de Rolugi Promotora de Venda LTDA. Após 10 anos, em 2015 houve o começo da concepção 

do projeto de uma térmica a gás no Norte-Fluminense, com isso a razão social da empresa mudou 
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para Rolugi Geração de Energia Elétrica LTDA com seu objeto social a produção, geração e 

comercialização de energia elétrica de origem térmica derivada de gás natural.  

 

O projeto consiste na implantação de uma usina termelétrica, duto de gás natural, adutora 

e linha de transmissão. A Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. será responsável pelo 

gerenciamento da implantação de um citygate, gasoduto, planta de geração, torres de resfriamento, 

casas de força, painéis de despachos, proteções, linha de transmissão em circuitos duplo para 

interligação na LT 345kV Macaé – Campos existente, mais medidores principal e retaguarda uma 

para cada linha de energia, os barramentos da Subestação de Energia (SE) entroncamento 345KV 

em sistema disjuntor e meio e a interligação será em sistema entra e sai com abertura da linha 

existente.  

 

Este trabalho visa o licenciamento do projeto, em que haverá a implantação da UTE Santa 

Cruz Rolugi de potência 296MW, contando com duas gerações de 148MW que funcionará em ciclo 

aberto simples. A UTE contará com dois módulos com uma turbina a gás cada, subestação elevadora 

18 ou 20 kV x 345 kV, linha de transmissão 345 kV, subestação 345 kV entroncamento em Tapera, 

conexão T no emissário Gascav, citygate e gasoduto até a unidade. A Linha de Transmissão da UTE 

Santa Cruz Rolugi a ser conectada na rede básica ou rede de transmissão em ramal linha dupla, 

1x700MCM ou 1 x 945kcmils ou outra bitola indicada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

subestação entroncamento manobras acesso e conexão SIN rede básica ou rede distribuição com 

acesso conexão entra sai com abertura da LT345kV existente 2 x 700MCM ou 2x945kcmils.   

 

A UTE Santa Cruz Rolugi será classificada como produtora independente (PIEs) da Aneel. Os 

PIE’S são empresas individuais ou grupo de empresas reunidas em consórcio, com autorização ou 

concessão para produzir energia destinada ao comércio de toda ou parte da produção, por sua conta 

e risco. Os produtores independentes podem ampliar e melhorar as condições de oferta e prestação 

de serviços, tendo como garantia o livre acesso aos sistemas elétricos. A UTE também exportará 

energia no Sistema Interligado Nacional (S.I.N) com cadastro na Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE) para participação nos leilões do Ministério de Minas e Energia (M.M.E).  
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O consumo de gás natural em Ciclo Simples (aberto) devido ao heat rate SC Net Heat Rate 

(consumo específico de energia), de 9.420,00 Btu/kWh ou 9.930,00 kj/kWh a termelétrica estará 

limitado a sua potência em 148MW cada turbo gerador a gás. É importante ressaltar que a 

concessionária de serviços de transmissão de energia Furnas será responsável pela operação e 

manutenção da Linha de Transmissão e da Subestação de Energia.  

 

No futuro a termelétrica poderá passar para ciclo fechado ou ciclo combinado, com as 

turbinas passando a ciclo de cogeração com instalações de caldeiras recuperação HRSG - Heat 

Recovery Steam Generator (caldeira de recuperação de calor), Steam turbines Siemens (turbina 

vapor), GE, Alstom para cada turbina gás natural em dois módulos. 

 

Assim teremos uma turbina gás aliada a uma caldeira de recuperação HRSG e uma turbina 

vapor por módulo. Como temos dois turbo gerador a gás, teremos dois módulos. Em ciclo 

combinado ou ciclo fechado, o heat rate da turbina gás natural passará para 6.020,00 Btu/ kWh ou 

6.350,00 Kj/kWh, assim as turbinas a gás poderão gerar até 630 MW no pico, assim as placas das 

máquinas turbina vapor com um melhoramento para 185 MW e as turbinas vapor de 130 MW cada 

totalizando 315 MW cada modulo. Com isso a soma dos dois módulos poderão ser 630MW data 

factory. 

 

Esse aumento de energia será devido à economia no consumo de gás de 3400 Btu/kWh ou 

3580 kj/kWh mais cogeração dos gases de escape das turbinas a gás. Considerando um fator de 

utilização de 88,89% da potência de placa 630MW, teremos um efetivo gerado de 560,03 MW 

efetivo. Assim cada turbo - gerador a vapor geraria 111,58 MW efetivo por módulo, as duas turbinas  

vapor geraria total 223,17MW efetivo. Da mesma forma cada turbo gerador a gás geraria 168,43 

MW efetivo, logo as duas turbinas gás natural HD gerará total 336,86MW efetivo. 

 

Sendo a demanda média gerada de 530,90 MW nos dois módulos. Assim os dois turbo 

geradores a gás geraria na média 171,80 MW cada totalizando 343,60 MW e os dois turbo geradores 
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a vapor geraria na média 93,65 MW cada, assim totalizando 187,30 MW. Ou cada módulo gerando 

171,8MW médios + 93,65 MW médios = 265,45 MW médios cada módulo. Como serão dois módulos  

a potência média gerada será 265,45 MW +265,45 MW = 530,90MW médios.  

 

4.4. ARRANJO GERAL DA USINA TERMELÉTRICA, DUTOS, ADUTORA E LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

A UTE Santa Cruz Rolugi será instalada numa área de 89.896,20 m², em terreno plano coberto 

por pastagem, o local apresenta antigos canais de irrigação e o seu entorno apresenta lavoura de 

cana de açúcar. Apresentará uma área construída de 59.049,84 m², abrangendo uma taxa de 

ocupação de 64,57%, com um coeficiente de aproveitamento de 66,36%. Além disso, contará com 

área de uso e ocupação do solo de 58.049,84 m². Com relação a infraestrutura da usina termelétrica, 

estão previstas: a construção de escritório, refeitório, tanques de efluentes, torres de resfriamento, 

estações de tratamento de água, entre outras construções conforme apresentado nos Quadros a 

seguir. 

 

Quadro 2: Área de Uso e Ocupação do solo no empreendimento. 

Descrição do Uso Área de Uso e Ocupação do Solo (m²) 

Estacionamento do Almoxarifado 126,00 

Estacionamento Portaria e Chapeira  54,00 

Sala de Controle Subestação 134,00 

Apontamento Funcionários e Chapeira  20,00 

Portaria Entrada de Veículos 10,00 

Estação de Bombeamento de Efluentes (Eba efluentes) 7,00 

Separador Água e Óleo 2,50 

Estacionamento Externo do Escritório 162,00 

Escritório Administrativo 154,00 

Estacionamento do Escritório Administrativo Interno 88,00 

Escritório e Seesmt Sma E Ambulatório- Deposito 

Resíduos 
108,00 

Estacionamento Seesmt Sma 90,00 

Desarenador Decantação 120,00 

Desarenador Sedimentação e Eba 115,00 

Subestação Elevadora Turbo gerador 1, Turbo gerador 2 
e Sub Carga 1e 2 

21991,82 

Subestação unitária blindada 1 90,00 

Centro de Controle de Motores  Bt (Baixa Tensão) 1 95,00 
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Descrição do Uso Área de Uso e Ocupação do Solo (m²) 

E.T.A.R -Águas Residuais Servidas Para Reuso Ou 

Descarte Efluente 
120,00 

Filtro 161,00 

Torres de Resfriamento Turbo gerador 1 2230,26 

Torres de Resfriamento Turbo gerador 2 2180,77 

Ruas e Calçadas 14828,39 

Casa de Forças e Painéis Normalizado Média Tensão 

(PNMT) 
1446,68 

Sala Turbo gerador 1 1200,00 

Sala Turbo g2 1200,00 

Periféricos TG1 3974,71 

Periféricos TG2 3974,71 

Recepção de Gases 1000,00 

Eta 1 310,00 

Eta 2 310,00 

Tanque 1 Água Bruta 113,00 

Tanque 1 Água Tratada 78,00 

Tanque 2 Água Tratada 335,50 

Tanque 3 Água Tratada 113,00 

Oficinas Manutenção e Planejamento de Controle e 
Manutenção e Produção 

193,00 

Refeitório e Bannheiros  193,00 

Fossa Séptica ETE 250,00 

Subestaçao unitária elindada 2 90,00 

Centro de Controle de Motores Bt (Baixa Tensão) 2 95,00 

Estacionamento da Indústria 90,00 

Total Área de Uso e Ocupação do Solo 58.049,84 

 

Quadro 3: Área Coberta Construída no empreendimento. 

Descrição do Uso Área Coberta Construída (m²) 

Almoxarifado 195,5 

Sala de Controle Subestação 134 

Apontamento Funcionários e Chapeira  20 

Portaria Entra de Veículos  10 

Escritório Administrativo 308 

Escritório Seesmt Sma e Ambulatório- Deposito 
Resíduos 

216 

Desarenador Sedimentação e Eba 20 

Subestação unitária blindada 1 90 

Centro de Controle de Motores Bt (Baixa Tensão) 1 95 

Casa De Forças e Paineis (PNMT) 2.608,86 
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Sala Turbo gerador 1 1.200,00 

Sala Turbo gerador 2 1.200,00 

Oficinas Manutenção E Pcm/ Ts  193 

Refeitório e Banheiros 193 

Subestação unitária blindada 2 90 

Centro de Controle de Motores Bt (Baixa Tensão) 2 95 

Total Área Coberta Construída 6.668,36 

 

Quadro 4: Área Construída Não Coberta no empreendimento. 

Descritivo 
Área Construída Não Coberta 

(m²) 

Estacionamento Almoxarifado 126 

Estacionamento Portaria e Chapeira  54 

Sala de Controle Subestação 257 

Eba Efluentes 7 

Separador Água e Óleo 2,5 

Estacionamento Externo Escritório 162 

Estacionamento do Escritório Adminis trativo Interno 88 

Estacionamento Seesmt Sma 90 

Desarenador Decantação 120 

Desarenador Sedimentação e Eba 20 

Subestação Elevadora Turbo gerador 1, Turbo gerador 
2 e Sub Carga 1e 2 

21.991,82 

E.T.A.R. - Águas Residuais Servidas Para Reuso Ou 
Descarte Efluente 

120 

Filtro 161 

Torres De Resfriamento Tg1 2.230,26 

Torres De Resfriamento Tg2 2.180,77 

Ruas E Calçadas 14.828,39 

Periféricos Turbo Gerador 1 3.974,71 

Periféricos TG2 3.974,71 

Recepção De Gases 1.000,00 

Eta 1 310 

Eta 2 310 

Tq1 Água Bruta 113 

Tq1 Água Tratada 78 

Tq2 Água Tratada 335,5 

Tq3 Água Tratada 113 

Fossa Séptica Ete 250 

Estacionamento Indústria 90 

Total Área Construída Não Coberta  59.656,02 
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 Conforme apresentado nos Quadros anteriores, a área será caracterizada da seguinte 

maneira: 

 

Quadro 5: Total de Áreas do Empreendimento. 

Área (m²) 

Área Total do Terreno 89.896,20 

Área de Uso e Ocupação do Solo 58.049,84 

Área construída 59.656,02 

 

 Percebe-se que haverá uma área livre de 30.240,18 m² do terreno do empreendimento. 

Destaca-se que o Coeficiente de Aproveitamento (Área Construída/Área Total) foi de 66,36% e a 

Taxa de Ocupação de Solos (Área Ocupação de Solos/Área Total) foi de 64,57%. 

 

 As Figuras a seguir mostram a distribuição dos equipamentos construídos ao longo da área 

de estudo.  
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Figura 1: Planta Locação da UTE. 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 15 
 

 

Figura 2: Mapa e planta da UTE SCR Usina termelétrica Santa Cruz Rolugi . 
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Figura 3: Planta da UTE SCR Usina termelétrica Santa Cruz Rolugi. 
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Figura 4: Planta da UTE SCR Usina termelétrica Santa Cruz Rolugi georreferenciada. 
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Figura 5: Planta de localização da UTE SCR com traçado da rede elétrica e gasoduto. 
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A termelétrica possuirá ainda os seguintes sistemas auxiliares apresentados no arranjo geral: 

- Sistema de Gás Natural: dimensionado para atender a vazão máxima de consumo da usina 

em sua carga plena. Tem a função de medir, limpar e reduzir à pressão de operação o gás natural 

para as condições de operação do turbo-gerador;  

-Torre de Resfriamento: dimensionada para atender a carga térmica do condensador e do 

circuito fechado de resfriamento. Sua reposição será feita com água captada no Rio Paraíba do Sul; 

- Circuito Fechado de Resfriamento: fornecerá água tratada como fluido de resfriamento 

para diversos trocadores de calor dos sistemas auxiliares da turbina a gás em circuito fechado;  

- Sistema de Óleo Lubrificante: responsável pela lubrificação forçada dos  motores e 

composto por bombas elétricas, trocadores de calor, filtro de óleo e tanques;  

- Estação de Tratamento de Água: fornece água para as  diversas necessidades, tais como: 

serviço da planta, incêndio, sistemas de resfriamento dos conjuntos geradores e consumo das 

instalações;  

- Sistema de água Desmineralizada: produz água nas condições específicas para reposição 

do circuito fechado de resfriamento;  

- Estação de Tratamento de Efluentes: dimensionada para tratar e descartar a purga da torre 

e outros efluentes, nas condições requeridas pela legislação;  

-Sistema de Separação Água e Óleo: tem por finalidade dotar o efluente oleoso de 

características e qualidades compatíveis com as normas ambientais regulamentadoras de descarte. 

Composto por um separador, do tipo gravimétrico, que fará a segregação das partículas oleosas 

retendo-as e direcionando-as para o poço de acumulação de óleo, para posterior coleta, de modo a 

ser reutilizado;  

- Sistema de Esgotamento Sanitário: coleta o esgoto sanitário gerado na planta, trata e 

encaminhar para reutilização na irrigação de áreas verdes e poços sumidouros e valas de infiltração;  

- Sistema de Drenagem Pluvial: coleta as águas pluviais não contaminadas da planta e da 

destinação final para o sistema de drenagem natural, destinadas aos canais de irrigação existente;  

-Sistema de Ar Comprimido: tem por finalidade gerar ar de instrumento e ar de serviço para 

toda a planta;  
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- Sistema de Monitoração Contínua de Emissões: responsável pelo monitoramento durante 

a operação da usina, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais, garantindo que o 

dimensionamento dos níveis de CO e NOx não ultrapassem os valores regulamentados pela 

legislação local.  

- Sistema de Combate a Incêndio: composto pelos seguintes subsistemas: Rede de 

Hidrantes para proteção da área externa da planta; Sistema de dilúvio dos transformadores; 

Detecção e Alarme para as salas dos diversos prédios e Extintores Portáteis para os prédios e área 

externa.  

 

4.5. DESCRIÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA, O DUTO DE GÁS, A ADUTORA E A LINHA DE 

TRANSMISSÃO, COM AS RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS ASSOCIADAS  

 

4.5.1. Funcionamento da Usina Termelétrica 

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi), alvo deste estudo, operará em ciclo simples (aberto) com turbina 

heavy duty a gás natural da marca General Electric modelo 7F.04. O combustível utilizado para o 

acionamento mecânico do gerador elétrico será o gás natural, considerado um dos combustíveis 

mais limpos. 

 

Para geração de energia, inicialmente o ar atmosférico é comprimido à pressão de 

aproximadamente 13 Bar (kgf/cm2) e temperatura aproximada de 375ºC. Após isso, é direcionado 

para o combustor, onde a temperatura se eleva para aproximadamente 1250ºC, em função da 

queima do gás natural. Em seguida, a mistura é direcionada para o acionamento da turbina, então 

a pressão é reduzida a pressão atmosférica e a temperatura cai para aproximadamente 550ºC (gases 

de exaustão da turbina). Se a turbina operando isoladamente (ciclo simples), a eficiência térmica 

sera da ordem de 36%  

 

Sob o aspecto do impacto visual em função da altura das chaminés as plantas de ciclo 

combinado trazem vantagens sobre térmicas a carvão ou óleo.  
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Sendo o gás basicamente isento de enxofre e material particulado, ao invés de implantar 

uma chaminé de concreto com 250m de altura, típica das grandes usinas tradicionais, haverá 

chaminé de 50 a 70m de altura em aço e diâmetro de 6 m. 

 

Na planta a ser fornecida pela GE ou outras fabricantes, a poluição sonora não excederá a 

de usinas termelétricas, e situa-se facilmente dentro das exigências legais (85db no limite de bateria 

da usina) e 70dB após o cinturão verde. 

 

O consumo específico de água na usina da (296MW) será de 1,1m³/MWh a 1,4 m³/h o que 

resulta na tomada de 326 a 415 m³/h a de água tratada sendo que a agua bruta acrescenta 15% de 

impurezas na água 375 a 478 m³/h quando a usina estiver em funcionamento pleno.  

 

Sendo, o gás natural, isento de enxofre e de material particulado, tornam-se dispensáveis 

as instalações de dessulfurização e eliminação de cinzas necessárias nas termoelétricas a carvão, a 

óleo ou a biomassa.  

 

Quadro 6: Prognósticos de Emissões de poluentes e parâmetros de exaustão da UTE SCR ou TSCR termelétrica Santa 

Cruz Rolugi  

Parâmetros Chaminé (m) Taxa de emissão (g/s) 

Fonte Altura Diâmetro S02 Nox MP CO HC 

Chaminé 51 6 0,2 28 28 36,4 20,2 

Chaminé 60 7,12 0,2 28 28 36,4 20,2 

 

As condições de ventilação da região são favoráveis à dispersão dos poluentes, com a 

predominância da direção Leste (E)  
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4.5.2. Características da Turbina a Gás 

 

A turbina a gás é o principal elemento das termelétricas, é importante destacar que o gás 

natural vem sendo o combustível mais utilizado, embora quase sempre seja possível operar as 

turbinas com um segundo combustível, como álcool, para evitar interrupções no caso de problemas 

no suprimento do gás. 

 

As turbinas a gás são responsáveis basicamente por realizar a mistura de gases resultantes 

da queima do combustível e o fluido de trabalho que escoa no interior da máquina, para a conversão 

da energia do combustível em potência de eixo. 

 

Podemos distinguir três componentes principais em uma turbina a gás: o compressor, o 

sistema de combustão e a turbina propriamente dita, esta última sendo a fonte de acionamento 

tanto do compressor como de um gerador de energia elétrica 

 

O ar atmosférico captado pelo compressor é comprimido no sistema de combustão à 

pressão de cerca de 13 bar, e temperatura da ordem de 375º C, a qual se eleva a 1250º C com a 

queima do gás. A energia gerada na expansão que se segue à queima do gás aciona a turbina, 

reduzindo a pressão à atmosférica e a temperatura a cerca de 550º C nos gases de exaustão da 

turbina. 

 

Uma turbina operando isoladamente, ou em ciclo aberto apresenta uma eficiência térmica 

mais baixa, da ordem de 36%. O esquema a seguir representa uma turbina a gás em ciclo aberto. 
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Figura 6: Turbina a gás em ciclo aberto. 

 

 Na UTE Santa Cruz (Rolugi) poderão ser empregados os seguintes modelos de turbina a 

gás natural: SGT6 – 8000 H Siemens ou Heavy-Duty General Electric modelo 7F.04, potência 148 

MW, potência 2 x 148 MW = 296 MW. O modelo SGT6 – 8000H Siemens corresponde a maior 

turbina a gás em funcionamento no mundo, como observou o Guinness Book of World Records. As 

versões de 50 Hz e 60 Hz oferecem alta eficiência e baixas emissões em base carga e de carga parcial. 

Enquanto que o modelo Heavy-Duty 7F.04 da General Electric já é empregado em mais de 58 países,  

produzindo 260 GW de energia em 58 países . 

 

1) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 1% ou disponibilidade de 

geração 99%, potência 293,04 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 283,04 MW. 

2) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 9% ou disponibilidade de 

geração 91%, potência 269,36 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 259,36 MW. 
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3) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 15% ou disponibilidade de 

geração 85%, potência 251,60 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 241,60 MW. 

 

No caso de um ciclo simples e aberto de turbinas a gás, a transferência de calor dos gases 

dos produtos da combustão ou de um trocador de calor geralmente ocorre com uma simples 

transferência direta (calor de rejeito) com o meio ao redor.  

 

Uma maneira de melhorar o rendimento deste ciclo é a utilização desta energia térmica, 

desde que a temperatura do fluxo que sai na turbina seja bem maior do que a temperatura do fluxo 

que entra no compressor. Por meio da introdução de um regenerador, trocador de calor de 

contracorrente, o calor pode ser transferido dos gases de descarga da turbina para os gases a alta 

pressão que deixam o compressor.  

 

Logo, como uma menor rejeição de calor pelo ciclo é esperado que a eficiência térmica seja 

aumentada até um certo limite com uma grande dependência da relação de pressão e da relação 

das temperaturas mínima e máxima. 

 

Considera-se a temperatura adiabática da chama a temperatura atingida pelos produtos no 

processo de combustão sem transferência de calor, ou seja, adiabaticamente, sem envolver 

trabalho ou variações de energia cinética ou potêncial.  

 

A máxima temperatura adiabática da chama que pode ser atingida para um dado 

combustível onde os seus reagentes estão a uma determinada pressão, temperatura e estado, 

ocorre quando a mistura é estequiométrica.  

 

Uma maneira de se controlar a temperatura adiabática da chama é pela quantidade de 

excesso de ar, parâmetro este de grande relevância, principalmente para as turbinas a gás, onde a 
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temperatura máxima admissível é determinada por condições metalúrgicas. A máxima temperatura 

da chama também está diretamente limitada ao efeito da dissociação dos produtos formados.  

 

Quando opera em ciclo combinado apresenta eficiência acima de 60%, resultando em 

aproximadamente 3% de economia de combustível, quando a operação é em ciclo simples, a 

eficiência atinge 40%. Apresenta significante redução na emissão de poluentes por kMh produzido, 

aliado ao baixo aquecimento. Quanto às emissões de poluentes, gera 25 ppm Nox, 10 ppm CO 

330g/kWh. 

 

As principais vantagens no uso desta tecnologia consistem na simplicidade do sistema, baixo 

custo de investimento, ocupação de uma área reduzida (m3/ kW), baixa relação peso e potência (kg/ 

kW). O quadro a seguir relaciona as características técnicas das turbinas a gás que serã o utilizadas 

no ciclo simples aberto da UTE, assim como a figura subsequente ilustra o isométrico das casas de 

força.  

 

As turbinas a gás podem ser divididas em duas principais categorias, no que se refere à 

concepção: Heavy-duty e Aeroderivativas. O grupo Heavy-duty são as mais pesadas, desenvolvidas 

especificamente para a geração de energia elétrica ou propulsão naval. Já as aeroderivativas foram 

desenvolvidas a partir de projetos anteriores dedicados a aplicações aeronáuticas.  

 

É importante destacar que na UTE Santa Cruz (Rolugi) serão utilizadas modelos de turbinas  

Heavy-duty. As turbinas industriais heavy-duty são bastante robustas, são flexíveis no uso de 

combustível, apresentam alta confiabilidade e baixo custo. São turbinas a gás de ciclo simples de 

um eixo, um compressor (a maioria axial), uma câmara de combustão (usualmente externa ao corpo 

da máquina) e uma turbina (a maioria axial), que fornece energia mecânica para o compressor e 

para outras aplicações. Possui uma larga área frontal que reduz a velocidade de entrada do ar. A 

razão de pressão total destas unidades pode variar de 5 a 15. A temperatura máxima pode chegar 

até 1290ºC em algumas unidades (DA SILVA, 2009). 
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A vantagem das turbinas industriais heavy-duty é que necessitam de pouca refrigeração; 

podem-se utilizar gases com baixo poder calorífico para a combustão; apresentam ampla faixa de 

potência, as obras civis são mais simples; tem baixo nível de vibrações e sua operação e manutenção 

são fáceis, permitindo o controle automático (CARNEIRO et. al, 2016). 

 

Uma das opções escolhidas pelo projeto é a turbina a gás 7F-04 General Electric. Segue 

abaixo a ilustração da turbina e quadro com a configuração geral da turbina a gás.  

 

 

Figura 7: Turbina Heavy-duty 7F.04. Fonte: General Electric, 2016. 

 

Quadro 7: Características técnicas das turbinas a gás util izada no ciclo simples aberto da UTE. 

Ciclo Simples aberto General Electric, modelo 7F-04 

Potência instalada total bruta (objeto da LP) 296 MW 

“Heat Rate” (combustível principal) 6.024 kJ/kWh 

Eficiência da Planta >59 % 

Altura da chaminé 51 m 

Diâmetro da chaminé 6 m 

Temperatura Gasosa ITEM (*) 

Vazão de gás na chaminé Turbina 1 (148MW) 1.482.786,88 (Kg/h) 

Vazão de gás na chaminé Turbina 1 (148MW) 1.482.786,88 (Kg/h) 

Emissão de NOx 9 ppm a 15%O2 

Emissão de CO 9 ppm a 15%O2 

Combustível Principal  Gás natural  

Consumo do Combustível TURBINA 1 (148MW) 1.003.578,26 M3/DIA 
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Ciclo Simples aberto General Electric, modelo 7F-04 

782.791,04 kg/dia 

Consumo do Combustível TURBINA 2 (148MW) 
1.003.578,26 m³/dia 

782.791,04 kg/dia 

Total da Turbina 1 e 2 
2.007.156,51 m³/dia 

1.565.582,078 Kg/dia 

Poder Calorífico do combustível (PCI) 37,5 MJ/Nm3 ou 47,7 MJ/kg 

Densidade do Combustível  0,78 kg/m3 

 *Temperatura de Escape (°F/°C) 7F.04 (5 ppm NOx) 1129ºF/609°C 

 *Temperatura de Escape (°F/°C) 7F.04 (9 ppm NOx) 1151ºF/622°C 

 

A outra opção do projeto é utilizar a turbina a gás natural SGT6 -8000H heavy-duty da 

Siemens, segue abaixo a ilustração e as configurações dessa máquina. 

 

 

Figura 8: Turbina Heavy-duty SGT6 -8000H. Fonte: Siemens, 2016. 
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Figura 9: Esquema da Turbina Heavy-duty SGT6 -8000H. Fonte: Siemens, 2016. 

 

 
 

 

Quadro 8: Características técnicas das turbinas a gás util izada no ciclo simples aberto da UTE. 

Ciclo Simples aberto Siemens, SGT6 -8000H 

Potência instalada total bruta (objeto da LP) 296 MW 

“Heat Rate” (combustível principal) 8,999 kJ/kWh 

Eficiência da Planta >60% 

Peso 289 t 

Comprimento x Largura x Altura 10.5 m x 4.3 m x 4.3 m 

Temperatura de escape 630 °C / 1,166 °F 

Relação de Pressão 19.5 

Velocidade da turbina 3,6 

Emissão de NOx <25 ppm a 15%O2 

Emissão de CO <10 ppm a 15%O2 

Combustível Principal  Gás natural  

 

A figura a seguir exemplifica a seguir a estruturação das duas casas de força que serão 

implantada na UTE Santa Cruz (Rolugi). 
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Figura 10: Isométrico das duas casas de força de 148 MW. 

 

4.5.2.1. Opções de fabricantes e modelos de turbinas 

 

 As turbinas a gás natural heavy-duty poderão ser das marcas: Siemens, General Electric e 

Westinghouse. Com tecnologia de emissão Dry low, que reduz as emissões de óxido de nitrogênios 

(NOx) das turbinas a gás, com geradores síncronos de potência cos φ 0,8, 18 kV.  

 

 Opções de máquinas de ciclo simples (aberto)  

o Opção 1.  

Duas turbinas a gás natural tipo heavy-duty, fabricante General Electric, modelo 

MS7001FA, potência 148MW, com total de 296 MW; 

o Opção 2  

Duas turbinas a gás natural tipo heavy-duty, fabricante Siemens, modelo SGT6-5000, de 

potência 148 MW, com total de 296 MW; 
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o Opção 3  

Duas turbinas a gás natural tipo heavy-duty, fabricante General Electric modelo 7F-04 

potência 148 MW, com total de 296 MW; 

o Opção 4 

Duas turbinas gás natural tipo heavy-duty, fabricante Westinghouse, modelo W501FD, de 

potência 148 MW, com total de 296 MW; 

o Opção 5  

Duas turbinas a gás natural tipo heavy-duty fabricante General Electric, modelo 

MS7001FB 148MW, com total de 296 MW. 

 

O modelo 7F-04, da marca General Electric foi a escolhida para o projeto. Portanto, os 

cálculos foram feitos para turbina gás General Electric modelo 7F-04 em ciclo simples "aberto".  

 

 

 

4.5.3. Instalações do Gasoduto 

 

O gasoduto GASCAV que liga Cabiúnas (RJ) a Vitória (ES) tem uma extensão de 302 km, sendo 

um trecho de 158 km dentro do estado capixaba e outro de 144 km no Rio de Janeiro. O duto de 

aço carbono API -5L -X70 de 28 polegadas de diâmetro e espessura mínima 0,312 polegadas. Possui 

revestimento interno anti-corrosivo em toda a sua extensão e um sistema de proteção catódico 

monitorado via Sistema de Automação. Tem capacidade de 20 milhões m³/dia e sua operação se 

iniciou em 2008 por meio da operadora Transpetro. 

 

De acordo com a Petrobrás (2005), o gás natural transportado pelo Gasoduto Cabipunas -

Vitória (GASCAV) é proveniente das plataformas da Bacia de Campos. A linha tronco do GASCAV 

inicia-se no terminal de Cabiúnas (TCAB), com a mistura do gás natural da URGN (Unidade de 

Recuperação de Gás Natural) com o gás da URL (Unidade de Recuperação de Líquidos), e termina 

na interligação com o scraper do Gasoduto Cacimbas-Vitória, no município de Serra, ES. O GASCAV 
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foi enterrado a uma profundidade mínima (a partir da geratriz superior do duto) de 1,0 m da 

superfície exceto em áreas em uso para cultura mecanizada, ou com possibilidade futura, áreas 

urbanas, industriais ou com possibilidade de ocupação com 1,5 m, áreas escavadas em rocha 

consolidada, com utilização de explosivo ou martelete pneumático com 0,60 m em travessias e 

cruzamentos conforme diretriz das Especificações e Normas Técnicas da Petrobrás. 

 

O gás natural transportado no GASCAV é composto por uma mistura de hidrocarboneto e 

outras substâncias. Os principais constituintes são: em maior quantidade o metano (CH 4), menores 

quantidades de etano (C2H6), propano (C3H8), butano (C4H10), hexano (C3H10) e outros  

hidrocarbonetos mais pesados, assim como substâncias inorgânicas como o dióxido de carbono, 

nitrogênio e oxigênio. O poder calorífico do gás natural pode variar de 8.000 a 10.000 kcal/m³.  

 

Os principais elementos de um gasoduto são: a estação de compressão e a estação de 

redução de pressão e de medição e por último o sistema de supervisão e controle.  

 

O Sistema de compressão pode funcionar por turbinas a gás ou motores elétricos ao longo 

da rede, cujo objetivo é manter a pressão adequada que é necessária ao escoamento do gás, 

minimizando a perda de carga pelo atrito e comprimento da tubulação bem como a queda de 

pressão causada pelo próprio consumo.  

 

A estação de redução de pressão e de medição é denominada de city-gate é o ponto de 

acesso do gás natural a uma cidade ou grande cliente. O gás natural é mantido sobre uma pressão 

consideravelmente elevada, portanto antes de ser utilizado pelos consumidores industriais, 

comerciais, residenciais, é necessário reduzir a pressão. O city-gate é o local onde ocorre esta 

regulagem de pressão, através de um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o 

ponto de entrega ou de transferência do gás, onde o mesmo passa de uma linha principal de 

transmissão para um sistema de distribuição local. 
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 O City Gate (estação redutora de pressão do gás natural) da UTE Santa Cruz (Rolugi) será 

composto basicamente pelas seguintes instalações: filtragem, aquecimento, regulagem de pressão, 

medição da vazão, medição de gás de suprimento de instrumentação, sistema de controle local, 

sistema supervisório e utilidades. 

 

Como o gás natural é praticamente isento de enxofre e material particulado, ao invés de uma 

chaminé de concreto com 250 m de altura, típica nas grandes usinas tradicionais, haverá chaminé 

de aço a uma altura de 50 a 70m de altura. Cabe destacar também, que a UTE Santa Cruz (Rolugi), 

por ser movida a gás natural não necessitará de grandes áreas para estocagem de carvão, biomassa 

ou parque de tanques de óleo. 

 

O Gasoduto UTE Santa Cruz Rolugi apresentará uma extensão de aproximadamente 4.070m, 

considerando os trechos que levam do Gasoduto Cabiúnas –Vitória (GASCAV) até o City Gate, e do 

City Gate até a UTE. Ocupa uma área de 8.465,38m². Estas informações podem ser observadas na 

imagem a seguir. 
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Figura 11: Traçado do Gasoduto. 
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Figura 12: Traçado do gasoduto mostrando a UTE SCR e o citygate. 
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Figura 13: Corte do terreno mostrando a vala para passagem da tubulação de gás e a faixa de servidão e domínio. 
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Figura 14: Corte do terreno mostrando a vala para passagem da tubulação de gás e a área de servidão e domínio.  
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4.5.4. Linha de Transmissão 

 

O sistema de transmissão de energia elétrica apresenta três componentes principais: torres, 

isoladores e subestações. A função das torres é erguer as linhas de transmissão a uma altura segura, 

visando evitar qualquer tipo de contato com pessoas, veículos, animais ou mesmo com a vegetação 

do local. Essas torres são projetadas e instaladas para suportar a força dos ventos e até mesmo 

pequenos tremores de terra. Já os isoladores, evitam que a energia seja dissipada e suportam o 

peso dos cabos que transmitem a energia elétrica, podem ser fabricados com materiai s de 

polímeros, cerâmica ou vidro. As subestações são os locais em que a energia é retransmitida e 

adequada para o uso final, portanto, a corrente chega em um ponto com uma tensão muito elevada 

(imprópria para aplicação) e a subestação reduz a voltagem até um padrão que permite utilização 

segura e eficiente. 

 

A linha de transmissão em circuito duplo de uso exclusivo terá aproximadamente 5 km de 

comprimento e será constituída por estruturas metálicas autoportantes e dois condutores cabo 

alumínio com alma de aço (CAA) grossbreak por fase (636 MCM ou 700 MCM) e um cabo OPGW.  

 

 
Figura 15: Planta da Rede de Energia. 
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4.5.5. Instalações da Subestação 

 

A Subestação de Energia (SE) é formada por conjuntos de equipamentos de manobra usados 

para dirigir o fluxo de energia em sistema de potência, as quais possibilitam a sua variação através 

de rotas alternativas, que incluem dispositivos de proteção capazes de detectar os diferentes tipos 

de falhas que ocorrem no sistema e de isolar os trechos onde ocorrem as falhas. Há dois tipos de 

subestações que serão implementadas no empreendimento em questão: subestação 

transformadora elevadora e abaixadora. A subestação transformadora elevadora converte a tensão 

de suprimento para uma tensão maior e se localiza próximo aos centros de geração, enquanto que 

a subestação transformadora abaixadora converte a tensão de suprimento para uma tensão menor 

e se localiza próximo aos centros de carga ou de suprimento a uma indústria, no final de um sistema 

de transmissão. 

 

A subestação elevadora 18/345 kV consiste de: arranjo em barra simples no lado de 18 kV 

e será constituída por um conjunto de barramento blindado de fases isoladas com derivações para: 

transformador elevador; circuito de geração com disjuntor de gerador; transformador de excitação 

e transformador de serviços auxiliares. No lado de 345 kV haverá um circuito de saída de linha dupla 

em 345 kV, com disjuntores e seccionadoras dimensionados para uma corrente nominal de 1250 A 

e para uma corrente inicial de curto circuito trifásico simétrico de 40 kA, com equipamentos de 

manobra, transformadores de medida e para-raios instalados ao tempo.  

 

A subestação elevadora terá dois trafos transformador elevador que será trifásico 18 kV – 

345 kV e potência 250 MVA (modelo ONAN/ONAF) e terá grupo de ligação dYn11. A conexão da UTE 

Santa Cruz Rolugi à rede básica será feita na abertura das LT 345kV existente em sistema entra e sai 

na subestação entroncamento a ser construído no distrito de Tapera, a LT 345kV é de propriedade 

da geradora Centrais Elétricas Furnas SA. 

 

 Os Projetos básicos e orientativos das Subestações abaixadoras para cargas da UTE SCR terá 

uma medição de energia carga em Ambiente Comercialização Regulado (ACR) para planta com 

reserva de capacidade ou medição carga ACR 1200kW. Subestação entroncamento e manobras, 
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unifilar com sistema barramento duplo com disjuntor e meio ou barramento duplo com disjuntor 

duplo em SE entroncamento para acesso e conexão SIN na rede de distribuição ou rede básica em 

conformidade ao parecer e acesso EPE. Os transformadores elétricos de elevação da tensão e/ou 

abaixadora serão conforme Lista de Materiais com Especificações Técnicas do projeto construtivo e 

os ramais LT transmissão e subtransmissão da UTE Santa Cruz (Rolugi).  

 

4.5.6. Linha de Adução (Tubulação do Sistema) 

 

A Linha de Adução apresentará uma extensão de aproximadamente 0,8 km, a partir do 

ponto de captação, da linha de adução até o desarenador, contando com a travessia e uso da faixa 

de domínio da avenida Presidente Vargas.  

 

A linha de adução será dividida em 04 trechos, já descritos, sendo o primeiro trecho de tubo 

de ferro fundido dúctil com diâmetro de 350mm, um trecho com tubo AC de 40m, depois um trecho 

de 750m de tubos PVC ductilfort dn 400 mm e por último um trecho de tubos AC dn 400mm de 

17m. Vale ressaltar que os tubos AC serão revestidos externamente com zinco metálico e pintura 

betuminosa, enquanto os tubos PVC são tubos industriais com ponta, bolsa e anel de borracha 

vedação junta elástica labial dupla e instalação enterrada. Os desenhos anexos mostram 

respectivamente a planta baixa e o perfil do sistema de adução.  
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Figura 16: Corte e planta das passagens de tubulação de água. 

 

 

Figura 17: Corte e planta das passagens de tubulação de água. 
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4.5.7. Vias de Acesso e circulação existentes e projetadas 

 

O empreendimento encontra-se há aproximadamente 285 km do centro do município do 

Rio de Janeiro. A UTE Santa Cruz Rolugi está situada na Avenida São Fidélis, n. 2200, Bairro Santa 

Cruz, Campos dos Goytacazes – RJ, e o acesso a UTE se dará pela rua pública sem nome adjacente 

ao empreendimento, derivada da Rua Travessa Independente. Para chegar ao empreendimento 

vindo do Rio de Janeiro, deve-se utilizar a Rodovia BR101, denominada oficialmente como Rodovia  

Governador Mário Covas. Contornar para a Avenida XV de Novembro e seguir pela Presidente 

Vargas até a Avenida São Fidélis. 

 

 

Figura 18: Caminho do Rio de Janeiro ao Bairro Santa  Cruz, Campos dos Goytacazes-RJ. 

 

No Centro de Campos dos Goytacazes – RJ pode-se seguir em direção à Rua Espírito Santo e 

seguir na direção oeste da avenida XV de Novembro por cerca de700 m, depois toma-se a Avenida 

Presidente Vargas no sentido RJ 158 por aproximadamente 7 km. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Covas
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No perímetro urbano do bairro Santa Cruz, a Avenida Presidente Vargas passa a ser chamada 

de Avenida São Fidélis, percorre esta avenida até chegar a Rua Travessa Independência, a UTE Santa 

Cruz Rolugi estará localizada em rua pública adjacente a esta. 

 

 

Figura 19: Acessos ao local escolhido para implantação da Termelétrica Santa Cruz Rolugi.  
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Figura 20: Acesso pela avenida são Fidelis (Av Presidente Vargas). 

 

Figura 21:Mapa trajeto da BR101 até a UTE SCR termelétrica Santa Cruz Rolugi. 
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O acesso a UTE Santa Cruz Rolugi se dará em rua pública sem nome derivada da Rua Travessa 

Independente, perpendicular à Avenida São Fidelis que é a continuação da Avenida Presidente 

Vargas de Campos dos Goytacazes RJ. 

 

No interior do empreendimento serão construídas ruas e calçadas para possibilitar o acesso 

de carros e caminhões ao longo do empreendimento. As ruas e calçadas ocuparão uma área de 

14.828,39 m², sendo que a largura das ruas varia de 6 a 8 m, como pode ser observado na planta da 

UTE a seguir. 

 

  

Figura 22: Ruas e calçadas do empreendimento (em destaque na cor rosa ). 
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4.5.8. Equipamentos de infraestrutura e Projetos Co-localizados próximos ao empreendimento 

 

Aeroporto Bartolomeu Lisandro 

O Aeroporto Bartolomeu Lisandro está localizado no município de Campos dos Goytacazes, 

RJ. O empreendimento encontra-se há aproximadamente 12 km do aeroporto em questão, como 

pode ser observado na figura a seguir. 

 

 

Figura 23: Distância entre UTE Santa Cruz Rolugi e o Aeroporto Bartolomeu Lisandro. 

 

Porto Açu  

 O Complexo Industrial do Porto do Açu também está localizado no município de São João 

da Barra na região norte do Estado do Rio de Janeiro, com uma área total de 3,2 milhões de m². O 

empreendimento encontra-se há aproximadamente 60 km do Porto do Açu.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Barra
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Barra
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Figura 24: Distância entre a UTE Santa Cruz Rolugi até o Porto Açu. 

 

Linha de transmissão LT 345kV 

A Figura a seguir ilustra a distância entre a UTE Santa Cruz Rolugi e a conexão da Linha de 

transmissão já existente. 
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Figura 25: Distância da UTE Santa Cruz Rolugi até a conexão na Linha de transmissão existente na rede básica LT 345kV 

Furnas, SE Campos – SE Macaé. 

 

Captação de Água  

 

A captação da água que será utilizada na usina termelétrica ocorrerá em trecho do rio 

Paraíba do Sul próximo ao empreendimento em questão, distando cerca de 430 m, onde serão 

utilizados 832,53m de tubulação para levar a água do rio Paraíba do Sul até a UTE Santa Cruz Rolugi.  
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Figura 26: Distância em linha reta da captação até o terreno do empreendimento, seção dos desarenadores - 430,7 m. 

 

 

Figura 27: Distância da tubulação a ser percorrida 832,53 m. 
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Figura 28: Distância entre os pontos de captação de água e a rede água (aqueduto). 

 

Gasoduto 

O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz Rolugi será fornecido através do citygate 

derivado do gasoduto GASCAV que liga Cabiúnas (RJ) a Vitória (ES). Apresenta uma extensão de 158 

km no estado do Espírito Santo e 144 km no Rio de Janeiro. A distância do empreendimento ao 

gasoduto GASCAV é de aproximadamente 4 km, como pode ser observado na imagem a seguir.  

 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 50 
 

 

Figura 29: Distância da UTE até a conexão T no Gasoduto GASCAV. 

 

 

Figura 30: Distância a ser percorrida pela tubulação da UTE até a conexão T no Gasoduto GASCAV (4,05 km). 
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Figura 31: Comprimento da tubulação de gás (4,41 km). 

 

 

Figura 32: Traçado do gasoduto. 

 

Porto Barra do Furado 

 O Porto Barra do Furado está localizado no município de Quissamã, estado do Rio de 
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Janeiro, a cerca de 66 km do empreendimento em questão, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 33: Distância entre a UTE e o Porto Barra do Furado. 

 

4.5.9. Disponibilidade e consumo de combustível 

 

O combustível utilizado no funcionamento da UTE Santa Cruz (Rolugi) será o gás natural, que 

é considerado o combustível mais limpo na geração de energia em usinas termelétricas. Para 

geração de energia, o ar atmosférico é inicialmente comprimido (pressão aproximada de 13 Bar 

(kgf/ cm2) e temperatura aproximada de 375ºC. É direcionado para o combustor, onde a 

temperatura se eleva para 1250ºC, aproximadamente devido à queima de gás. 

 

Em seguida, a mistura é direcionada para o acionamento da turbina, a pressão é reduzida 

para atmosférica e também a temperatura para aproximadamente 550ºC (gases de exaustão da 

turbina). Se a turbina operasse isoladamente (ciclo simples), sua eficiência térmica seria da ordem 

de 36% e assim 64% do calor gerado pela queima do combustível seria perdido nos gases de 

exaustão encaminhados para a atmosfera. 
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O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz (Rolugi) será fornecido através do citygate 

derivado do gasoduto GASCAV que liga Cabiúnas (RJ) a Vitória (ES). Ele tem um trecho de 158 km 

de extensão dentro do estado capixaba e outro de 144 km no Rio de Janeiro. O gás natural é 

proveniente de Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado, no volume de 2.000.000 Nm3/ dia, 

considerando o Poder Calorífico Inferior (PCI) do gás natural em 35.558 kJ/ Kg e o heat-rate da planta 

de 6.188kJ/ kWh (eficiência de 58,18%). 

 

Será implantado e implementado no sistema de geração de energia trifásico 60 Hz, todos 

os sistemas auxiliares necessários para permitir o fornecimento de energia elétrica ao SIN, 

controlador DSLC, MSLC ou EGCP3 SLAVE, EGCP3 MASTER, controlador 505, AVR’S, RELES MULTILIN, 

RELES Siemens 7SJ, painéis de disjunção e manobras, paralelismo, sincronismo, proteção e tele 

proteções, etc. 

 

Para assegurar a qualidade do ar, serão instalados equipamentos de medição da 

concentração de SOx, MP, NOx, CO, hidrocarbonetos totais nas chaminés e nas áreas de domínio da 

usina com população residente em um raio de 4 km no entorno. Cabe ressaltar que as condições de 

ventilação da região são favoráveis à dispersão dos poluentes, com a predominância da direção 

Leste (E) e proximidades com o mar, região de muitos ventos. 

 

4.5.10. Sistemas e Equipamentos Elétricos 

  

A conexão da UTE Santa Cruz Rolugi à rede básica será feita na abertura das LT 345kV 

existente em sistema entra e sai na subestação entroncamento a ser construído no distrito de 

Tapera, a LT 345kv é de propriedade da geradora Centrais Elétricas Furnas AS. 

 

A linha de transmissão em circuito duplo de uso exclusivo terá aproximadamente 5 km de 

comprimento e será constituída por estruturas metálicas autoportantes e dois condutores CAA 

grossbreak por fase (636 MCM OU 700mcm) e um cabo OPGW.  
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Nas subestações de Campos e Macaé serão feitos reparos e manutenção periódica, assim 

como serviços em outras subestações quando for necessário como: adequações aos disjuntores, 

barras 345kV, seguindo os padrões Furnas S/A para subestações de rede básica em 345 kV. 

 

A proteção do lado de Campos e Macaé, será apresentada do diagrama unifilar consistirá 

de proteção de distância adequada à detecção de todos os tipos de defeito na linha e em parte do 

enrolamento do transformador elevador. Como proteção de retaguarda está prevista proteção de 

sobre corrente direcional de fase e de terra (67 e 67N).  

 

Para a elaboração da topologia do sistema elétrico da UTE Santa Cruz Rolugi, considerou-se 

as seguintes situações: i- Em condições normais de operação, o gerador com as turbinas operando 

em ciclo simples poderá fornecer a potência bruta de 296 MW; ii-Descontados o consumo interno 

e as perdas na linha de transmissão que ligará a UTE ao SIN, a potência máxima injetada na barra de 

345k V da LT campos- Macaé será de 291 MW.  

 

Para o funcionamento da UTE Santa Cruz Rolugi será necessária a seguinte sequência de 

operação:  

 Energizar a linha de transmissão Subestação Campos x Subestação Macaé.  

 Energizar o barramento do transformador elevador TG1 e TG2.  

 Energizar o transformador de serviços auxiliares TSA1 e TSA2 

 Iniciar a sequência de partida da TG1 ou TG2 de depois TG2 ou TG1, respectivamente 

 Fazer a sincronização rele 25 (sempre através do fechamento do disjuntor de gerador 52 at 

seja tg1 ou tg2 em 345kv). 

 A configuração do TG1 e TG2 as buchas geração ligadas direto nos trafos e no lado alta um 

disjuntor 52 tg1-at e 52 tg2 at 

 Quando a UTE SCR não for despachar energia os transformadores rebaixadores TSA 1 e TSA 

2 serão mantidos energizado e alimentando o consumo próprio da UTE e respectiva 

subestação. 
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De acordo com estudos realizados pelo fabricante dos equipamentos principais (ilha de 

potência), os índices esperados de indisponibilidade programada e forçada da usina são de, 

respectivamente, 2,7% e 1,3%.  

 

Para os cálculos foram considerados os seguintes modelos de turbinas a gás: General 

Electric 7F-04 e Siemens SGT6-5000F para projeto. Ciclo simples (aberto) - duas Turbinas a Gás 

heavy-duty General Electric modelo 7F-04 ou Siemens SGT6-5000F potência 148 MW, totalizando 

dois conjuntos geradores potência 2 x 148 MW = 296 MW. 

 

Indisponibilidade Forçada - TEIF e Indisponibilidade Programada - IP (Ministério de Minas e 

Energia): 

 Considerando TEIF=2,7% e IP=1,3%, gerando um total de 4%. Tem-se 4% de 

indisponibilidade, ou 96% de disponibilidade. Para a disponibilidade de 96%, potência 

251,60 MW, considerando 5 MW de consumo interno, exportação média de 246,60 MW 

 Considerando TEIF=3% e IP=6%, gerando um total de 9%. Temos 9% de indisponibilidade, 

ou 91% de disponibilidade. Para a disponibilidade de 91%, potência de 269,36 MW, 

considerando 5 MW de consumo interno, exportação média de 264,36 MW. 

 Considerando TEIF=5% e IP=10%, gerando um total de 15%. Tem-se 15% de 

indisponibilidade, ou 85% de disponibilidade. Para a disponibilidade de 85%, potência 

251,60 MW, considerando 5 MW de consumo interno, exportação média de 246,60 MW.  

 

Com base nas informações apresentadas pelo fabricante dos equipamentos principais (ilha 

de potência), os índices esperados de indisponibilidade programada e forçada são, respectivamente 

de 2,7% e 1,3%. Estes índices consideram o regime operacional da usina, 100% flexível e operação 

em complementação térmica, o que reduz consideravelmente o espaçamento de tempo para 

realização das manutenções maiores, executadas a cada 12.000 horas de operação do 

empreendimento. Cabe destacar que o fabricante será contratado para os serviços de operação e 

manutenção permanentes da usina, visando garantir que todos os procedimentos sejam feitos a fim 

de atingir o nível de disponibilidade declarado.  



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 56 
 

 

4.6. TECNOLOGIAS ADOTADAS NO PROJETO 

 

Com relação a tecnologia adotada no projeto, vale ressaltar, que será adotada a tecnologia 

Heavy-duty de ciclo aberto, uma turbina desenvolvida especificamente para a geração de energia 

elétrica. Quanto o recebimento de cargas, pode-se afirmar que o gás natural proveniente do 

gasoduto GASCAV operado pela Petrobrás – Transpetro, chegará por tubulações de gás, a água para 

ser empregada no funcionamento da UTE será captada em trrecho Rio Paraíba do Sul localizado 

próximo ao empreendimento, esta água será tratada e armazenada em tanques metálicos com 

tratamento com epóxi para resistir a água desmineralizada, em tanques de 3 milhões de litro.  

 

 No empreendimento não haverá estocagem de energia, já que não é possível estocar gás 

natural, e a princípio não serão utilizados outros tipos de energia como de diesel e álcool. Apenas a 

água será estocada em tanques, como já foi mencionado. 

 

O sistema de combustão de uma turbina é um processo contínuo realizado a pressão 

constante, em que há um suprimento contínuo de combustível e o ar é misturado e queimado à 

medida que escoa através da zona de chama. A combustão é uma reação química envolvendo a 

oxidação dos constituintes do combustível que são oxidáveis, geralmente ocorre entre o elemento 

constituinte, carbono e/ou hidrogênio com o oxigênio. Para uma análise preliminar consideram-se 

como constituintes principais do produto da combustão: o dióxido de carbono (CO2) e a água (H2O).   

 

Para gerar a energia, o ar atmosférico será comprimido (pressão aproximada de 13 bar e 

temperatura aproximada de 375 °C) e enviado para o combustor, subindo a temperatura para 

1250°C, devido à queima do gás. Em seguida a mistura é direcionada para o acionamento da turbina, 

a pressão é reduzida para atmosférica e também a temperatura para aproximadamente 550 °C 

(gases de exaustão da turbina). Se a turbina operando isoladamente (ciclo simples), a eficiência 

térmica será da ordem de 36%  
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4.6.1. Opções Tecnológicas para UTE 

 

Ciclo Brayton 

 

O ciclo de potência a gás ideal é o Ciclo Brayton, que é composto por quatro processos 

reversíveis: i-Compressão isoentrópica num compressor; ii-Fornecimento de calor a pressão 

constante num aquecedor; iii-Expansão isoentrópica numa turbina; iv-Rejeição de calor a pressão 

constante  

 

A turbina a gás consiste essencialmente de um compressor, uma câmara de combustão e 

uma turbina de expansão, seja heavyducty ou aeroderivated. Nesse sistema o ar ambiente é 

filtrado ou lavado para evitar passagem de poeira, insetos e impregnar nas lâminas e paletas da 

turbina causando entupimento e desbalanceamento. 

 

Em seguida o ar é comprimido, e o ar e o combustível são queimados em uma câmara de 

combustão com temperaturas que variam de 1235°C a 1430ºC, dependendo do tamanho da 

turbina. Os gases de escape expandem se através da turbina, dando torque no eixo da turbina 

gerando energia nos geradores elétricos. Com o tempo o motor de Otto substituiu o motor de 

Brayton por ser mais silencioso e eficiente. 

 

Ciclo Otto  

 

Este ciclo é um modelo teórico, que melhor representa o funcionamento de um motor de 

combustão interna. Os motores de combustão a explosão operam no mesmo princípio que os 

motores de automóveis padrão. O motor a combustão interna ciclo Otto é uma máquina que 

trabalha com os princípios da termodinâmica e com os conceitos de compressão e expansão de 

fluidos gasosos para gerar força e movimento rotativo. Criado e patenteado por Nikolaus August 

Otto, por volta do ano de 1866, este motor funciona com um ciclo de quatro tempos e os mesmos  

princípios até os dias atuais. O combustível é queimado nos cilindros em um ou mais cilindros.  
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Com o passar dos anos, os motores de combustão interna sofreram melhorias em diversas 

partes como no tamanho, peso, materiais, economia no consumo de combustível, combustíveis 

utilizados na mistura, eficiência, potência, quantidade de cilindros e posição dos cilindros.  

 

Um motor de combustão interna é basicamente composto por peças fixas (bloco do motor, 

cabeçote e carter) e peças móveis (pistão, biela, árvore de manivelas ou virabrequim, árvore de 

comando de válvulas e válvulas de admissão e escape) (SANTOS, 2009).  

 

Motor a explosão resulta da conversão química em mecânica com eficiência de até 44% no 

ciclo simples aberto e 54% no modo ciclo fechado –combinado com ciclo hankine. 

 

 

Figura 34: Exemplo de motor. 

 

4.7. CARACTERÍSTICAS DA UTE POR FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

 Na UTE Santa Cruz será utilizado o Ciclo simples (aberto) - com duas turbinas a gás heavy-

duty General Electric modelo 7F-04, potência 148 MW, potência 2 x 148 MW = 296 MW. 
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1) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 1% ou disponibilidade de 

geração 99%, potência 293,04 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 283,04 MW. 

2) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 9% ou disponibilidade de 

geração 91%, potência 269,36 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 259,36 MW. 

3) Indisponibilidade de geração forçada mais programada 15% ou disponibilidade de 

geração 85%, potência 251,60 MW, considerando 10 MW de consumo interno, exportação médio 

de 241,60 MW. 

 

Para um ciclo simples e aberto de turbinas a gás, a transferência de calor dos gases dos 

produtos da combustão ou de um trocador de calor geralmente ocorre simplesmente com uma 

transferência direta (calor de rejeito) com o meio ao redor. Uma maneira de melhorar o rendimento 

deste ciclo é a utilização desta energia térmica, desde que a temperatura do fluxo que sai na turbina 

seja bem maior do que a temperatura do fluxo que entra no compressor.  

 

Com a introdução de um regenerador, trocador de calor de contracorrente, o calor pode ser 

transferido dos gases de descarga da turbina para os gases a alta pressão que deixam o compressor. 

Logo, como uma menor rejeição de calor pelo ciclo é esperado que a eficiência térmica seja 

aumentada até um certo limite com uma grande dependência da relação de pressão e da relação 

das temperaturas mínima e máxima. 

 

Considera-se a temperatura adiabática da chama a temperatura atingida pelos produtos no 

processo de combustão sem transferência de calor, ou seja, adiabaticamente, sem envolver 

trabalho ou variações de energia cinética ou potêncial. A máxima temperatura adiabática da chama 

que pode ser atingida para um dado combustível onde os seus reagentes estão a uma determinada 

pressão, temperatura e estado, ocorre quando a mistura é estequiométrica. Uma maneira de se 

controlar a temperatura adiabática da chama é pela quantidade de excesso de ar, parâmetro este 

muito importante principalmente para as turbinas a gás, onde a temperatura máxima admissível é 
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determinada por condições metalúrgicas. A máxima temperatura da chama está também 

diretamente limitada ao efeito da dissociação dos produtos formados. 

 

Quadro 9: Características técnicas das turbinas a gás util izada no ciclo simples aberto da UTE. 

Ciclo Simples aberto General Electric, modelo 7F-04 

Potência instalada total bruta (objeto da LP) 296 MW 

“Heat Rate” (combustível principal) 6.024 kJ/kWh 

Eficiência da Planta >59 % 

Altura da chaminé 51 m 

Diâmetro da chaminé 6 m 

Temperatura Gasosa ITEM (*) 

Vazão de gás na chaminé Turbina 1 (148MW) 1.482.786,88 (Kg/h) 

Vazão de gás na chaminé Turbina 1 (148MW) 1.482.786,88 (Kg/h) 

Emissão de NOx 9 ppm a 15%O2 

Emissão de CO 9 ppm a 15%O2 

Combustível Principal  Gás natural  

Consumo do Combustível TURBINA 1 (148MW) 
1.003.578,26 M3/DIA 

782.791,04 kg/dia 

Consumo do Combustível TURBINA 2 (148MW) 
1.003.578,26 m³/dia 

782.791,04 kg/dia 

Total da Turbina 1 e 2 
2.007.156,51 m³/dia 

1.565.582,078 Kg/dia 

Poder Calorífico do combustível (PCI) 37,5 MJ/Nm3 ou 47,7 MJ/kg 

Densidade do Combustível  0,78 kg/m3 

 *Temperatura de Escape (°F/°C) 7F.04 (5 ppm NOx) 1129ºF/609°C 

 *Temperatura de Escape (°F/°C) 7F.04 (9 ppm NOx) 1151ºF/622°C 
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Figura 35: Isométrico da casa de forças: serão duas casas de força de 148 MW. 

 

4.8. SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA 

 

4.8.1. Consumo de água 

 

As usinas termelétricas consomem uma quantidade significativa de água para o sistema de 

refrigeração. O principal fluido refrigerante é a água, portanto, nas centrais termelétricas os maiores 

volumes de água, que podem chegar a 90% do total usado no empreendimento, são empregados  

no sistema de resfriamento, para a condensação do vapor de exaustão das turbinas. 

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo na 

planta termelétrica (compartilhamento de outorga) aproximadamente 480m3/h. A Usina Sobrasil 

S/A possui uma outorga industrial da ANA, declaração CNARH nº 175101, do processo nº 

02501.001389/2009-31 de validade até 2023, referente ao corpo hídrico rio Paraíba do Sul. A vazão 
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estimada no ano é de 14.452.032,00 m3, no mês é de 40.144,53 m3, já a vazão horária é de 1.672,69 

m3. Se a operação da planta for 85% do tempo tem-se uma vazão de 1.967,8628 m3/h. Se 

continuidade operacional for de 94% teremos 1.779,45 m3/h. 

 

O consumo total de água necessário para atendimento da UTE Santa Cruz Rolugi é indicado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 10: Consumo de água projetado para UTE 

Consumo de agua projetado para UTE Valores Unidade 

Torres resfriamento 30000 m³/h 

Make - up (água de reposição) das torres  465 m³/h 

Água desmineralizada 0 m³/h 

Água potável  2 m³/h 

Água de serviços gerais  12 m³/h 

Total 479 m³/h 

 

Quanto ao consumo de água do empreendimento, considera-se uma perda de água de 

1,78% de água por evaporação, arraste e purga. Para o cálculo das torres de resfriamento 

considerou-se qu1=3,375 m³/MW, qu2=66 m³/MW, qu3 = 69,375 m³/MW e qu4= 72,581 m3/MW. 

Considerando o balanço hídrico da UTE projetada para potência de 236,0 a 287,2 MW, operacional 

de 265,45 MW. Já para o cálculo para 296MW: Q unit= 1,132 m³/MW a 1,4 m³/MW, captação de 

Q=335,072 a 414,40 m³/h. Como a UTE SCR atuará com uma potência de 296 MW, queimando gás 

natural, irá consumir um volume de água de cerca de 20.535,00 (5,7 m3/s) a 21.483,88 m³/h (5,97 

m³/s) e a reposição de torres de resfriamento necessitará de 363,88 a 380,70 m3/h. 

 

Com relação ao consumo auxiliar, pode-se listar as seguintes quantidades. 

 Limpeza industrial = 1 m³/h  

 Água potável 0,2 m³/h 

 Refrigeração compressores e selos mecânico= 2m³/h 

 Q total periféricos = 19,7 m³/h 

 Retro lavagem e regeneração desmineralizada e ETA = 15 m³/h  
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 Água serviços gerais = 12 m3/h 

 Consumo humano Q= 7,5 m³/h  

 

4.8.2. Componentes do Sistema Adutor de Água Bruta 

 

O sistema de captação e adução de água bruta, projetado para a capacidade total de 500 a 

750 m³/h, possui a seguinte configuração: 

 

Captação de água bruta situada na margem esquerda do rio Paraíba do Sul, composta de 

poço de sucção alimentado por tubulação com crivo no canal existente ligado ao leito do rio, dois 

(1+1) conjuntos motor-bomba do tipo submersíveis e caixa de válvulas. O nível d’água médio no rio 

é de 10 m.  

 

Da elevatória de captação Eba1 SCR a água é bombeada através de linha de recalque 

composta de tubulação de aço carbono ASTM A53 grb sch std dn 400mm (Adução trecho 1), tubos  

PVC dúctilfort DN 400 mm (Adução trecho 2), e nos terminais de tubulação de aço carbono ASTM 

A53 grb sch std dn 400mm (Adução trecho 3), com extensão aproximada de 803,23 metros, até um 

Desarenador, localizado na cota altimétrica 11 m.  

 

O desarenador será composto de dois canais para operação alternada, manobrados por 

guilhotinas manuais stop-log e de limpeza manual. Após o Desarenador, será instalada a elevatória 

intermediária Eba2, onde haverá um poço de sucção e um poço seco para instalação de três (2+1) 

conjuntos motor-bomba de eixo horizontal, a área conterá, além dos desarenadores e da Eba2 e 3, 

as instalações operacionais complementares, como sala elétrica e transformadores.  

 

A Estação de Bombeamento de Água 1 (Eba1) bombeará a água até tanque de água bruta e 

depois será enviado por meio de uma estação elevatória intermediária Eba-2, situada na cota 20 

m, através de tubulação de ferro fundido dúctil Dn 350 mm ou PVC dúctilfort Dn 350mm com 

extensão total de 100,0 m até a ETA e depois para o tanque de água tratada. 
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No tanque de água tratada, será instalada a Eba3, que é a estação de bombeamento para o 

sistema de refrigeração, reposição de torres, etc. 

 

4.8.3. Captação e Tratamento de Água 

 

A água utilizada na UTE será captada no rio Paraíba do Sul por um conjunto de bombas e 

motores, que possibilitam a retirada da água do rio. A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da 

outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo na planta termelétrica (compartilhamento de outorga). 

A captação será implantada através da estrutura já existente na Estação de Bombeamento de Água 

da Usina Sobrasil S/A. Neste local, mesmo na época da cheia do rio, a montagem e instalações de 

operação e manutenção, serão preservadas e protegidas de inundação.  

 

O acesso a água do rio Paraíba do Sul será realizado por bombas em um canal de 50 m de 

extensão, com telas de filtragens de mídias. A vazão média de captação corresponderá a 500 m³/h 

(0,138 m3/s). A captação da água está localizada na margem direita do rio Paraíba do Sul dentro da 

planta da Usina Sobrasil S/A, há aproximadamente 430 m de distância do empreendimento em 

estudo. 

 

 A Estação de Bombeamento de Água - Eba1, compreenderá um grupo de dois conjuntos  

moto-bombas centrífugos com capacidade total máxima de bombeamento de 750 m³/hora, 

estando uma em funcionamento e outra em stand-by como reserva. Serão instalados medidores de 

vazão eletromagnético e caixa de válvulas, painéis ccm-bt, sistema de medição de energia, 

aterramento spda e sistema de automação controle para operação a distância pelo COI UTE Santa 

Cruz Rolugi. As imagens a seguir ilustram o local de captação da água e a distância da captação em 

relação ao empreendimento. 
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Figura 36: Distância em linha reta da captação até o terreno da UTE seção dos desarenadores 430,7 m 
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Figura 37: Rio Paraíba do Sul, Rio Murie e Rio Ururai  
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Figura 38: Distância tubulação a ser percorrida 832,53 m. 
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Figura 39: Planta traçado da tubulação de águas da captação até o desarenador e depois aos tanques de água bruta desarenada. 
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Figura 40: Perfil topográfico, pontos notáveis curvas e travessia da avenida São Fidelis ou Av Presidente Vargas (perímetro urbano).



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 70 
 

 

 

Figura 41: Perfil do terreno com os pontos notáveis curvas e passagem travessia da avenida São Fidelis   ou avenida 

presidente Vargas. 

 

 

Figura 42: Perfi l  mostrando um corte da captação no Rio Paraíba do Sul até os desarenadores na UTE SCR. 
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Figura 43: Planta apresentando os domínios das áreas de passagens da tubulação de água.  

 

 

Figura 44: Fluxograma da estação de bombeamento de águas EBA captação da UTE Santa Cruz Rolugi ..
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Figura 45: Fluxograma da tubulação de águas da captação até os desarenadores opção 1 e a estação de bombeamento de águas desarenadas para ETA e uti l ização make up de 

torres e uso geral. 
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Figura 46: Fluxograma da tubulação de águas da captação até os desarenadores opção 2 e a estação de bombeamento de águas desarenadas para ETA e utilização make up de torres e 

uso geral. 
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Figura 47: Planta desarenador manual. 
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Figura 48: Planta desarenador automático. 
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Figura 49: Planta desarenador automático. 
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Figura 50: ETA compacta pressurizada. 
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Figura 51: Esquema do Desmineralizador. 
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Figura 52: Fluxograma Desmineralizador. 
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Figura 53: Planta Estação de Tratamento de Água
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 Após a captação e bombeamento da água, será utilizado um sedimentador que é um tanque 

que garante a separação parcial de materiais sólidos da água por meio da diferença de densidade. 

Mesmo após esta separação inicial, a água captada ainda contém partículas de areia e terra, 

portanto, passará em um desareador.  

 

 Após tal processo, a água que está sendo tratada passa por um filtro para retirar a areia 

contida na mistura. Está água captada passa a ser denominada de água bruta e deve passar por uma 

ETA (Estação de Tratamento de Água) visando um tratamento. Nas ETA’s serão usados filtros e 

produtos químicos para limpar a água. 

 

A ETA contará com as etapas de: coagulação, floculação, decantação, filtração e cloração. A 

etapa de coagulação visa aglomerar as partículas em suspensão na água, aumentando o volume e 

peso destas, fazendo que a gravidade possa agir. Tal processo, no geral, consiste na adição e 

dispersão do sulfato de alumínio (coagulante) na água para a sua floculação, o qual é adicionado no 

ponto de maior agitação. Na etapa de floculação, a água é agitada de maneira lenta com o objetivo 

de favorecer a união das partículas de sujeira, formando os flocos. Em solução alcalina o sulfato de 

alumínio faz com que as partículas de sujeira se juntem. A fase seguinte é a de decantação em que 

água não é mais agitada e os flocos depositam no fundo do decantador, separando-se da água. Na 

próxima etapa a água passa por um filtro cascalho/areia/antracito (carvão mineral), onde vai se 

livrando dos flocos que não foram decantados na fase anterior e de alguns microrganismos. Após 

esta fase a água já está limpa, mas pode conter microrganismos causadores de doenças, logo, 

adiciona-se um produto que contém cloro visando eliminar os microrganismos. 

 

Os produtos químicos e soluções químicas serão utilizadas somente com as respectivas Ficha 

de informação de segurança de produtos químicos (FISPQ) e controle de estoques conforme CRQ, 

Policia Federal e demais órgãos responsáveis. Os principais produtos a serem utilizados na ETA's 

serão: hipoclorito de sódio, sulfato de alumínio - Al2(SO4)3, hidróxido de cálcio - Ca(OH)2, ou barrilha, 

e carbonato de sódio - Na2CO3. Na ETA existirá uma sala seca onde se armazenarão os tambores de 
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barrilha, galões de hipocloritos e bombonas de hidróxido de sódio com contensões e 

direcionamento para reservatório de recuperação. 

 

 Na caixa de água de água potável haverá a dosagem de cloro e flúor. Serão utilizados cloro 

gás ou dosagem automática de hipoclorito na tubulação de alimentação da caixa de água, por meio 

de bombonas de hipoclorito de sódio. Nas torres de resfriamentos serão utilizados: ozônio, cloro, 

algicidas e bactericidas. 

  

A água tratada na ETA será utilizada em diversas necessidades, tais como: serviço da planta, 

proteção contra incêndio, sistemas de resfriamento dos conjuntos geradores e consumo das 

instalações. 

 

 

Figura 54: Fluxograma da captação da água. 
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4.8.4. Corpo receptor dos efluentes e o ponto de lançamento; ETE 

 

Não haverá ponto de lançamento de efluentes em corpos de água, os efluentes serão 

reciclados e o overflow (água em excesso) será enviado para irrigação de lavoura de cana-de-açúcar, 

em canais de drenagem e irrigação existente na propriedade agrícola Santa Olga, com o domínio da 

Usina Sobrasil S/A por arrendamento. 

 

A ETE compacta 1 ou fossa séptica 1 serão dimensionadas para a operação da UTE-SCR, 

durante a implantação do empreendimento será construída uma ETE 2 ou fossa séptica 2 para o 

canteiro de obras e banheiros sanitários químicos. 

 

O efluente gerado na ETE 1 será destinado as valas de infiltração com opção para 

bombeamento para irrigação após dosagem de cloro, controle biológico de coliformes fecais e 

outros patógenos, e ausência de hidrocarbonetos buscando a padronização para reuso na irrigação. 

 

Serão contratadas empresas para realizar a limpeza da fossa, do filtro e para efetuar a 

retirada da água da caixa do reservatório de efluentes. As empresas prestadoras desses serviços 

deverão apresentar Licença de Operação (LO) e Certificado de Movimentação de Resíduos de 

Interesse Ambiental (CADRI) para transporte de resíduo sanitário. Os banheiros químicos deverão 

ser trocados num período máximo de 7 em 7 dias. 

  

A quantidade adequada de banheiros químicos será obtida em conformidade a NR 24 - 

Instalações Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, item 24.1 Instalações Sanitárias, sub 

item 24.1.1 que afirma que todo estabelecimento deve ser dotado de instalações sanitárias, 

constituídas por vasos sanitários, mictórios, lavatórios e chuveiros, na proporção mínima de um 

conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. 

 

Destaca-se que no empreendimento haverá a implantação de uma estação de tratamento 

de águas residuais (ETAR), onde as águas residuais passam por vários processos de tratamento com 
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o objetivo de separar ou diminuir a quantidade da matéria poluente da água. A ETAR pode 

apresentar as seguintes etapas: 

 

Quadro 11: Etapas da estação de tratamento de águas residuais (ETAR). 

Tratamento Remoção Processo 

Preliminar 
Sólidos Grosseiros, Flutuantes, Material 

Mineral Sedimentável  

Grades e desarenadores (caixas de areia), Caixas 

de retenção de Óleos e Gorduras, Peneiras, 

Neutralização* 

Primário 

Material Orgânico, Matéria Orgânica 

Sedimentável  em suspensão (Redução parcial 

da DBO), Processamento do Lodo 

Decantação Primária e Flotação, Oxidação do 

Lodo. 

Secundário 
Matéria Orgânica dissolvida e em suspensão 

(Redução quase total da DBO) 

Processos de Lodo Ativado (Aeração), Lagoas de 

Estabilização Lagoas aeradas (Aeração), Filtros 

Biológicos Aeróbios e Anaeróbios, Reatores 

Aeróbios e Anaeróbios, Reatores Físico-Químicos* 

Terciário ou 

Avançado 

Obtenção de efluente de alta qualidade com 

remoção de nutrientes e substâncias 

específicas 

Reatores Aeróbios, Adsorção em Carvão ativado, 

Osmose reversa Eletro-diálise Troca Iônica Filtros 

de areia, Oxidação Química, Desinfecção 

(Remoção de micro-organismos patogênicos). 

 

 A ETAR do empreendimento contará com 02 bombas, uma centrífuga e outra de vácuo, 

sistema de preparo e dosagem de polímeros, caixa de selagem, peneiras, filtros e diversos tipos de 

válvulas, os demais equipamentos encontram-se listados na figura a seguir:  
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Figura 55: Planta da Estação de Tratamento de Água Residual. 
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4.9. FLUXOGRAMA GERAL DO PROJETO 
 

 As imagens a seguir ilustram os principais equipamentos, entradas e saídas de e energia 

do processo, por meio de fluxogramas explicativos. 

 

 

Figura 56: Fluxograma de produção e geração de energia da UTE Santa Cruz Rolugi. 
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Figura 57: Fluxograma de produção e geração de energia da UTE Santa Cruz Rolugi, mostrando a subestação.  
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Figura 58: Unifi lar da UTE com a subestação elevadora e subestação entroncamento, conexão com a rede básica . 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 89 
 

 

Figura 59: Unifi lar da UTE com a subestação elevadora e subestação entroncamento conexão com a rede básica. 
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Figura 60: Unifi lar da UTE com a subestação elevadora e subestação entroncamento conexão com a rede básica  e unifi lar norte fluminense. 
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Figura 61: Fluxograma de águas sistema de refrigeração UTE Santa Cruz Rolugi. 
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Figura 62: Fluxograma UTE SCR Santa Cruz Rolugi, mostrando a subestação. 
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Figura 63: Sistema tratamento de águas residuais servidas para reuso. 
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Figura 64: Sistema de refrigeração das turbinas e geradores 7F-04 ou SGT6-5000F 
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Figura 65: Fluxograma util idades captação e tratamento de aguas. 
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Figura 66: Sistemas de tratamento de aguas residuarias para reuso. 
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Figura 67: Fluxograma util idades captação e tratamento de águas (desarenadores) manual. 
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Figura 68: Fluxograma util idades captação e tratamento de águas (desarenadores) automá tico – opção tecnica. 
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Figura 69: Captação de águas fluxograma e unifi lar elétrico. 
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4.10. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

Durante a implantação do empreendimento, haverá a construção da nova Linha de 

Transmissão da Santa Cruz Rolugi e da nova Subestação de entroncamento, além disso, serão feitas 

melhorias e adequações nas Subestações: Campos e Macaé e em outras subestações caso seja 

indicado no parecer de acesso e conexão da EPE e O.N.S. Cabe a Rolugi realizar melhorias nos 

equipamentos, fornecer materiais, peças de reposição, montagens, treinamentos, instalações nos 

terminais de manobra, proteção, disjuntores, capacitores, transformadores, seccionadoras, para 

raios, transformadores de instrumentos (tp’s, tc’s), reles, painéis, controladores programá veis (plc), 

supervisão, controle, telecomunicações e todos os demais equipamentos, serviços e facilidades 

necessários à prestação do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica.  

 

Será instalada uma potência de 296 MW em 345kV. Apresentará uma corrente nominal de 

In= 619,19 A.  Em que a Linha 1 e 2 entra e sai 2 x700 MCM-LINNET =2x 353,95 mm2, 2x790A = 1.580 

Amperes. Linha 1e 2 entra e sai 2x 954kvmils 45/7   2x945A = 1890 Amperes. Linha1 e 1 com cabos 

2x 700 MCM-LINNET  1x790A = 790Amperes. Linha 1 e 2 com 1 condutores por fase tipo CAA 954 

kcmil, 45/7, RAIL, seção total de alumínio de 912 mm², 945 amperes . Linha básica existente LT345 

kv Macae Campos, 1894 amperes, cabos 2 x 954 MCM- rail e 2x700MCM torre 30 m do solo, 

catenária 11,30 m do solo. 

 

A Linha de energia da UTE Santa Cruz Rolugi até S.E Entroncamento será em Circuito duplo 

composto de cabos condutores 1xCAA 700 MCM – LINNET, ou  tipo 1x CAA 954 kcmil, 45/7, RAIL  ou 

outra bitola (dependendo do parecer de conexão) sustentado por torres autoportantes 35 m em 

treliça metálica de aço galvanizado a quente, ou concreto, dispostas verticalmente, cada circuito 

possuindo um cabo para-raios de proteção contra descargas atmosféricas diretas, com resistência 

de pé de torre máxima de 10 Ω. 
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Com relação aos requisitos técnicos do sistema de transmissão de energia, observa-se que 

os arranjos de barramentos para subestações com isolamento a ar da rede básica são estabelecidos 

nos grupos abaixo, diferenciados por classe de tensão:  

(a) Barramentos de tensão igual ou superior a 345 kV: barra dupla com disjuntor e meio;  

(b) Barramentos de 230 kV: barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves  

 

Quanto aos requisitos técnicos para arranjos de barramentos das subestações de uso 

exclusivo de agente gerador, consumidor livre e exportador/importador conectado às instalações 

sob responsabilidade das concessionárias de transmissão geradoras rede básica, as subestações 

com isolamento a ar devem no mínimo adotar as seguintes configurações:  

(i) Até 230 kV – Barra simples com possibilidade de evolução para arranjo barra 

dupla com disjuntor simples a quatro chaves; 

(ii) Igual ou superior a 345 kV – Arranjo em anel para subestações com até 6 (seis) 

conexões de LT e/ou equipamentos com possibilidade de evolução para arranjo tipo barra 

dupla com disjuntor e meio, e barra dupla com disjuntor e meio para subestações com 

número de conexões superior a 6 (seis); 

 

As subestações de uso exclusivo de agente gerador, consumidor livre e 

exportador/importador conectado à rede básica devem prever uma área mínima de forma a 

viabilizar a evolução para o arranjo de barramento e futura possível expansão. As subestações 

devem ser projetadas de forma a permitir a adequação de arranjo, considerando as áreas mínimas 

abaixo relacionadas, em função da maior tensão da subestação:  

a) abaixo de 88 kV: 8.000 m2  

b) 88 ou 138 kV: 15.000 m2  

c) 230 kV: 25.000 m2  

d) 345 kV: 100.000 m2 

e) 440 ou 500 kV: 140.000 m2 
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O Quadro a seguir define a tensão máxima em regime permanente, de acordo com o 

estabelecido pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). 

 

Quadro 12: Relação de Tensão nominal e máxima do sistema. 

Tensão Nominal do Sistema Tensão Máxima (kV fase-fase, eficaz) 

13,8 14,5 

34,5 36,2 

69 72,5 

88 92,4 

138 145 

230 242 

345 362 

440 460 

500 ou 525 550 

765 800 

   Fonte: ONS 

 

Nas tensões nominais de sistema de 500 e 525 kV, os equipamentos devem suportar, 

durante uma hora, 600 kV fase-fase eficaz, na condição em vazio, ou seja, sem carga. As unidades 

terminais remotas (UTR) ou unidades de aquisição e controle (UAC) dos sistemas de supervisão e 

controle devem ser equipadas com dupla alimentação CC, devendo ser alimentadas por circuitos 

independentes de cada um dos bancos de baterias.  

 

Na falta de uma das alimentações CC o automatismo de transferência se dará internamente 

sem que haja paralelismo dos bancos de baterias. Os para-raios devem ser conectados à rede básica, 

deve-se ser instalar para-raios nas entradas de LT, nas conexões de unidades transformadoras de 

potência, nos reatores em derivação e de bancos de capacitores não autoprotegidos. Os para -raios 

devem ser do tipo estação, a óxido metálico, sem centelhador. 

 

O Quadro a seguir descreve as características técnicas da linha de transmissão que será 

implantada no empreendimento em questão. 
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Quadro 13: Características Técnicas da Linha de Transmissão. 

Itens Descrição 

Tensão nominal  345 Kv 

Comprimento total aproximado 3,7 km 

Largura da faixa de servidão 60 m 

Número de torres 13 unidades  

Distância média entre torres  424 m 

Características das estruturas  Auto-portantes e estaiadas em aço estrutural  

Número de circuitos e de fases  1 circuito duplo, 3 fases  

Espaçamento entre fases Disposição horizontal 4,8m ( mínimo ) 

Disposição triangular 4,5m (mínimo) 

Distância horizontal entre cabos para-raios 8,4m 

Distância vertical entre cabos pára-raios e fase central  3,3m 

Tipo e bitola dos cabos condutores  Cada fase será formada por feixe de dois condutores CAA 

954 KCMIL,45/7, RAIL 

Tipo e bitola dos cabos pára-raios Cabo de aço zincado 3/8” EAR, 7 fi los e a 10km próximo 

às subestações, cabo CAA 176,9kcmil, 12/7, DOTTEREL 

Suportabilidade contra descargas atmosféricas  01 saída / 100km por ano 

Distâncias mínimas dos cabos condutores ao solo 8,5m 

  

O Quadro a seguir define os espaçamentos verticais mínimos em relação aos obstáculos 

encontrados na área de estudo. 

  

Quadro 14: Espaçamentos verticais mínimos  em relação aos obstáculos . 

Itens Descrição 

Locais acessíveis apenas a pedestres  7,6m 

Locais onde circulam máquinas agrícolas  9m 

Rodovias federais, estaduais e municipais  10,80m 

Topo da vegetação de preservação permanente 6,0m 

Ferrovias 14,80m 

Linhas de distribuição e transmissão 5,0m 

Edificações 6,80m 
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Itens Descrição 

Águas navegáveis 
h+4,8m (sendo h a altura do maior 

mastro da região.) 

 

O Quadro a seguir determina a distância de segurança para Locação das Estruturas  no 

empreendimento em questão. 

 

Quadro 15: Distância de segurança para Locação das Estruturas. 

Natureza da região ou obstáculo atravessado pela linha de 

transmissão ou que dela se aproxima 
Distância de Segurança (m) 

Locais acessíveis apenas a pedestres  8,7 

Locais onde circulam máquinas agrícolas  9,5 

Rodovias, ruas e avenidas  11,5 

Ferrovias não eletrificadas  12,0 

Ferrovias eletrificadas ou com previsão de eletrificação 15,0 

Suporte de linha pertencente à ferrovia  6,7 

Águas navegáveis H + 4,7 

Águas não navegáveis  8,7 

Linha de transmissão ou distribuição de energia elétrica  3,9 

Linhas de telecomunicações 4,5 

Telhados e terraços 6,7 

Paredes 5,7 

Paredes cegas 3,7 

Instalações transportadoras  5,7 

Veículos rodoviários e ferroviários  5,7 

Vegetação de preservação permanente 6,7 

Campo elétrico ao nível do solo, no limite da faixa  < 5 kVef /m 

Campo elétrico ao nível do solo, sob a l inha  15 kVef /m 

Nível máximo de ruído admissível no limite da faixa por efeito de 

rádio interferência 
42dBA 

Nível de ruído acústico no limite da faixa para chuva leve 58dBA 
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O Quadro a seguir descreve as características predominantes do topo da estrutura de 

suspensão do empreendimento. 

 

Quadro 16: Características predominantes do topo da estrutura de suspensão do empreendimento. 

Série de Estruturas Medidas 

Espaçamento horizontal entre as fases  10,60m 

Distância horizontal entre cabos pára-ráios 18,00m 

Comprimento da cadeia de suspensão (parte que se desloca) 4,50m 

Número e tipo dos isoladores das cadeias Medidas 

Cadeia de suspensão e passagem (120KN, passo 146mm) 25 

Cadeia de ancoragem (120KN, passo 146mm) 3x26 

Distância vertical fase - cabos pára-raios 8,70m 

Ângulo de balanço da cadeia de suspensão para isolamento a 60Hz 35º 

Espaçamento fase - terra associado ao ângulo de balanço 35º 1,10m 

Ângulo de balanço da cadeia para isolamentos a surtos de manobra  15º 

Espaçamento fase - terra associado ao ângulo de balanço de 15º Medidas 

Fase lateral - estrutura 2,60m 

Fase lateral - estaiado 2,50m 

Espaçamento fase - terra com os condutores em repouso 3,50m 

Ângulo de proteção do cabo pára-raios em relação à fase lateral  ~12º 

Isoladores Medidas 

Carga mecânica de ruptura 120 kN 

Diâmetro do disco 254 mm 

Engate concha-bola ANSI C29.2, Classe 52.5 

Passo 146 mm 

Distância de escoamento 320 mm. 

Diâmetro do pino 18 mm 

 

4.10.1. Fontes de Distúrbios e Interferências 

 

 Emissão de ruídos e poluição eletromagnética  

Com relação ao ruído audível SANTOS (2012) afirma que as linhas de transmissão de alta 

tensão constituem são fontes geradoras de ruídos audíveis pelo ser humano em decorrência do 
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efeito corona, quando da ocorrência de umidade relativa do ar que favoreça tais efeitos. O efeito 

corona é um fenômeno considerado comum em linhas de transmissão com sobrecarga. Em função 

do campo elétrico muito intenso nas vizinhanças dos condutores, as partículas de ar que os 

envolvem tornam-se ionizadas e, como consequência, emitem luz quando da recombinação dos 

íons e dos elétrons. 

Quanto maior a tensão, maior será a probabilidade de ocorrência do efeito corona. 

Considerando uma perspectiva de custo benefício, é importante enfatizar que para tensões acima 

de 100 kV é economicamente inviável projetar uma linha que não produza nenhum ruído de rádio 

interferência. A rádio interferência pode ser definida como a degradação da recepção de um sinal 

desejado, por outro sinal, que na maioria das vezes pode ser considerado indesejado, na faixa de 

frequência das ondas de rádio. As linhas de transmissão geram campo de 60 Hz, que é a frequência 

de transmissão, mas devido ao alto campo elétrico nas vizinhanças do condutor, faz com que este 

sistema gere também campos de alta frequência na faixa de alguns mega Hertz (MHz) (SENNA 

FILHO, 2011). 

 

 Indução de campos eletromagnéticos  

Os efeitos elétricos estão associados com campos elétricos e magnéticos (CEM), radiações 

não ionizantes, efeito corona e transferências de potêncial elétrico. São induzidas correntes  

elétricas em pessoas, animais e quaisquer objetos que estejam próximos das instalações 

energizadas. (SANTOS, C. R.R; 2012). Diversos problemas resultam dessas aproximações aos campos 

eletromagnéticos, destacando-se a segurança das pessoas”. (Domingues, 1990).  

Independente da classe de tensão, toda linha energizada alimentando uma carga, produz 

um campo elétrico e um campo magnético. A fonte do campo elétrico é o gradiente do potêncial 

elétrico na superfície dos condutores e a fonte do campo magnético é a corrente elétrica. (SANTOS, 

C. R.R; 2012). Os efeitos eletrostáticos (campo elétrico) estão presentes quando objetos ou pessoas, 

possuindo características condutivas e isoladas da terra, encontram-se próximos a um condutor 

energizado. (SANTOS, C. R.R; 2012) 
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4.10.2. Medidas de Segurança a Serem Adotadas 

 

 Com relação as medidas de segurança a serem adotadas, tem-se como exemplos de medidas 

mitigadoras diretas aquelas que: reduzem a frequência - treinamento das pessoas (cursos e 

palestras), mudanças nas condições dos cenários como a colocação de proteção nas torres, placas 

orientativas, de advertências e ou proibitivas, etc.; reduzem a intensidade de suas consequências - 

Instalar sistemas fixos como proteção com barreiras e estabelecer plano de ação para acidentes. 

Foram selecionadas as atividades que ocorrem nos sistemas de energia e suas respectivas medidas 

de controle: 

 

 DESENERGIZAÇÃO: A desenergização é um conjunto de ações coordenadas, sequenciadas e 

controladas. Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas 

para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e obedecida a sequência a seguir: 

o Seccionamento: o ato de promover a descontinuidade elétrica total, obtida mediante 

o acionamento de dispositivo apropriado. 

o Impedimento de reenergização: o estabelecimento de condições que impedem a 

reenergização do circuito ou equipamento desenergizado, assegurando ao 

trabalhador o controle do seccionamento.  

o Constatação da ausência de tensão: a verificação da efetiva ausência de tensão nos 

condutores do circuito elétrico. 

o Instalação de aterramento temporário com quipotencialização dos condutores dos 

circuitos: constatada a inexistência de tensão, os condutores deverão ser ligados à 

haste terra do conjunto de aterramento temporário e realizado a 

equipotencialização das fases.  

o Proteção dos elementos energizados na zona controlada: define-se zona controlada 

como, área em torno da parte condutora energizada, segregada, acessível, de 

dimensões estabelecidas de acordo com nível de tensão, cuja aproximação só é 

permitida a profissionais autorizados. Podendo ser feito com anteparos, dupla 

isolação invólucros etc. 
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o Instalação da sinalização de impedimento de reenergização Destinada à advertência 

e à identificação da razão de desenergização e informações do responsável. 

 

 ATERRAMENTO FUNCIONAL DE PROTEÇÃO TEMPORÁRIO: O aterramento representa a 

ligação intencional à terra através da qual correntes elétricas podem fluir. O aterramento 

temporário é a ligação elétrica efetiva com baixa impedância intencional à terra, destinada 

a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na 

instalação elétrica. 

O aterramento elétrico de uma instalação tem por função evitar acidentes gerados pela 

energização acidental da rede, propiciando rápida atuação do sistema automático de 

seccionamento ou proteção. Também tem o objetivo de promover proteção aos 

trabalhadores contra descargas atmosféricas que possam interagir ao longo do circuito em 

intervenção.  

Esse procedimento deverá ser adotado a montante (antes) e a jusante (depois) do ponto de 

intervenção do circuito e derivações se houver, salvo quando a intervenção ocorrer no final 

do trecho. Deve ser retirado ao final dos serviços. 

 

 SECCIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ALIMENTAÇÃO: O seccionamento automático possui 

um dispositivo de proteção que deverá seccionar automaticamente a alimentação do 

circuito ou equipamento por ele protegido sempre que uma falta der origem a uma corrente 

superior ao valor determinado e ajustado. 

 

 DISPOSITIVOS DE CORRENTE DE FUGA O DR protege as pessoas e contra os efeitos do choque 

elétrico por contato direto ou indireto, através do monitoramento da corrente de entrada e 

saída do circuito. O dispositivo DR é capaz de detectar qualquer fuga de corrente. Quando 

isso ocorre, o circuito é automaticamente desligado 

 

 BARREIRAS E INVÓLUCROS São dispositivos que impedem qualquer contato com partes 

energizadas das instalações elétricas. São componentes que possam impedir que pessoas ou 
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animais toquem acidentalmente as partes energizadas, garantindo assim que as pessoas 

sejam advertidas de que as partes acessíveis através das aberturas estão energizadas e não 

devem ser tocadas. 

 

 BLOQUEIOS E IMPEDIMENTOS Dispositivos de bloqueio são aqueles que impedem o 

acionamento ou religamento de dispositivos de manobra (chaves, interruptores). Bloqueio 

é a ação destinada a manter, por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa 

determinada posição, de forma a impedir uma ação não autorizada, em geral utilizam 

cadeados. É importante que tais dispositivos possibilitem mais de um bloqueio, ou seja, a 

inserção de mais de um cadeado, por exemplo, para trabalhos simultâneos de mais de uma 

equipe de manutenção. 

 

 OBSTÁCULOS E ANTEPAROS Os obstáculos são destinados a impedir o contato involuntário 

com partes vivas, mas não o contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária 

de ignorar ou contornar o obstáculo. Os obstáculos devem impedir: A. Uma aproximação 

física não intencional das partes energizadas; B. Contatos não intencionais com partes 

energizadas durante atuações sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço 

normal. 

 

 ISOLAMENTO DAS PARTES VIVAS São elementos construídos com materiais dielétricos (não 

condutores de eletricidade) que têm por objetivo isolar condutores ou outras partes da 

estrutura que estão energizadas, para que os serviços possam ser executados com efetivo 

controle dos riscos pelo trabalhador. 

 

 COLOCAÇÃO FORA DO ALCANCE Devem ser observadas as distâncias mínimas a serem 

obedecidas nas passagens destinadas a operação e/ou manutenção, quando for assegurada 

a proteção parcial por meio de obstáculos. 
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4.10.3. Normas Técnicas e Práticas Aplicáveis 

 

 Resolução CONAMA 382/2006  

Esta resolução estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para 

fontes fixas, os quais são fixados por poluente e por tipologia de fonte. Possui especificação para 

poluentes atmosféricos provenientes de turbinas a gás para geração de energia elétrica. 

 

 Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate 

Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone 

Define limites para emissões de NOx de turbinas com potência superior a 50 MW, 

diferenciando as turbinas utilizadas em novos empreendimentos, as de ciclos combinados, e as de 

instalações pré-existentes.  

 

 U. S. Environmental Protection Agency (EPA)  

Define o valor do fator de emissão do material particulado. 

 

 ABNT/NBR 10.152 – Níveis de Ruído para Conforto Acústico  

Apresenta níveis de ruídos tolerados em determinados locais como hospitais, escolas, 

residências, hotéis, auditórios, escritórios e locais para esporte, etc. 

 

 Resolução Normativa 398/2010 - ANEEL 

Refere-se aos limites à exposição humana a campos elétricos e magnéticos originários de 

instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica  

 

 Resolução Normativa N669/2015 

Regulamenta os Requisitos Mínimos de Manutenção e o monitoramento da manutenção de 

instalações de transmissão de Rede Básica. 
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4.10.4. Aspectos Fundiários e Legais Aplicáveis 

 

Para oficializar a passagem, executar o cadastramento das propriedades e o levantamento 

topográfico detalhado da faixa de servidão (60m), e demais levantamentos de dados locais (cálculo 

de áreas, avaliação de benfeitorias, plantações, valor da terra nua, etc.), serão contatados os 

proprietários afetados.  

 

No traçado definitivo da LT, a ser implantada topograficamente, sua diretriz será ajustada 

para evitar, na medida do possível, interferências com:  

• conglomerados urbanos, sedes de propriedades rurais e de construções isoladas;  

• zonas altas, visando poupar grandes esforços derivados da pressão do vento, descargas 

atmosféricas e interferência com rotas migratórias de aves;  

• terrenos inundáveis, sujeitos à erosão, afloramentos rochosos ou de difícil acesso;  

• travessias e paralelismos.  

 

Os terrenos serão considerados sob regime de servidão de passagem, e sua demarcação será 

estabelecida por decreto. A servidão compreenderá uma faixa de 60m (sessenta metros) de largura 

ao longo de toda a extensão da LT. Os proprietários, segundo as avaliações a serem realizadas, 

receberão indenizações de servidão de passagem por suas propriedades.  

 

Nas análises para indenização dos bens, além do cadastro topográfico e vistoria de avaliação 

local, constam ainda pesquisas de valores de mercado na região, em cartórios de registro de imóveis 

(transações de compra e venda), cooperativas e assemelhados, bancos, órgãos oficiais e de 

assistência técnica. As indenizações por servidão e as indenizações integrais, bem como demais 

ônus decorrentes, serão avaliadas e calculadas caso a caso e obedecerão às diretrizes apresentadas 

nas normas da ABNT.  

 

A área total utilizada pela LT será mapeada por propriedade, resultando em uma Escritura 

de Servidão de Passagem individual, por proprietário. Nessa escritura, o proprietário deverá 
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comprometer-se a respeitar as restrições de ocupação e uso do solo, bem como facilitar as 

atividades de manutenção e fiscalização.  

 

O pagamento indenizatório será feito no ato da assinatura da referida escritura pelas partes, 

o que pode ocorrer após negociação direta ou quando da conclusão do processo expropriatório, se 

não houver, nesse caso, acordo prévio 

 

4.10.5.Definição do traçado da LT 

 

Após vários projetos de traçado da LT, foram definidas cinco opções de traçados: 

 

 Opção 1: subestação Campos com travessia do rio federal ANA; 

 Opção 2: traçado paralelo a ferrovia e conexão abertura da linha LT 345kV Le city gate 

paralelo a ferrovia, acesso restrito de veículos e área de perímetro urbano de acordo com a 

Lei de Diretrizes Urbana e Plano Diretor da Prefeitura que impede a implementação desta 

opção; 

 Opção3: traçado paralelo a ferrovia e depois paralelo a Avenida presidente Vargas e conexão 

na rede 138KV na subestação Mombaça Ampla, por motivos técnicos a LT UTE SCR não pode 

se conectar a SE Mombaça; 

 Opção 4: conectar na rede 138kV na LT Italva, travessia rio Paraíba do Sul e limite de potência 

até 200MW, tal limite impossibilitaria uma ampliação futura e o horizonte a longo prazo 

passaria da O.N.S para EPE a definição do parecer de acesso e conexão. 

 Opção 5: traçado Santa Cruz – Lagoa de Cima, travessia em estrada municipal asfaltado. 

 

Definiu-se como traçado da LT em questão, o traçado Santa Cruz- Tapera que tem travessia, 

mas em uma estrada de terra de jurisdição municipal localizada dentro da propriedade Agrícola 

Santa Olga. As imagens a seguir ilustram o traçado definido. 
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Figura 70: Traçado definido no processo na EPE 
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Figura 71: Projeto elétrico básico da LT planta, perfil  e corte. 
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Figura 72: Estruturas de torres. 
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Figura 73: Traçado LT345KV perfil  terreno, corte e torres de energia . 
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Figura 74: Traçado LT345KV mostrando perfil  e planta com vegetação e pontos notáveis. 
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4.10.6. Projeto Elétrico (LT, subestações, sistemas de segurança) 

 

 LT e Subestações 

 

Durante a implantação e operação de linhas de Transmissão de energia da UTE Santa Cruz 

Rolugi não será necessário a supressão de espécimes de porte arbóreo, pois o local é uma Lavoura 

de cana de açúcar. O traçado será em paralelo a estrada municipal bairro Santa Cruz até estrada 

RJ208 Tapera – Lagoa de cima. Para execução dos serviços de lançamento dos cabos será utilizada 

a faixa de domínio e a estrada existente e servidão da LT SCR, pois a linha será paralela a estrada 

municipal Tapera – Santa Cruz existente. 

 

Essas manobras ocorrerão intensamente nas etapas construtivas, com a retirada da cultura 

de cana de açúcar da área de passagem da LT, adequações das praças de lançamento de cabo, 

definição das áreas de empréstimos de materiais construtivos, implantação de faixa de servidão, 

áreas de montagem e de instalação de torres, abertura valas para cabos de aterramento e cabos 

fibra óptica entre outras etapas. 

 

A definição da largura da faixa de servidão foi feita considerando condições de contorno, 

parâmetros elétricos e obedecendo as Normas técnicas ABNT e Normas EPE / O.N.S. O espaçamento 

vertical e horizontal serve para que o campo elétrico ao nível do solo, o gradiente máximo no 

condutor e o efeito corona, associados às interferências nos sistemas receptores de comunica ção, 

sejam minimizados a valores que o EMC seja aceitável, não ofereçam riscos a fauna, flora e aos seres 

humanos. 

 

Para o dimensionamento da largura da faixa de servidão, tem de levar em conta as 

interferências externas, tais como a massa vegetal (NBR 5422, 1985). Em áreas de campo, pastagens 

e culturas temporárias de porte rasteiro, esta limpeza da faixa de servidão não constitui problema.  
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O sistema elétrico possui classes, denominadas de: Subgrupo A1-Atendimento em tensão 

igual ou superior a 230 kV; Subgrupo A2 - Atendimento em tensão de 88 kV a 138 kV; Subgrupo A3 

- Atendimento em tensão de 69 kV; Subgrupo A4 - Atendimento em tensão de 2,3 kV a 44 kV (ANEEL, 

2015). As classes A4 são distribuidoras, as classes A3 e A2 são de“sub transmissão” e pertencem a 

rede de distribuição, já as classes A1 são rede de transmissão e pertencem a rede básica ONS.  

 

Em 2015, o segmento de transmissão no Brasil era composto por mais de 98 mil quilômetros 

de Linhas de Transmissão, como apresentado na figura a seguir. 

 

 

Figura 75: Distribuição dos quilômetros de linha de transmissão no Brasil. Fonte: ONS, 2015. 
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O Sistema Interligado Nacional (SIN), que cobre praticamente todo o País, permite às 

diferentes regiões permutarem energia entre si. Segundo o atual modelo do setor elétrico, cabe ao 

Ministério de Minas e Energia (MME) desenvolver ações estruturantes em relação à expansão e a 

adequação das instalações de transmissão de energia elétrica.  

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) foi criada pelo Decreto 5.184/2004, Vinculada ao 

MME, tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento da expansão para horizontes com definição de metas em longo prazo. O pedido de 

parecer de acesso e conexão para pedido de autorização ANEEL como produtor independente de 

energia. 

 

O corredor e a área prevista para implantação da linha de transmissão têm cerca de 3.700m 

de comprimento e largura de 60m ou outro valor dentro da faixa de 50 a 100 m. A Linha de 

transmissão, localiza-se, exclusivamente, em toda sua extensão, as torres possuem linha dupla LT-

rst1 =3076,20m e LT rst 2=3052,60m. LT entra e sai linha dupla 315,60 m, no Estado do Rio de Janeiro 

no município de Campos dos Goytacazes RJ. A Linha ao longo do percurso atravessa uma lavoura de 

cana de açúcar. 

 

 Sistemas de Segurança 

 

i. Sistema de teleproteção S.E/ LT da UTE SCR 

  

 O sistema de teleproteção entre as subestações elevadoras UTE Santa Cruz Rolugi e 

subestações entroncamento TSCR e teleproteções entre o bay UTE Subestação entroncamento UTE 

Santa Cruz Rolugi até os respectivos bays nas Subestações Campos e em Macaé. Acesso e conexão 

SIN rede básica com abertura da linha 345kV Macaé – Campos ou LT 2x700MCM ou LT 3 x 954kcmil. 
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 A comunicação será através de sistema de proteção via ondas portadoras e sistema de 

teleproteção tipo transfer-trip permissivo (POTT), sistema de ondas portadoras analógicas tipo OPC-

2 Oplat, carrier, ou micro ondas, lon works ou outro sistema a ser definida no projeto executivo.  

  

 Será contratado o planejamento de frequência e cálculo de desempenho, para a 

implementação deste sistema serão instaladas bobinas de bloqueio ao longo da linha de 

transmissão nas subestações envolvidas, a instalação destas bobinas será realizada em esquema de 

linha viva.  

 

 Serão atualizados os projetos das Subestações do sistema elétrico rede básica e rede 

distribuição e os pontos de melhorias dependerão do parecer de acesso e conexão EPE / ONS. Tais 

como trocas de disjuntores, transformadores, repotêncialização de cabos da linha, indutores, para 

raios, controlador lógico programável (plc), sistema digital de controle distribuído (sdcd), sistema 

de controle distribuído (dcs), sistemas de reles e supervisórios scada. 

 

ii. Unidade Terminal Remota  UTE SCR . 

  

 Está previsto o fornecimento de uma Unidade Terminal Remota para integrar-se ao Sistema 

de Automação da concessionária ou geradora através de linha telefônica dedicada, Carrier, lon 

works, micro ondas, GPS, celular ou outro sistema. 

 

iii. Sistema Supervisório UTE SCR . 

  

Consistirá no dimensionamento, especificação e detalhamento dos equipamentos, redes de 

comunicação e softwares referentes à automação da subestação. Serão desenvolvidos os 

documentos e desenhos necessários tomando como base as informações fornecidas pelo cliente.  

Sistemas de servidor de dados e comunicação cliente, slave, master, server ou via web 
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iv. Descrição do Sistema de Automação 

  

O sistema a ser projetado apresentrá as seguintes funções e características básicas:  

Efetuará o controle e/ou monitoramento dos seguintes equipamentos: 

 Monitoramento, status, controle e operação Subestação; 

 Monitoramento dos disjuntores e seccionadoras despachos em MT da 

Subestação. Seja em profibus PA/DP ou Ethernet IP. 

 

Dentre as funções a serem implementadas, destacamos: 

 Monitoração e comando da disjunção em AT; 

 Monitoração dos dispositivos de proteção; 

 Medição de todas as variáveis elétricas de cada ponto de interesse,incluindo 

registros históricos; 

 Monitoração de chave(s) seccionadora(s) em AT; 

 Monitoração do(s) transformador(es) de acoplamento com a concessionária; 

 Monitoração e comando do(s) despacho(s) em MT da subestação; 

 Monitoração do(s) sistema(s) de corrente contínua; 

 Sinalização sonora dos defeitos e alarmes; 

 Registro e histórico dos alarmes ocorridos; 

 Controle de acesso por senhas. 

 

v. Despachos em MT da Subestação para UTE SCR. 

  

 Comando integral da disjunção dos seguintes cubículos: 01 x Cubículo de entrada 

do Transformador; 01 x Cubículo de despacho da Casa de Força; 01 x Cubículo de 

despachos dos Serviços Auxiliares e TSA. 

 Monitoramento das condições de fechamento e abertura da disjunção;  

 Integração com os relés de proteção; 
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 Medição de todas as variáveis elétricas de cada despacho incluindo, registros 

históricos correspondentes;  

 

O sistema está dimensionado para operar no(s) modo(s) remoto e local. No modo remoto, 

todas as operações são executadas a partir das estações de supervisão, localizadas na sala de 

comando, obedecendo a níveis de segurança, conforme o usuário. 

 

No modo local, as manobras da planta são efetuadas via interface homem-máquina com tela 

semigráfica, sensível ao toque, de forma a tornar as operações bastante simples, automáticas e 

intuitivas, mesmo sem a utilização da estação de supervisão. 

 

vi. Sistema Supervisório 

 

Será fornecido um sistema de supervisão scada baseado em PLC, SDCD, DCS e computadores  

PC compatíveis windows 10 e seus correspondentes acessórios de modo a permitir toda a operação 

e monitoração da planta de forma centralizada. 

 

As estações de operação executarão o aplicativo a ser desenvolvido para a disponibilização 

das seguintes telas Local e remoto no C.O.S  concessionaria ou geradora: 

Tela de Login; 

Tela de Unifilar da Subestação; 

Tela de medições elétricas para todos os despachos; 

Telas de comando dos diversos equipamentos elétricos; 

Tela de serviços auxiliares; 

Relatórios de alarmes e eventos completos do sistema. 

 

vii. Softwares de Supervisão 

 

Os softwares necessariamente todas com  licenças: 
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01 licença do software de supervisão E3 Viewer Control da Elipse, FT View ou I Fix etc. ; 

01 licença do software de programação  PLC, DCS, SDCD e supervisorio scada 

01 licença para antivírus AVG Pro, Kaspersky ou outro similar. 

 

viii. Topologia do Sistema de Automação 

 

Para a realização das funções acima descrita, o sistema de automação será composto pelos 

equipamentos descritos abaixo, conforme a seguinte topologia basicas e suas respectivas funções: 

 

 

Figura 76: Topologia do Sistema de Supervisão. 

 

ix. Controlador Lógico Programável (PLC, DCS OU SDCD) 

 

O SDCD, PLC ou DCS será responsável pela aquisição de grande parte dos dados digitais do 

sistema, bem como intertravamento e controle de toda a lógica necessária para operação dos 

equipamentos, incluindo manobras automáticas, sem intervenção do operador.  
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Os PLCs ou SDCDs/DCSs a serem instalados proporcionarão alta confiabilidade e 

performance garantindo ao sistema uma ótima disponibilidade.  

 

Para aquisição dos sinais e execução de comandos em painéis separados, mas que possuam 

relacionamento com os painéis de PLCs, DCSs  serão utilizadas remotas em rede de forma a reduzir 

a quantidade de interligações, otimizando os custos e evitando erros de instalação de modo a tornar 

o sistema ainda mais modular com a possibilidade de fácil expansão através da adição de mais 

unidades remotas quando necessário. 

 

Os PLC’s e as Remotas estarão alocados conforme a distribuição abaixo: 

 PNC-Proteção e Controle UTE SCR: Destinado ao monitoramento e controle do 

acoplamento com a concessionária, dos despachos em MT da subestação e 

aquisição dos dados de interesse dos dispositivos em rede MODBUS RTU, filed 

bus, eternet IP, profibus ou outro a ser definida. PLC-CPU 512kB, 106ED, 22SD, e 

3 Scanner – Linha Compact Logix – Rockwell ou similar SIEMENS S7, GEfanuc etc. 

 

 PNDMT-Painel de Média Tensão UTE SCR: Destinado ao monitoramento e 

controle dos cubículos em MT e execução dos comandos relacionados, enviados  

e recebidos do PNC (Proteção e Controle). Remota(s)-03 x (8ED, 8SD) e 1 

adaptador de rede. 

 

Obs: A distribuição poderá ser otimizada quando da execução do projeto em virtude de possível 

modificação na estrutura do projeto em relação às informações fornecidas para o orçamento.  

 

x. IHM Semi-gráfica: UTE SCR 

 

Para operação em modo local, serão disponibilizadas interfaces homem-máquina de 10” 

policromática, com tela sensível ao toque, para facilitar e otimizar a execução das diversas manobras 
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possíveis, tornando todas as operações muito mais simplificadas de forma bastante intuitiva, 

mesmo sem a estação de supervisão.  

As IHMs permitem o comando da central de forma localizada, quando de uma eventual falha 

ou indisponibilidade do sistema supervisório. 

As IHMs estão localizadas nos seguintes painéis PNC – Proteção e Controle: 

 

xi. Multimedidor de Grandezas Elétricas  

 

Para aquisição das medições elétricas dos pontos monitorados, serão utilizados 

multimedidores de grandezas elétricas com interface de rede MODBUS RTU (Instalados nos painéis). 

 

xii. Switch Industrial Ethernet-Fibra Ótica UTE SCR  

 

Para os lances de rede ethernet mais longos ou que trafeguem entre prédios serão utilizados, 

quando necessário, switches ethernet com portas de fibra óptica de modo a proporcionar maior 

confiabilidade e imunidade eletromagnética. Apresentarão, no mínimo, as seguintes características: 

 Fixação em trilho Din; 

 Proteção contra interferência eletro-magnética; 

 Alimentação em 24Vcc; 

 Quatro portas de rede ethernet 10/100Mbps; 

 Uma porta de fibra óptica multimodo 100Mbps com alcance de até 2000 metros ;  

 Sinalização do status das portas via leds indicativos. 

 

xiii. Terminal Server UTE SCR 

1 x Terminal server DigiportServer TS4 MEI – Fabricação Digi. 

 

xiv. Estações de Supervisão UTE SCR 
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Para supervisão, acompanhamento e operação completa da planta, será utilizada 1 (uma) 

estação de supervisão em rede ethernet. A estação apresentará as seguintes características básicas, 

de fabricação DELL, ou outra fabricante: 

 Plataforma PC desk top ou laptop compatível  

 Além disso, serão fornecidos os seguintes equipamentos: 

 1 No-break ‘s senoidal 1000VA com autonomia de 15 minutos a meia carga; 

 1 Impressora jato de tinta colorida, com porta de comunicação em rede ethernet.  

 

4.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA DUTOVIA 

 

4.11.1. Aqueduto 

 

Com relação ao aqueduto, serão definidas as características técnicas das tubulações de água 

bruta. Essas tubulações serão utilizadas na captação de água do rio Paraíba do Sul, apresentarão 

uma extensão total de 832,59 m, contado com vazões de 10.000 a 18.000 m³/dia. Os dutos terão 

diâmetro de 400 mm e estarão situados em uma profundidade média de 1 a 1,5 m. Vale destacar 

que a dutovia apresentará uma faixa de servidão de 4m de largura e não terá compartilhamento da 

faixa de servidão. O material utilizado para composição do duto será o aço carbono ASTM A53 GrB 

SCH STD, tubos PVC, ponta e bolsa com duplo anel labial de vedação, flanges ANSI B16.5. 

 

Para a captação de água para a UTE SCR serão instaladas em comodato a Usina Sobrasil S/A 

uma estação de bombas de recalque com medição de vazão, totalização de vazão, alimentação de 

energia elétrica, painéis elétricos e sistema elétrico com medição de energia para as moto-bombas 

de águas para sistema de utilidades da planta UTE SCR. Assim como também serão instalados 

bombeamento de recalque de águas, tubulações de águas, tanques para água bruta dentro da 

planta industrial da Usina Sobrasil S/A. 

 

Quanto aos tanques de água bruta a serem instalados na UTE SCR, será instalado uma 

estação de bombeamento de recalque para os tanques de água desarenada, outra para as estações 
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de tratamento de águas (ETA's). A água tratada produzida será armazenada nos tanques de águas 

tratada, e serão bombeadas para os desmineralizadores. As águas desmineralizadas produzidas  

serão armazenadas nos tanques de águas desmineralizadas. O sistema de refrigeração será em 

circuito fechado através de torres de resfriamentos. O sistema de scrubbers e lavadores de gases da 

chaminé serão por torres de resfriamento com sistema de decantação e filtragens das águas 

residuais para reuso e descarte de efluentes para irrigação de cana. 

 

As figuras a seguir ilustram as informações técnicas do aqueduto: 

 

 

Figura 77: Perfi l  e planta da tubulação de agua  
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Figura 78: Faixa de domínio tubulação de águas. 
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Figura 79: Rede água – traçado aqueduto. 
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Figura 80: Rede água – aqueduto. 
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Figura 81: Lay out da rede de água. 

 

4.11.2. Gasoduto 

 

As tubulações de gás natural apresentarão um traçado e extensão total aproximada de 4,04 

km ou 4040m; onde será transportado gás natural oriundo do gasoduto GASCAV; a vazão diária será 

de 2.000.000 Nm³/dia; os dutos terão diâmetro de 10” ou 250 mm; estarão instalados na 

profundidade média de 1,5 a 2 m; a faixa de servidão apresentará uma largura de 20 m, sem 

compartilhamento da faixa de servidão. Quanto ao material utilizado para composição do duto, o 

projeto foi baseado na ABNT NBR-12712 / ASME B 31.8: tubos – API 5L; elétricas – IEC; flanges – 

ASME B 16.5 e MSS SP-44; medição – AGA Reports nº 3 e nº 8 e API MPMS 14.3 (AGA 3); válvulas – 

API 6D e conexões – MSS SP-75). 
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Figura 82: Perfil  do gasoduto. 

 

 

Figura 83: Rede de gás. 
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Figura 84: Lay out cartográfico mostrando rede de transmissão e a rede de gás. 
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Figura 85: Detalhes do gasoduto. 
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Figura 86: Fluxograma do gasoduto (tubulação de gás natural em destaque em vermelho). 
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Figura 87: Traçado da tubulação de gás natural da conexão T, passando pelo city gate até a planta da UTE SCR. 
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O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz (Rolugi) será fornecido através do city gate 

derivado do gasoduto GASCAV, proveniente de GNL regaseificado, no volume de 2.000.000 

Nm³/dia, considerando o PCI (Poder Calorífico Inferior) do gás natural em 35.558kJ/Kg e o heat-rate 

da planta de 6.188 kJ/kWh (eficiência de 58,18%), com tubulações de aproximadamente 10 

polegadas (DN 10 IN) conforme normas Petrobras e API. 

 

 

Figura 88: Unifi lar da tubulação de gás dn10in da UTE SCR. 
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Figura 89: Unifi lar da tubulação de gás, diâmetro 10 polegadas para UTE SCR. 

 

Quadro 17: Características técnicas do gasoduto da UTE SCR 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 2.000.000,00 m³/dia 

Vazão 83333,33333 m³/h 

Vazão 23,15 m³/s 

Velocidade 455 m/s 

Área 0,050875 m² 

Diâmetro 0,25451 m 

Diâmetro 254,51 mm 

Diâmetro 10,020 polegadas 

Pressão Máxima 99,85 kgf/cm² 

 

O Gasoduto GASCAV operado pela Petrobrás – Transpetro, tem início em Cabiúnas 

(município de Macaé/RJ) e termina em Vitória (ES), encontra-se dimensionado para transportar 20 

milhões de metros cúbicos por dia e operará até a pressão máxima de 99,85 kgf/cm². Este gasoduto 

se estende por 302 km. O duto terá 28 Pol TUBO API -5L -X70 DN 28IN espessura mínima 0,312". 

 

Quadro 18: Características técnicas do gasoduto GASCAV 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 200.000.000,00 m³/dia 

Vazão 8.333.333,33 m³/h 
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Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 2.314,81 m³/s 

Diâmetro  28,00 polegadas 

Diâmetro 711,20 mm 

Diâmetro 0,71 m 

Área 0,397259 m² 

Velocidade 5826,971258 m/s 

 

 Para as tubulações de gases, as principais normas a serem utilizadas neste empreendimento 

são: 

Projeto – ABNT NBR-12712 / ASME B 31.8 

Tubos – API 5L 

Elétricas – IEC 

Flanges – ASME B 16.5 e MSS SP-44 

Medição – AGA Reports nº 3 e nº 8 e API MPMS 14.3 (AGA 3) 

Válvulas – API 6D 

Conexões – MSS SP-75 

 

O empreendimento é composto por um ramal de cerca de 4,4 km de extensão e diâmetro de 

10" e um Ponto de Entrega a ser instalado na futura área da Unidade de UTE-SCR, no município de 

Campos dos Goytacazes RJ. Esse ramal interligará a linha tronco do Gasoduto Cabiúnas -Vitória 

(GASCAV) ao Ponto de Entrega, a ser construído para o fornecimento de gás natural à empresa 

Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. 

 

O Ponto de Entrega será dotado dos seguintes sistemas: filtragem; aquecimento; regulagem 

e limitação de pressão; medição de vazão; suprimento de gás para os equipamentos e 

instrumentação; sistema de controle local; interligação com o Sistema Supervisório e utilidades. 

 

Destaca-se, ainda, que o ramal deverá ter a capacidade de transportar a vazão máxima de 

2,00 milhões de m3/dia e mínima de 0,05 milhões de m3/dia, referidas a 1 atmosfera e 20ºC. Já os 
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valores das pressões normal e máxima serão de 96,8 kgf/cm2 e 100 kgf/cm2, respectivamente, sendo 

a temperatura de operação entre 19 e 40º C, conforme descrito na abaixo. 

 

Quadro 19: Valores de processo do ramal . 

Pressão kgf/cm2 manométrico NORMAL 96,8 a 97,8 

MÁXIMO 100 

PROJETO 100 

Temperatura na Entrada (ºC) OPERAÇÃO 19 a 40 

PROJETO 55 

 

4.11.3. Mão-de-Obra 

 

Na fase das fundações e construções civil a prioridade do empreendimento será contratar 

mão de obra local, ou seja, os funcionários serão moradores do município de Campos dos 

Goytacazes-RJ. Esta preferência visa diminuir impacto da migração, transferências e mudanças, 

além disso, gera empregos na área de influência do empreendimento.  

 

Já na fase da montagem será necessária a contratação de mão de obra qualificada e 

especializada, para isso o Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas priorizará mão de obra técnica 

local que tenham especialidade comprovada de escolas, cursos e universidades, caso seja 

necessário suprir parte da mão de obra, serão contratadas empresas com mão de obra 

especializada. 

 

Os funcionários da UTE SCR terão a oportunidade de participar do plano de carreiras, 

treinamentos para a identificação de talentos e todos que tiverem esse perfil terão oportunidades  

de crescimento técnico dando preferência a mão de obra local. 

 

Na fase de implantação do projeto, o empreendimento contará com 10 funcionários, e no 

início das obras, montagem dos canteiros, contará apenas com 25 funcionários. Ao longo da obra, 
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o empreendimento terá uma média de 300 funcionários, podendo chegar a 2500 pessoas durante 

a obra caso seja necessário.  

 

Na fase de inicial de operação da UTE SCR, haverá 500 funcionários, no entanto, esse 

quantitativo será reduzido para 407 funcionários, conforme descritos nos quadros a segui r: 

 

Quadro 20: Total de Funcionários por turno 

Funcionários Turno A Turno B Turno C Turno D Turno E 

Horário 8 as 18h 7 as 13h 13 as 19h 19as 01h 01 as 7h 

Indústria 56 76 76 76 76 

Administrativo 43 1 1 1 1 

 

Quadro 21: Mão de obra necessária na Fabricação 

Descritivo- discriminativo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 

Trabalho 

Mão-de-obra indireta de 
fabricantes e fornecedores de 

materiais de peças e 

equipamentos. 

Operários técnicos oficiais Engenheiros 
gerentes diretores 

diurno/ turnos 200 

Engenheiros de mão de obra 
terceirizadas. 

Engenheiro civil, elétrico e mecânico diurno 8 

Empresas de engenharia e 
projetos terceirizadas. 

Projetistas, desenhistas, engenheiros, 
técnicos, gerentes, diretores 

diurno 150 

Empresas de logísticas e 

transporte. 

Operadores, motoristas, escolta, técnicos, 
engenheiros de logísticas, gerentes de 

suply chain, diretores 

diurno 50 

Total de Funcionários nesta etapa 408 

 

Quadro 22: Mão de obra necessária para montagem das obras iniciais  

Descritivo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 
Trabalho 

Mão de obra terceirizada da 
construção civil  

Pedreiros, marceneiros, armadores, 

serventes, eletricistas, técnicos, técnico 
segurança, engenheiro de segurança, 

encanadores, motoristas, munckeiros, 

faxineiros, ajudantes, engenheiros, 
gerentes e diretores 

Diurno 80 

Engenheiros residentes e 
estagiarios 

Engenheiro civil, engenheiro elétrico e 
engenheiro mecânico 

Diurno 8 
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Descritivo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 
Trabalho 

Mão de obra terceirizada elétricos 

Técnicos, programadores PLC, técnicos 
programadores de controladores de 

turbinas, eletricistas montadores, 
eletricistas de start up, eletromecânicos, 

instrumentistas, técnico segurança, 
engenheiro de segurança, encanadores, 

soldadores, motoristas, munckeiros, 
faxineiros, ajudantes, engenheiros , 

gerentes e diretores 

Diurno 90 

Mão de obra terceirizada 
mecânica 

Montadores mecânicos, hidráulicos, 
eletricistas, mecânicos, caldeireiros, técnico 

segurança, engenheiro de segurança, 
encanadores, soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 

engenheiros, gerentes e diretores  

Diurno 50 

Mão de obra terceirizada 
montadores 

Montadores mecânicos, hidráulicos, 

eletricistas, mecânicos, caldeireiros, técnico 
segurança, engenheiro de segurança, 
encanadores, soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 
engenheiros, gerentes e diretores  

Diurno 100 

Empresas de qualidade 

Técnico execução serviços, técnico 
segurança, engenheiro de segurança, 
motoristas, ajudantes, engenheiros 

execução serviços, gerentes e diretores 

Diurno 15 

Total de Funcionários nesta etapa 343 

 

Quadro 23: Mão de obra necessária durante as obras  

Descritivo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 
Trabalho 

Mão de obra terceirizada da 
construção civil  

Pedreiros, marceneiros, armadores, 
serventes, eletricistas, técnicos, técnico 

segurança, engenheiro de segurança, 
encanadores, motoristas, munckeiros, 

faxineiros, ajudantes, engenheiros, 

gerentes e diretores 

Diurno 165 

Engenheiros residentes e 
estagiarios 

Engenheiro civil, engenheiro elétrico e 
engenheiro mecânico 

Diurno 16 

Mão de obra terceirizada elétricos  

Técnicos, programadores PLC, técnicos 
programadores de controladores de 
turbinas, eletricistas montadores, 

eletricistas de start up, eletromecânicos, 
instrumentistas, técnico segurança, 

engenheiro de segurança, encanadores, 
soldadores, motoristas, munckeiros, 

faxineiros, ajudantes, engenheiros, 
gerentes e diretores 

Diurno 180 
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Descritivo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 
Trabalho 

Mão de obra terceirizada 
mecânica 

Montadores mecânicos, hidráulicos, 
eletricistas, mecânicos, caldeireiros, técnico 

segurança, engenheiro de segurança, 
encanadores, soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 
engenheiros, gerentes e diretores  

Diurno 80 

Mão de obra terceirizada 
montadores 

Montadores mecânicos, hidráulicos, 

eletricistas, mecânicos, caldeireiros, técnico 
segurança, engenheiro de segurança, 
encanadores, soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 

engenheiros, gerentes e diretores  

Diurno 150 

Empresas de qualidade 

Técnico execução serviços, técnico 
segurança, engenheiro de segurança, 
motoristas, ajudantes, engenheiros 

execução serviços, gerentes e diretores  

Diurno 15 

Total de Funcionários nesta etapa 606 

 

Quadro 24: Mão de obra no auge das obras. 

Descritivo 
Formação – Capacitação - 

Habilitação 

Postos de 

Trabalho 
Diurno Turno 1 Turno 2 Turno 3 

Mão de obra 
terceirizada da 

construção civil  

Pedreiros, marceneiros, 
armadores, serventes, eletricistas, 

técnicos, técnico segurança, 
engenheiro de segurança, 
encanadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 

engenheiros, gerentes e diretores  

600 150 150 150 150 

Engenheiros 
residentes e 
estagiarios  

Engenheiro civil, engenheiro 
elétrico e engenheiro mecânico 

28 4 8 8 8 

Mão de obra 

terceirizada 
elétricos  

Técnicos, programadores PLC, 
técnicos programadores de 

controladores de turbinas, 
eletricistas montadores, 
eletricistas de start up, 

eletromecânicos, instrumentistas, 
técnico segurança, engenheiro de 

segurança, encanadores, 
soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 
engenheiros, gerentes e diretores  

400 100 100 100 100 

Mão de obra 
terceirizada 

mecânica 

Montadores mecânicos, 
hidráulicos, eletricistas, 

mecânicos, caldeireiros, técnico 

segurança, engenheiro de 
segurança, encanadores, 

320 80 80 80 80 
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Descritivo 
Formação – Capacitação - 

Habilitação 

Postos de 

Trabalho 
Diurno Turno 1 Turno 2 Turno 3 

soldadores, motoristas, 
munckeiros, faxineiros, ajudantes, 

engenheiros, gerentes e diretores  

Mão de obra 
terceirizada 
montadores  

Montadores mecânicos, 
hidráulicos, eletricistas, 

mecânicos, caldeireiros, técnico 
segurança, engenheiro de 
segurança, encanadores, 
soldadores, motoristas, 

munckeiros, faxineiros, ajudantes, 
engenheiros, gerentes e diretores  

700 100 200 200 200 

Empresas de 

qualidade 

Técnico execução serviços, técnico 
segurança, engenheiro de 

segurança, motoristas, ajudantes, 

engenheiros execução serviços, 
gerentes e diretores  

45 15 10 10 10 

Total de Funcionários nesta etapa 2093 449 548 548 548 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 146 
 

Quadro 25: Mão de obra na Indústria. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Coordenador de manutenção mecânica  Eng mecânico Diurno 1 1     

Coordenador demanutenção elétrica  Eng elétrico Diurno 1 1     

Coordenador de manutenção instrumentação Eng eletronico Diurno 1 1     

Coordenador de produção de energia  Eng elétrico Diurno 1 1     

Engenheiro elétrico - encarregado Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico-encarregado Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletrônico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletricista junior Eng elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico junior Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico junior Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 1 Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 2 Técnico elétrico Turnos 8  2 2 2 2 

Auxiliar eletricista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Mecânico manutenção 1 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Mecânico manutenção 2 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Encanador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante caldeiraria e mecânica Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Caldeireiro Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Líder instrumentista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao geradores Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao caldeiras  
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 4  1 1 1 1 

Operador caldeiras COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Operador gerador COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação caldeiras CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação casa de forças CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação util idades  CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 16  4 4 4 4 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Líder operação util idades CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica ou 

técnico químico 

Turnos 4  1 1 1 1 

Operador ETA 
Técnico ambiental ou 

técnico químico 
Turnos 8  2 2 2 2 

Segurança 2º grau completo Turnos 8  2 2 2 2 

Pedreiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Servente 2º grau completo Turnos 2 2     

Jardineiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Encanador pvc 2º grau completo Turnos 1 1     

Lixeiro 2º grau completo Turnos 3 3     

Faxineiro 2º grau completo Turnos 4 4     

Analista pcp Eng elétrico Diurno 2 2     

Analista pcm 
Eng Elétrico, eng 

Produção, Eng Mecânico 
Diurno 2 2     

Engenheiro civil  Eng civil  Diurno 1 1     

Engenharia segurança Eng seg trabalho Diurno 2 2     

Líder analista laboratório Eng  químico Diurno 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Analista laboratorio Tec  químico Turnos 8  2 2 2 2 

Programador Técnico informatica Diurno 2 2     

Técnico informatica Técnico informatica Diurno 1 1     

Técnico eletronica Técnico eletronica Diurno 1 1     

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Turnos 4  1 1 1 1 

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Diurno 1 1     

Cozinha industrial  2º grau completo Turnos 20  5 5 5 5 

Técnico segurança do trabalho Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico meio ambiente Técnico  1 1     

Almoxarife Técnico  4  1 1 1 1 

Torneiro mecânico Técnico  1 1     

Técnico refrigeracao Técnico  1 1     

Frezador Técnico  1 1     

Desenhista industrial  
Técnico elétrico - mecan 

ico 
 1 1     

Desenhista civil  e elétrico Técnico edificações  1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Médico do trabalho Medico  2 2     

Enfermeiro trabalho Enfermeiro  2 2     

Técnico enfermagem Técnico  4  1 1 1 1 

Motorista de ambulancia 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 4  1 1 1 1 

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 16  4 4 4 4 

Eletricista manutenção  alta tensao 1 Técnico elétrico  4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção alta  2 Técnico elétrico  8  2 2 2 2 

Engenheiro eletricista trainee Eng elétrico  1 1     

Engenheiro mecânico trainee Eng mecânico  1 1     

Engenheiro Eletronico  trainee Eng eletronico  1 1     

Engenheiro químico trainee Eng químico  1 1     

Motorista munck 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 8  2 2 2 2 

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 3 3     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Motorista de caminhão  coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista  van coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Serviços gerais 1º grau  4 4     

Serviços gerais 1º grau  12  3 3 3 3 

Total de Funcionários  360 56 76 76 76 76 

 

Quadro 26: Mão de obra no Administrativo. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 

Turno A 

(7 as 13h) 

Turno B 

(13 as 19h) 

Turno C 

(19as 01h) 

Turno D (01 

as 7h) 

Diretor financeiro e administrativo Engenharia 1 1     

Diretor industrial  Engenharia 1 1     

Diretor  comercial  Engenharia. Adm. 1 1     

Gerente industrial Engenharia 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Gerente administrativo Eng. Econ. Adm empr. 1 1     

Depto juridico Advogado 1 1     

Depto juridico Assitente advogado 1 1     

Depto compras Comprador senior 1 1     

Depto compras Comprador pleno 2 2     

Controle geracao e vendas  -produção e 

exportacao de energia 
Analista produção 2 2     

Financeiro Escriturario 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Depto rh e dp Líder rh 1 1     

Depto rh e dp Psicológa 1 1     

Depto rh e dp Analista rh 3 3     

Refeitorio terceirizado Nutricionista 1 1     

Almoxarifado Almoxarife l íder 1 1     

Limpeza escritorio administrativo Faxineiro 3 3     

Contabilista senior Contabilista 3 3     

Auxiliar contabil  Técnico contabilista 2 2     

Líder financeiro Economista 1 1     

Auxiliar serviços financeiros Economista 2 2     

Office boy 2º grau 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Auxiliar fiscal  Escriturario 1 1     

Recepção Secretaria 2 2     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Contabilista  junior Contabilista 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 4  1 1 1 1 

Total de Funcionários  47 43 1 1 1 1 
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4.12. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS AUXILIARES MECÂNICOS 

 

4.12.1. Sistema de Admissão de Gás Natural 

 

A usina será projetada para usar gás natural proveniente do Gasoduto GASCAV.  

Dimensionado para atender a vazão máxima de consumo da usina em sua carga plena. Este sistema 

tem como principal atribuição estabelecer a operação adequada do fluxo de gás para a câmara de 

combustão, bem como para a caldeira de recuperação. Portanto, permite manter controle da 

pressão e grau de pureza exigido pelos fabricantes dos equipamentos. Este sistema é composto por: 

filtros de ar, silenciadores de admissão de ar para atenuação de 9-30 dB (125 a 8.000 Hz), conjuntos 

de juntas de expansão para as entradas de ar. 

 

4.12.2. Sistema de Óleo Lubrificante 

 

O sistema possibilita a lubrificação de todas as partes móveis do motor, providenciando 

resfriamento e filtragem do óleo lubrificante, assim como estocagem de óleo usado e óleo novo. 

Constitui-se de bombas elétricas de descarregamento, tanques de armazenamento, filtros de óleo, 

trocadores de calor e unidades de lubrificação. 

 

4.12.2. Sistema de Refrigeração 

 

A principal função do sistema é estabelecer resfriamento adequado aos componentes 

críticos do motor. Esse sistema apresenta circuito fechado de refrigeração sem descarte de água, 

através de torres de resfriamento. O resfriamento dos moto-geradores e auxiliares será realizado 

por dois circuitos fechados, sendo um de alta temperatura – HT que arrefecerá os cilindros, 

cabeçote, ar de suprimento e turbo-compressores, e outro de baixa temperatura – LT que arrefecerá 

o óleo lubrificante e o ar de suprimento. A água de arrefecimento aquecida circulará por meio de 

radiadores com ventilação forçada, instalados na área externa da usina, onde será resfriada, 

retornando ao sistema em seguida. O sistema de resfriamento manterá a temperatura das carcaças 
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dos motores em nível adequado e o perfeito funcionamento das máquinas e dos seus auxiliares: 

compressor de ar, trocadores de calor de óleo lubrificante, cabeçotes dos cilindros, etc. O 

fluxograma do sistema de resfriamento da UTE Santa Cruz Rolugi pode ser visualizado no desenho 

a seguir: 

 

 

Figura 90: Sistema de refrigeração das turbinas e geradores 7F-04 ou SGT6-5000F. 

 

 Condensador  

 

Funciona como um trocador de calor onde o vapor de exaustão da turbina é novamente 

convertido em água. Nesse equipamento a água de resfriamento é bombeada através de um feixe 

tubular metálico, resfriando o vapor que passa externamente aos tubos dentro da estrutura do 

condensador. O vapor cede calor progressivamente e transforma-se em água sendo bombeado para 
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o desaerador e posteriormente para a caldeira, completando o ciclo de geração. 

 

 Torres de Resfriamento 

 

As torres de resfriamento visam diminuir a temperatura da água de resfriamento que circula 

no condensador da turbina e em outros trocadores da central de geração. Este processo de 

resfriamento consiste na queda da água por gravidade da parte superior das torres em 

contracorrente forçada com o ar puxado de baixo para cima por exaustores, instalados no topo das 

mesmas. 

 

Dependendo da temperatura e da umidade do ar, as torres de resfriamento do tipo úmido 

podem formar neblinas com plumas de vapor d’água de alguns quilômetros de comprimento a partir 

da usina. Em alguns países se tem se reportado danos sobre a vegetação nos arredores das torres 

de resfriamento, causada pela utilização de anticorrosivos (OLADE, 1993). 

 

Devido às perdas por evaporação que ocorrem nas torres úmidas, os sais de Ca, Mg, Na, CO3, 

HCO3, e SO4, presentes naturalmente na água, aumentam suas concentrações no líquido 

recirculante. Para evitar incrustrações, é necessário retirar constantemente uma quantidade de 

água, conhecida como descarga de fundo de torre, cujo conteúdo de sólidos dissolvidos é da ordem 

de 3 vezes o conteúdo da água captada, podendo chegar a dezenas de toneladas por dia, 

dependendo do porte da usina (OLADE, 1993). 

 

4.12.3. Sistema de Separação de Água e Óleo 

 

Visa separar o efluente oleoso da água, buscando as características e qualidades 

compatíveis com as normas ambientais regulamentadoras de descarte. Este sistema é composto 

por um separador, do tipo gravimétrico, que fará a segregação das partículas oleosas retendo-as e 

direcionando-as para o poço de acumulação de óleo, para posterior coleta, de modo a ser 

reutilizado;  
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Figura 91: Fluxo do Sistema Separado de água e óleo. 
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Figura 92: Fluxo do Sistema Separado de água e óleo. 
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4.12.4. Sistema de Ar Comprimido 

 

O sistema de ar comprimido tem como objetivo gerar ar de instrumento e ar de serviço para 

toda a planta. Ar comprimido é necessário para atender às seguintes operações: partida dos 

motores, instrumentação e controle, e permitir o uso de ferramentas pneumáticas. Este sistema 

deve ser constituído basicamente de compressores de ar, reservatório de ar, rede de distribuição 

de ar comprimido, válvulas, instrumentos, ferramentas e demais equipamentos da planta.  

 

4.12.5 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Para o tratamento e disposição dos efluentes sanitários foi previsto um sistema de esgoto 

sanitário que consiste na construção de fossa séptica, uma unidade que atua química e fisicamente 

nos dejetos. A fossa séptica purifica a água vinda dos banheiros do empreendimento para ser 

devolvida ao meio ambiente com o mínimo de impacto ambiental. Após o tratamento, o efluente 

será encaminhado para a reutilização na irrigação de áreas verdes, poços sumidouros e valas de 

infiltração.Os efluentes provenientes da copa e sanitários serão coletados através de rede coletora 

e encaminhados para uma caixa de gordura anteriormente ao sistema de tratamento.  

 

O projeto e dimensionamento do sistema deverão ser feitos de modo a atender as 

recomendações estabelecidas nas normas ABNT NBR-7229 e NBR-8160, considerando um máximo 

de 470 pessoas. As figuras a seguir apresentam o fluxograma da fossa séptica que será 

implementada. 
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Figura 93: Sistema de Tratamento de Esgoto. 
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Figura 94: Fossa Séptica. 
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4.12.6. Sistema de Monitoração Contínua de Emissões 

 

Este sistema será responsável pelo monitoramento das emissões ao longo da operação da 

UTE, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais, garantindo que o dimensionamento 

dos níveis de CO e NOx não ultrapassem os valores regulamentados pela legislação local. Em função 

do tipo de combustível utilizado na UTE (gás natural) em conjunto a utilização de equipamentos de 

combustão interna de alta eficiência no processo de geração de energia elétrica, buscando uma 

forma de geração com baixos índices de emissões. Ressalta-se que os limites estabelecidos serão 

amplamente. 

 

Os gases de combustão que serão gerados pelos equipamentos de produção de energia 

elétrica passarão por filtros para serem conduzidos para as chaminés. A chaminé apresentará altura 

suficiente para promover a melhor dispersão dos mesmos na atmosfera. 

 

4.12.7. Sistema de Combate a Incêndio 

 

O sistema de combate e prevenção de incêndios contemplará todos os equipamentos da 

usina e estará de acordo com os parâmetros da NFPA (National Fire Protection Association), além 

das exigências locais e nacionais na área. Serão examinadas, também, as certificações pertinentes à 

prevenção e combate a incêndios. 

 

A planta apresentará um sistema automático de detecção de fogo cobrindo todas as áreas 

suscetíveis, assim como pontos de ativação manual de alarmes, contará com uma rede de hidrantes 

para proteção da área externa da planta, extintores de incêndio portáteis , sistemas de spray de água 

automáticos para o transformador de alta tensão para os grupos geradores, e sistema de combate 

ao fogo com CO2 em instalações elétricas e geradores.  
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4.13. CRONOGRAMA GERAL 

 

Quadro 27: Cronograma de Execução do Citygate e Gasoduto. 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Projetos 

executivos 
gasoduto e 

citygate 

 
                     

Aquisição de 
Equipamentos 

da citygate e 
materiais do 
gasoduto e 

citygate 

    

 

                 

Construção e 

Montagem do 
gasoduto e 

citygate 

           
 

          

Instalações 
elétricas 

automação 
instrumentação 

         
 

            

Start up e posta 
em marcha 

                  
 

   

NOTA: O prazo de execução do gasoduto e citygate da UTE SANTA CRUZ, será de 12 (doze) meses a partir da l iberação 
da Licença de Instalação do ramal. O projeto definitivo deverá ser aprovado na Transpetro (Petrobras). Caso exista 

algum atraso para estas l iberações, o mesmo poderá implicar no cronograma de execução final  do empreendimento. 

 

Quadro 28: Cronograma de execução: LT UTE SCR Santa Cruz 

Etapas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Projetos executivos 

SE elevadora e 
entroncamento e LT 

UTE SCR 

 

                     

Aquisição de 
Equipamentos da SE 

elevadora e 
entroncamento e LT 
UTE SCR e materiais 

da LT 

        

 

             

Construção e 

Montagem da SE 
elevadora e 

entroncamento e LT 

UTE SCR e LT 

      

 

               

Homologação 

medidor na CCEE 
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Energização da SE 
entroncamento 

              
 

       

Energização da SE 
elevadora 

                      

NOTA: O prazo de execução do Ramal de LT UTE SCR será de 12 (DOZE) meses a partir da l iberação da Licença de 

instalação do ramal. Caso exista algum atraso para estas l iberações, o mesmo poderá implicar no cronograma de 
execução final do empreendimento. 
O prazo de execução do Ramal de LT 345kV UTE Santa Cruz (Rolugi) será de 04 (QUATRO) meses a partir da LI.  

 

Quadro 29: Cronograma Geral em anos. 

Descritivo da Atividades Previstas Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 

Implantação     

Projetos e definições escopos e engenharia      

Definição de recursos e aprovação     

Analise de riscos e definição plano diretor     

Definição de equipamentos e fluxogramas     

Sondagens     

Licenciamento ambiental UTE 296MW, 

gasoduto, citygate, LT138kV, SE Monbaça, 
SE elevadora etc. 

    

Parecer de conexão e acesso AMPLA     

Estudo seletividade e curto circuito     

Pedido autorização ANEEL produtor 

independente 
    

Autorização ANEEL produtor independente     

Projeto medição Ambiente de 
Comercialização Livre (ACL) e homologação 

CCEE 

    

LMET e LSTM escopos e l istas materiais      

Vendor l ist e assemblers l ist     

Orçamentos     

Licença ambiental LP LI     
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Start do projeto     

Compras de materiais e serviços      

Canteiros de obras     

Obras de terra     

Projeto de fundações e maquinas      

Fundação     

Alambrado     

Construção civil  bases equipamentos e 
maquinas 

    

Construção casa de forças      

Pipe racks     

Adutoras     

ETA     

TQ de águas bruta, tratada, desarenada e 
estação de bombas. 

    

Projeto proteção contra incêndio     

TQ Reservatório RI     

Hidrantes e extintores     

Montagens turbina     

Gasoduto e citygate     

Periféricos e equipamentos Auxiliares de 
gás natural  

    

Torres de resfriamentos     

Tubulações água e gás      

Painéis pnmt, pndmt, pnsec, qgbt e qdf/l      

Painéis controle e disjunção gerador 98 
MW 3 pçs 

    

Sistema de refrigeração máquina e salas     

Instalações elétricas das maquinas e 
i luminação 

    

SPDA , aterramentos e luzes de 
emergência 

    

Montagens LT     
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Subestação elevadora 290 MW     

Adequações S.E mombaça, BAY Ute Rolugi      

Pedido de LO     

Montagens industriais      

Testes equipamentos     

Comissionamentos     

Liberação LO     

Pedido entrada operação testes      

Entrada operação testes      

Energização bay e lt 138kv     

Energização subestação elevadora 290MW     

Energização sistemas PNMT, SUB's, 
retificadores, banco de baterias e ccm bt 

    

Sistema de controles supervisórios, 
servidores automação, corporativo, plc, 

dcs e sdcd 

    

Testes e energização de moto bombas, 
torres e compressores 

    

Relatório da operação testes      

Pedido operação comercial      

Operação comercial      

 

4.14. FASE DE IMPLANTAÇÃO 

 

4.14.1 Cronograma Físico e Financeiro 

   

Os Quadros a subsequentes mostram os cronogramas físico-financeiro das etapas de 

implantação da UTE SCR. Para a implantação deste empreendimento haverá um investimento total 

de 456.881.000, os quais são detalhados a seguir. 
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Quadro 30: Cronograma físico-financeiro do projeto e pré-projetos. 

Projeto e Pré-Projetos 

Análise de riscos 
Físico 100%  

Financeiro 100% 60.000 

Projeto opções para aprovação 
Físico 100%  

Financeiro 100% 25.000 

Projeto ambiental  
Físico 80%  

Financeiro 50% 50.000 

Projeto básico geral  
Físico 100%  

Financeiro 100% 5.000 

Georreferenciamento - empresa de topografias  
Físico 0%  

Financeiro 0% 0 

Sondagens terreno 
Físico 100%  

Financeiro 100% 45.000 

Projeto entrada O.N.S pedido parecer de acesso 
Físico 50%  

Financeiro 10% 30.000 

Projeto nas Normas da O.N.S e Furnas , aprovação do projeto 
construtivo - PTR ENGENHARIA, AREVA, PROMON etc 

Físico 0%  

Financeiro 0% 230.000 

Projeto para pedido de autorização da ANEEL e entrada na 
documentação com protocolo LI e parecer de acesso e conexão 

Físico 0%  

Financeiro 0%  

Total 445.000 

 

Quadro 31: Cronograma físico-financeiro de licenças e projetos. 

Licenças e Projetos 

Aprovação de Licenças Linha de energia, site ute, rede de gás 
Físico 35%  

Financeiro 0% 800.000 

Administração e engenharia com mão de obra terceirizadas 
Físico 0%  

Financeiro 0% 9.000.000 

Licença prévia da UTE SCR Santa Cruz Rolugi  
Físico 50%  

Financeiro 0% 60.000 

Licença instalação da UTE SCR Santa Cruz Rolugi  
Físico 0%  

Financeiro 0% 60.000 

Produtor independente de energia- ANEEL 
Físico 0%  

Financeiro 0% 60.000 

Consultor junto a ANEEL até l iberar para testes e operação 
Físico 0%  

Financeiro 0% 60.000 

Projeto corpo de bombeiros p/ obtenção AVCB 
Físico 0%  

Financeiro 0% 300.000 

Licença operação da termelétrica Santa Cruz Rolugi  
Físico 0%  

Financeiro 0% 60.000 
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Licenças e Projetos 

Projetos executivos de empresas de renome em engenharia  
Físico 0%  

Financeiro 0% 20.000.000 

Tecnologia - Inspeções e Análises Técnicas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 200.000 

Total 30.600.000 

 

Quadro 32: Cronograma físico-financeiro da construção civil. 

Construção Civil 

Casa de Força - Edificações 
Físico 0%  

Financeiro 0% 6.000.000 

Locação de máquinas e equipamentos  
Físico 0%  

Financeiro 0% 5.000.000 

Materiais de Construção 
Físico 0%  

Financeiro 0% 4.000.000 

Materiais Fundações 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.000.000 

EBA captação e adutoras  
Físico 0%  

Financeiro 0% 4.780.000 

Serviços Construção Civil  
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.520.000 

Serviços Fundações 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.500.000 

Serviços Sub-Estação 138kV CPFL 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.780.000 

Total 29.580.000 

 

Quadro 33: Cronograma físico-financeiro de montagens, instalações e materiais. 

Montagens, Instalações e Materiais 

Consumíveis 
Físico 0%  

Financeiro 0% 10.000.000 

Gases industriais  
Físico 0%  

Financeiro 0% 7.000.000 

Instalações Elétricas 
Físico 0%  

Financeiro 0% 5.000.000 

Materiais de Instalações 
Físico 0%  

Financeiro 0% 6.000.000 

Materiais siderúrgicos 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 
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Montagens, Instalações e Materiais 

Pipe - Rack's para tubos de aguas, gás natural, energia 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Pisos metálicos Casa de Força 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.000.000 

Rede de agua e drenagem pluvial  
Físico 0%  

Financeiro 0% 500.000 

Rede gás e citygate/ conexão T 
Físico 0%  

Financeiro 0% 41.000.000 

Rede esgoto e efluentes 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Serviços montagens elétricas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Serviços montagens mecânicas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Serviços por Administração 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Tubos de aço carbono 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Válvulas p/ l inha de gás natural  
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.000.000 

Total 89.500.000 

 

Quadro 34: Cronograma físico-financeiro de máquina e equipamentos. 

Máquinas e Equipamentos 

Moto bombas centrífugas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 6.000.000 

ETE estação de tratamento de esgoto fossas septicas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 4.000.000 

Desarenador por canal ou por decantador 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.000.000 

Turbinas turbinas gás natural 148 MW heavy duty, base, 
resfriador, fi ltros de ar, com dois Geradores 148MW etc 

Físico 0%  

Financeiro 0% 180.000.000 

Moto Gerador diesel 750KVA 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Painéis elétricos pnmt 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Painéis elétricos ccm 
Físico 0%  

Financeiro 0% 4.500.000 

Ponte Rolante - Casa de Força Físico 0%  
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Máquinas e Equipamentos 

Financeiro 0% 2.000.000 

Sist. Adiabático - Casa de Força/Sala Caldeiras  
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Sistema de tratamento de águas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Sub-Estação Elevadora 18kv X 345KV 
Físico 0%  

Financeiro 0% 60.000.000 

Torre de Resfriamento de Águas  
Físico 0%  

Financeiro 0% 6.000.000 

Transformadores de força 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

SPDA e equipotêncializações 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Aterramento e proteções elétricas rede 
Físico 0%  

Financeiro 0% 2.000.000 

Montagens subestação unitária + pnsec e qgbt 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Metais mecânicos e construção civil - vigas, perfi lados, 
cantoneiras, chapas e telas  

Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Moto bombas complementação 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Painéis instrumentação 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Painéis automação 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Montagens elétricas gerais  
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Painéis Elétricos ccm 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Válvulas diversas 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 

Total 291.000.000 

 

Quadro 35: Cronograma físico-financeiro da linha de transmissão. 

Linha de Transmissão 

LT - Linha Transmissão 345kv 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Projetos executivos SE / LT 
Físico 0%  

Financeiro 0% 1.500.000 
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Linha de Transmissão 

Serviços LT - Linha Transmissão existentes rede básica 345K 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Serviços Sub-Estação existentes rede básica 345KV 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Sub-Estação entroncamento 345KV 
Físico 0%  

Financeiro 0% 3.000.000 

Total 13.500.000 

 

Quadro 36: Cronograma físico-financeiro de outros serviços. 

Outros Serviços 

Canteiro de Obras 
Físico 0%  

Financeiro 0% 900.000 

Ferramentas 
Físico 0%  

Financeiro 0% 150.000 

Fretes e Carretos 
Físico 0%  

Financeiro 0% 750.000 

Locação de guinchos e guindastes  
Físico 0%  

Financeiro 0% 72.000 

Locação de equipamentos e máquinas 
Físico 0%  

Financeiro 0% 240.000 

Materiais de Escritório 
Físico 0%  

Financeiro 0% 72.000 

Serviços - Outros 
Físico 0%  

Financeiro 0% 72.000 

Total 2.256.000 

 

4.14.2. Equipamentos e técnicas construtivas, com destaque aos equipamentos potênciais de 

emissão de poluentes atmosféricos, ruídos e vibrações 

 

 Ruídos e Vibrações 

 

 Caracterização do ruído: 

De acordo com os tipos de fontes, o ruído proveniente dos equipamentos pode ser definido 

de duas formas: Ruído contínuo ou intermitente: aquele cujo Nível de Pressão Sonora varia 3 dB 

durante um período longo (mais de 15 minutos) de observação. Ruído de impacto ou impulsivo: 
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aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, em intervalos 

superiores a 1 segundo. 

 

 Ruídos e vibrações – Fase de implantação 

Ruídos da construção civil: A maioria dos ruídos na construção civil provém de 

equipamentos. É normal que ocorram ruídos contínuos e impulsivos com amplitudes muito 

variadas, devido às características da atividade construtiva. Assim, na fase de implantação do 

empreendimento, as seguintes etapas podem ser citadas como sendo as de maior potêncial gerador 

de ruído: 

Terraplanagem. 

Estaqueamento. 

Concretagem. 

Obras civis e montagem industrial. 

Perfuração valas  

Arruamento/pavimentação. 

 

 Ruídos e vibrações – Fase de operação 

Os equipamentos considerados mais ruidosos na fase de operação são: Conjunto motor 

gerador, unidade de ar de serviço, unidade de ar de partida, tomada de ar e módulo de gás de 

exaustão, ventilador de gases de exaustão, unidade de ventilação da área dos motores, unidade de 

ventilação da área auxiliar, unidade de ventilação da unidade de serviço, radiador e o sistema de 

combate a incêndio (eventual), torres de resfriamento, rede elétrica ruído devido efeito corona, 

transformadores devido Perdas por Histerese e Correntes de Foucault 

Todos os equipamentos serão projetados e construídos contemplando minimização do nível 

de ruído na área adjacente, já que o sistema, como um todo, é enclausurado para se tornar 

acusticamente isolado. 

Espera-se que dentro da casa de máquinas da Usina Termelétrica (UTE) Rolugi 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 
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ruído na área externa da casa de máquinas não ultrapassem 80 dB, enquanto na região limítrofe do 

empreendimento, os níveis de ruído estarão abaixo de 60 dB (Noturno) e 70 dB (Diurno).  

Em relação às máquinas e equipamentos pertencentes às Usinas Termelétricas (UTEs), os 

considerados mais ruidosos na fase de operação são: turbogerador a gás, turbogerador a vapor e 

equipamentos rotativos, tais como bombas e ventiladores das torres de resfriamento. 

Os equipamentos serão projetados e construídos contemplando minimização do nível de 

ruído na área adjacente. O isolamento acústico será aplicado, caso necessário, objetivando obter 

níveis de ruído aceitáveis e compatíveis com as normas aplicáveis. 

Em relação às máquinas e equipamentos pertencentes à adutora de água, a considerada 

mais ruidosa na fase de operação é a bomba de captação. Este equipamento será projetado e 

construído contemplando minimização do nível de ruído na área adjacente. O isolamento acústico 

será aplicado, caso necessário, objetivando obter níveis de ruído aceitáveis e compatíveis com as 

normas aplicáveis. 

 

 TURBINAS HEAVYDUCTY COM TECNOLOGIA DLN (Dry low NOx) para diminuição de NOX 

Hoje em dia as tecnologias comerciais existentes para controle de NOx são: a injeção de água 

ou vapor na zona de combustão, câmaras de combustão DLN (Dry Low NOx) que utilizam altas 

razões ar/combustível para diminuir a temperatura de combustão juntamente com combustão 

sequenciada e combustão catalítica (SILVA, 2009). Tais tecnologias podem ser usadas tanto no Ciclo 

Brayton aberto ou simples quanto no ciclo combinado fechado. 

Estes métodos citados diminuem a formação de NOx, porém há outros métodos, usualmente 

chamados de end of pipe que simplesmente removem o NOx formado na combustão, são eles: 

redução catalítica seletiva (SCR) e redução catalítica não seletiva (SILVA, 2009). Mas estes últimos  

métodos só podem ser utilizados em ciclo fechado ou combinado, brayton, hankine e cogeração. 

Há também o STIG (Steam Injected Gás Turbine) que se aplica somente a turbinas aeroderivated, 

que não é o caso deste empreendimento. 
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4.14.3. Limpeza e preparação do terreno, remoção da vegetação, terraplanagem, movimentos 

de terra 

 

Na planta UTE SCR ocorrem vários montes de terra herança da estação de sedimentação da 

Usina CBAA, agora Usina Sobrasil S/A, assim como vegetação que se desenvolveu no pátio industrial 

no decorrer de 7 anos de desativação deste empreendimento. As terras dos montes existentes serão 

utilizadas para a terraplenagem das valas desativadas de sedimentação da água industrial. Para isso 

serão necessários 17.979,24 m3 de terra de empréstimo, cabe ressaltar que não existirá bota-fora. 

 

A remoção de vegetação na área da UTE SCR será realizada com motosserras devidamente 

registradas no IBAMA, por profissionais capacitados portando cópia de documento que ateste sua 

aptidão para a execução de tal serviço. Todo o material resultante da supressão vegetal será 

utilizado como lenha e adubo orgânico após compostagem. Ressalta-se que não serão utilizados 

herbicidas para a supressão ou controle da rebrota da vegetação. 

 

A seguir, apresentam-se as etapas que serão adotadas ao longo do processo de remoção da 

vegetação, considerando o pré-corte, corte, pós-corte e destocamento, bem como os materiais 

utilizados: 

 

 Pré-corte 

 

Antes de iniciar a remoção vegetal faz-se necessário a realização da demarcação topográfica 

nos locais onde haverá supressão com o devido isolamento destas e sinalização. Após estes 

procedimentos, podem ser iniciados os cortes, considerando às legislações e licenças ambientais 

vigentes. 
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 Corte 

 

Para a realização do corte das árvores selecionadas serão adotadas todas as medidas de 

segurança pertinentes para esta atividade, sendo os principais procedimentos listados abaixo:  

 

 Observação de impedimentos para o abate das árvores (galhos quebrados, presença 

e/ou indício de fauna); 

 Limpeza de área de fuga para o caso de queda inesperada de troncos e/ou galhos; 

 Amarração de ramos da árvore para posterior e diminuição da velocidade de queda. 

 Verificou-se a direção de queda do vegetal visando prevenir os incidentes; 

 

Visando a integridade física dos trabalhadores envolvidos nas atividades, estes utilizaram 

equipamentos de proteção individual e coletivo conforme os requisitos legais e contratuais, os 

equipamentos utilizados foram: 

 

 Uniforme – calça e blusa e botas de segurança com biqueira de aço 

 Óculos de segurança; 

 Capacete com jugular;  

 Luvas de raspa kevlar; 

 Proteção respiratória;  

 Proteção facial;  

 Filtro solar;  

 Protetor auricular;  

 Capacete com proteção para os olhos e ouvidos e calça Still para operadores de 

motosserra. 

 

Concluído o processo mitigador de segurança, os cortes serão realizados com o auxílio de 

motosserra, na parte basal dos indivíduos de grande porte, na menor distância possível do solo,  

minimizando os efeitos degradadores gerados pela presença de resíduos. Nos exemplares de menor 
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porte serão utilizadas ferramentas manuais. No geral, a remoção de vegetação e a retirada do 

material resultante será efetuado de maneira manual e/ou com ao auxílio de máquinas de porte 

pequeno. 

 

 Materiais Utilizados na Remoção da Vegetação 

 

Durante as vistorias de acompanhamento de remoção da vegetação, os equipamentos e 

instrumentos mais utilizados nos processos de supressão que foram registrados estão dispostos no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 37: Relação dos equipamentos util izados na supressão. 

Equipamentos Utilização 

Corda Ferramenta manual para auxílio do corte; 

Enxada Ferramenta manual para auxílio do corte; 

Enxadão Ferramenta manual para auxílio do corte; 

Motosserra Ferramenta motorizada de execução e/ou auxílio do 

corte arbóreo; 

Retroescavadeira Transporte para auxiliar supressão e material resultante; 

Serra Ferramenta manual para auxílio do corte; 

Tifó Ferramenta manual para auxílio do corte. 

 

 Pós-corte 

 

Nesta etapa, os resíduos madeireiros foram adequados para seus fins, sejam estes em forma 

de material picado (serragem/ maravalha) ou toras de tamanho compatível para o enleiramento ao 

transporte e destinação. 

 

O material lenhoso resultante da supressão vegetal será triturado para ser utilizado no 

processo de compostagem. Esse material servirá como adubo orgânico para os cultivos da região.  
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4.14.4. Destinação do material advindo da remoção da vegetação 

 

O material vegetal a ser suprimido durante a implantação do empreendimento será 

utilizado como lenha, e a massa verde como adubo após compostagem. Os galhos deverão ser 

traçados, retirados e empilhados em local adequado para armazenamento. A Vegetação herbácea 

e os pequenos arbustos serão usados como lenha. 

 

As terras dos montes existentes serão utilizadas para a terraplenagem das valas desativadas 

de sedimentação das águas industriais, serão necessários 17.979,24 m3 de terra de empréstimo. 

Vale ressaltar que não existirá bota-fora neste empreendimento. 

 

4.14.5. Canteiros de obras (descrição, layout, localização, infraestrutura, pré-dimensionamento, 

cronograma de desativação 

 

 Os Banheiros sanitários, pias, lavabos, vasos, mictórios e chuveiros foram dimensionados 

conforme NR24, além disso, a NR18 também foi usada como base para a elaboração da área de 

vivência e sanitários. A distância máxima do local de trabalho até os sanitários deve ser inferior a 

150 metros. Com relação a área de vivência, a sua localização será numa faixa onde não existirá 

construções definitivas. 

 

  A Fossa séptica e os filtros definitivos serão construídos no final da obra. No início será 

construído uma fossa, filtro e caixa de acúmulo de efluente de esgoto doméstico e assim que 

necessário será construído outro módulo, para que possa comportar o pico de 2500 pessoas 

atuando na implantação. A fossa definitiva para comportar 500 pessoas será construída na parte 

final da obra. Nessa fase os escritórios estarão prontos e o número de contêiner diminuirá. Bem 

como alguns banheiros químicos também serão devolvidos. Em relação as áreas de vivência 

também serão reduzidas, mantendo a quantidade e dimensão necessária para o total de pessoas 

que estiverem trabalhando. 
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 Quando entrar em operação os testes realizados pela ANEEL, a mão de obra terceirizada do 

empreendimento será: os fabricantes das turbinas, fabricantes dos painéis elétricos, fabricantes dos 

geradores, pessoal técnico de controle da turbina, pessoal da automação e supervisório, e 

engenheiros de start up. Após a entrada da operação comercial, os terceiros atuarão somente na 

operação assistida e pessoal para treinamentos. 

  

 Após o relatório de aceite se fechará o capex e se iniciará o opex (O&M), para tanto na fase 

da construção todos os equipamentos já estarão com tag e número de registro cadastrados para 

controle PCM e PCP. 

 

 

Figura 95: Planta baixa dos canteiros de obras. 
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Figura 96: Planta baixa dos canteiros de obras. 

 

 

Figura 97: Planta baixa dos canteiros de obras 
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4.14.6. Localização e dimensionamento preliminar das atividades a serem desenvolvidas no 

canteiro de obras  

 

O canteiro de obras será mobiliado e montado antes de iniciar as obras com trabalhadores, 

quando as obras estiverem terminando e o sistema de sanitários da indústria for liberado para a sua 

utilização, os sanitários do canteiro de obras serão retirados. 

 

 No início será construído uma fossa, filtro e caixa de acúmulo de efluente de esgoto 

doméstico e assim que necessário será construído outro módulo, para que possa comportar o pico 

de 2500 pessoas atuando na implantação. Será construído um lavatório, um mictório e um vaso 

sanitário a cada 20 funcionários, caso tenha material contaminante terá um lavatório, um mictório 

e um vaso sanitário a cada 10 pessoas. 

 

 No canteiro de obras haverá o fornecimento de água potável, papel higiênico, toalhas de 

papel, copos plásticos, bebedouros com jatos verticais, ventiladores, vestiários e área para refeições 

com telas anti insetos e ventilação. 

 

No canteiro de obras não haverá alojamento, os operários do empreendimento ficarão 

alojados em hotéis, situados nas adjacências do empreendimento. Não será construído um 

refeitório no canteiro de obras, a alimentação será oferecida através por empresa especializada que 

será responsável pelo fornecimento de marmitas e bandejões na área de vivência principal ou nas 

áreas de vivência das empresas terceirizadas. A alimentação e a estadia dos funcionários CLT Rolugi 

serão custeadas pela própria empresa Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. Já as empresas 

terceirizadas por contrato fornecerão estadia e alimentação a seus funcionários, todos identificados 

com crachás e controle de ponto. Não haverá oficina mecânica no empreendimento, quando 

necessário os equipamentos e automóveis serão encaminhados para oficinas especializadas.  

 

Todos os funcionários, inclusive os terceirizados, deverão ter ASO (Atestado de Saúde 

Ocupacional), prontuários, e as empresas deverão ter programas PCMSO (Programa de Controle 
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Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMAT 

(Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil),  etc.  

 

4.14.7. Origem, tipos e estocagem dos materiais de empréstimo, incluindo jazidas e local de bota-

fora se necessário. 

 

Como já mencionado anteriormente, não haverá bota-fora, será utilizado terra de 

empréstimo que deverá ser proveniente de jazidas particulares da região e da prefeitura que 

também disponibiliza. A topografia do empreendimento tem solo (médio) de 9m, cota do aterro de 

9,20 m, 20 cm de média de aterro, portanto, necessitará de um volume de terra de empréstimo de 

17.979,24 m3. 

 

 

Figura 98: Detalhamento da Curva de Nível . 
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Figura 99: Detalhamento do aterro. 
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4.14.8. Memorial Descritivo, justificativas e critérios de dimensionamento das construções. 

 

4.14.8.1. Principais aspectos e técnicas construtivas do gasoduto e suas diretrizes  

 

 Principais aspectos do projeto gasoduto GASCAV 

Os principais pontos notáveis cruzados pela faixa do gasoduto GASCAV em relação ao 

empreendimento em questão, são definidos no quadro a seguir: 

 
Quadro 38: Principais pontos notáveis em Campos dos Goytacazes  localizados próximos ao empreendimento. 

Km Descrição 

66+400 Válvula VES -03 

75+700 Travessia Rodovia RJ 158 

76+000 a 76+500 Travessia Rio Paraíba do Sul  

77+155 Travessia Rodovia BR336 e l inha de alta tensão 

77+500 Válvula VES -04 

 

 No projeto do GASCAV foram previstas a inserção de 16 válvulas de bloqueio flangeadas, 

ao longo do gasoduto, a localização encontra-se listada no quadro a seguir.  

 

Quadro 39: Localização de válvulas de bloqueio gasoduto Cabiúnas - Vitoria GASCAV 

Km Coordenadas UTM 

17,2 225290 7548387 

40,8 236488 7569068 

66,4 251345 7587597 

77,5 256242 7597256 

91,3 262815 7608719 

107,6 269140 7623392 

122 274965 7636159 

150,4 286126 7660842 

170,2 298670 7675378 

188,6 310025 7688251 

201,5 317849 7698029 
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Km Coordenadas UTM 

225,7 335095 7713568 

240,6 345592 7723212 

257,1 345122 7738488 

272,8 346991 7752847 

287,9 354555 7762635 

 

 

Figura 100: Local onde será feita a conexão do citygate UTE Santa Cruz Rolugi , no gasoduto GASCAV Petrobras-

Transpetro. 

 

O Gasoduto encontra-se dimensionado para transportar 20 milhões de metros cúbicos por 

dia e operará até a pressão máxima de 99,85 kgf/cm². 

 

Quadro 40: Características técnicas do gasoduto da UTE SCR 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 2.000.000,00 m³/dia 

Vazão 83333,33333 m³/h 

Vazão 23,15 m³/s 

Velocidade 455 m/s 

Área 0,050875 m² 

Diâmetro 0,25451 m 

Diâmetro 254,51 mm 

Diâmetro 10,020 polegadas 

Pressão Máxima 99,85 kgf/cm² 
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O Gasoduto GASCAV operado pela Petrobrás – Transpetro, tem início em Cabiúnas 

(município de Macaé/RJ) e termina em Vitória (ES), encontra-se dimensionado para transportar 20 

milhões de metros cúbicos por dia e operará até a pressão máxima de 99,85 kgf/cm². Este gasoduto 

se estende por 302 km. O duto terá 28 Pol TUBO API -5L -X70 DN 28IN espessura mínima 0,312". 

 

Quadro 41: Características técnicas do gasoduto GASCAV. 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 200.000.000,00 m³/dia 

Vazão 8.333.333,33 m³/h 

Vazão 2.314,81 m³/s 

Diâmetro  28,00 polegadas 

Diâmetro 711,20 mm 

Diâmetro 0,71 m 

Área 0,397259 m² 

Velocidade 5826,971258 m/s 

 

 Para as tubulações de gases, as principais normas a serem utilizadas neste empreendimento 

são: 

Projeto – ABNT NBR-12712 / ASME B 31.8 

Tubos – API 5L 

Elétricas – IEC 

Flanges – ASME B 16.5 e MSS SP-44 

Medição – AGA Reports nº 3 e nº 8 e API MPMS 14.3 (AGA 3) 

Válvulas – API 6D 

Conexões – MSS SP-75 

 

A seguir são apresentados os principais componentes do gasoduto da UTE Santa Cruz Rolugi 

com suas respectivas coordenadas geográficas e distâncias. 

 

Quadro 42: Localização dos principais componentes do gasoduto da UTE Santa Cruz Rolugi . 

Componentes Coordenadas Geográficas 

Recepção de gases 21º43'29,97" S 41°23’48,60” 0 
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Componentes Coordenadas Geográficas 

Curva c1 21º43’43,65” S 41°23’15,06” 0 

Curva C2 21º43’21,95” S 41°23’8,87” 0 

Citygate 21º43’27,98” S 41°22’2,22” 0 

Conexão T 21º43’ 32,48” S 41°21’51,38” O 

 

 

Quadro 43: Distância entre os principais componentes do gasoduto da UTE Santa Cruz Rolugi  

Componentes Distância 

Conexão T até o citygate 314 m 

Citygate até a curva C2 1918 m 

Curva C2 até a Curva C1 693 m 

Curva C1 até a entrada de gás  1056 m 

 

4.14.8.2. Investigações geotécnicas preliminares e levantamentos topográficos. 

 

Com base no relatório de sondagem do terreno elaborado pela Riscado Engenharia, pode 

ser afirmar que o perfil do terreno é caraterizado da seguinte maneira: 

 

Quadro 44: Perfi l  de sondagem 

Profundidade Descrição 

0 m Aterro: argila siltosa, com areia fina, média  e grossa, cor cinza escuro. 

1 m Aterro: silte argiloso, com areia fina, média e grossa, com pedregulhos, cor vermelha, rijo.  

2 m Aterro: silte argiloso, com areia fina, média e grossa, com pedregulhos, cor vermelha, rijo.  

3 m Argila siltosa, com areia fina, cor amarela e cinza, mole. 

7 m Areia fina, média e grossa, com mica, cor cinza, pouco compacta. 

8 m Argila siltosa, com areia fina, com mica, cor cinza escuro, muito mole. 

17 m Argila siltosa, com areia fina, com mica, cor cinza escuro, muito mole. 

24 m Areia fina, média e grossa, com pedregulhos, com mica, cor cinza, medianamente compacta. 

33 m Areia fina, média e grossa, com mica, cor cinza, compacta. 

34 m Areia fina, média e grossa, com mica, cor cinza, compacta. 

35 m Areia fina, média e grossa, com mica, cor cinza, muito compacta. 

40 m Sondagem paralisada à 39,45 m, de acordo com o item 6.4.1 da NBR 6484/2001. 
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Os boletins de sondagem podem ser visualizados nas imagens a seguir. 

 

Figura 101: Boletim de Sondagem. 
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Figura 102: Boletim de Sondagem. 
 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 189 
 

 

Figura 103: Boletim de Sondagem. 
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Figura 104: Planta com os pontos de sondagens  
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Figura 105: Planta curva de níveis e planta georreferenciada. 
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Figura 106: Planta georreferenciada. 
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4.14.8.3. Abertura de valas e ajustes na morfologia do terreno, estimando a movimentação de solo 

e rocha das escavações por atividade de implantação da dutovia e da adutora.  

 

Ao longo da implantação do empreendimento será necessário realizar a abertura de valas 

para instalação das fibras ópticas, as quais serão enterradas, e instalação do gasoduto. As valas 

serão mantidas sempre estreitas, com fundo das valas sempre planos evitando rochas e pedras. 

Para formação do fundo serão utilizados areia e cascalho. Vale ressaltar que toda a terra retirada 

para a abertura de valas será colocada de volta nos locais, de forma compactada. Não haverá 

necessidade realizar ajustes na morfologia do terreno. As imagens a seguir ilustram a abertura das 

valas. 

 

 

Figura 107: Gasoduto: abertura de valas conforme ilustração do desenho. 
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Figura 108: Gasoduto: abertura de valas e colocação da tubulação de gás conforme ilustração do desenho. 

 

 

Figura 109: Gasoduto travessia RJ158 conforme planta e perfi l  do traçado da tubulação. 
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Figura 110: Aqueduto, travessia avenida São Fidelis , conforme planta e perfi l  do traçado da tubulação. 
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Figura 111: Vala para tubulação de água conforme desenho acima . 

 

4.14.8.4. Indicar os eventuais trechos do traçado do gasoduto e da adutora que necessitarão de 

ajustes na morfologia do terreno. 

 

Em função do terreno ser plano, não haverá necessidade de ajustes na morfologia do terreno 

para realizar os traçados do gasoduto e da adutora, assim como não precisará de materiais de 

empréstimo e nem de bota fora. 

 

4.14.8.5. Colocação e assentamento dos dutos 

 

Para as tubulações de água localizadas próximas a estação de bombeamento e perto da 

recepção de água no desarenador, serão utilizados tubos ASTM A53 Gr.b sch std que precisarão ser 

soldados nas curvas, flanges, conexões de tubos perto das bombas e na recepção dos 
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desarenadores. Na extensão da tubulação serão empregados tubos PVC dúctil fort ponta e bolsa, 

com duplo anel labial para vedação não necessitando de soldas. 

 

4.14.8.6. Sinalização 

 

 Durante a implantação do empreendimento, serão executados os fechamentos julgados 

necessários para proteger os ambientes de trabalho, como objetivo de de disciplinar a utilização da 

área destinada às obras de implantação da UTE e, também por controle de segurança, com o intuito 

de evitar o acesso de pessoas não autorizadas às frentes de obras. 

 

 Além disso, será implantado também o sistema de sinalização que abrange a informação, 

orientação e normas de segurança. Sugere-se implantar três tipos de sinalizações: 

 

 Sinalizações informativas, preventivas e educativas; 

 Sinalizações de segurança, e 

 Sinalizações organizacionais. 

 

Sinalizações informativas, preventivas e educacionais  

 

 Estas placas são distribuídas em locais estratégicos e tem como função 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 essenciais para a segurança das atividades e nelas são utilizados textos 

simples e de compreensão direta, ícones usuais e desenhos  ilustrativos. Alguns exemplos são 

ilustrados a seguir. 
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Figura 112:Exemplos de Sinalizações informativas, preventivas e educativas. 

 

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 de quedas, área de 

manobra de veículos e equipamentos pesados, entre outras.  

 

 As placas devem ser 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 demonstrados nos exemplos a seguir. 

 

 

 

Figura 113:Exemplos de Sinalizações de Segurança. 
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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 a seguir. 

 

 

Figura 114: Exemplos de Sinalizações Organizacionais. 

 

4.14.8.7. Liberação de faixas de servidão 

  

 Rede de gás  

Nas faixas de rede de gás, os 20 m entre os piquetes BR, o domínio será do proprietário e a 

faixa de servidão será da Transpetro-Petrobras. Masa faixa de servidão terá acesso restrito para 

passagem de estrada, rede elétrica, rede de água, telefonia etc. Qualquer uso nessa área depende 

da autorização da Transpetro-Petrobras. 

Nas faixas adjacentes existem dos dois lados: uma faixa de segurança de 2 m onde nada 

poderá ser cultivado ou construído e há uma faixa de 13 m onde o uso é liberado para uso 

econômico culturas agrícolas e pastagens. 

 

 Rede energia  

Nas linhas de energia, tem-se faixas de servidão e domínio variável dependendo da tensão 

da linha e capacidade de despachos de energia. Neste caso a faixa de domínio e servidão é de 60 m, 

30 de cada lado do eixo da linha, sendo que a servidão será de 30 metros e faixa lateral de segurança 

de 15 m de cada lado, totalizando 60 metros. 

 

 Rede de Água 
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 A rede de água (tubulação) passará pela divisa da empresa Usina Sobrasil S/A, e terá uma 

travessia pela avenida São Fidelis, passará pela propriedade Usina Sobrasil S/A e tanques de 

combustíveis, para adentrar na propriedade da Rolugi, a faixa de servidão será de 4m, 2m para cada 

lado. 

 

Figura 115: Área servidão da rede de água. 
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Figura 116: Faixa de domínio de 20 m da Transpetro. 
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Figura 117: Faixa de domínio Transpetro, ferrovia e rede LT345kV. 

 

4.14.8.8. Implantação das praças de montagem de torres e de lançamento de cabos  

 

O local de instalação das torres ocupará área mínima de 1000m2, e máxima de 2.500m2, a 

depender da torre utilizada. Nessa área será realizada a limpeza da vegetação sendo as mesmas 

consideradas praças de montagem das estruturas das torres.  

 

As praças de lançamento de cabos têm caráter provisório e serão localizadas dentro da faixa 

de servidão da LT, distando entre si cerca de 3 km, sendo sua área de aproximadamente 1500 m².  

 

A faixa de servidão deve apresentar largura suficiente para permitir a implantação, 

operação e manutenção da LT. Assim, a supressão da vegetação, será determinada levando-se em 
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conta o balanço dos cabos pela ação do vento, efeitos elétricos e posicionamento das fundações de 

suportes e estais. O desmatamento será realizado de forma seletiva, conforme a Norma NBR-5422. 

 

A base das torres em área de cultura agrícola ou florestal, pode apresentar dificultar o 

acesso aos trabalhos, em áreas de mata a instalação da base pode causar erosão do solo em função 

do escoamento superficial, além disso poderá contaminar a água devido uso de maquinas na 

construção com diesel, óleo lubrificantes, graxas, na construção em áreas residências poderá causar 

interrupção do tráfego, distúrbios para a população da área na construção, e devido ao ruído das 

maquinas e à poeira e nas matas destruição de habitats naturais.  

 

A implantação da linha de transmissão pode provocar modificações na superfície do terreno 

em virtude da remoção da camada superficial do solo, seguida de escavações para as fundações das 

torres, passagens de cabos terra e cabos de fibra óptica.  

 

A remoção da cobertura vegetal, que é representada pelo plantio de cana de açúcar, e da 

camada superficial do solo provoca alterações físicas na estrutura do solo, tornando-o desprotegido 

e vulnerável ao impacto direto da chuva. O desencadeamento de processos erosivos deve ser 

restringido à fase de construção que apresentará as seguintes atividades: serviços de abertura de 

estradas de acesso, retirada de cultivo de cana de açúcar em áreas para obtenção de material de 

empréstimo, às escavações para execução das fundações das estruturas de fixação das torres e da 

abertura de valas, sistema de aterramento, abertura de valas para tubulações de água e gás, 

tubulações de controle fibra óptica para sistema gás e sistema agua.  

 

A compactação do solo poderá ser provocada pelo trânsito de operários e equipamentos  

necessários ao desenvolvimento das obras na área da construção da linha, a linha de energia será 

construída numa área de plantio de cana, paralela a uma estrada municipal existente assim os 

veículos se movimentarão pela estrada existente.  
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Nos canteiros de obras, depósitos, instalações de apoio, pátios de lançamentos de cabos e 

estradas de acesso, a formação de uma superfície impermeável pela compactação do solo pela 

movimentação de veículos e equipamentos pesados irá diminuir a infiltração das águas pluviais e 

aumentar o escoamento superficial, porém como o acesso será pelas estradas esse efeito será 

mínimo.  

 

Os canteiros de obras serão na planta da UTE devido a linha ter menos de 4 km, assim o 

terreno da planta UTE e uma área industrial que estava desativada, com saídas de drenagem 

construído direcionados para irrigação e terreno já compactados porque essa área já tinha acesso 

de caminhões de máquinas para operação da sedimentação da indústria anterior. 

 

Os vazamentos de combustíveis diesel s10, diesel s500, graxas, óleos lubrificantes dos 

equipamentos e veículos utilizados, seja na manutenção, abastecimento ou operação podem ser 

mitigados com procedimentos operacionais e de manutenção, com segregação de material residual 

gerado, impermeabilização e contenção na área de abastecimento e armazenamento. 

 

Bem como dispositivos de coleta de efluentes líquidos (óleos, graxas e efluentes 

domésticos) e caçambas de resíduos sólidos poluentes (descartes industriais e domésticos) gerados, 

seja nos locais das obras seja nas áreas de apoio para destinação correta com empresa com CADRI 

ou coleta de lixo doméstico. 

 

4.14.8.9. Implantação das torres 

 

Na fase de implantação das Linhas de Transmissão são comumente gerados descartes de 

materiais utilizados nas obras, madeira, ferro, pedaços de estacas de concreto pré-moldado, e na 

manutenção de equipamentos guindastes, muncks e veículos. Este material será direcionado as 

empresas de reciclagem e destino final de lixos industrial não contaminados com hidrocarbonetos , 

biológicos e lixos orgânicos, vidro, papel e plásticos tipo domésticos. 
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O impacto visual de uma linha de transmissão decorre principalmente da repetição contínua 

de torres e condutores ao longo da linha de visão (SANTOS, C. R.R; 2012). Os efeitos visuais 

alteraram as paisagens e desvalorizar áreas urbanas. A importância desse impacto tem a ver, não 

somente com sua aparência visual, mas com o conteúdo que evoca, ou seja, seu simbolismo. 

(SANTOS, C. R.R; 2012) 

 

Com relação a supressão do canavial na faixa de servidão e domínio, pode-se afirmar que 

a faixa de servidão é a faixa de terra necessária à construção, operação e manutenção da linha de 

transmissão cujo domínio permanece com o proprietário, porém com restrições ao uso que 

garantam a segurança dos moradores do imóvel e do empreendimento. As áreas dentro da faixa 

de servidão são distribuídas em três diferentes áreas, conforme segue:  

• Área A: Fica ao redor da estrutura das torres. Utilizada para a movimentação de veículos 

e equipamentos nos trabalhos de manutenção da LT, nessa área não são permitidas quaisquer 

benfeitorias. Para LT’s de 345 kV são necessárias uma área de 30m².  

• Área B: É definida por uma faixa (corredor) na largura “B”, o valor definido para LT’s de 

345 kV são de 28 metros. Esse corredor limita uma faixa ao longo da LT (excluída a área “A”) onde 

são permitidas determinadas benfeitorias em função das suas características, conforme 

especificado na tabela 03.  

• Área C: É definida como a porção da faixa não incluídas nas áreas “A” e “B”. Nessa área 

são permitidas determinadas benfeitoria em função de suas características.  

 

As faixas de servidão A B e C encontram-se ilustradas a seguir: 
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Figura 118: Distribuição de áreas dentro da faixa de servidão. Fonte: Adaptado do Arquivo Furnas .  

 

4.14.8.10. Descrição do processo de fundações das torres 

 

Fundação é o elemento estrutural que tem por finalidade receber as cargas de uma 

edificação e transmitir para uma camada resistente do solo. O tipo de fundação adequada para as 

torres de transmissão depende de uma análise técnica que envolve a grandeza das cargas, as 

condições dos subsolos e a logística para implementar as torres, ou seja, deve-se considerar a mão 

de obra, material e equipamento a ser utilizado. 

 

O projeto de fundação está sendo realizado conforme as informações obtidas nas 

sondagens do solo. Serão utilizadas estacas pré-fabricadas de concreto (pré-moldadas em CA) 

cravadas por bate estacas, devido ao fato de durante a execução serem mais seguras quando 

comparadas com os tubulões. Os tubulões diferentemente da estaca que mantém sua dimensão ao 

longo de todo seu comprimento, no tubulão a base é alargada, isto é, o diâmetro da base é maior 

que o diâmetro do fuste. Deste modo, a maior parte de sua capacidade de carga provém do contato 

da base com o solo, enquanto que a estaca resiste aos esforços principalmente devido ao contato 

lateral com o solo. A fundação por estacas cravadas transmite a carga ao terreno (resistência de 
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ponta) ou pela resistência lateral ou por uma combinação das duas, dependendo do tipo de solo. 

Além disso, o nível da água no dolo pode ser um agravante no uso de tubulões. 

 

Os blocos de coroamento das estacas são elementos maciços de concreto armado que 

solidarizam as "cabeças" de uma ou um grupo de estacas, distribuindo para ela as cargas dos pilares 

e dos baldrames. O Bloco de coroamento para 2,3,4,5,6 ou n estacas depende do cálculo a ser 

realizado, dos cabos e da altura da torres. 

 

  

Figura 119: Detalhes das estruturas de fundação das torres. 

 

4.14.8.11. Lançamento dos cabos condutores 

 

Durante as operações para o lançamento de cabos, haverá alguns impactos na localidade, 

como a supressão da lavoura de cana existente, além do impacto a ser gerado pelo tráfego de 

veículos e acessibilidade. 

 

O maior impacto decorrente seria a implantação do sistema viário e o tráfego de veículos.  

Mas como já existe uma estrada paralela a linha esse impacto será menor. Na fase de montagens  

em função do transporte de material para construção das torres, e dos cabos existirá um fluxo maior 

de veículos. 
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Outro impacto significativo é a compactação de solos, geração de poeiras e máquinas com 

riscos de vazamentos de óleo diesel. Para isso, serão realizadas adequações na área de 

abastecimento, com impermeabilização, canaletas de direcionamento e reservatório de 

acumulação de vazamentos.  

 

Para execução dos serviços de lançamento dos cabos será utilizada a faixa de domínio e a 

estrada existente e servidão da LT SCR, pois a linha será paralela a estrada municipal Tapera – Santa 

Cruz existente. Durante as etapas de implantação, as manobras ocorrerão intensamente, com a 

retirada da cultura de cana de açúcar da área de passagem da LT, adequações das praças de 

lançamento de cabo, definição das áreas de empréstimos de materiais construtivos, implantação de 

faixa de servidão, áreas de montagem e de instalação de torres, abertura valas para cabos de 

aterramento e cabos fibra óptica entre outras etapas. 

 

As intervenções a serem realizadas na abertura da faixa de servidão e sobre a lavoura de 

cana-de-açúcar podem ocasionar a compactação do solo e aumento do escoamento superficial 

nessa área. Ademais, a retira da lavoura de cana-de-açúcar que apresenta um por médio de 3 a 4 m 

e a capina da área de pastagem poderá proporcionar um aumento na intensidade dos ventos nesse 

corredor da faixa de domínio com possibilidade de arraste de poeira.  

 

Esses possíveis impactos podem ser minimizados, com plantio de grama ou uma vegetação 

perene rasteira ou cultivo de culturas baixas como feijão, arroz ou pastagens. A definição da largura 

da faixa de servidão foi feita considerando condições de contorno, parâmetros elétricos e 

obedecendo as Normas técnicas ABNT e Normas EPE / O.N.S. O espaçamento vertical e horizontal 

deve ser para que o campo elétrico ao nível do solo, o gradiente máximo no condutor e o efeito 

corona, associados às interferências nos sistemas receptores de comunicação, sejam minimizados 

a valores que não EMC sejam aceitáveis, não ofereçam riscos a fauna, flora e aos seres humanos. 
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Para o dimensionamento da largura da faixa de servidão, tem de levar em conta as 

interferências externas, tais como a massa vegetal (NBR 5422, 1985). Em áreas de campo, pastagens 

e culturas temporárias de porte rasteiro, esta limpeza da faixa de servidão não constitui problema.  

 

4.14.8.12. Adequação/Construção das subestações 

 

Conforme parecer de conexão e acesso da EPE a ser emitido, a construção de uma nova 

subestação de entroncamento e interligação a Linha de Transmissão de 345V existente, essa 

conexão ao Sistema Interligado Nacional (SIN) na rede básica, passará por adequações que devem 

ser realizadas tanto na subestação em Macaé como na subestação em Campos dos Goytacazes e, 

também, nas LT’s envolvidas, iniciando por reforço no cabeamento, e melhorias e atualização dos 

equipamentos das subestações envolvidas, sejam disjuntores, transformadores, seccionadoras, 

reles, novas proteções devido a  nova conexão, materiais de reposição e reservas, contrato de 

convivência , contrato de manutenção, contrato de uso, tusd, cusd, etc. 

 

4.14.8.13. Interferências de travessias da LT e torres nas faixas de servidão de rodovia, ferrovia, 

gasoduto e corpos hídricos. 

 

 Travessias e Cruzamentos  

 

Os cruzamentos com ferrovias, rodovias importantes, grandes rios ou outras linhas de 

transmissão serão evitados o máximo possível, uma vez que dificultam os trabalhos de montagem 

da linha e exigem, em alguns casos, estruturas ou fundações especiais. Os vértices dos ângulos 

existentes nos cruzamentos inevitáveis serão localizados de modo a que fiquem, no mínimo, 20 m 

fora do limite da faixa de domínio dos obstáculos ou bordas das vias navegáveis.  

 

Evitar-se-á, tanto quanto possível, pontos de travessia que exigissem utilização de estruturas  

muito altas ou muito baixas. Serão evitadas, também, travessias de rodovias ou ferrovias 

construídas sobre grandes aterros, uma vez que isso exigiria o emprego de estruturas altas e caras. 
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Vale destacar que não haverá interferência de travessias da Linha de Transmissão na área do 

gasoduto já existente. 

 

Nos casos de cruzamentos com outras linhas de transmissão de tensão superior a 69kV, 

evitar-se-á que as estruturas destas fiquem dentro da faixa de segurança da linha a ser implantada. 

Vale destacar que o projeto inclui uma série de medidas que garantam a segurança tanto para as 

comunidades vizinhas quanto para a infraestrutura existente e para a própria Linha de Transmissão 

a ser construída e aqui analisada.  

 

Em caso de paralelismo com outras linhas de transmissão, a concessionária proprietária será 

consultada a respeito da distância entre eixos a ser adotada. Os paralelismos com linhas de 

comunicações serão evitados ou reduzidos ao mínimo. Em casos inevitáveis de paralelismo extenso 

com distâncias curtas entre as linhas, já estão sendo estudados os efeitos dessa proximidade e da 

distância mínima a ser adotada. 

  

Em todas as travessias e paralelismos, será obedecida à legislação própria associada a cada 

proprietário. Na ausência de legislação específica, serão atendidas às prescrições da Norma NBR 

5.422 /85 – Projeto de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica, da ABNT, em sua última revisão. 

Nos casos específicos em que essa condição não puder ser atendida, serão desenvolvidos os 

estudos necessários. 

 

 Definições pertinentes para o projeto 

 

Faixa de passagem: é a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e 

transmissão, podendo ser de domínio ou de servidão, cuja largura deve ser no mínimo igual a da 

faixa de segurança. 

 

Faixa de domínio: é a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e transmissão, 

declarada de utilidade pública, adquirida pelo proprietário da linha por meio de acordo por 
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instrumento público extrajudicial, decisão judicial ou prescrição aquisitiva (aquisição de uma 

propriedade pela posse pacífica e ininterrupta durante certo tempo), devidamente inscrita no 

cartório de registro de imóveis, com largura, no mínimo igual a da faixa de segurança.  

 

Faixa de servidão: é a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e transmissão 

cujo domínio permanece com o proprietário, porém com restrições ao uso. O referido direito sobre 

o imóvel alheio pode ser instituído através de instrumento público, particular, prescrição aquisitiva 

por decurso de prazo ou ainda por meio de medida judicial, mediante inscrição a margem da 

respectiva matrícula imobiliária. Neste caso, a concessionária, além do direito de passagem da linha, 

possui o livre acesso às respectivas instalações. 

 

Faixa de segurança: é a faixa de terra ao longo do eixo da linha aérea de subtransmissão e 

transmissão, necessária para garantir seu bom desempenho, a segurança das instalações e de 

terceiros. 

 

Largura faixa de segurança: é o espaço de terra transversal ao eixo da linha de subtransmissão e 

transmissão e determinado em função de suas características elétricas e mecânicas, necessário para 

garantir o bom desempenho da linha, sua inspeção, manutenção e a segurança das instalações e de 

terceiros. 

 

Distância de segurança: é o afastamento mínimo do condutor e seus acessórios energizados a 

quaisquer partes, energizadas ou não, da própria linha e ao solo ou a obstáculos próximos à linha, 

conforme prescrições da NBR 5422. 

 

Contrapeso: é o condutor enterrado no solo ao longo da faixa de segurança da linha, com o objetivo 

de reduzir a resistência de aterramento da estrutura, torre ou poste, para valores compatíveis com 

o desempenho esperado frente a curtos-circuitos, surtos de manobra, descargas atmosféricas e a 

segurança de terceiros. 
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Travessia: é a transposição de rodovias, ferrovias, oleodutos e rios navegáveis, por uma de linha 

de subtransmissão ou de transmissão, obedecendo a critérios definidos e às exigências normativas 

dos órgãos envolvidos. 

 

Cruzamento: é a transposição de uma linha de subtransmissão ou de transmissão por outra linha 

(tensão superior, igual ou inferior), redes de distribuição, linhas telegráficas, linhas telefônicas e 

cercas obedecendo a critérios definidos e às exigências normativas dos órgãos envolvidos. 

 

Linha de subtransmissão: é a linha com nível de tensão entre 69 kV e 138 kV, neste documento 

chamada de linha ou de LT. 

 

Linha de transmissão: é a linha com nível de tensão igual ou superior a 230 kV, neste documento 

chamada de linha ou de LT. As Faixas de Segurança, Tensão (kV) e Largura (m) dependerão da 

potência:  

 69 kV: largura de 12 a 20 m sendo de 6 m a 10 m para cada lado do eixo da LT; 

 138 kV: largura de 16 a 30 m com 8 m a 15m para cada lado do eixo da LT; 

 230 kV: largura de 35 a 40 m com 17,5 m a 20 m para cada lado do eixo da LT; 

 345 kV: largura de 50 a 66 m com 25 a 33 m de cada lado do eixo da LT. 

 

Em áreas urbanas, soluções técnicas mais elaboradas permitem a instalação de linhas em faixas mais 

estreitas, mediante a adoção de compactação de fases e de circuitos, bem como, a utilização de 

sistemas de aterramento não convencionais. As soluções devem ser estudadas caso a caso, de forma 

a conciliar a largura da faixa com os requisitos operativos e de segurança requeridos.  

 

Deverá ser considerada uma faixa adicional, caso seja constatada a presença de plantações de 

elevado porte, lavouras de cana de açúcar, açudes transversais à linha ou edificações que possam 

prejudicar a operação ou a manutenção da LT. Além da faixa específica da linha deverá ser verificada 

a existência de “corredor potêncial” para futuras linhas. Nesse caso a largura da faixa de segurança 

será superior. 
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A faixa de passagem será dividida em três áreas (A, B e C): Para fins de uso e de ocupação da faixa 

de passagem das linhas de subtransmissão e transmissão deverão ser consideradas as seguintes 

áreas, definidas de acordo com seu grau de importância para operação, manutenção e segurança 

da linha: 

 

 Área A 

Localiza-se no entorno das estruturas da linha de transmissão e destina-se a permitir o acesso 

das equipes de manutenção com seus respectivos veículos e equipamentos, bem como servir para 

a instalação de proteção contra abalroamentos às estruturas. 

 Área B 

É a faixa de terreno, excluída a área A, que envolve os cabos condutores ao longo da linha e 

destina-se a proporcionar maior segurança à linha e também a terceiros. 

 Área C 

É a porção da faixa de passagem, excluindo-se as zonas A e B, cujos limites externos são definidos 

no projeto da linha de transmissão e destina-se a garantir os limites de campos elétricos e 

magnéticos, no limite da faixa de passagem, e a evitar acidentes devido a balanço de cabos 

condutores e pára-raios. 

 

 

Figura 120: Faixas de domínio e servidão. 
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Pode-se afirmar que de forma geral os valores de L1, L2 e L3 são: 

 

Quadro 45: Faixas de domínio e servidão LT's : valores de L1, L2 e L3. 

Largura 690 kV 138 kV 230 kV 345 kV 

L1 2 m 2 m 2 m 2 m 

L2 12 a 20 m 16 a 30 m 35 a 45 m 50 a 66 m 

L3 6 m 6 m 6 m 6 m 
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Figura 121: Faixas de domínio e servidão. 
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Figura 122: Perfil  Altimétrico da Linha de Transmissão. 
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Figura 123: Detalhamento do Perfil  Altimétrico da Linha de Transmissão. 
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Figura 124: Detalhamento do Perfil  Altimétrico da Linha de Transmissão. 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 219 
 

 

Figura 125: Subestação de entroncamento 345 kV. 
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Figura 126: Detalhamento da barra duplo disjuntor e subestação de entroncamento 345 kV. 
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Figura 127: Traçado sentido Tapera- LT existente, rede básica e conexão Lt 345 kv. 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 222 
 

 

Figura 128: Traçado da Linhas de transmissão e Rede básica. 
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Figura 129: Conexão LT Campos – Macaé. 
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Figura 130: Traçado LT 138 kV. 
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4.14.8.14. Apresentar e justificar, para a adutora, as fórmulas e critérios de cálculos adotados.  

 

A Linha de Adução contará com uma extensão de aproximadamente 803,23 m. A partir do 

ponto de captação, a linha de adução seguirá dentro do terreno da Usina Sobrasil S/A, passando 

pela divisa do terreno e calçada, apresentará uma travessia da rua presidente Vargas com uso da 

faixa de domínio, porém a sua passagem será realizada em galerias já existente para tubulações de 

águas que transportam até a UTE.  

 

A adutora apresentará uma vazão de 500 m3/h, altura média: hm 45 mca, com desnível de 

12 m. Contará com diâmetro de sucção de 18 polegadas (velocidade= 0,845989901 m/s) e diâmetro 

de recalque de 14 polegadas (velocidade= 1,07070597 m/s), a vazão final será de 0,13888889 m3/s  

 

A linha de adução será dividida em 3 trechos, sendo o primeiro trecho composto de tubo de 

aço carbono com diâmetro de 400 mm, o segundo trecho será de tubos PVC dustil fort 400 mm e o 

último trecho com tubo de aço carbono ASTM A36 de 400 m. Os tubos aço carbono serão revestidos 

externamente com zinco metálico e pintura betuminosa. Os tubos PVC são tubos industriais com 

ponta, bolsa e anel de borracha para junta elástica labial, e instalação enterrada, sendo evitadas 

soldas químicas ou elétricas durante a implantação. 

 

 Cálculos de Vazão e Bombas da adutora 

 

Dimensionamento da bomba de captação 

 

Bomba selecionada: modelo KSB 200-150-315,  

Mega CPK 200-150-315, n = 1750 r.p.m; Q=500M3/H; HM: 45 m. 

440VCA 60 hz, 3 fases, 4 polos, 75cv, da WEG, SIEMENS ou similar.  
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Figura 131: Dimensionamento da bomba de captação. 
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Características e Dimensões dos Desarenadores por sedimentação 

 

Nível do terreno nos desarenadores: 12 m  

Vazão máxima de tomada: Q = 0,139 m3/s  

Diâmetro médio adotado para as partículas de areia: > 0,2 mm  

Velocidade de sedimentação correspondente: Vs = 0,021 m/s  

Velocidade Max. de escoamento adotada: v = 0,30 m/s  

Adotado dois desarenadores, cada um para vazão máxima. 

Área transversal (cada canal): A= 0,139/0,3= 0,463 m2 

Adotando-se a largura mínima visitável de 0,80 m: H = 0,38 / 0,8 = 0,58 m  

Tempo de sedimentação: 0,58 / 0,021 = 27,55 s  

Comprimento da câmara: (27,55 * 0,3) *1,5 = 12,40 m  

Altura total mínima da caixa: 0,58 + 0,2 +0,2 = 0,98 adotado 1,00 m  

Submergência mínima nas tubulações de sucção h=1,20 m  

N.A de operação no poço de sucção: 12-2,20 = 10,80 m  

Perda de carga distribuída: J = 0,003361 m/m  

Perda de carga total: 3,23 m adotado 4,00 m  

Altura manométrica: 12 m  

Potência nominal instalada: 100 hp  

Número de bombas: 02  

Bomba selecionada: KSB modelo Meganorm CPK 200-150-3150, eixo horizontal, 1750 rpm, rotor 

329 mm, pot. Nominal 100 cv. Ou Desarenadores por decantação sistema decantador com filtro 

sopro opção 2. 

 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 

ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 
 

IV - 228 
 

 

Figura 132: Funcionamento dos Desarenadores por sedimentação. 

 

O sistema de controle da Estação de bombeamento será projetado para possibilitar a 

supervisão e operação centralizada em uma cabine de comando, na UTE que receberá informações  

de sensores localizados na captação, Estações de Bombeamento, e ao longo da linha de adução, 

cujos sinais serão transmitidos por rádio ou fibra ótica. 

 

 

Figura 133: Sistema de Bombeamento realizando a captação. 
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Figura 134: Perfi l  da tubulação.  



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 

ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 
 

IV - 230 
 

 

Figura 135: Perfi l  da tubulação. 

 

 

Figura 136: Planta da tubulação. 
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Figura 137: Traçado da Adutora. 

 

 

Figura 138: Traçado da Adutora . 
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4.14.9. Descrição do sistema de drenagem das águas superficiais 

 

Calculo Deflúvio 

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807 mm/h  (pruski et al)  

Coeficiente de run off de TR 2-10 anos: 

Multiplicador: C= 1,00      

Pavimento asfalto: C= 0,83   

Concreto: C= 0,88   

Calçadas: C= 0,80   

Telhado: C= 0,85   

Cobertura: Grama e solo arenoso com pequena declividade (2%) - C=0,08   

C=1-(C'1+C'2+C'3)      

 

Declividade       

 I%= (Dz/L)*100    

 I%= 0,5376 %   

 I%= 0,5376%    

      

Cálculo do fator de deflúvio, escoamento superficial  

Topografia: terreno plano declividade entre 0,2 a 0,6      

Cobertura: Grama e solo arenoso com pequena declividade (2%) - C2=0,08 30%P  

Pavimento  

Asfalto: C=0,83  20%P 

Concreto: C=0,88 10%P 

Calçadas: C=0,80 10%P 

Telhado: C=0,85 30%P   
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Estimativa de tempo de concentração (duração da chuva crítica) 

Área= 89.896,201 m2 

l2= 309,9869 m     

l1= 290 m     

Perímetro= 1199,9738m    

I%= (Dz/L)*100     

I%= 0,5376 %    

I%= 0,5376%     

        0,5376 cm/m    

        0,005376344 m/m    

L= 0,4 km    

TC= 57*(L³/dZ)0,385 (kirpich)   

TC= 15,14808025 minutos 

 

Cálculo de intensidade de precipitação para TR 10 anos 

 

Fórmula racional da chuva para região de Campos dos Goytacazes      

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807 mm/h   (pruski et al)     

Coeficiente de run off de TR 2-10 anos: 

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807  mm/h   (pruski et al)      

Imax = (pruski et al) 9,663810887 mm/h   

      

Cálculo da vazão máxima superficial - método racional 

Qs= 0,278*C*I*A      

Qs= 0,278*C*I*A     

Qs= 0,148 m3/s    

c= 0,613     

i= 9,67 mm/h   1000000 

a= 0,090 km2    
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a= 89.896,201     

      

Qs= 8,888 m3/minuto    

Qs= 533,305 m3/h  1000000 
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Figura 139: Planta sistema drenagem pluvial
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Figura 140: Área de contribuição da UTE Santa Cruz Rolugi . 

 

Considerando uma precipitação total de 967,5 mm/ano e o mês mais chuvoso de 427 mm/mês. 

 

Q= i*a=0,9675mm /ano *89.896,201 m2= 86.974,574 m3/ano 

Índice Pluviométrico: 967,500 mm /ano 

Índice Pluviométrico: 0,968 m/ano 

Área: 89.896,201 m² 

Q= 86.974,574 m3/ano 

Q= 7.247,881 m³/mês 

Q= 241,596 m³/dia 

Q= 10,067 m³/h 

Q= 0,168 m³/minuto 

Q= 0,003 m³/s 

 

Calculo deflúvio 

Fórmula racional da chuva para região de Campos dos Goytacazes  

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807 mm/h  (pruski et al)  

Coeficiente de run off de TR 2-10 anos: 

Multiplicador: C= 1,00      
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Pavimento asfalto: C= 0,83   

Concreto: C= 0,88   

Calçadas: C= 0,80   

Telhado: C= 0,85   

Cobertura: Grama e solo arenoso com pequena declividade (2%) - C=0,08   

C=1-(C'1+C'2+C'3)      

 

Declividade       

 I%= (Dz/L)*100    

 I%= 0,5376 %   

 I%= 0,5376%    

      

Cálculo do fator de defluvio, escoamento superficial  

Topografia: terreno plano declividade entre 0,2 a 0,6      

Cobertura: Grama e solo arenoso com pequena declividade (2%) - C2=0,08 30%P  

Pavimento  

Asfalto: C=0,83  20%P 

Concreto: C=0,88 10%P 

Calçadas: C=0,80 10%P 

Telhado: C=0,85 30%P   

 

Estimativa de tempo de concentração (duração da chuva crítica) 

Área= 89.896,201 m2 

l2= 309,9869 m     

l1= 290 m     

Perímetro= 1199,9738m    

I%= (Dz/L)*100     

I%= 0,5376 %    

I%= 0,5376%     
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        0,5376 cm/m    

        0,005376344 m/m    

L= 0,4 km    

TC= 57*(L³/dZ)0,385 (kirpich)   

TC= 15,14808025 minutos 

 

Estimativa de tempo de concentração (duração da chuva crítica) 

Área= 89.896,201 m2 

l2= 309,9869 m     

l1= 290 m     

Perímetro= 1199,9738m    

I%= (Dz/L)*100     

I%= 0,5376 %    

I%= 0,5376%     

        0,5376 cm/m    

        0,005376344 m/m    

L= 0,4 km    

TC= 57*(L³/dZ)0,385 (kirpich)   

TC= 15,14808025 minutos 

 

Cálculo de intensidade de precipitação para tr 10 anos 

Fórmula racional da chuva para região de Campos dos Goytacazes      

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807 mm/h   (pruski et al)     

Coeficiente de run off de TR 2-10 anos: 

Imax = (113,836*TR0,183)/(t+20,667)0,807  mm/h   (pruski et al)      

Imax = (pruski et al) 9,663810887 mm/h   

      

Cálculo da vazão máxima superficial - método racional 

Qs= 0,278*C*I*A      
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Qs= 0,278*C*I*A     

Qs= 0,148 m3/s    

c= 0,613     

i= 9,67 mm/h   1000000 

a= 0,090 km2    

a= 89.896,201     

      

Qs= 8,888 m3/minuto    

Qs= 533,305 m3/h  1000000 

 

Galeria 

Dimensões: 1m x 1m 

Área galeria= 1 m² 

Área útil= 0,7 m² 

Velocidade= 0,25 m/s 

Vazão= 0,175 m3/s 

Vazão= 630 m3/h 

Vazão= 10,5 m3/minuto 

 

Tubos manilha emissora 

Diâmetro: 1,1 m 

Área galeria= 0,950 m² 

Área útil= 0,665 m² 

Velocidade= 0,250 m/s 

Vazão= 0,166 m3/s 

Vazão= 598,7 m3/h 

Vazão= 9,97m3/minuto 

 

Tubos manilha ramais 
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Diâmetro: 0,3 m 

Área galeria= 0,071 m² 

Área útil= 0,049 m² 

Velocidade= 0,250 m/s 

Vazão= 0,0123 m3/s 

Vazão= 44,53 m3/h 

Vazão= 0,742 m3/minuto 

 

Tubos manilha ramais 

Diâmetro: 0,5 m 

Área galeria= 0,196 m² 

Área útil= 0,137 m² 

Velocidade= 0,250 m/s 

Vazão= 0,034 m3/s 

Vazão= 123,7 m3/h 

Vazão= 2,06 m3/minuto 

 

Tubos manilha ramais 

Diâmetro: 0,9 m 

Área galeria= 0,636 m² 

Área útil= 0,445 m² 

Velocidade= 0,250 m/s 

Vazão= 0,111 m3/s 

Vazão= 400,78 m3/h 

Vazão= 6,68 m3/minuto 

 

Tubos manilha ramais 

Diâmetro: 1 m 

Área galeria= 0,785 m² 
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Área útil= 0,549 m² 

Velocidade= 0,250 m/s 

Vazão= 0,137 m3/s 

Vazão= 494,80 m3/h 

Vazão= 8,24 m3/minuto 
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Figura 141: Planta de locação
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4.14.10. Descrição do sistema de controle de emissões de material particulado. 

 

Durante a fase de implantação, para mitigação e controle de emissões de material 

particulado (levantamento de poeira) decorrente das atividades de terraplenagem e da circulação 

de veículos em áreas não pavimentadas está previsto o uso de caminhões pipa para realizar a 

umectação do terreno até que as ruas internas da usina forem pavimentadas e a compactação do 

solo-cal ou solo cimento nas vias de acesso e trafego. Já nas áreas de armazenamento de peças, será 

colocado pedras britas 1 e 2. 

 

Para o controle de emissões de material particulado serão seguidas as diretrizes da 

Resolução CONAMA n.º 003/90, que define padrões de qualidade do ar. No Art. 2.º da Resolução 

CONAMA n.º 003/90, foram estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: o primário e o 

secundário. O primário é entendido como o nível máximo tolerável de concentração de poluentes  

atmosféricos, constituindo-se em meta de curto e médio prazo. O secundário é entendido como 

nível desejado de concentração de poluentes, com o qual se prevê o mínimo efeito adverso sobre o 

bem-estar da população e se constitui em meta de longo prazo. 

 

4.14.11. Previsão de Tráfego de Veículos e plano de sinalização para os acessos principais 

 

 No decorrer da implantação do empreendimento é esperado um aumento de tráfego na 

região de acordo com o quadro a seguir, porém, tanto a RJ-158 quanto as vias de acesso a este 

empreendimento não sofrem alteração no nível de serviço, permanecendo com nível de serviço A. 

Sendo observadas as considerações sobre a operação viária contidas neste estudo, não haverá 

impactos importantes na região, no que se refere à operação viária. 
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Quadro 46: Acréscimo de movimento na via - Durante a Obra. 

Via Sentido 

Tráfego atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego na 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível de 

Serviço 

Atual 

V/C 

futuro 

Nível de 

Serviço 

Futuro 

 

% Avanço 

Trecho 1 

RJ-158 

São Fidélis 302 305 1400 0,21 A 0,21 A 0,99 

Campos 255 289 1400 0,19 A 0,21 A 13,3 

Trecho 2 

Trv. Independência 

RJ-158 13 47 400 0,04 A 0,12 A 261,5 

Via A 8 11 400 0,02 A 0,03 A 37,5 

Trecho 3 

Via A 

Trv. Indep. 2 36 250 0,01 A 0,15 A N/A 

Via B 0 3 250 0,00 A 0,02 A N/A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 34 250 0,00 A 0,14 A N/A 

Via C 0 3 250 0,00 A 0,02 A N/A 

Trecho 5 

Via C 

(Não Existente) 

Via B 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A N/A 

RJ-158 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A N/A 
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 Durante a operação normal do empreendimento, é esperado um aumento de tráfego na 

região de acordo com o quadro a seguir, porém, tanto a RJ-158 quanto as vias de acesso a este 

empreendimento não sofrem alteração no nível de serviço, permanecendo com nível de serviço A.  

 

 Observadas as considerações sobre a operação viária contidas neste estudo, não haverá 

impactos importantes na região, no que se refere a operação viária. 
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Quadro 47: Acréscimo de movimento na via - Durante a Operação. 

Via Sentido 

Tráfego 

atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego na 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível de 

Serviço 

Atual 

V/C futuro 
Nível de 

Serviço Futuro 
% Avanço 

Trecho 1 

RJ-158 

São Fidélis 302 331 1400 0,21 A 0,24 A 9,6 

Campos 255 279 1400 0,19 A 0,20 A 9,4 

Trecho 2 

Trv. Independência 

RJ-158 13 13 400 0,04 A 0,04 A 0 

Via A 8 55 400 0,02 A 0,14 A 587 

Trecho 3 

Via A 

Trv. Indep. 2 2 250 0,01 A 0,01 A 0 

Via B 0 47 250 0,00 A 0,19 A N/A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 0 250 0,00 A 0,00 A N/A 

Via C 0 47 250 0,00 A 0,19 A N/A 

Trecho 5 

Via C 

Via B 0 0 400 0,00 A 0,00 A N/A 

RJ-158 0 6 400 0,00 A 0,02 A N/A 
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 Na UTE Santa Cruz Rolugi, serão implantadas placas de sinalização e segurança de tráfego 

que representam um conjunto de ações e procedimentos necessários para propiciar maior 

segurança aos trabalhadores, aos residentes nas imediações da obra e aos transeuntes, decorrentes  

das intervenções da obra.  

  

 As ações e os procedimentos propostos por essa implantação estão de acordo com as fases 

da obra, normas e procedimentos técnicos, consistindo basicamente de medidas de sinalização, 

manutenção e divulgação. Nas intervenções de engenharia são adotados procedimentos e ações de 

segurança e alerta. Essas medidas foram determinadas pela análise das intervenções a serem 

realizadas, do cronograma de obras e da análise de impactos potenciais. Na imagem a seguir, 

observa-se a localização das placas de sinalização a serem instaladas no entorno do 

empreendimento. 
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Figura 142 e Anexo I: Localização das placas de sinalização no entorno da UTE Santa Cruz Rolugi.
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4.14.12. Estudo de Tráfego 

4.14.12.1. Introdução  

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar os impactos causados ao tráfego a fim de atender ao 

processo E-07/002.10501/2015, com intuito de analisar e identificar impactos sobre o sistema 

viário, referentes à circulação de veículos, em decorrência da implantação do Empreendimento 

Usina Termelétrica Santa Cruz, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 2220, complemento RJ 158, 

Km 7,7 no Bairro Santa Rita no Município de Campos dos Goytacazes– RJ, sob a responsabilidade da 

ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ/MF: 07.517.325/0001-95. 

 

Neste estudo foram avaliados os impactos que possam comprometer o ambiente, no que se 

refere à mobilidade, à acessibilidade e a segurança viária, nas dimensões espacial e temporal, 

levando em consideração as características e o porte do empreendimento, o número de viagens 

motorizadas que serão geradas, a legislação pertinente e, muito particularmente, a Instrução 

Técnica PRES/CEAM Nº 02/2016 que visa a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, assim como as instruções técnicas determinadas  

pelo Departamento Nacional de Transito (DENATRAN/2014), Highway Capacity Manual (HCM/2010) 

e o Plano Diretor De Transporte Urbano (PDTU/2015). 

 

A RJ 158 denominada neste trecho como Av. Presidente Vargas é a principal via de acesso 

entre o Centro do Município de Campos dos Goytacazes e o local de implantação do 

Empreendimento Usina Termelétrica Santa Cruz.  

 

No sentido Centro de Campos dos Goytacazes para o empreendimento, deve-se seguir a Av. 

Presidente Vargas, denominada neste estudo como trecho 1, até o Km 7,7, entrando a esquerda na 

Travessa Independência, denominada neste estudo como trecho 2, seguindo em frente pelos 

trechos denominados como 3 e 4, conforme figura a seguir. 
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Figura 143: Indicação do local onde será implantado o Empreendimento (Fonte: Adaptado Google Earth pro 2016).  

 

 

Figura 144: Travessa Independência. 
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Além desses itens, foram abordadas questões pertinentes ao impacto de tráfego gerado 

pelas novas viagens, associadas às já existentes (Trechos 1 a 4), e a via a ser construída (via C – 

Trecho 5), à avaliação da capacidade viária e do nível de serviço operacional da Av. Presidente 

Vargas – RJ 158 (Trecho 1),  Travessa Independência (trecho 2), Via A (trecho 3), Via B (trecho 4), 

Via C (trecho 5) assim como as medidas mitigadoras necessárias, visando atenuar os impactos de 

tráfego, preservando as condições de fluidez, segurança e conforto para os usuários da referida 

rodovia.  

 

São, portanto, apresentadas recomendações para o sistema viário externo ao futuro 

Empreendimento, de forma a garantir uma boa condição operacional desta malha viária 

circunvizinha com vistas a ofertar condições de acessibilidade e desempenho operacional aos seus 

diversos tipos de usuários, envolvendo tanto os usuários de veículos de passeio, de veículos 

comerciais, de motos, bem como para os pedestres, em geral.  

 

Além disso, serão considerados os princípios básicos e conceituações preconizadas no 

Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego, de dezembro de 2001, 

do DENATRAN, e no ITE Trip Generation Report – 8ª edição (2008), em relação ao roteiro básico 

para a elaboração desses estudos, à metodologia utilizada, parâmetros de projetos, etc.  

 

4.14.12.2. Concepção Funcional do Acesso 

 

 Caracterização do Funcionamento do Empreendimento 

 

A atividade objeto deste estudo refere-se à implantação de uma Usina Termoelétrica, 

(Empreendimento Usina Termelétrica Santa Cruz) de acordo com o que determina o Artigo 79, 80, 

81 e 82 da Lei nº 7.974 - Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Campos dos 

Goytacazes de 31 de março de 2008. 
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 Conceituação 

Uma usina termelétrica pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos cuja 

finalidade é a geração de energia elétrica, através de um processo que combina a operação de uma 

turbina a gás, movida pela queima de gás natural ou óleo diesel, diretamente acoplada a um 

gerador. (Furnas, 2015) 

 

 Localização Da Obra  

O Empreendimento será implantado, no Município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de 

Janeiro, às margens da Rodovia RJ 158 km 7,7 que liga os Municípios de Campos dos Goytacazes e 

o Município de São Fidelis - RJ (Coordenadas latitude (DMS) 21° 43’ 25,76” S e longitude (DMS)  41º 

23’53,53” W). O acesso ao local se dá no sentido São Fidelis por meio da RJ 158 entrando a esquerda 

pela Travessa Independência, em seguida entrando na Via A e Via B, conforme demonstrado na 

figura a seguir. 

 

 

Figura 145: Acesso ao futuro Empreendimento – Travessa Independência com RJ 158.  

 

 

RJ 158 
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Figura 146: Vista frontal do futuro Empreendimento (terreno). 

 

4.14.12.3. Infraestrutura Viária 

 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a Rodovia RJ-158 (Trecho 1) é 

classificada como uma via arterial, que são caracterizadas por interseções em nível, geralmente 

controladas por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros, as vias secundárias e as vias locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade.  

 

A Rodovia RJ-158 (trecho 1) é uma rodovia de pista simples, com tráfego em mão dupla, 

tendo a pista 7,00 metros de largura (2 faixas com 3,50 m de largura cada) provida de acostamento 

(partes pavimentadas e partes sem pavimentação) com largura de 1,30 m em ambos os sentidos. É 

provida de drenagem para águas pluviais, possui iluminação pública, sinalização vertical com placas 

de orientação, e sinalização horizontal. 
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A travessa independência (trecho 2) e a via C (trecho 5) são, de acordo com o CTB, vias 

coletoras pois são destinadas a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou 

sair das vias de trânsito rápido ou arteriais. 

 

A travessa independência (trecho 2) é uma via de pista simples, não pavimentada, com 

trafego em mão dupla, tendo a pista 6,00 metros de largura desprovida de acostamento. Esta via é 

ainda desprovida de drenagem para águas pluviais, não possui iluminação pública ou qualquer tipo 

de sinalização vertical ou horizontal. 

 

A via C (trecho 5) é uma via que ainda será construída após implantação do empreendimento 

e deverá ser uma via de pista simples, pavimentada, com trafego em mão única, tendo a pista 3,50 

metros de largura, provida de acostamento com largura de 1,5m em um único lado. Esta via deverá 

se provida de drenagem para águas pluviais, possuir iluminação pública e sinalização vertical e 

horizontal. 

 

A Via A (trecho 3) e a Via B (trecho 4) por sua vez são vias locais pois se destinam apenas ao 

acesso local ou a áreas restritas. 

 

Ambas as vias (Via A e Via B) possuem pista simples, não pavimentadas, com trafego em mão 

dupla, tendo a pista 4,00 metros de largura desprovida de acostamento. Estas vias são ainda 

desprovidas de drenagem para águas pluviais, não possuem iluminação pública ou qualquer tipo de 

sinalização vertical ou horizontal. 

 

Quadro 48: Nomenclatura a ser util izada  

Nomenclatura Via Classificação 

Trecho 1 Rodovia RJ-158 Arterial  

Trecho 2 Travessa Independência Coletora 

Trecho 1 Via A Local 
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Trecho 1 Via B Local 

Trecho 1 Via C Coletora 

 

Quadro 49- Resumo das características físico-operacionais da via – RJ-158. 

Características RJ-158 (Trecho 1) 

Condições Gerais  Precária 

Pavimentada Sim 

Nº de faixas Duas 

Seção transversal (m) 7,00 

Sentido Mão dupla 

Acostamento Sim 

Sinalização horizontal  Sim 

Sinalização vertical  Sim 

Sinalização semafórica Não Possui  

Estacionamento na via Não Possui  

Drenagem Não Possui  

Iluminação pública Sim (no trecho em estudo) 

Transporte público Sim 
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Figura 147: Condições Gerais  da RJ-158. 

 

 

Figura 148: Pista dupla e Acostamento da RJ 158. 
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Figura 149: Sinalização Vertical e Iluminação Pública Existente na RJ 158. 

 

 

Figura 150: Transporte Público na RJ-158. 
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Quadro 50: Resumo das características físico-operacionais da via – Travessa Independência  

Características 
Travessa Independência 

(Trecho 2) 

Condições Gerais  Razoáveis 

Pavimentada Não 

Nº de faixas Duas 

Seção transversal (m) 6,00 

Sentido Mão dupla 

Acostamento Não Possui  

Sinalização horizontal  Não Possui  

Sinalização vertical  Não Possui  

Sinalização semafórica Não Possui  

Estacionamento na via Não Possui  

Drenagem Não Possui  

Iluminação pública Não Possui  

Transporte público Não Possui  

 

 

Figura 151: Travessa Independência RJ-158. 
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Figura 152: Travessa Independência. 

 

Quadro 51: Resumo das características físico-operacionais da via – Via A 

Características 
Via A 

(Trecho 3) 

Condições Gerais  Precárias 

Pavimentada Não 

Nº de faixas Duas 

Seção transversal (m) 4,00 

Sentido Mão dupla 

Acostamento Não Possui  

Sinalização horizontal  Não Possui  

Sinalização vertical  Não Possui 

Sinalização semafórica Não Possui  

Estacionamento na via Não Possui  

Drenagem Não Possui  
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Características 
Via A 

(Trecho 3) 

Iluminação pública Não Possui  

Transporte público Não Possui  

 

 

Figura 153: Via A. 

 

Quadro 52: Resumo das características físico-operacionais da via – Via B 

Características Via B 

(Trecho 4) 

Condições Gerais  Precárias 

Pavimentada Não 

Nº de faixas Duas 

Seção transversal (m) 4,00 
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Características Via B 

(Trecho 4) 

Sentido Mão dupla 

Acostamento Não Possui  

Sinalização horizontal  Não Possui  

Sinalização vertical  Não Possui  

Sinalização semafórica Não Possui  

Estacionamento na via Não Possui  

Drenagem Não Possui  

Iluminação pública Não Possui  

Transporte público Não Possui  

 

 

Figura 154: Via C: Futuro acesso. 
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 Rotas de Entrada e Saída do empreendimento 

 

Durante a obra 

 

As rotas de entrada e saída do empreendimento durante o período de obras seguirão o fluxo 

segundo as figuras a seguir. Vale ressaltar que a Via C somente entrará em funcionamento ao 

término da construção do empreendimento. 

 

 

Figura 155: Rota de Entrada durante a Obra - Origem São Fidélis. 
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Figura 156: Rota de Entrada durante a Obra - Origem Campos dos Goytacazes. 

 

 

Figura 157- Rota de Saída durante a Obra - Destino Campos dos Goytacazes . 
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Figura 158: Rota de Saída durante a Obra - Destino São Fidélis . 

 

Durante a operação do Empreendimento 

 

As rotas de entrada e saída do empreendimento em sua operação plena seguirão o fluxo 

segundo as figuras a seguir: 
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Figura 159: Rota de Entrada na Operação plena - Origem São Fidélis. 

 

 

Figura 160: Rota de Entrada na Operação plena - Origem Campos. 
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Figura 161: Rota de Saída na Operação plena - Destino Campos. 

 

4.14.12.4. Análise da capacidade das vias 

 

Segundo o HCM (2010), capacidade de uma via é o máximo fluxo de veículos que ela pode 

acomodar. Corresponde a oferta máxima da via e depende das características da via (características 

geométricas da rodovia) e do tráfego (características da corrente de tráfego).  

 

 Analise da relação volume/capacidade (V/C) por sentido 

 

Sem a instalação do empreendimento 

 

Foi realizada contagem volumétrica no local do empreendimento e o fator de equivalência veicular 

utilizado é o proposto pelo DENATRAN (2012). 
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Quadro 53:  - Fator de equivalência 

Tipo Fator de equivalência 

Automóvel 1,00 

Moto 0,33 

Bicicleta 0,20 

Ônibus 2,00 

Caminhão 3,00 

 

Atualmente o fluxo nessas vias, no horário de pico, é: 

 

Quadro 54:  - Analise da relação V/C antes da instalação do empreendimento 

Trecho Sentido 

Tráfego atual 

no horário de 

pico (ucp) 

Capacidade 

Estimada da 

via (ucp) 

Relação Volume 

Capacidade (V/C) 

Nível de 

Serviço 

Atual 

Trecho 1 

RJ-158 

São Fidélis 302 1400 0,21 A 

Campos 255 1400 0,19 A 

Trecho 2 

Trv. 

Independência 

RJ-158 13 400 0,04 A 

Via A 8 400 0,02 A 

Trecho 3 

Via A 

Trv. Indep. 2 250 0,01 A 

Via B 0 250 0,00 A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 250 0,00 A 

Via C 0 250 0,00 A 

Trecho 5 

Via C 

(Não 

implantada) 

Via B 0 400 0,00 N/A 

RJ-158 0 400 0,00 N/A 
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Horário de pico, segundo o DNIT (2006), é o horário que contêm os maiores volumes de 

veículos de uma via em um determinado dia. No estudo apresentado o horário de pico se situa entre 

7h e 8h de um dia de semana típico. 

 

Quadro 55- Distribuição média dos modos de transporte - sentido São Fidélis  

 

 

 
 

Veículos 

Leves
Caminhões Ônibus Motos Bicicletas

Total 

(ucp)

Total 

Corrigido 

(ucp)

06:00 07:00 133,00 30,00 7,00 14,00 2,00 241,60 242

07:00 08:00 136,00 48,00 8,00 17,00 0,00 301,10 302

08:00 09:00 139,00 38,00 9,00 14,00 1,00 275,40 276

09:00 10:00 130,00 36,00 7,00 15,00 3,00 257,10 258

10:00 11:00 129,00 30,00 7,00 16,00 1,00 238,00 238

11:00 12:00 120,00 31,00 6,00 17,00 0,00 230,10 231

12:00 13:00 115,00 28,00 9,00 14,00 3,00 221,80 222

13:00 14:00 125,00 28,00 8,00 12,00 2,00 229,00 229

14:00 15:00 122,00 34,00 8,00 11,00 2,00 243,70 244

15:00 16:00 137,00 30,00 7,00 16,00 1,00 246,00 246

16:00 17:00 131,00 34,00 7,00 20,00 0,00 253,00 253

17:00 18:00 140,00 41,00 9,00 14,00 2,00 285,60 286

18:00 19:00 132,00 35,00 10,00 16,00 2,00 262,20 263

19:00 20:00 123,00 24,00 7,00 16,00 1,00 214,00 214

20:00 21:00 121,00 20,00 7,00 17,00 1,00 200,30 201

21:00 22:00 122,00 18,00 6,00 18,00 1,00 193,60 194

128,44 31,56 7,63 15,44 1,38 243,28 244

128,44 94,69 15,25 4,63 0,28 243,28 244

Contagem de Tráfego

Rodovia RJ-158 / Sentido: São Fidélis

Distribuição média dos modos de transporte

Média

Média (ucp)
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Quadro 56 - Distribuição média dos modos de transporte - sentido Campos. 

 

 
 

 
 

Veículos 

Leves
Caminhões Ônibus Motos Bicicletas

Total 

(ucp)

Total 

Corrigido 

(ucp)

06:00 07:00 99,00 36,00 6,00 11,00 1,00 222,50 223

07:00 08:00 100,00 44,00 8,00 12,00 16,00 254,80 255

08:00 09:00 117,00 32,00 7,00 13,00 1,00 231,10 232

09:00 10:00 110,00 31,00 6,00 13,00 2,00 219,30 220

10:00 11:00 112,00 27,00 5,00 14,00 1,00 207,40 208

11:00 12:00 98,00 23,00 5,00 15,00 0,00 181,50 182

12:00 13:00 99,00 20,00 6,00 11,00 3,00 174,90 175

13:00 14:00 106,00 26,00 7,00 11,00 2,00 201,70 202

14:00 15:00 109,00 26,00 6,00 10,00 2,00 202,40 203

15:00 16:00 126,00 25,00 6,00 12,00 1,00 216,80 217

16:00 17:00 98,00 34,00 7,00 17,00 0,00 219,10 220

17:00 18:00 108,00 41,00 7,00 10,00 1,00 248,20 249

18:00 19:00 100,00 36,00 9,00 12,00 2,00 230,00 230

19:00 20:00 102,00 33,00 6,00 13,00 1,00 217,10 218

20:00 21:00 93,00 18,00 5,00 16,00 1,00 162,00 162

21:00 22:00 111,00 14,00 4,00 17,00 1,00 166,30 167

105,50 29,13 6,25 12,94 2,19 209,69 210

105,50 87,38 12,50 3,88 0,44 209,69 210

Contagem de Tráfego

Rodovia RJ-158 / Sentido: Campos

Distribuição média dos modos de transporte

Média

Média (ucp)
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Figura 162 - Distribuição média dos modos de transporte (ucp) - Sentido São Fidélis . 

 

 

Figura 163 - Distribuição média dos modos de transporte (ucp) - Sentido Campos dos Goytacazes . 
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Figura 164 - Distribuição dos modos de transporte no horário de pico (ucp) - Sentido São Fidelis. 

 

 

Figura 165 - Distribuição dos modos de transporte no horário de pico (ucp) - Sentido Campos dos Goytacazes. 
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Figura 166: Distribuição relativa média dos modos de transporte (ucp) - Sentido São Fidélis. 

 

 

Figura 167: Distribuição relativa média dos modos de transporte (ucp) - Sentido Campos dos Goytacazes. 
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Figura 168 - Distribuição relativa média dos modos de transporte no horário de pico (ucp) - Sentindo São FIdélis. 

 

 

Figura 169 - Distribuição relativa média dos modos de transporte no horário de pico (ucp) - Sentindo de Campos dos 

Goytacazes. 
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Figura 170: Histograma temporal de tráfego (ucp) - Sentido São Fidélis . 

 

 

Figura 171: Histograma temporal de tráfego (ucp) - Sentido Campos dos Goyatacazes. 
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Durante obras de instalação do empreendimento 
 

Durante a obra, o maior impacto será causado por ônibus de transporte de operários durante 

a fase de maior mobilização da obra. Segundo o responsável pelo empreendimento, nesta fase serão 

alocados 3.000 operários divididos em 3 turnos, conforme a tabela a seguir. 

 

Quadro 57: Previsão da distribuição média dos modos de transporte durante a obra – Sentido Campos 

 
 
 

 

Veículos 

Leves
Caminhões Ônibus Motos Bicicletas

Total 

(ucp)

Total 

Corrigido 

(ucp)

00:00 01:00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 26,00 26

01:00 02:00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 8

02:00 03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

03:00 04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

04:00 05:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

05:00 06:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

06:00 07:00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 7,00 7

07:00 08:00 2,00 2,00 13,00 0,00 0,00 34,00 34

08:00 09:00 1,00 2,00 4,00 0,00 0,00 15,00 15

09:00 10:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

10:00 11:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

11:00 12:00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5

12:00 13:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

13:00 14:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

14:00 15:00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 10

15:00 16:00 1,00 1,00 13,00 0,00 0,00 30,00 30

16:00 17:00 2,00 2,00 4,00 0,00 0,00 16,00 16

17:00 18:00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8

18:00 19:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

19:00 20:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

20:00 21:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

21:00 22:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

22:00 23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

23:00 00:00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 6,00 6

0,92 0,63 2,50 0,00 0,00 8,23 9

0,92 1,88 5,00 0,00 0,00 7,79 8

Previsão de Tráfego

Rodovia RJ-158 / Sentido: Campos

Distribuição média dos modos de transporte durante a obra

Média

Média (ucp)
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Figura 172: Previsão temporal de tráfego (ucp) durante o período de obras - Sentido Campos. 
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Quadro 58: Previsão da distribuição média dos modos de transporte durante a obra – Sentido São Fidélis. 

 
 

 
 

Veículos 

Leves
Caminhões Ônibus Motos Bicicletas

Total 

(ucp)

Total 

Corrigido 

(ucp)

00:00 01:00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 6,00 6

01:00 02:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

02:00 03:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

03:00 04:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

04:00 05:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

05:00 06:00 1,00 1,00 7,00 0,00 0,00 18,00 18

06:00 07:00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00 24,00 24

07:00 08:00 2,00 3,00 3,00 0,00 0,00 17,00 17

08:00 09:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

09:00 10:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

10:00 11:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

11:00 12:00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2

12:00 13:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

13:00 14:00 1,00 1,00 7,00 0,00 0,00 18,00 18

14:00 15:00 1,00 1,00 10,00 0,00 0,00 24,00 24

15:00 16:00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 10

16:00 17:00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8

17:00 18:00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5

18:00 19:00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4

19:00 20:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

20:00 21:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

21:00 22:00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1

22:00 23:00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 14,00 14

23:00 00:00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20

0,92 0,63 2,50 0,00 0,00 6,95 7

0,92 1,88 5,00 0,00 0,00 7,79 8

Previsão de Tráfego

Rodovia RJ-158 / Sentido: São Fidélis

Distribuição média dos modos de transporte durante a obra

Média

Média (ucp)
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Figura 173: Histograma - previsão temporal de tráfego (ucp) durante o período de obras - Sentido São Fidélis. 

 

Quadro 59: Analise da relação V/C durante a instalação do empreendimento. 

Nomenclatura Sentido 

Tráfego atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível 

de 

Serviço 

Atual 

V/C 

futur

o 

Nível 

de 

Serviço 

Futuro 

Trecho 1 

RJ-158 

São 

Fidélis 

302 305 1400 0,21 A 0,21 A 

Campos 255 289 1400 0,19 A 0,21 A 

Trecho 2 

Trv. 

Independência 

RJ-158 13 47 400 0,04 A 0,12 A 

Via A 8 11 400 0,02 A 0,03 A 
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Nomenclatura Sentido 

Tráfego atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível 

de 

Serviço 

Atual 

V/C 

futur

o 

Nível 

de 

Serviço 

Futuro 

Trecho 3 

Via A 

Trv. 

Indep. 

2 36 250 0,01 A 0,15 A 

Via B 0 3 250 0,00 A 0,02 A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 34 250 0,00 A 0,14 A 

Via C 0 3 250 0,00 A 0,02 A 

Trecho 5 

Via C 

(Não Existente) 

Via B 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A 

RJ-158 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A 

 

Após instalação do empreendimento 

 

 As viagens geradas pelo Empreendimento que irão causar maior interferência no 

desempenho da malha viária do entorno do mesmo correspondem às viagens de entrada e saída do 

Empreendimento no horário de pico diário, das 8:00 horas – 9:00 horas da manhã, que também 

corresponde ao horário de pico matutino, portanto, configurando-se o pior caso. 

 

 O horário de pico da tarde, que para esta região compreende o intervalo entre 17:00 horas  

e 18:00 horas, apesar de importante, causa impacto viário menor do que o horário de pico matutino.  

 

Tais viagens estão associadas aos seguintes segmentos:  

 Viagens de veículos leves, motos e bicicletas realizadas pela população fixa (moradores e 

funcionários); 

 Viagens de veículos leves, motos e bicicletas da população flutuante (fornecedores, clientes, 

visitantes, etc.)  

 Viagens de transporte coletivo (vans de serviço e de Fretamento)  
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 Viagens de veículos pesados de transporte de carga para escoamento de produtos da região. 

 

 

Quadro 60: Analise da relação V/C após instalação do empreendimento. 

Nomenclatura Sentido 
Tráfego atual 

(ucp/hora-pico) 

Trafego com 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível de 

Serviço 

Atual 

V/C 

futuro 

Nível de 

Serviço 

Futuro 

Trecho 1 

RJ-158 

São 

Fidélis 
302 331 1400 0,21 A 0,24 A 

Campos 255 279 1400 0,19 A 0,20 A 

Trecho 2 

Trv. 

Independência 

RJ-158 13 13 400 0,04 A 0,04 A 

Via A 8 55 400 0,02 A 0,14 A 

Trecho 3 

Via A 

Trv. 

Indep. 
2 2 250 0,01 A 0,01 A 

Via B 0 47 250 0,00 A 0,19 A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 0 250 0,00 A 0,00 A 

Via C 0 47 250 0,00 A 0,19 A 

Trecho 5 

Via C 

Via B 0 0 400 0,00 A 0,00 A 

RJ-158 0 6 400 0,00 A 0,02 A 

 

 Níveis de Serviço (NS) 

  

 São padrões de referência qualitativos definidos e utilizados para caracterizar as condições 

de operação de uma corrente de tráfego, sob o ponto de vista do usuário. De uma forma simplificada 

pode-se dizer que os níveis de serviço representam os diversos estágios de qualidade do fluxo do 

tráfego, desde o melhor (fluxo livre) até o pior (congestionamento). (HCM-2010) 
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 Segundo o HCM (2010), na análise do nível de serviço é necessário observar a classe, a função 

da via, e a velocidade média do percurso, considerando o tempo do movimento que reflete o grau 

de mobilidade e fluidez. 

 

 Para descrevê-los tecnicamente foram definidos intervalos de valores dos parâmetros físicos 

que constituem as variáveis básicas envolvidas no fluxo de tráfego: a Velocidade, o Volume (ou Taxa 

de Fluxo) e a Densidade de tráfego, classificados em seis níveis nomeados através das seis primeiras 

letras do alfabeto: A, B, C, D, E e F. 

 

 Nível A - Condição de escoamento boa, caracterizada por volumes e velocidades médias para 

perímetro urbano. A densidade de tráfego é baixa. Tendo o escoamento e a velocidade 

alguma liberdade para o desejo do motorista  

 

 Nível B - Condição semelhante à anterior, com velocidades inferiores às médias para o 

perímetro urbano. O motorista começa a ter alguma dificuldade para mudança de faixa;  

 

 Nível C – O fluxo começa a perder a continuidade, a velocidade é baixa, a atenção precisa 

ser redobrada; ocorre frequentemente em vias urbanas;  

 

 Nível D - O fluxo perde a continuidade, a velocidade é muito baixa e a densidade de trafego 

é alta com veículos muito próximos uns dos outros;  

 

 Nível E - O fluxo é muito lento, com a via operando na densidade máxima;  

 

 Nível F - O volume fica acima da capacidade, com velocidade praticamente zero.  
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Figura 174: Níveis de Serviços. Fonte: HCM 2000 

 

4.14.12.5. Configuração Operacional Viária Proposta 

 

 A configuração viária proposta neste trabalho divide-se no estudo de dois momentos  

distintos do empreendimento analisados nos itens 5.1 e 5.2: Configuração durante o período de 

obras e no decorrer da operação plena do empreendimento. 

 

 O ponto comum da operação viária nos dois momentos é a implantação/conservação de 

lombada eletrônica na região do empreendimento, pois além da região possuir áreas residenciais 

meirinhas, haverá o cruzamento e ingresso na rodovia de veículos por meio das vias de acesso à 

usina. Sendo assim a lombada eletrônica é de grande importância pois viabiliza o controle de 

velocidade na região, garantindo assim a segurança de cruzamentos e ingressos na via, bem como 

a segurança dos moradores do entorno. 
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Figura 175: Lombada eletrônica na região (Mal conservada). 

 
 Justificativa da implantação da lombada eletrônica 

 

 De acordo com Bocanegra (2011), os principais países que utilizam Radares Fixos e Estáticos, 

como Austrália, EUA e Reino Unido utilizam através de sinalização educativa a existência de 

fiscalização eletrônica em uma área determinada da via. 

 

 No caso da Lombada Eletrônica, como o próprio dispositivo já é ostensivo não precisa de 

uma sinalização educativa ao longo da via comunicando sobre a presença do mesmo, basta 

simplesmente às placas indicando o limite de velocidade da via. 

 

 Com isso a diminuição de velocidade será em uma área localizada, estando de acordo com o 

objetivo de Lombada Eletrônica, que é a diminuição de velocidade e do número e gravidade de 

acidentes em pontos específicos da via. (BOCANEGRA, 2006). No caso deste relatório a área 

localizada é a do Empreendimento. 
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Aspectos legais para a implantação de medidores eletrônicos de velocidade. 
 

 O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece em seu artigo 1º, § 2º que o trânsito seguro 

é direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trâns ito.  

Para assistir a administração pública nesta tarefa, o CTB prevê no art. 280, § 2º a utilização de 

equipamentos eletrônicos auxiliares à fiscalização, como os medidores eletrônicos de velocidade. 

(Brandão, 2011). 

 

 Configuração operacional viária proposta - durante a obra 

 

 O empreendimento a ser implantado as margens da Rodovia RJ 158, Km 7,7, no Bairro de 

Santa Rita - no Município de Campos dos Goytacazes - RJ irá gerar, durante a fase de maior 

mobilização da obra, cerca 187 viagens/dia, sendo destas 163 viagens em transporte coletivo e 24 

em transporte individual, nos dois sentidos numa relação de 50% para cada sentido. 

 

 Analisando o fluxo atual nas vias no entorno do empreendimento e o fluxo que será gerado 

durante a construção do empreendimento, se concluí que a obra não acarretará em diminuição da 

capacidade da via na área de influência, porém devido a grande concentração de veículos de 

transporte coletivo cruzando a pista no horário de troca de turno de operários, isto é, entre 05:00h 

e 08:00h, 13:00h e 16:00h e 22:00h e 01:00h, são recomendadas algumas ações para manter a 

fluidez e a segurança viária. 

 

Orientação de Trafego 

 

 Orientação do tráfego por pessoas habilitadas, implementando o sistema de PARE e SIGA 

com bandeiras, a fim de evitar conflitos no cruzamento da pista. A bandeira deverá ser operada por 

um trabalhador com a função específica de sinalizador, que deverá s procedimentos básicos para 

auxiliar na operação do tráfego, transmitindo aos motoristas sinais uniformes e precisos, de rápida  

compreensão. Para tanto, o trabalhador com o sinalizador deverá proceder da seguinte forma:  
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 Para PARAR o fluxo de tráfego deverá posicionar-se voltado para o fluxo de tráfego, estender 

a bandeira horizontalmente à altura do ombro e perpendicularmente à faixa de rolamento.  

Para maior ênfase, deve permanecer com a mão espalmada para os condutores de veículo.  

 Para dar informação de SIGA deverá posicionar-se paralelamente ao fluxo de tráfego, baixar 

a bandeira e, com a mão livre, efetuar os gestos de solicitação de prosseguimento de 

circulação.  

Para advertir os motoristas, o trabalhador com a bandeira deverá posicionar-se voltado para 

o fluxo de tráfego e permanecer com o braço livre estendido ao longo do corpo, elevando e 

abaixando a bandeira repetidas vezes.  

 

Estes posicionamentos das bandeiras são ilustrados na Figura 36 – Posicionamento dos operadores 

das bandeiras. 

 

 

Figura 176: Posicionamento dos Operadores das Bandeiras Fonte: DNIT/2010 

 

 Em qualquer caso, o sinalizador deve posicionar-se em local visível, livre de circulação de 

veículos, e sua presença deve ser advertida através de colocação de um cone, antecedendo-o em 

10,00 m.  
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 Tendo em vista o desgaste que esse tipo de operação acarreta e a necessidade dos 

operadores se manterem alertas, recomenda-se que eles sejam periodicamente substituídos, para 

descanso. Deve, também, portar colete nas cores laranja e branca, confeccionado com material 

refletivo. É recomendável o uso de uniforme e boné na cor laranja. (DNIT/2010). 

 

Sinalização Vertical Reflexiva 
 

 Deverá ser instalada nos dois sentidos, sinalização vertical reflexiva, provisória, com placas 

informativas sobre: 

 

 Presença de obras na região: Placas Indicativas A-24 (figura 37) a 100m e a 200m da região 

da obra, e ainda a cada 500m em um raio de 2 quilômetros da região da obra, placas de 

alerta contendo a distancia para a região impactada (figura 38), em ambos os sentidos.  

 

 

Figura 177 - Placa A-24 (Obras). Fonte: DNIT/2010. 

 

 

Figura 178: Placas de alerta com a distância para a obra. Fonte: DNIT/2010. 
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 Sinalização Indicativa de Entrada e Saída de Caminhões (Figura 39): A 100m da região da obra 

e a cada 500m em um raio de 1 quilometro da região da obra. 

 

 

Figura 179: Sinalização de Entrada e Saída de Caminhões. Fonte: DNIT/2010 

 

 Painel Indicativo sobre a operação de sistema pare e siga (Figura 40): A 100m da região da 

obra e a cada 500m em um raio de 1 quilometro da região da obra. 

 

 

Figura 180: PMV indicando a operação de sistema Pare e Siga. Fonte: DNIT/2010. 

 

 Placas de ultrapassagem proibida R-7 (Figura 41): A 100m da região da obra e a cada 500m 

em um raio de 1 quilometro da região da obra. 
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Figura 181: Placa R-7 (ultrapassagem proibida). Fonte: DNIT/2010. 

 

 Placas Educativas (Figura 41): Espalhadas em um raio de 1 quilometro da região da obra.  

 

 

 

Figura 182: Exemplos de placas educativas. Fonte: DNIT/2010. 
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Iluminação intermitente 

 

 Durante a construção da Usina deverá ser implantada na RJ 158 luzes intermitentes que 

serão utilizadas para chamar a atenção dos motoristas sobre as condições anormais à frente. 

Recomenda-se localizá-las no mesmo local onde ficará o trabalhador com a sinalização do PARE E 

SIGA.  

 

 As lâmpadas devem ser amarelas e piscar cerca de 60 vezes por minuto, acendendo e 

apagando a intervalos regulares.  

 

 

Figura 183: Exemplo de uma aplicação de luzes intermitentes. Fonte: DNIT/2010. 

 

Painéis de Mensagem Variável (PMV): 
 

 Painel de mensagens variáveis – PMV são equipamentos que fornecem, em tempo real, 

informações sobre as condições de operação da rodovia, adiante. Os PMV devem ser utilizados pelas 

equipes operacionais da rodovia, com procedimentos e mensagens pré-estabelecidos, evitando 

que, para situações similares, sejam divulgadas informações diferentes, confundindo o usuário 

cotidiano.  
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Emprega-se o PMV do tipo portátil móvel para fornecer aos usuários informações associada a 

eventos localizados e não recorrentes, como desvios de tráfego, obras emergenciais ou acidentes. 

A Figura 44 ilustra um Painel de mensagem variável - PMV móvel. 

 

 

Figura 184: PMV Móvel. Fonte: DNIT/2010. 
 

 Configuração operacional viária proposta - durante a operacao do empreendimento 

 

 O empreendimento a ser implantado as margens da Rodovia RJ 158, Km 7,7, no Bairro de 

Santa Rita - no Município de Campos dos Goytacazes - RJ irá gerar, na sua operação plena em horário 

de pico (pior caso), cerca 53 viagens/hora-pico, nos dois sentidos numa relação de 55% no sentido 

são Fidélis e 45% no sentido Campos. 

 

 Analisando o fluxo atual nas vias no entorno do empreendimento e o fluxo que será gerado 

na operação do empreendimento, no seu pior caso, conclui-se que a obra não acarretará em 

diminuição da capacidade da via na área de influência, devendo-se apenas observar com atenção o 

cruzamento e o ingresso na rodovia RJ-158 nos movimentos de entrada e na saída para acesso às 

vias locais de acesso ao empreendimento, que deverão se dar conforme o caso: 
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a) Chegando ou saindo pela rodovia do mesmo lado do empreendimento: utilizar-se-ão de 

faixas de aceleração e desaceleração; 

b)  Chegando ou saindo pela rodovia do lado oposto ao empreendimento: deverão ser 

observadas as regras de cruzamento de rodovias pelo acostamento. 

 

Faixas de aceleração e desaceleração 

 

 Faixa de aceleração: 

Conforme a Agencia de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP – 2011), faixa de aceleração, é 

a faixa auxiliar pavimentada, destinada ao aumento de velocidade, permitindo ao veículo penetrar 

na corrente de tráfego de uma via principal com segurança.  

 

 Faixas de desaceleração 

Conforme a ARTESP (2011), faixa de desaceleração, é uma faixa auxiliar, pavimentada, destinada a 

redução de velocidade, permitindo ao veículo sair da via principal e ajustar a sua velocidade de 

forma segura e compatível com as características do acesso. 

 

 Taper de acesso 

De acordo com a ARTESP (2011), taper de acesso, é uma faixa caracterizada por sua largura variável 

utilizada como deslocamento lateral para uma faixa paralela. Geralmente usada no início das faixas 

de aceleração ou no fim das faixas de aceleração. 

 

De acordo com a American Association of State Highway na Transportation Officiais (AASHTO - 2004) 

os tapes rodoviários deverão possuir no mínimo 90 metros, tanto para as faixas de aceleração como 

para as faixas de desaceleração.  
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Figura 185: Faixa de Desaceleração com parâmetros de comprimento de faixa (L) e de Taper (T). 

 

 Cálculo do comprimento das faixas de aceleração e desaceleração.  

 

 De acordo com a AASHTO (2004) foi dimensionado as pistas de aceleração e desaceleração 

conforme os quadros a seguir: 

 

Quadro 61: Comprimento da Faixa de Aceleração L. 

 

 

Faixa de aceleração: Será igual a 130 + 90 (Taper) ≥ 210m (Eq. I). 
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Quadro 62 - Comprimento da Faixa de Desaceleração L. 

 

 

Faixa de desaceleração: Será igual a 105 + 90 (Taper) ≥ 195m (Eq. II). 

 

 As faixas de aceleração e desaceleração dimensionadas nas equações I e II, não deverão 

causar turbulência no tráfego da rodovia.  

 

 Conforme determina o Highway Capacity Manual (HCM - 2010) maiores análises neste 

quesito só serão mandatórias se forem realizadas no caso de freeways, isto é, uma rodovia com no 

mínimo duas faixas de tráfego em cada direção onde seus acessos não interrompam o tráfego de 

veículos, que não o caso do objeto em estudo. 

 

Cruzamento da Pista 

 

 Entrada no empreendimento: 

 

a) No sentido Campos 

O usuário utilizará a pista de desaceleração e ingressará nas vias locais para acesso ao 

Empreendimento. Com isso o acesso será facilitado e o risco de colisão traseira diminuído, em 

função da redução de velocidade proporcionada pela instalação de lombada eletrônica 

devidamente sinalizada de acordo com a legislação vigente. 
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 No sentido São Fidélis 

 

O usuário deverá procurar o retorno adequado mais próximo para a troca de sentido na 

rodovia. Ao chegar próximo ao Empreendimento deverá utilizar a pista de desaceleração e 

ingressará no Empreendimento. Com isso o acesso será facilitado e o risco de colisão traseira 

diminuído, em função da redução de velocidade proporcionada pela instalação de lombada 

eletrônica devidamente sinalizada de acordo com a legislação vigente. (RECOMENDADO); ou 

 

O usuário irá ingressar no acostamento, aguardará condições de cruzamento e após se 

certificar de condições seguras, cruzará a pista até o acostamento ou pista de desaceleração no 

sentido contrário, conforme CTB ( LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 - Artigos 36 a 38*). 

 

 Saída do empreendimento 

 

a) No sentido Campos 

O usuário utilizará a pista de aceleração e ingressará na rodovia. O acesso será facilitado 

em função da redução de velocidade resultada da implementação de lombada eletrônica 

devidamente sinalizada. 

 

 

b) No sentido São Fidélis 

O usuário utilizará a pista de aceleração e ingressará na rodovia. O acesso será facilitado 

em função da redução de velocidade resultada da implementação de lombada eletrônica 

devidamente sinalizada, procurando em seguida o retorno adequado mais próximo para a troca 

de sentido na rodovia (RECOMENDADO); ou 
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O usuário aguardará condições de cruzamento e após se certificar de condições seguras, 

cruzará a pista até o acostamento no sentido contrário, conforme CTB (LEI Nº 9.503, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 1997 - Artigos 36 a 38*). 

 

 

Figura 186: Cruzamento de pista util izando o acostamento. FONTE: PPNEW-MACIEL/2016. 

 

4.14.12.6. Conclusão 

 

 No decorrer da implantação do empreendimento é esperado um aumento de tráfego na 

região de acordo com o quadro a seguir, porém, tanto a RJ-158 quanto as vias de acesso a este 

empreendimento não sofrem alteração no nível de serviço, permanecendo com nível de serviço A. 

Sendo observadas as considerações sobre a operação viária contidas neste estudo, não haverá 

impactos importantes na região, no que se refere à operação viária. 
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Quadro 63: Acréscimo de movimento na via - Durante a Obra. 

Via Sentido 

Tráfego atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego na 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível de 

Serviço 

Atual 

V/C 

futuro 

Nível de 

Serviço 

Futuro 

% Avanço 

Trecho 1 

RJ-158 

São Fidélis 302 305 1400 0,21 A 0,21 A 0,99 

Campos 255 289 1400 0,19 A 0,21 A 13,3 

Trecho 2 

Trv. Independência 

RJ-158 13 47 400 0,04 A 0,12 A 261,5 

Via A 8 11 400 0,02 A 0,03 A 37,5 

Trecho 3 

Via A 

Trv. Indep. 2 36 250 0,01 A 0,15 A N/A 

Via B 0 3 250 0,00 A 0,02 A N/A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 34 250 0,00 A 0,14 A N/A 

Via C 0 3 250 0,00 A 0,02 A N/A 

Trecho 5 

Via C 

(Não Existente) 

Via B 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A N/A 

RJ-158 0 0 400 0,00 N/A 0,00 N/A N/A 
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 Durante a operação normal do empreendimento, é esperado um aumento de tráfego na 

região de acordo com o quadro a seguir, porém, tanto a RJ-158 quanto as vias de acesso a este 

empreendimento não sofrem alteração no nível de serviço, permanecendo com nível de serviço A.   

 

 Observadas as considerações sobre a operação viária contidas neste estudo, não haverá 

impactos importantes na região, no que se refere a operação viária. 
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Quadro 64: Acréscimo de movimento na via - Durante a Operação. 

Via Sentido 

Tráfego 

atual 

(ucp/hora-

pico) 

Trafego na 

implantação 

Empreendimento 

(ucp/hora-pico) 

Capacidade 

Estimada da 

via 

V/C 

atual 

Nível de 

Serviço 

Atual 

V/C futuro 
Nível de 

Serviço Futuro 

 

% Avanço 

Trecho 1 

RJ-158 

São Fidélis 302 331 1400 0,21 A 0,24 A 9,6 

Campos 255 279 1400 0,19 A 0,20 A 9,4 

Trecho 2 

Trv. Independência 

RJ-158 13 13 400 0,04 A 0,04 A 0 

Via A 8 55 400 0,02 A 0,14 A 587 

Trecho 3 

Via A 

Trv. Indep. 2 2 250 0,01 A 0,01 A 0 

Via B 0 47 250 0,00 A 0,19 A N/A 

Trecho 4 

Via B 

Via A 0 0 250 0,00 A 0,00 A N/A 

Via C 0 47 250 0,00 A 0,19 A N/A 

Trecho 5 

Via C 

Via B 0 0 400 0,00 A 0,00 A N/A 

RJ-158 0 6 400 0,00 A 0,02 A N/A 
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 Um ponto importante a ser levado em consideração na segurança viária na área de impacto 

direta do empreendimento, se refere à condição da pavimentação na RJ-158 que no momento deste 

estudo se encontrava em condições precárias (figuras 48 a 51). Sugere-se recorrer ao poder público 

responsável para revitalização do local. 

 

 

Figura 187: Condições gerais da rodovia (I). 
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Figura 188: Condições gerais da rodovia (II) 

 

 

Figura 189: Condições gerais da rodovia (III). 
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Figura 190: Condições gerais da rodovia (IV). 

 

 Sugere-se que a iluminação na localidade deva ser revitalizada atendendo a população do 

entorno. Vale ressaltar que o dimensionamento das propostas de implantação de sinalização, 

implantação de serviços temporários e permanentes, bem como obras sugeridas deverá ser 

dimensionado em estudos particulares posteriores. 

 

4.14.13. Descritivo do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

ETA - Abastecimento de Água   

 

Uma ETA do tipo físico-químico convencional completa têm-se, normalmente, as seguintes 

etapas principais: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação, 

reservação/distribuição. (COMUSA; 2016) 
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As Estações de Tratamento de Água (ETA’s) têm a finalidade de transformar a água 

denominada bruta (sem tratamento e imprópria ao consumo humano) em água denominada 

potável (tratada e adequada ao consumo humano) (COMUSA, 2016). 

 

Nesse processo, a qualidade da água do manancial abastecedor exerce influência direta no 

tipo de tratamento a ser adotado pelas ETA’s, a fim de que a mesma, ao final do processo, esteja 

dentro dos padrões de potabilidade adequados ao consumo humano conforme legislação específica 

(COMUSA; 2016) , ou dentro das especificações para uso industrial conforme Normas ABNT e ABMA 

American Boiler Manufactures Associations. No Brasil a legislação que regulamenta o padrão de 

potabilidade de água para consumo humano é a Portaria nº2.914, de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde. 

 

ETE - Esgotamento Sanitário 

O sistema ETA inicia nos desarenadores, onde a água isenta de areia são direcionados para 

os tanques de água desarenadas para as ETa’s e também para reposição de torres  emergência  e 

sistema de refrigeração de after cooler de compressores, selos mecânicos, adiabáticos e tanques de 

agua desarenada para as ETA ‘s etc. 

 

As ETA’s recebem águas dos tanques de água bruta desarenadas e fisicamente- 

quimicamente fazem a clarificação, remoção de ferro, contaminantes biológicos, material orgânico 

e essa água clarificada será usada para alimentação de torres de resfriamento make up, alimentação 

de desmineralizadores, água potável (após dosagem de cloro e flúor) para banheiros e lavatorios.  

 

As águas de descartes de ETA e desmineralizada serão primeiramente misturados água 

alcalina com a água acida e corrigido o PH, após essa correção grossa se fará a correção fina com 

leite de cal. Essa água será destinado a irrigação de cana. 

 

As águas de descarte das torres serão direcionadas aos ETE-ARS tratamento de efluente de 

águas residuais servidas para reuso ou descarte. As ETE’s ou fossas sépticas serão dimensionados  
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para o número de funcionários da planta e serão direcionados para poço sumidouros e valas de 

infiltração. 

 

Figura 191: ETE e Fossa séptica para planta canteiro de obras. 

 

Memória de Cálculo  

Tipo de solo: arenoso argiloso 

Coeficiente de infiltração (Ci): 60 litros / m².dia 

Tipo de prédio: Fábrica em geral 

Número de contribuintes (N): 2500 pessoas 

Intervalo entre limpezas: 1 ano 

Temperatura da tabela: 22º C 

Da Tabela 1 Contribuição diária de esgoto (C) = 70 litros/pessoa.dia 

Da tabela 1 Contribuição diária de lodo fresco (Lf) = 0,3 litros/pessoa.dia  
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Contribuição diária de lodo fresco (L) = N X C = 175000 litros/dia 

Da Tabela 2 Período de detenção dos despejos (T) = 0,92 dias  

Da Tabela 3 Taxa de acumulação total de lodo (K) = 57 dias  

 

Dimensionamento da fossa Séptica - Fossa Cilíndrica 

V = 1000 + N ( C T + K Lf ) = 1000+30*[(70*0,92)+(57*0,3)] = 204,750 litros 

lx c = 2x 8 metros x 4,30 m 

Área 68,80 m² 

Altura 3,30 metros 

Altura útil 3,00 metros 

Volume útil 206,4 m3 ou 204.400 litros  

 

 

Figura 192: Fossa séptica ou ETE para planta UTE Santa Cruz. 
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Memorial de Cálculo- Fossa Séptica Banheiro (NBR 7229/93) 

 

Tipo de solo:  arenoso argiloso 

Coeficiente de infiltração (Ci): 60 litros/m².dia 

Tipo de prédio: Fábrica em geral 

Número de contribuintes (N): 470 pessoas 

Intervalo entre limpezas: 1 ano  

Temperatura da tabela: 22º C 

Contribuição diária de esgoto (C)= 70 litros/pessoa.dia 

Contribuição diária de lodo fresco (Lf)= 0,3 litros/pessoa.dia 

Período de detenção dos despejos (T) = 0,5 dias 

Taxa de acumulação total de lodo (K) = 57 dias 

 

Dimensionamento da Fossa Séptica - Fossa Prismática Retangular Duas Células 

V = 1000 + N (C T + K Lf) = 25.487 litros 

Largura - 3,00 metros 

Comprimento - 5,00 metros 

Altura - 2,50 metros 

Altura útil - 2,00 metros 

Volume útil 30.000 litros   

 

Dimensionamento da Vala de Infiltração e Poço Sumidouro 

 

 Vala de Infiltração 

Área de infiltração (A = L / Ci) = 548,333 m² 

Profundidade útil da Vala (h) = 2,60 metros 

Largura da Vala (m) = 1,50 metros 

Comprimento da Vala infiltração (A/ área util da seção) = 81.85 m 

Três valas de 27,3 m 
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Se usarmos três Poço sumidouro   

Diâmetro - 1,5 m 

Área - 1,767 m2  

Profundidade 2m  

Altura útil 1,5m  

Área parede lateral 7,068m2 total de 8,836 m2 

Teremos 26,508 m2 

 

Área para infiltração passaria para:  

Área de infiltração (A = L / Ci) = 521,825 m² 

Profundidade util da Vala (h) = 2,60 metros 

Largura da Vala (m) = 1,50 metros 

Comprimento da Vala infiltração (A/ área util da seção) = 77,88 m 

Três valas de 25,97 m. 

 

4.14.14. Descrição dos sistemas de controle de efluentes oleosos 

 

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 

coletadas por canaletas e transportadas por gravidade até o tanque de recebimento de efluente 

oleoso, localizado na estação de tratamento de efluentes. Dos tanques de recebimento, o efluente 

oleoso, será encaminhado para separador de água e óleo. 

 

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. 
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As áreas de deposito de óleo diesel terão piso impermeável de concreto e muros de concreto 

para contensão e direcionamento com tanques de coletas de derramamentos com válvulas de 

acesso rápido. 

 

4.14.15. Sistema de gerenciamento de resíduos gerados de acordo com a legislação vigente 

 

 O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos constitui um conjunto de procedimentos de 

gestão, planejados e implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar aos resíduos gerados, a adequada coleta, armazenamento, tratamento, transporte e 

destino final adequado, visando a preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente. 

Este sistema é baseado na Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Os resíduos sólidos previstos na fase de implantação da UTE são classificados conforme 

Resolução Conama nº 307/2 e Norma ABNT NBR 10.004/04: 

 

 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. 
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4.15. FASE DE OPERAÇÃO 

 

4.15.1. Usina Termelétrica  

 

4.15.1.1. Tecnologia Adotada e Descrição do funcionamento da UTE 

 

 Tecnologia Adotada 

 

A seleção da tecnologia de geração de energia termoelétrica considerou aspectos técnicos  e 

operacionais, com o objetivo da produzir energia elétrica para atendimento do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). A UTE Santa Cruz Rolugi operará em ciclo simples (aberto) com turbina Heavy-Duty 

General Electric modelo 7F.04. Será responsável por gerar uma potência bruto de cerca de 296 MW.  

 

 Insumos 

 

Para operação e geração de energia elétrica o combustível utilizado para o acionamento 

mecânico do gerador elétrico será o gás natural, além disso, serão necessários insumos como 

matérias primas (água, produtos químicos para processos, etc.).  

 

 Gás Natural (GN) 

 

O gás natural será o combustível principal da UTE sendo previsto um volume diária de 

2.000.000 Nm³/dia. O gás natural será fornecido através do citygate derivado do gasoduto GASCAV 

que liga Cabiúnas (RJ) a Vitória (ES), o qual está localizado a aproximadamente 4 km do 

empreendimento. O gás natural é proveniente de GNL regaseificado, considerando o PCI (Poder 

Calorífico Inferior) do gás natural em 35.558kJ/Kg e o heat-rate da planta de 6.188 kJ/kWh (eficiência 

de 58,18%), com tubulações de aproximadamente 10 polegadas (DN 10 IN) conforme normas  

Petrobras e API. O quadro a seguir descreve a composição típica do gás natural e as propriedades 

físico químicas. 
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Quadro 65: Composição do Gás Natural. 

Componente Porcentagem Molar 

Metano 91,80 

Etano 5,58 

Propano 0,97 

Iso-Butano 0,03 

Normal-Butano 0,02 

Pentano 0,10 

Nitrogênio 1,42 

Dióxido de carbono 0,08 

Total 100,00 

 

O gás natural apresenta algumas vantagens ambientais como fonte energética, se 

comparado com outros combustíveis fósseis (carvão mineral e derivados de petróleo) as quais 

podem ser descritas a seguir: 

o possui menos contaminantes que outras fontes de energia, como o óleo diesel que 

produz emissões de óxido de enxofre, fuligem e materiais particulados; 

o produz uma combustão mais limpa, com menor quantidade de emissões de CO 2por 

unidade de energia gerada (cerca de 20 a 23% menos do que o óleo combustível e 

40 a 50% menos que o carvão); 

o maior facilidade de transporte e manuseio, se comparado com o GLP (gás liquefeito 

de petróleo), que exige grande infra-estrutura; 

o não requer estocagem, eliminando os riscos do armazenamento de combustíveis; 

o 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 o elevado ponto de auto ignição indica que o gás natural não se inflama, mesmo 

sofrendo aquecimento a temperatura. 

 

 Água 
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As usinas termelétricas consomem uma quantidade significativa de água para o sistema de 

refrigeração. O principal fluido refrigerante é a água, portanto, nas centrais termelétricas os maiores 

volumes de água, que podem chegar a 90% do total usado no empreendimento, são empregados  

no sistema de resfriamento, para a condensação do vapor de exaustão das turbinas. 

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo 

na planta termelétrica (compartilhamento de outorga) aproximadamente 480m3/h. A Usina Sobrasil 

S/A possui uma outorga industrial da ANA, declaração CNARH nº 175101, do processo nº 

02501.001389/2009-31 de validade até 2023, referente ao corpo hídrico rio Paraíba do Sul. A vazão 

estimada no ano é de 14.452.032,00 m3, no mês é de 40.144,53 m3, já a vazão horária é de 1.672,69 

m3. Se a operação da planta for 85% do tempo tem-se uma vazão de 1.967,8628 m3/h. Se 

continuidade operacional for de 94% teremos 1.779,45 m3/h. 

 

O consumo total de água necessário para atendimento da UTE Santa Cruz Rolugi é indicado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 66: Consumo de água projetado para UTE 

Consumo de agua projetado para UTE Valores Unidade 

Torres resfriamento 30000 m³/h 

Make - up (água de reposição) das torres  465 m³/h 

Água desmineralizada 0 m³/h 

Água potável 2 m³/h 

Água de serviços gerais  12 m³/h 

Total  479 m³/h 

 

Quanto ao consumo de água do empreendimento, considera-se uma perda de água de 

1,78% de água por evaporação, arraste e purga. Para o cálculo das torres de resfriamento 

considerou-se qu1=3,375 m³/MW, qu2=66 m³/MW, qu3 = 69,375 m³/MW e qu4= 72,581 m3/MW. 

Considerando o balanço hídrico da UTE projetada para potência de 236,0 a 287,2 MW, operacional 

de 265,45 MW. Já para o cálculo para 296MW: Q unit= 1,132 m³/MW a 1,4 m³/MW, captação de 

Q=335,072 a 414,40 m³/h. Como a UTE SCR atuará com uma potência de 296 MW, queimando gás 
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natural, irá consumir um volume de água de cerca de 20.535,00 (5,7 m3/s) a 21.483,88 m³/h (5,97 

m³/s) e a reposição de torres de resfriamento necessitará de 363,88 a 380,70 m3/h. 

 

Com relação ao consumo auxiliar, pode-se listar as seguintes quantidades. 

 Limpeza industrial = 1 m³/h  

 Água potável 0,2 m³/h 

 Refrigeração compressores e selos mecânico= 2m³/h 

 Q total periféricos = 19,7 m³/h 

 Retro lavagem e regeneração desmineralizada e ETA = 15 m³/h  

 Água serviços gerais = 12 m3/h 

 Consumo humano Q= 7,5 m³/h  

 

 Após a captação da água do rio Paraíba do Sul será utilizado um sedimentador que é um 

tanque que garante a separação parcial de materiais sólidos da água por meio da diferença de 

densidade. Mesmo após esta separação inicial, a água captada ainda contém partículas de areia e 

terra, portanto, passará em um desareador. Após tal processo, a água que está sendo tratada passa 

por um filtro para retirar a areia contida na mistura. Está água captada passa a ser denominada de 

água bruta e deve passar por uma ETA (Estação de Tratamento de Água) visando um tratamento. 

Nas ETA’s serão usados filtros e produtos químicos para limpar a água. Já os efluentes serão 

encaminhados para uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), caso a água esteja contaminada 

por óleos lubrificantes, esta será encaminhada para uma caixa separado de água e óleo para os 

procedimentos adequados. (Médio 
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Figura 193: Planta da ETE da UTE Santa Cruz Rolugi. 

 

 Produtos Químicos 

 

Durante a fase de operação da UTE, será necessário a utilização de alguns produtos químicos 

para o tratamento da água que será empregada nas diversas atividades do empreendimento. Esses 

produtos tem como finalidade: a adequação de pH, agir como anti-incrustante e evitar a 

proliferação de fungos e bactérias. Destaca-se que os produtos químicos serão recebidos e 

estocados em bombonas. A relação dos produtos é apresentada a seguir: 
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Quadro 67: Produtos Auxiliares 

Produto Químico CAS N° 

Policloreto de alumínio 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 

 

4.15.1.2. Equipamentos/sistemas de controle da poluição do ar, água, ruídos, resíduos e riscos 

 

Durante a operação da UTE haverá emissão de substâncias 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, que serão lançados na atmosfera por chaminés. O controle da 

poluição do ar será baseado na Resolução CONAMA n° 382/06 a qual estabelece limites máximos 

para emissão de poluentes nas atividades de combustão externa utilizando gás natural. A tecnologia 

adotada na UTE Santa Cruz Rolugi, utilizará turbinas que já funcionam com uma emissão de reduzida 

de NOx (dry low-NOx – DLN combustors). 

 

Além disso, serão colocados scrubbers na UTE. Os scrubbers funcionam como “lavadores de 

gás”, são equipamentos que separam os particulados do gás por meio de lavagem do efluente com 

solução líquida, aspergida em pequenas partículas. A solução líquida, que usualmente é composta 

de água e reagente, neutraliza e estabiliza os poluentes (LORA, 2000).  

 

É importante enfatizar 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 contínuo das 

emissões gasosas incluindo as medições de NOx, SOx e CO. 
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Não haverá possibilidade da UTE Santa Cruz Rolugi ocasionar poluição da água empregada 

na operação, já que água após ser captada passará por uma estação de tratamento, assim como os 

efluentes líquidos gerados pelo empreendimento também passarão por tratamento. Destaca-se 

que esta água não retornará para o rio Paraíba do Sul. 

 

Quando ao ruído, todos os equipamentos serão projetados e construídos contemplando 

minimização do nível de ruído na área adjacente, já que o sistema, como um todo, é enclausurado 

para se tornar acusticamente isolado. 

 

Espera-se que dentro da casa de máquinas da Usina Termelétrica (UTE) Rolugi os níveis de 

ruído atinjam, no máximo, 120 dB. Considerando a implantação dos sis temas de controles  

ambientais (enclausuramentos, isolamentos acústicos e silenciadores), espera-se que os níveis de 

ruído na área externa da casa de máquinas não ultrapassem 80 dB, enquanto na região limítrofe do 

empreendimento, os níveis de ruído estarão abaixo de 60 dB (Noturno) e 70 dB (Diurno). 

 

4.15.1.3. Os dados e especificações das turbinas  

 

Conforme já foi mencionado anteriormente, a UTE operará por meio de turbina heavy duty 

da marca General Electric modelo 7F-04, que apresenta as seguintes especificações técnicas:  

 

Quadro 68: Especificações técnicas das turbinas. 

Descrição Valores 

Potência instalada total bruta 296 MW 

Heat rate (combustível principal) 6.024 kj/kWh 

Eficiência da planta 59% 

Altura da chaminé 51 m 

Diâmetro da Chaminé 6 m 

Temperatura Gasosa 
1129°F/609°C - (5ppm NOx) 

1151°F/622°C – (9ppm NOx) 

Vazão de gás na chaminé 1.482.786,88 Kg/dia 

Emissão de NOx 9 ppm a 15%O2 
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Emissão de C0 9 ppm a 15%O2 

Combustível Principal  Gás Natural  

Consumo de combustível da turbina 
1.003.178,26 m³/dia 

782.791,04 Kg/dia 

Consumo total de combustível das turbinas 1 e 2 
2.007.156, 51 m³/dia 

1.565.582,078 Kg/dia 

Poder Calorífico do Combustível (PCI) 37,5 MJ/Nm³ ou 47,7 MJ/Kg 

Densidade do Combustível  0,78 kg/m³ 

 

4.15.1.4. Estimativa das emissões atmosféricas 

 

As principais emissões para a atmosfera da futura UTE estão descritas no Anexo 3 que 

apresenta um estudo sobre a dispersão atmosférica que foi leaborado por meio de modelagem 

matemática. 

 

4.15.1.5. Tecnologias de Processo e Controle Ambiental 

 

As tecnologias de processo e controle ambiental visam identificar e propor medidas 

mitigadoras aos impactos gerados. Para a remoção de SOx será realizado um controle da poluição 

atmosférica por meio de sistemas de dessulfurização de gases via úmida e semi-seca e há várias 

técnicas para o controle de NOx.  

 

 Sistema de Dessulfurização de Gases 

 

o Processo úmido com calcário - Aplicado basicamente em termelétricas de grande porte. Os 

gases ácidos reagem com a suspensão de calcário ("slurry"), formando sulfito de cálcio, 

posteriormente oxidado a sulfato por meio de aeração. Após desaguamento, o resíduo 

sólido originado possui valor comercial e pode ser utilizado, entre outros, na construção civil 

(p.ex. fabricação de placas de gesso). Eficiência de remoção de SOx: até 98%. 
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o Processo úmido com água do mar - Utiliza água do mar como reagente para absorção do 

SOx, isto é, a alcalinidade natural da água é responsável pela eliminação do SOx da fase 

gasosa. Analogamente ao processo com calcário, o sulfito gerado na reação de absorção é 

oxidado a sulfato através de aeração. A grande vantagem deste processo é a ausência de 

subprodutos, ou seja, a água utilizada na lavagem dos gases é descartada ao mar novamente. 

Eficiência de remoção de SOx: até 98%. 

 

o Processo semi-seco com cal - Neste processo o reagente, uma suspensão de cal hidratada, é 

injetado no absorvedor, onde ocorrem simultaneamente a reação de absorção do SOx e a 

evaporação da água da suspensão. Após o absorvedor, os gases são enviados para um filtro 

de mangas ou precipitador eletrostático, onde o subproduto de processo, seco, é capturado. 

Este não possui valor comercial. Eficiência de remoção de SOx: até 92%. 

 

o Processo seco com cal hidratada - Cal hidratada, pulverizada, é injetada no absorvedor, onde 

reage com o o SOx da fase gasosa. Os gases são encaminhados para um filtro de mangas ou 

precipitador eletrostático. Parte do material coletado é recirculada e parte descartada.  

Eficiência de remoção de SOx: até 95%. 

 

 Controle NOx 

 

Os principais controles de emissão de NOx em sistemas de combustão são:  uso queimadores  

de baixa emissão (“low NOx”); redução da temperatura de pré-aquecimento do ar; redução do teor 

de nitrogênio no OC; recirculação de gases de combustão (FGR); redução não catalítica (NSCR); 

redução catalítica (SCR); tecnologias proprietárias de redução. 

 

O desenvolvimento de queimadores de baixo NOx para óleo combustível não alcançou o 

mesmo desempenho dos queimadores à gás; A rota mais utilizada mundialmente é emprego de 

queimadores de baixas emissões de NOx sobretudo devido a melhor relação exequibilidade/espaço 
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disponível/custo/benefício. As reduções obtidas em relação a queimadores convencionais é muito 

inferior ao obtido com queimadores a gás. 

 

4.15.1.6. Equipamentos da unidade, com indicação de cada fonte geradora de poluentes 

atmosféricos 

 

O estudo de dispersão atmosférica apresentado no Anexo 3, lista os equipamentos da 

unidade indicando as fontes geradoras dos poluentes atmosféricos. 

 

4.15.1.7. Características e quantidades das emissões de gases efeito estufa a serem gerados de 

correntes do processo. 

 

Os gases de efeito de estufa (GEE) são substâncias gasosas que absorvem parte da radiação 

infra-vermelha, emitida principalmente pela superfície terrestre, e dificultam seu escape para o 

espaço. Grande parte destes gases é produzida pelos seres humanos em diversas atividades, 

principalmente pela queima de combustíveis fósseis, atividades industriais e queimadas de 

florestas.  

 

O efeito estufa é um fenômeno natural e é necessário para a manutenção da vida no planeta, 

no entanto, o aumento dos gases estufa na atmosfera têm potencializado esse fenômeno, causando 

um aumento da temperatura e desequilíbrio nas proporções de gases da atmosfera, o efeito pode 

ser devastador para a biodiversidade e ecossistemas do mundo inteiro. 

 

 A queima de combustíveis fósseis produz a emissão de gases de efeito estufa, como: dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). Destaca-se que o dióxido de carbono 

representar a maior parte dos GEE numa unidade de combustão estacionária. 

 

A vantagem de se utilização do gás natural ao invés de utilizar outras fontes de combustíveis 

fósseis, é que o gás natural é menos poluente o que causa menos impactos ambientais , já que as 

emissões de óxido de enxofre e materiais particulados são desprezíveis ao longo do processo. 
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 Inventário de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

 

A queima de combustíveis produz emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa (GEE): 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). O monóxido de carbono contribui 

com a maior parte dos GEE numa TURBINA. 

 

Foram estimadas para o empreendimento UTE Santa Cruz as Emissões Diretas de GEE 

(Escopo 1).  As taxas de emissão dos GEE foram calculadas pela multiplicação do fator de emissão 

pela potência ou consumo de gás/diesel na UTE Sana Cruz. Os valores de emissões de gases de efeito 

estufa foram normalizados de acordo com o equivalente em CO2, conforme os diferentes potenciais 

de aquecimento global do CH4 e N2O. 

 

O total de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) da UTE Santa Cruz apurado foi de 

474.544,55 t CO2 e/ano. 
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Quadro 69: Emissões de GEE Provenientes da UTE Santa Cruz 

Equipamentos Poluente 

Fator de 

Emissão 
(kg/MMBtu) 

(1) 

MWhr MMBTUh t/ano 
Potencial de 

Aquecimento 
Global  (2) 

t/ano CO2 e 

Turbinas 

CO2 53,02 296,00 1.009,95 469.077,46 1,00 469.077,46 

CH4 1,0E-03 296,00 1.009,95 8,85 21,00 185,79 

N2O 1,0E-04 296,00 1.009,95 0,88 310,00 274,26 

Sub-Total      469.537,51 

Geradores e 
Bomba (3) 

CO2 73,96  2,9577 21,8750 1,00 21,87 

CH4 3,0E-03  2,9577 0,0213 21,00 0,45 

N2O 6,0E-04  2,9577 0,0043 310,00 1,32 

Sub-Total      23,64 

Aquecedor do 
City Gate 

CO2 53,02  9,2701 4.305,5502 1,00 4.305,55 

CH4 1,0E-03  9,2701 0,0812 21,00 1,71 

N2O 1,0E-04  9,2701 0,0081 310,00 2,52 

Sub-Total      4.309,77 

Fugitivas 
Gasoduto e 

City Gate (4) 

CH4    35,0774 21 673,62 

Total 474.544,55 
 

Legenda 
CH4 - taxa de emissão de metano; CO2 - taxa de emissão de dióxido de carbono; e 

N20 - taxa de emissão de óxidos nitrosos; 
CO2e - taxa de emissão de dióxido de carbono 

equivalente. 
 

Nota: 
     

(1)  Fatores baseados nas tabelas C-1 e C-2 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhouse Gas Reporting" (Apêndice 
Trecho 1-8). 
(2) Fatores baseados na tabela A-1 do "40 CFR 98 Mandatory Greenhous e Gas Reporting" (Apêndice Trecho 1-8).  
(3) Operação de 100 h/ano. 

(4) Emissão de metano do Quadro 3-8. 

 

 

4.15.1.8. Fator de Compensação Energética, de acordo com o Decreto 41.4318, de 26 de maio de 

2008. 

 

Com propósito de favorecer o desenvolvimento sustentável e aumentar a participação das 

fontes renováveis na matriz energética 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 
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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. 

 

No caso da UTE Santa Cruz Rolugi, para termelétricas a gás natural 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. 

 

Cabe salientar 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). No 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. 

 

4.15.1.9. Insumos a serem utilizados no processo industrial 

 

O principal insumo no processo industrial de geração de energia é o gás natural. O gás natura l 

é um combustível fóssil, encontrado normalmente em reservatórios profundos no subsolo, 

associado ou não ao petróleo. Resultante da degradação da matéria orgânica, fósseis de animais e 

plantas pré-históricas, é retirado da terra através de perfurações.  
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Por seu estado gasoso e suas características físico–químicas naturais, qualquer 

processamento desta substância, seja compressão, expansão, evaporação, variação de 

temperatura, liquefação ou transporte exigirá um tratamento termodinâmico como qualquer outro  

gás. 

 

Composição do Gás 

 

A composição do gás natural bruto é função de uma série de fatores naturais que determinaram o 

seu processo de formação e as condições de acumulação do seu reservatório de origem. 

 

 Composição do Gás Natural Bruto 

Os processos naturais de formação do gás natural são a degradação da matéria orgânica por 

bactérias anaeróbias, a degradação da matéria orgânica e do carvão por temperatura e pressão 

elevadas ou da alteração térmica dos hidrocarbonetos líquidos. 

 

Assim, o gás natural como encontrado na natureza é uma mistura variada de 

hidrocarbonetos gasosos cujo componente preponderante é sempre o Metano. Além dos 

hidrocarbonetos fazem parte da composição do gás natural bruto outros componentes, tais como 

o Dióxido de Carbono (CO2), o Nitrogênio (N2), Hidrogênio Sulfurado (H2S), Água (H2O), Ácido 

Clorídrico (HCl), Metanol e impurezas mecânicas.  

 

A presença e proporção destes elementos depende fundamentalmente da localização do 

reservatório, se em terra ou no mar, sua condição de associado ou não, do tipo de matéria orgânica 

ou mistura do qual se origino, da geologia do solo e do tipo de rocha onde se encontra o 

reservatório, etc. 

 

Para exemplificar a diversidade e a variabilidade da composição do Gás Natural Bruto, bem 

como a predominância do gás Metano, apresentamos a seguir a Tabela 1 – Composição do Gás 

Natural Bruto em Alguns Países. 
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Quadro 70: Composição do Gás Natural Bruto em Alguns Países  

Origem Composição em % volume 

Densidade 

Poder 
Calorífico 
Superior 

(MJ/Nm²) 
País/Campo 

Metano 
CH4 

Etano 
C2 H6 

Propano 
C2h2 

C4 e 
maiores 

Co2 N2 

USA/Panh. 81,8 5,6 3,4 2,2 0,1 6,9  42,7 

USA/Ashalaw 75 24    1  46,7 

Canadá 88,5 4,3 1,8 1,8 0,6 2,6  43,4 

Rússia 97,8 0,5 0,2 0,1 0,1 1,3  39,6 

Austrália 76 4 1 1 16 2  35 

França 69,2 3,3 1 1,1 9,6 0,6  36,8 

Alemanha 74 0,6   17,8 7,5  29,9 

Holanda 81,2 2,9 0,4 0,2 0,9 14,4 0,64 31,4 

Pérsia 66 14 10,5 7 1,5 1 0,827 52,3 

Mar do Norte 94,7 3 0,5 0,4 0,1 1,3 0,59 38,6 

Argélia 76 8 3,3 4,4 1,9 6,4  46,2 

Venezuela 78,1 9,9 5,5 4,9 0,4 1,2 0,702 47,7 

Argentina 95 4    1 0,578 40,7 

Bolívia 90,8 6,1 1,2  0,5 1,5 0,607 38,8 

Chile 90 6,6 2,1 0,8   0,64 45,2 

Brasil          

Rio de Janeiro 89,44 6,7 2,26 0,46 0,34 0,8 0,623 40,22 

Bahia 88,56 9,17 0,42  0,65 1,2 0,615 39,25 

Alagoas 76,9 10,1 5,8 1,67 1,15 2,02  47,7 

Rio Grande do 
Norte 

83,48 11 0,41  1,95 3,16 0,644 38,54 

Espírito Santo 84,8 8,9 3 0,9 0,3 1,58 0,644 45,4 

Ceará 76,05 8 7 4,3 1,08 1,53  52,4 

 

 Composição do Gás Natural Comercial 

 

São parâmetros fundamentais que determinam a especificação comercial do gás natural o 

seu teor de enxofre total, o teor de gás sulfídrico, o teor de gás carbônico, o teor de gases inertes, 

o ponto de orvalho da água, o ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e o poder calorífico. 
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Apresentamos à seguir as normas para a especificação do Gás Natural a ser comercializado 

no Brasil, de origem interna e externa, igualmente aplicáveis às fases de produção, de transporte e 

de distribuição desse produto, determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. 

Quadro 71: Especificação para o Gás Natural Comercializado no Brasil  (ANP N.º 001/98).

Características(1) Unidades 
Grupos 

Métodos de Ensaio 
B (baixo) M (Médio) A (Alto) 

Poder Calorífico Superior 
(PCS) 

Kcal/m³ 8.000 a 9.000 8.800 a 10.200 
10.000 a 
12.500 

ASTM D 3588 

Densidade Relativa do Ar  0,54 a 0,60 0,55 a 0,69 0,66 a 0,82 ASTM D 3588 

Teor Máximo de Gás 
Sulfídrico (H2S) 

mg/m³ 20 20 20 
ASTM D 5504 ou 

ISSO 6326-3 

Teor Máximo de Enxofre 
(H2S e enxofre 
mercaptídico) 

mg/m³ 80 80 80 
ASTM D 5504 ou 

ISSO 6326-3 

Teor Máximo de Dióxido 
de Carbono (C02)(2) 

% 
volume 

2  2 
ASTM D 1945 ou 

ISO 6974 

Teor Máximo de 
Inertes (3) 

% 
volume 

4  4 
ASTM D 1945 ou 

ISO 6974 

Teor Máximo de 
Oxigênio (O2) 

%volume 0,5  0,5 
ASTM D 1945 ou 

ISO 6974 

Ponto de Orvalho 
Máximo da Água à 1 

atm(4) 

ºc -45  -45 ASTM D 5454 

Obs.: (1) - Limites especificados são valores referidos a 20ºC a 101,33 kPa (1 atm), exceto onde indicado. 

(2) - Para as Regiões Norte e Nordeste, admite-se o valor de 3,5. 
(3) - Para as Regiões Norte e Nordeste, admite-se o valor de 6,0. 
(4) - Para as Regiões Norte e Nordeste, admite-se o valor de - 39. 
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O gás natural pode ser transportado sem odorização, exceto quando requerido por normas  

de segurança aplicáveis, porém, é obrigatória a presença de odorante na distribuição.  

 

A determinação das características do produto ocorre mediante o emprego de normas da 

American Society for Testing and Materials (ASTM) e da International Organization for 

Standardization (ISO), segundo os Métodos de Ensaio listados à seguir: 

 

 ASTM D 1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography; 

 ASTM D 3588 Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density (Specific 

Gravity) of Gaseous Fuels; 

 ASTM D 5454 - Standard Test Method Water Vapor Content of Gaseous Fuels Using Electronic 

Moisture Analyzers; 

 ASTM D 5504 - Standard Test Method for Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas 

and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Chemiluminescence; 

 ISO 6326 - Natural Gas - Determination of Sulfur Compounds, Parts 1 to 5; 

 ISO 6974 - Natural Gas - Determination of Hydrogen, Inert Gases and Hydrocarbons up to C8 - 

Gas Chromatography Method; 

 

Para adquirir as características comerciais desejadas o gás natural bruto passa por 

tratamento em uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, que efetua a retirada de 

impurezas e a separação dos hidrocarbonetos pesados. 

 

4.15.1.10. Consumo de combustível (gás) para a fase de operação e características técnicas das 

dutovias 

 

O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz (Rolugi) será fornecido através do city gate 

derivado do gasoduto GASCAV, proveniente de GNL regaseificado, no volume de 2.000.000 

Nm³/dia, considerando o PCI (Poder Calorífico Inferior) do gás natural em 35.558kJ/Kg e o heat-rate 

da planta de 6.188 kJ/kWh (eficiência de 58,18%), com tubulações de aproximadamente 10 

polegadas (DN 10 IN) conforme normas Petrobras e API. 
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Figura 194: Unifi lar da tubulação de gás dn10in da UTE SCR. 

 

 

Figura 195: Unifi lar da tubulação de gás, diâmetro 10 polegadas para UTE SCR. 
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Quadro 72: Características técnicas do gasoduto da UTE SCR. 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 2.000.000,00 m³/dia 

Vazão 83333,33333 m³/h 

Vazão 23,15 m³/s 

Velocidade 455 m/s 

Área 0,050875 m² 

Diâmetro 0,25451 m 

Diâmetro 254,51 mm 

Diâmetro 10,020 polegadas 

Pressão Máxima 99,85 kgf/cm² 

 

O Gasoduto GASCAV operado pela Petrobrás – Transpetro, tem início em Cabiúnas 

(município de Macaé/RJ) e termina em Vitória (ES), encontra-se dimensionado para transportar 20 

milhões de metros cúbicos por dia e operará até a pressão máxima de 99,85 kgf/cm². Este gasoduto 

se estende por 302 km. O duto terá 28 Pol TUBO API -5L -X70 DN 28IN espessura mínima 0,312". 

 

Quadro 73: Características técnicas do gasoduto GASCAV 

Parâmetro Medida Unidade 

Vazão 200.000.000,00 m³/dia 

Vazão 8.333.333,33 m³/h 

Vazão 2.314,81 m³/s 

Diâmetro  28,00 polegadas 

Diâmetro 711,20 mm 

Diâmetro 0,71 m 

Área 0,397259 m² 

Velocidade 5826,971258 m/s 

 

 Para as tubulações de gases, as principais normas a serem utilizadas neste empreendimento 

são: 

Projeto – ABNT NBR-12712 / ASME B 31.8 

Tubos – API 5L 

Elétricas – IEC 

Flanges – ASME B 16.5 e MSS SP-44 

Medição – AGA Reports nº 3 e nº 8 e API MPMS 14.3 (AGA 3) 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 327 
 

Válvulas – API 6D 

Conexões – MSS SP-75 

 

O empreendimento é composto por um ramal de cerca de 4,4 km de extensão e diâmetro de 

10" e um Ponto de Entrega a ser instalado na futura área da Unidade de UTE-SCR, no município de 

Campos dos Goytacazes RJ. Esse ramal interligará a linha tronco do Gasoduto Cabiúnas -Vitória 

(GASCAV) ao Ponto de Entrega, a ser construído para o fornecimento de gás natural à empresa 

Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. 

 

O Ponto de Entrega será dotado dos seguintes sistemas: filtragem; aquecimento; regulagem 

e limitação de pressão; medição de vazão; suprimento de gás para os equipamentos e 

instrumentação; sistema de controle local; interligação com o Sistema Supervisório e utilidades.  

 

Destaca-se, ainda, que o ramal deverá ter a capacidade de transportar a vazão máxima de 

2,00 milhões de m3/dia e mínima de 0,05 milhões de m3/dia, referidas a 1 atmosfera e 20ºC. Já os 

valores das pressões normal e máxima serão de 96,8 kgf/cm2 e 100 kgf/cm2, respectivamente, sendo 

a temperatura de operação entre 19 e 40º C, conforme descrito na abaixo. 

 

Quadro 74: Valores de processo do ramal. 

Pressão kgf/cm2 manométrico NORMAL 96,8 a 97,8 

MÁXIMO 100 

PROJETO 100 

Temperatura na Entrada (ºC) OPERAÇÃO 19 a 40 

PROJETO 55 

 

4.15.1.11. Diagramas de Balanço Térmico 

 

 A seguir são listados os componentes e quantidades pertinentes ao balanço térmico do 

empreendimento em questão, considerando 06 modelos de turbinas heavy duty que podem ser 

empregadas na UTE, destacando o modelo definido no projeto. 
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Quadro 75: Balanço térmico de diferentes modelos de turbinas 

Descritivo 

Gas Turbine 

heavyduty General 
Electric MS-7001 FA 

Gas Turbine 

heavyduty 
Siemens SGT6-

2000E 

Gas Turbine 

heavyduty General 
Electric MS-7001 FB 

Gas Turbine 

heavyduty General 
Electric 7F-04 

Gas Turbine 

heavyduty Siemens 
SGT6-5000F 

Gas Turbine 
heavyduty 

Westinghouse 
W501-FD (SGT6-

5000F 

Potência MW 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 

CC Net Heat Rate BTU/ kwh 6.020,00 6.560,00 6.020,00 5.710,00 5.882,00 6.415,77 

CC Net Heat Rate Kj / kwh 6.350,00 6.920,00 6.350,00 6.024,00 6.205,00 6.769,00 

SC Net Heat Rate BTU / kwh 9.420,00 10.066,00 9.420,00 9.420,00 9.059,00 9.059,00 

SC Net Heat Rate kj / kwh 9.930,00 10.619,00 9.930,00 9.930,00 9.557,00 9.557,00 

Energia kj/h 1.469.640.000,00 1.571.612.000,00 1.469.640.000,00 1.469.640.000,00 1.414.436.000,00 1.414.436.000,00 

Energi BTU/ h 1.394.160.000,00 1.489.768.000,00 1.394.160.000,00 1.394.160.000,00 1.340.732.000,00 1.340.732.000,00 

(Gas Natural) Energia 1m³ GN kj/ 

m³ 
35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

Consumo especifico de gas 

natural m3/ kw (CC) 2:1 
0,27972 0,29913 0,27972 0,27972 0,26921 0,26921 

Consumo especifico de gas 
natural Kj/ kwh (CC) 2:1 

6.350,00 6.920,00 6.350,00 6.024,00 6.205,00 6.769,00 

Consumo de gas natural GN m³/h 41.398,31 44.270,76 41.398,31 41.398,31 39.843,27 39.843,27 

Consumo GN m³/ dia 1 gt 993.559,44 1.062.498,25 993.559,44 993.559,44 956.238,42 956.238,42 

Consumo GN m³/ dia        2 gt + 

1st ou 2 st 
1.987.118,87 2.124.996,51 1.987.118,87 1.987.118,87 1.912.476,85 1.912.476,85 

Consumo GN m³/ dia              2 gt 

+ 1st ou 2 st  (5%) 
2.086.474,82 2.231.246,33 2.086.474,82 2.086.474,82 2.008.100,69 2.008.100,69 
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Figura 196: Fluxograma da UTE Santa Cruz Rolugi . 
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Figura 197: Fluxograma da UTE Santa Cruz Rolugi, mostrando a subestação. 
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Figura 198: Turbo gerador nº1 potência 148MW. 

 

 

Figura 199: Turbo gerador nº2 potência 148MW. 
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Figura 200: turbo gerador GN nº 1 de 148MW. 

 

 

Figura 201: turbo gerador GN nº 2 de 148MW. 
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4.15.1.12. Características da principais fontes de ruído 

 

 As principais fontes de ruído do empreendimento são: exaustores de chaminé, linha de 

energia elétrica e transformadores elétricos.  

 

Os exaustores de chaminé são capazes de tratar o ar de ambientes, evitando o excesso de 

temperatura, vapor, umidade, fumaça e odores. Serão utilizados  exaustores mecânicos com 

tecnologia idf inducion draw fan, com motores elétricos, em que o nível de ruído será em torno de 

80 db, quantidade inferior ao limite de intolerância para ruído contínuo determinado pela Norma 

Regulamentadora 15. Em caso de utilizar um exaustor que emita ruído superior ao estabelecido por 

lei, será adotado um abafador de ruído que funciona como um atenuante de ruído o qual não 

prejudica o desempenho dos equipamentos, e preserva a integridade dos funcionários.  

 

As linhas de transmissão de alta tensão são fontes geradoras de ruídos audíveis pelo ser 

humano em decorrência do efeito corona, quando da ocorrência de umidade relativa do ar que 

favoreça tais efeitos. O efeito corona é um fenômeno considerado comum em linhas de transmissão 

com sobrecarga. Em função do campo elétrico muito intenso nas vizinhanças dos condutores, as 

partículas de ar que os envolvem tornam-se ionizadas e, como consequência, emitem luz quando 

da recombinação dos íons e dos elétrons. Quanto maior a tensão, maior será a probabilidade de 

ocorrência do efeito corona. Vale destacar que em situações normais de operação não haverá 

funcionários atuando a uma distância um metro da fonte, pois a rigidez dielétrica causaria um 

acidente fatal, e a linha de transmissão estará de 35 a 70 m do solo. E o ruído no solo será em torno 

de 30db. 

 

A emissão de ruídos dos transformadores elétricos é causado pelo fenômeno chamado 

magnetostricção. A magnetostricção acontece quando um corpo metálico é colocado em um campo 

magnético. Os dipolos magnéticos do metal se orientam buscando o alinhamento com o campo 

magnético externo, resultando em expansão do material. Apesar de haver histerese, quando o 

campo magnético é anulado o material retorna a forma original. O transformador é excitado por 
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corrente alternada, a cada meio ciclo de onda seu núcleo se expande e se comprime, fazendo com 

que o transformador vibre com o dobro de frequência da rede com que é alimentado. Então, para 

um transformador em uso na rede elétrica brasileira, com frequência de 60 Hz, a vibração, e 

consequentemente, o ruído terá frequência fundamental de 120 Hz (MASIERO, 2007). Para 

controlar o ruído em subestações transformadoras de distribuição são comumente utilizados 

métodos passivos, como a inserção de uma barreira acústica entre a fonte primária e os receptores 

ou a técnica de enclausuramento que consiste em construir uma estrutura que aprisione toda a 

energia do ruído em seu interior. 

 

4.15.1.13. Descrição do sistema de resfriamento, de controle de poluição e do plano de gestão 

ambiental das atividades de operação 

 

A principal função do sistema é estabelecer resfriamento adequado aos componentes 

críticos do motor, ou seja, remove o calor de processos ou equipamentos . Os sistemas de 

refrigeração podem utilizar a água apenas uma vez e descartá-la (circuito aberto) ou recircular o 

fluido refrigerante que entregará calor à atmosfera numa torre de refrigeração seca ou úmida 

(circuito fechado). O sistema de refrigeração da UTE Santa Cruz Rolugi apresenta circuito aberto, 

em que há descarte de água, entretanto, adota-se tecnologias que visam o menor consumo de água. 

No caso de água não recirculada, a composição química é praticamente igual a água captada, com 

exceção de biocidas eventualmente utilizados, destinados a controlar o crescimento de algas e limo 

nos tubos do condensador, prejudiciais a troca térmica. O biocida mais utilizado é o cloro. 

 

No processo de operação de uma torre de resfriamento circuito aberto a água quente do 

processo industrial é bombeada para dentro da torre e despejada através do sistema de distribuição 

sobre o enchimento de contato. É dentro do enchimento de contato que o processo de resfriamento 

acontece, quando a água quente do processo em contato com o ar frio que está sendo sugado do 

interior da torre de resfriamento pelo ventilador, desencadeia um processo de evaporação 

retirando calor da água, que cairá no reservatório da torre e retornará para o processo industrial.  
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O sistema de refrigeração inclui os seguintes equipamentos principais:  

a) Radiador de refrigeração: radiadores de tipo horizontal com ventiladores impulsionados por 

motores elétricos, montados em cima da casa de máquinas. A Figura a seguir mostra uma instalação 

típica de radiadores localizados no teto da casa de máquinas.  

b) Tanque de expansão do circuito de baixa temperatura: o tanque de expansão garante uma 

pressão de sucção positiva constante na bomba de circulação, compensa as mudanças de volume e 

atua com desaerador do sistema de água de refrigeração.  

c) Unidade de tanque de água de manutenção (água tratada): durante a manutenção do motor, a 

água de manutenção do motor é coletada e armazenada no tanque de água de manutenção, sendo 

bombeada de volta depois da manutenção. O tanque de água de manutenção também serve para 

misturar os aditivos químicos (anti-corrosivos) que são necessários para a água de refrigeração do 

motor.  

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi) possui outorga ANA declaração CNARH Nº 175104, do processo nº 

02501.001389/2009-31 de validade até 14 de fevereiro de 2023, portanto, pode captar água do 

corpo hídrico rio Paraíba do Sul para reposição make up das torres de resfriamento e sistemas 

adiabáticos. A UTE Santa Cruz Rolugi operacionalmente consumirá uma vazão 411 a 750 m³/h.  
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Figura 202: Sistema de refrigeração da UTE Santa Cruz Rolugi, mostrando a subestação 

 

Figura 203: Fluxograma de águas sistema de refrigeração UTE Santa Cruz Rolugi  
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Figura 204: Sistema tratamento de águas residuária servidas para reuso 

 

 

Figura 205:Sistema de refrigeração das turbinas e geradores 7F-04 ou SGT6-5000F. 
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Figura 206:Fluxograma util idades captação e tratamento de aguas . 

 

4.15.1.14. Estimar a mão de obra necessária à operação do empreendimento 

 

Na fase de inicial de operação da UTE SCR, haverá 500 funcionários, no entanto, esse 

quantitativo será reduzido para 407 funcionários, conforme descritos nos quadros a seguir: 

 

Quadro 76: Total de Funcionários por turno 

Funcionários Turno A Turno B Turno C Turno D Turno E 

Horário 8 as 18h 7 as 13h 13 as 19h 19as 01h 01 as 7h 

Indústria 56 76 76 76 76 

Administrativo 43 1 1 1 1 
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Quadro 77: Mão de obra necessária na Fabricação 

Descritivo- discriminativo Formação – Capacitação - Habilitação Período 
Postos de 
Trabalho 

Mão-de-obra indireta de 
fabricantes e fornecedores de 

materiais de peças e 

equipamentos. 

Operários técnicos oficiais Engenheiros 
gerentes diretores 

diurno/ turnos 200 

Engenheiros de mão de obra 
terceirizadas. 

Engenheiro civil, elétrico e mecânico diurno 8 

Empresas de engenharia e 
projetos terceirizadas. 

Projetistas, desenhistas, engenheiros, 
técnicos, gerentes, diretores 

diurno 150 

Empresas de logísticas e 
transporte. 

Operadores, motoristas, escolta, técnicos, 
engenheiros de logísticas, gerentes de 

suply chain, diretores 

diurno 50 

Total de Funcionários nesta etapa 408 
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Quadro 78: Mão de obra na Indústria. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Coordenador de manutenção mecânica  Eng mecânico Diurno 1 1     

Coordenador demanutenção elétrica  Eng elétrico Diurno 1 1     

Coordenador de manutenção instrumentação Eng eletronico Diurno 1 1     

Coordenador de produção de energia  Eng elétrico Diurno 1 1     

Engenheiro elétrico - encarregado Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico-encarregado Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletrônico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletricista junior Eng elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico junior Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico junior Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 1 Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 2 Técnico elétrico Turnos 8  2 2 2 2 

Auxiliar eletricista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Mecânico manutenção 1 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Mecânico manutenção 2 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Encanador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante caldeiraria e mecânica Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Caldeireiro Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Líder instrumentista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao geradores Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao caldeiras  
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 4  1 1 1 1 

Operador caldeiras COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Operador gerador COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação caldeiras CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação casa de forças  CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação util idades  CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 16  4 4 4 4 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Líder operação util idades CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica ou 

técnico químico 

Turnos 4  1 1 1 1 

Operador ETA 
Técnico ambiental ou 

técnico químico 
Turnos 8  2 2 2 2 

Segurança 2º grau completo Turnos 8  2 2 2 2 

Pedreiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Servente 2º grau completo Turnos 2 2     

Jardineiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Encanador pvc 2º grau completo Turnos 1 1     

Lixeiro 2º grau completo Turnos 3 3     

Faxineiro 2º grau completo Turnos 4 4     

Analista pcp Eng elétrico Diurno 2 2     

Analista pcm 
Eng Elétrico, eng 

Produção, Eng Mecânico 
Diurno 2 2     

Engenheiro civil  Eng civil  Diurno 1 1     

Engenharia segurança Eng seg trabalho Diurno 2 2     

Líder analista laboratório Eng  químico Diurno 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Analista laboratorio Tec  químico Turnos 8  2 2 2 2 

Programador Técnico informatica Diurno 2 2     

Técnico informatica Técnico informatica Diurno 1 1     

Técnico eletronica Técnico eletronica Diurno 1 1     

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Turnos 4  1 1 1 1 

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Diurno 1 1     

Cozinha industrial  2º grau completo Turnos 20  5 5 5 5 

Técnico segurança do trabalho Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico meio ambiente Técnico  1 1     

Almoxarife Técnico  4  1 1 1 1 

Torneiro mecânico Técnico  1 1     

Técnico refrigeracao Técnico  1 1     

Frezador Técnico  1 1     

Desenhista industrial  
Técnico elétrico - mecan 

ico 
 1 1     

Desenhista civil  e elétrico Técnico edificações  1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Médico do trabalho Medico  2 2     

Enfermeiro trabalho Enfermeiro  2 2     

Técnico enfermagem Técnico  4  1 1 1 1 

Motorista de ambulancia 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 4  1 1 1 1 

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 16  4 4 4 4 

Eletricista manutenção  alta tensao 1 Técnico elétrico  4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção alta  2 Técnico elétrico  8  2 2 2 2 

Engenheiro eletricista trainee Eng elétrico  1 1     

Engenheiro mecânico trainee Eng mecânico  1 1     

Engenheiro Eletronico  trainee Eng eletronico  1 1     

Engenheiro químico trainee Eng químico  1 1     

Motorista munck 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 8  2 2 2 2 

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 3 3     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Motorista de caminhão  coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista  van coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Serviços gerais 1º grau  4 4     

Serviços gerais 1º grau  12  3 3 3 3 

Total de Funcionários  360 56 76 76 76 76 

 

Quadro 79: Mão de obra no Administrativo. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 

Turno A 

(7 as 13h) 

Turno B 

(13 as 19h) 

Turno C 

(19as 01h) 

Turno D (01 

as 7h) 

Diretor financeiro e administrativo Engenharia 1 1     

Diretor industrial  Engenharia 1 1     

Diretor  comercial  Engenharia. Adm. 1 1     

Gerente industrial  Engenharia 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Gerente administrativo Eng. Econ. Adm empr. 1 1     

Depto juridico Advogado 1 1     

Depto juridico Assitente advogado 1 1     

Depto compras Comprador senior 1 1     

Depto compras Comprador pleno 2 2     

Controle geracao e vendas -produção e 

exportacao de energia 
Analista produção 2 2     

Financeiro Escriturario 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Depto rh e dp Líder rh 1 1     

Depto rh e dp Psicológa 1 1     

Depto rh e dp Analista rh 3 3     

Refeitorio terceirizado Nutricionista 1 1     

Almoxarifado Almoxarife l íder 1 1     

Limpeza escritorio administrativo Faxineiro 3 3     

Contabilista senior Contabilista 3 3     

Auxiliar contabil  Técnico contabilista 2 2     

Líder financeiro Economista 1 1     

Auxiliar serviços financeiros  Economista 2 2     

Office boy 2º grau 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Auxiliar fiscal  Escriturario 1 1     

Recepção Secretaria 2 2     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Contabilista  junior Contabilista 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 4  1 1 1 1 

Total de Funcionários  47 43 1 1 1 1 
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4.15.1.15. Balanço hídrico do processo 

 

As usinas termelétricas consomem uma quantidade significativa de água para o sistema de 

refrigeração. O principal fluido refrigerante é a água, portanto, nas centrais termelétricas os maiores 

volumes de água, que podem chegar a 90% do total usado no empreendimento, são empregados  

no sistema de resfriamento, para a condensação do vapor de exaustão das turbinas.  

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo 

na planta termelétrica (compartilhamento de outorga) aproximadamente 480m3/h. A Usina Sobrasil 

S/A possui uma outorga industrial da ANA, declaração CNARH nº 175101, do processo nº 

02501.001389/2009-31 de validade até 2023, referente ao corpo hídrico rio Paraíba do Sul. A vazão 

estimada no ano é de 14.452.032,00 m3, no mês é de 40.144,53 m3, já a vazão horária é de 1.672,69 

m3. Se a operação da planta for 85% do tempo tem-se uma vazão de 1.967,8628 m3/h. Se 

continuidade operacional for de 94% teremos 1.779,45 m3/h. 

 

O consumo total de água necessário para atendimento da UTE Santa Cruz Rolugi é indicado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 80: Consumo de água projetado para UTE 

Consumo de agua projetado para UTE Valores Unidade 

Torres resfriamento 30000 m³/h 

Make - up (água de reposição) das torres  465 m³/h 

Água desmineralizada 0 m³/h 

Água potável  2 m³/h 

Água de serviços gerais  12 m³/h 

Total 479 m³/h 

 

Quanto ao consumo de água do empreendimento, considera-se uma perda de água de 

1,78% de água por evaporação, arraste e purga. Para o cálculo das torres de resfriamento 

considerou-se qu1=3,375 m³/MW, qu2=66 m³/MW, qu3 = 69,375 m³/MW e qu4= 72,581 m3/MW. 

Considerando o balanço hídrico da UTE projetada para potência de 236,0 a 287,2 MW, operacional 
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de 265,45 MW. Já para o cálculo para 296MW: Q unit= 1,132 m³/MW a 1,4 m³/MW, captação de 

Q=335,072 a 414,40 m³/h. Como a UTE SCR atuará com uma potência de 296 MW, queimando gás 

natural, irá consumir um volume de água de cerca de 20.535,00 (5,7 m3/s) a 21.483,88 m³/h (5,97 

m³/s) e a reposição de torres de resfriamento necessitará de 363,88 a 380,70 m3/h. 

 

Com relação ao consumo auxiliar, pode-se listar as seguintes quantidades. 

 Limpeza industrial = 1 m³/h  

 Água potável 0,2 m³/h 

 Refrigeração compressores e selos mecânico= 2m³/h 

 Q total periféricos = 19,7 m³/h 

 Retro lavagem e regeneração desmineralizada e ETA = 15 m³/h  

 Água serviços gerais = 12 m3/h 

 Consumo humano Q= 7,5 m³/h  

 

4.15.2. Para o abastecimento de água 

 

4.15.2.1. Apresentar as alternativas disponíveis de abastecimento de água para a fase de operação 

 

A principal alternativa de abastecimento de água para a fase de operação é a captação no 

Rio Paraíba do Sul, visto que a UTE Santa Cruz Rolugi utilizará águas da outorga da Usina Sobrasil 

S/A para consumo. 
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Figura 207: Captação de águas no rio Paraíba do sul 

existente. 

 

Figura 208: Margem do Rio Paraíba do Sul onde está 

localizada a sucção da captação de águas do manancial 
superficial. 

 

O sistema de captação e adução de água bruta, projetado para a capacidade 750 m³/h, 

possui a seguinte configuração: a água será captada por meio de moto-bombas de recalques e 

tubulações de adução até os tanques de armazenamento de água bruta. A captação será composta 

de 2 conjuntos motor-bomba centrífugos de 750 m3/h e 50 mca. 

 

O sistema de adução terá um medidor de vazão eletromagnético e caixa de válvulas, painéis 

ccm-bt, sistema de medição de energia. Da captação até a Estação de Bombeamento de Água, a 

água será bombeada através de linha de recalque adutora composta de tubulação ponta e bolsa de 

ferro fundido dúctil DN 400 mm ou PVC ductilfort 400mm com extensão aproximada de 800,0 

metros, até uma decantador de areia (desarenador mídias e areias), depois serão recalcadas para o 

tanque de água desarenada e posteriormente direcionadas para a Estação de Tratamento de Água , 

localizado na cota altimétrica 18,0 m.  

 

As termelétricas necessitam de água tratada para sua operação, sendo que a água utilizada 

para a produção de vapor é desmineralizada. As impurezas concentradas, retiradas da água durante 

o tratamento também são objeto de atenção, bem como os produtos que intervêm no processo 

regenerativo dos trocadores iônicos da desmineralização. 
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O desarenador será composto de dois canais para operação alternada, manobrados por 

stop-log e de limpeza manual, ou decantador tipo VLC, Deming ou Dortmount com tiragem de lodo 

automático com cush-cush e moega.  

 

Após o desarenador, será instalada a elevatória intermediária EEba-1, onde haverá um poço 

de sucção e um poço seco para instalação de dois (1+1) conjuntos motor-bomba de eixo horizontal. 

A área conterá, além dos desarenadores e da EEI-1, as instalações operacionais complementares, 

como S.U.B, Trafo, QGBT, PNSEC, PDMT, ccm-bt, sala elétrica. 

 

A EEba-1 bombeará a água até tanque de água bruta e depois será enviado por meio de uma 

estação elevatória intermediária EEba-2, situada na cota 18 m, através de tubulação de ferro 

fundido dúctil Dn 350 mm ou PVC dúctilfort DN350mm com extensão total de 100,0 metros até ETA 

e depois para tanque de água tratada. No tanque de água tratada será instalada EEBA3 estação de 

bombeamento para o sistemas de refrigeração, reposição de torres etc. 

 

4.15.2.2. Descrever a alternativa proposta para a captação e tratamento da água necessária ao 

empreendimento 

 

A água utilizada na UTE será captada no rio Paraíba do Sul por um conjunto de bombas e 

motores, que possibilitam a retirada da água do rio. A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará á guas da 

outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo na planta termelétrica (compartilhamento de outorga). 

A captação será implantada através da estrutura já existente na Estação de Bombeamento de Água 

da Usina Sobrasil S/A. Neste local, mesmo na época da cheia do rio, a montagem e instalações de 

operação e manutenção, serão preservadas e protegidas de inundação.  

 

O acesso a água do rio Paraíba do Sul será realizado por bombas em um canal de 50 m de 

extensão, com telas de filtragens de mídias. A vazão média de captação corresponderá a 500 m³/h 

(0,138 m3/s). A captação da água está localizada na margem direita do rio Paraíba do Sul dentro da 
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planta da Usina Sobrasil S/A, há aproximadamente 430 m de distância do empreendimento em 

estudo. 

 

As termelétricas necessitam de água tratada para sua operação, sendo que a água utilizada 

é desmineralizada. A água desmineralizada, também conhecida como deionizada, é considerada 

quimicamente pura, pois é uma água livre de íons, minerais e metais pesados. Possui as mesmas 

características e benefícios da água destilada, diferenciando-se apenas pelo processo de obtenção. 

 

No método da desmineralização, diferentemente da destilação, não há consumo de energia. 

Utilizam-se apenas resinas especiais que processam uma troca iônica para a “purificação” da água. 

Há também o procedimento de osmose reversa, onde a filtragem é feita mecanicamente, sem a 

necessidade de produtos químicos. 

 

A água resultante deste processo é utilizada, principalmente, em processos químicos  

industriais, uma vez que a aplicação da água bruta provoca uma série de prejuízos para fábricas. Em 

caldeiras, por exemplo, a água desmineralizada ajuda a evitar a formação de incrustações – que se 

caracteriza pelo acúmulo de sais na superfície – e a corrosão dos equipamentos. 

 

 

Figura 209: Fluxograma baseado no projeto do Centro Projekt do Brasil . 
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Figura 210: Fluxograma do tratamento de água, baseado no Centro Projekt do Brasil. 

 

 

Figura 211: Sistema de tratamento de água. Fonte: GE WATER. 
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Figura 212: Fluxograma Hídrico.
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4.15.2.3. Apresentar o balanço hídrico do processo (utilizando diagrama de blocos) e formas 

previstas para o atendimento das demandas. 
 

 A água utilizada na UTE será captada no rio Paraíba do Sul por um conjunto de bombas 

e motores, que possibilitam a retirada da água do rio. A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da 

outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo na planta termelétrica (compartilhamento de outorga). 

A captação será implantada através da estrutura já existente na Estação de Bombeamento de Água 

da Usina Sobrasil S/A. Neste local, mesmo na época da cheia do rio, a montagem e instalações de 

operação e manutenção, serão preservadas e protegidas de inundação. 

 

O consumo total de água necessário para atendimento da UTE Santa Cruz Rolugi é indicado 

no quadro a seguir. 

 

Quadro 81: Consumo de água projetado para UTE 

Consumo de agua projetado para UTE Valores Unidade 

Torres resfriamento 30000 m³/h 

Make - up (água de reposição) das torres  465 m³/h 

Água desmineralizada 0 m³/h 

Água potável  2 m³/h 

Água de serviços gerais  12 m³/h 

Total  479 m³/h 

 

As imagens a seguir ilustram a localização dos pontos de captação de água e o 

funcionamento da captação e sistema de tratamento de água. 
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Figura 213: Pontos pontos de captação e lançamento de efluentes líquidos . Escala 1:5000. 
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Figura 214: Fluxograma hídrico. 
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Figura 215: Fluxograma Utilidades Captação E Tratamento De Aguas (Desarenadores) Manual. 
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Figura 216: Fluxograma util idades captação e tratamento de aguas (desarenadores). 
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Figura 217: Captação de águas fluxograma e unifi lar elétrico. 
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Figura 218: Desarenador. 
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Figura 219: ETA - estação de tratamento de água. 
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Figura 220: Estação de tratamento de águas residuais e servidas.
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4.15.3. Efluente Líquidos Industriais 

 

4.15.3.1. Levantamento dos Efluente Líquidos Industriais 

 

Os efluentes gerados na UTE Santa Cruz Rolugi terão origem industrial e doméstica, e estão 

listados a seguir: 

 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 após passarem por um sistema de 

tratamento de efluentes.  

 

Não terá pontos de lançamento de efluentes em corpos de água, os efluentes serão reciclados 

e o over flow será enviado para irrigação de lavoura de cana-de-açúcar, em canais de drenagem e 

irrigação existente na propriedade da agrícola Santa Olga, com o domínio da Usina Sobrasil S/A por 

arrendamento. 

 

 A ETE1 compacta 1 ou fossa séptica 1 serão dimensionados para a UTE-SCR para a operação, 

mas teremos uma ETE2 ou fossa séptica2 para o canteiro de obras e também banheiros sanitários 

químicos. O efluente gerado na ETE 1 será destinado a poço sumidouros e valas de infiltração com 

opção para bombeamento para irrigação após dosagem de cloro, controle biológico de coliformes 

fecais e outros patógenos e ausência de hidrocarbonetos para padronização para reuso para 

irrigação. 

 

O efluente da ETE 2 fossa séptica para canteiro de obras será destinado ao reservatório de 

300 m3 fase 1 e 600m3 na fase 2 para o pico da obras de 2500 pessoas. A campanha retirada de 

águas do reservatório de efluentes de quatro dias, e o lodo gerado bem como a água efluente será 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 365 
 

contratada empresas, uma para limpeza da fossa, filtro e outra para retirar a água da caixa 

reservatório de efluente.  

 

A refrigeração dos selos mecânicos, os after cooler de compressores, os trocadores de calor 

água e óleo terão suas águas servidas direcionadas para caixa separadora água e óleo. Para um 

posterior reuso, estas águas serão tratadas na ETAR e direcionadas para as torres de refrigeração. 

A água que passará pela caixa separadora de água e óleo será reutilizada ou direcionada para 

irrigação de lavoura de cana. Nos tanques de óleo diesel de aproximadamente 5000 litros, para 

alimentação de motogeradores de emergência. 

 

O tanque de óleo diesel apresentará contensão impermeabilizada para armazenar o volume 

do tanque em questão, nesta contensão haverá duas saídas com válvulas sendo uma para caixas 

reservatório para reaproveitamento. E a outra direcionadas para caixas separadora água e óleo, e 

as águas limpas direcionadas para poço sumidouros e valas de infiltração e caso ocorra over flow 

serão direcionadas para irrigação de lavoura de cana. 

 

Estima-se que serão gerados de 8,75 m3/h a 10,25 m3/h de efluente líquido. Considerando 

que a UTE funcionará durante 24 horas durante os 30 dias do mês, haverá uma geração de 

6.300m3/mês a 7.380 m3/mês. 

 

4.15.3.2. Balanço hídrico dos efluentes líquidos gerados em todas as unidades  

 

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. O sistema prevê o tratamento do efluente oleosos e contaminados. Os efluentes líquidos 

seguem para uma etapa de pré-tratamento, nos equipamentos listados: 

 Bacia de contenção – dedicada ao efluente contaminado; 

 Tanque de gradeamento – dedicado ao efluente contaminado; 

 Separador água/óleo – dedicado ao efluente oleoso. 
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Figura 221: Caixa de recuperação de contenção do tanque de diesel. 
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Figura 222: Fluxograma da caixa separadora de água e óleo.
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4.15.3.3 Descrição e fluxograma dos sistemas de controle. 

 

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 específicas. O sistema de tratamento de efluentes 

industriais possuirá os seguintes equipamentos: 

 Desarenador; 

 Bacia de equalização (tanque de neutralização); 

 Decantador/Flotador; 

 Bombas de água de reuso. 
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Figura 223: Fluxograma do Desarenador. 
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Figura 224: Fluxograma do Desarenador. 
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4.15.4. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

4.15.4.1. Descrição dos parâmetros de projeto 

 

 A fossa séptica para esgotamento sanitário foi dimensionamento para um total de 470 

pessoas, considerando o quantitativo de funcionários da usina durante operação normal.  A seguir 

são apresentados os memoriais de cálculo. 

 

 Memorial de Cálculo 

 

Fossa Séptica Banheiro (NBR 7229/93) 

 

Tipo de solo: arenoso argiloso 

Coeficiente de infiltração (Ci): 60 litros/m².dia 

Tipo de prédio: Fábrica em geral 

Número de contribuintes (N): 470 pessoas 

Intervalo entre limpezas: 1 ano  

Temperatura da tabela: 22º C 

Contribuição diária de esgoto (C)= 70 litros/pessoa.dia 

Contribuição diária de lodo fresco (Lf)= 0,3 litros/pessoa.dia 

Período de detenção dos despejos (T) = 0,5 dias 

Taxa de acumulação total de lodo (K) = 57 dias  

 

Dimensionamento da Fossa Séptica - Fossa Prismática Retangular Duas Células 

V = 1000 + N (C T + K Lf) = 25.487 litros 

Largura - 3,00 metros 

Comprimento - 5,00 metros 

Altura - 2,50 metros 

Altura útil - 2,00 metros 
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Volume útil 30.000 litros   

 

Dimensionamento da Vala de Infiltração e Poço Sumidouro 

 

 Vala de Infiltração 

Área de infiltração (A = L / Ci) = 548,333 m² 

Profundidade útil da Vala (h) = 2,60 metros 

Largura da Vala (m) = 1,50 metros 

Comprimento da Vala infiltração (A/ área util da seção) = 81.85 m 

Três valas de 27,3 m 

 

Se usarmos três Poço sumidouro   

Diâmetro - 1,5 m 

Área - 1,767 m2  

Profundidade 2m  

Altura útil 1,5m  

Área parede lateral 7,068m2 total de 8,836 m2 

Teremos 26,508 m2 

 

Área para infiltração passaria para:  

Área de infiltração (A = L / Ci) = 521,825 m² 

Profundidade util da Vala (h) = 2,60 metros 

Largura da Vala (m) = 1,50 metros 

Comprimento da Vala infiltração (A/ área util da seção) = 77,88 m 

Três valas de 25,97 m. 
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Figura 225: Fluxograma da fossa-séptica compacta. 
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 A fossa séptica e o filtro com caixas de acumulação de efluentes foram dimensionados  

para 2100 a 2500 pessoas durante a fase de implantação do empreendimento, já que na etapa de 

construção poderá haver um pico de 2500 funcionários. Vale destacar que os efluentes serão 

coletados por empresas específicas que apresentem CADRI. 

 

4.15.4.2. Descrição do sistema de tratamento de esgotos sanitários e águas residuais de refeitório 

e de cozinha. 

 

Para o tratamento e disposição dos efluentes sanitários foi previsto um sistema de esgoto 

sanitário que consiste na construção de fossa séptica, uma unidade que atua química e fisicamente 

nos dejetos. A fossa séptica purifica a água vinda dos banheiros do empreendimento para ser 

devolvida ao meio ambiente com o mínimo de impacto ambiental. Após o tratamento, o efluente 

será encaminhado para a reutilização na irrigação de áreas verdes, poços sumidouros e valas de 

infiltração.  

É importante ressaltar que no empreendimento em questão não haverá cozinha, apenas 

locais de vivência onde serão realizadas as refeições, visto que as refeições dos funcionários serão 

fornecidas por empresa terceirizada especializada na entrega de alimentos.  

Os efluentes provenientes do refeitório serão coletados através de rede coletora e 

encaminhados para uma caixa de gordura antes de passar pelo sistema de tratamento. Enquanto 

que os efluentes oriundos dos sanitários serão encaminhados para uma fossa séptica, já descrita no 

item anterior, onde o projeto e dimensionamento do sistema deverão ser feitos de modo a atender 

as recomendações estabelecidas nas normas ABNT NBR-7229 e NBR-8160, considerando um 

máximo de 470 pessoas. 

 

4.15.5. Águas Pluviais Contaminadas 

 

4.15.5.1. Apresentar as fontes de águas pluviais contaminadas  

 

 Parte das águas pluviais incidentes na área da planta da UTE será absorvida pelo solo e o 

restante do volume será coletado na bacia de contenção de águas pluviais, que terá como principal 
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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. 

Para evitar a contaminação das águas pluviais serão construídos sistemas de drenagem desta água, 

a água da chuva percorrerá as valas de drenagem e serão encaminhadas para a irrigação da lavoura 

de cana-de-açúcar, já que esta água está isenta de hidrocarbonetos  e outras contaminações. Segue 

abaixo o sistema de drenagem da UTE Santa Cruz Rolugi. 

 

 

Figura 226: Sistema de Drenagem da UTE Santa Cruz Rolugi. 

 

Nas áreas de armazenamento de óleo diesel para geradores de emergência, haverá área de 

contenção e direcionamento da água de chuva com caixas separadoras de água e óleo, e drenagem. 

Além disso, terá tanques de acumulação estanque para recuperação, caso ocorra vazamento de 

óleo na contenção. 



 

 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Descrição do Empreeendimento 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

IV - 376 
 

 

Figura 227: Caixa de recuperação de contenção do tanque de diesel. 
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Figura 228: Fluxograma da caixa separadora de água e óleo
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4.15.5.1. Proposta de controle bacias de acumulação das águas pluviais contaminadas  

 

Haverá bacias de acumulação nos tanques de óleo diesel. O conceito de bacias de 

acumulação ou contenção podem ser aplicados em diferentes atividades, já que formam barreiras 

que preservam o exterior contra eventuais vazamentos. No caso dos grupos geradores, esses 

dispositivos evitam que o diesel utilizado seja desperdiçado e contamine o meio ambiente, 

preservando a área em que estão instalados os equipamentos.  

 

Uma vantagem da bacia de contenção é a possibilidade de reutilização do óleo que 

eventualmente for derramado no recipiente. A bacia de contenção impede o desperdício e preserva 

o diesel em sua base, permitindo sua reutilização no próprio grupo gerador e ainda diminuindo os 

gastos com a compra de mais óleo diesel. 

 

A bacia de acumulação nos tanques de óleo diesel, contará com muros de direcionamento e 

contensão conforme descrito no item anterior. Além disso, existirá um sistema de tratamento de 

águas residuais das torres de resfriamento com decantação, clarificação e filtragens para reuso da 

água na indústria. 

 

Para o controle da bacia de acumulação serão realizadas inspeção periódicas no campo, que 

visam observar de maneira superficial as várias estruturas que constituem o sistema de acumulação; 

e avaliação das condições de funcionamento ou de segurança da estrutura, utilizando ferramentas  

auxiliares e conhecimento teórico. 

 

4.15.6. Resíduos sólidos urbanos e industriais  

 

4.15.6.1. Levantamento dos possíveis resíduos a serem gerados 

 

 Fase de Implantação 

 

http://www.tecnogerageradores.com.br/categoria/grupos-geradores/
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Durante a fase de implantação do empreendimento, serão gerados resíduos como: papel 

sanitário, lixo orgânico, papéis, papelões, plásticos, embalagens e entulhos da obra civil da usina e 

materiais contaminados com óleos lubrificantes. O quadro a seguir detalha a classificação dos 

resíduos da fase de implantação. 

 

Quadro 82: Classificação dos Resíduos da UTE Santa Cruz Rolugi  

Resíduo Classificação 

Resíduo de papel e papelão Classe II 

Embalagens de alumínio Classe II 

Latas vazias Classe II 

Copos plásticos e garrafas plásticas Classe II 

Vidros Classe II 

Rejeitos de madeira Classe II 

Restos de alimentos Classe II 

Resíduos de construção Classe II 

Resíduos de óleos para lubrificação de máquinas  Classe I 

Embalagens contaminadas com óleos lubrificantes e Diesel  Classe I 

Tecidos contaminados com Diesel e/ou óleos lubrificantes  Classe I 

 

Todos os resíduos classificados como Classe II (inertes) serão descartados em lixeira pública 

para serem coletados pela prefeitura de Campos dos Goytacazes. Já os resíduos classificados como 

Classe I (perigosos) deverão ser acondicionados em recipientes apropriados, identificados e 

estocados adequadamente em galpão construído para esta utilidade, até serem removidos por uma 

empresa credenciada que possa realizar a destinação final deste resíduo. 

 

 Fase de Operação 

 

Ao longo da fase de operação, a geração de resíduos sólidos no processo produtivo será 

muito pequena, uma vez que a principal fonte desses resíduos num empreendimento do gênero 

seria a unidade de água desmineralizada para caldeiras. Durante a fase de operação da UTE serão 

gerados resíduos sólidos industriais: perigosos (Classe I) e não-perigosos (Classe II) gerados pelo 
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processo industrial, bem como resíduos das estações de tratamento de efluentes e água (lodo), 

além dos resíduos sólidos domésticos. 

 

Resíduos industriais não perigosos 

 

 Geração do resíduo 

No processo de filtração do sistema de desmineralização de água, nas valas de drenagem de 

equipamentos e na estação de tratamento de efluentes domésticos ocorrerá a geração de resíduos 

industriais não perigosos, como exemplo a lama decantada após filtração. Também haverá a 

geração de resíduos administrativos originários das atividades normais de escritório e administração 

interna que também são considerados não perigosos. 

 

 Destinação do resíduo 

A lama gerada no processo de desmineralização da água será destinada para local 

previamente definido e próprio para este fim. O lodo gerado na UTE, proveniente das estações de 

tratamento de água e efluentes industriais e domésticos 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 sólidos gerados pelas atividades administrativas serão destinados à coleta 

seletiva, para que, posteriormente, os mesmos possam ter a destinação adequada, quer s eja 

reutilização, recuperação, reciclagem ou outra forma de disposição final. 

 

Resíduos industriais tóxicos e perigosos 

 

 Geração do resíduo 

Na UTE Santa Cruz Rolugi serão produzidos resíduos industriais perigosos como os: os 

resíduos oleosos, de tintas e solventes, resíduos provenientes da manutenção e operação de 
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equipamentos, bem como panos, estopas, papéis, etc., contaminados por esses produtos , assim 

como resíduo oleoso proveniente do separador de água e óleo. 

 

 Destinação do resíduo 

Todos os materiais contaminados por óleos, solventes e tintas, como panos, estopas, papéis 

e outros resíduos serão descartados separadamente em caçambas metálicas identificadas e com 

tampas. Recomenda-se, ainda, que as caçambas se mantenham fechadas para evitar o contato dos 

resíduos com a água da chuva. Posteriormente, serão encaminhados para aterro industrial da 

região, devidamente licenciado. O resíduo oleoso proveniente dos separadores de água e óleo (SAO) 

será retirado por caminhões e encaminhado para recuperadoras ou tratado antes da disposição em 

aterro industrial. 

 

Resíduos Domésticos 

 

 Geração do resíduo 

Os resíduos domésticos previstos de geração na fase de operação serão provenientes das 

atividades operacionais, administrativas e de apoio, e abrangem papéis, restos de comida, outros. 

Considerando que haverá 407 funcionários na UTE, e uma geração média de 550 g de 

resíduo/pessoa/dia, estima-se a geração de 223 kg/dia de resíduos sólidos domésticos. 

 

 Destinação do resíduo 

Os resíduos domésticos gerados serão segregados e enviados para reciclagem. Destaca-se 

que 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. 
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4.15.6.2. Definição dos sistemas de manuseio, acondicionamento, coleta, transporte e destinação 

final dos resíduos  

 

Durante a implantação e a operação do empreendimento, haverá atividades como: 

manutenção de equipamentos e instalações, atividades administrativas , sistema de 

desmineralização de água e demais atividades que podem gerar resíduos de origem industrial e 

doméstica. Os resíduos sólidos gerados no empreendimento serão identificados, coletados, 

separados e destinados de acordo com sua classificação. O empreendedor implantará o Programa 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para que, de forma efetiva, sejam tomadas todas as 

providencias para a gestão controlada dos resíduos sem danos ao meio ambiente e a saúde pública.  

A destinação final dos resíduos sólidos da fase de operação da UTE já foram descritos no item 

anterior. 

 

Medidas recomendadas para o gerenciamento de resíduos 

 

• Remoção periódica dos detritos gerados pela obra e pelos trabalhadores, bem como o 

encaminhamento ao aterro sanitário do município;  

• Todos os resíduos sólidos devem ser dispostos de maneira adequada visando atender a 

legislação vigente, seja pela priorização da recuperação, reciclagem, reutilização, co-processamento 

ou destinação final em aterros sanitários 

• Atendimento ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

 

4.15.6.3. Proposta de Gestão de Resíduos  

 

A Gestão de Resíduos seguirá os princípios e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS - Lei Federal nº 12.305/10). O gerenciamento de resíduos sólidos é definido 

como um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos (aquilo 

que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e dos rejeitos (aquilo que não pode 
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ser reciclado ou reutilizado), de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

 

A proposta de gestão buscará a prevenção e a redução na geração de resíduos, promovendo 

a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos. 

 

Os princípios e diretrizes da gestão de resíduos são apontadas a seguir: 

 

o Princípio da gestão integrada de resíduos sólidos – adotar ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural, tecnológica e social, com controle social e 

sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

 

o Princípio do consumo sustentável/consciente - recomendações de adoção de 

padrões sustentáveis de consumo de forma a atender as necessidades das atuais 

gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade 

ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras  

 

o Princípio da inclusão social na cadeia da gestão de resíduos sólidos – reconhecer o 

resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor socia l, 

gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Com isso, visar incluir o 

trabalho de grupos historicamente excluídos, como catadores de materiais 

recicláveis, em etapas específicas da gestão de resíduos sólidos. 

 

o Princípio da prevenção e precaução - buscar relacionar os riscos ambientais já 

conhecidos que possam ser passíveis de atividades de mitigação; com a finalidade de 

proteger o meio ambiente. 
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4.15.7. Quanto à Linha de Transmissão  

 

4.15.7.1. Informar os acessos permanentes, as restrições de uso e ocupação do solo da faixa de 

servidão, as medidas preventivas e corretivas de segurança e ambientais previstas . 

 

Uso e ocupação do solo na faixa de servidão  

 

Algumas atividades, tais como horticultura, fruticultura, plantações de milho, trigo, arroz, 

dentre outras, são permitidas nas áreas B e C da faixa de servidão. A aprovação das benfeitorias está 

relacionada à sua localização na faixa. Na tabela a seguir, alguns exemplos do que se pode ou não 

fazer dentro da faixa de servidão uso e ocupação de solos.  

 

Quadro 83: Tipos de uso na faixa de servidão 

Tipo de Uso Área A Área B Área C 

Moradias Não Não Não 

Áreas recreativas, industriais, comerciais e culturais Não Não Não 

Benfeitorias de apoio à agropecuária  Não Sim Sim 

Veículos agrícolas Não Sim Sim 

Cultura de cana-de-açúcar e /ou outras que processam queimadas  Não Não Não 

Depósitos de materiais não inflamáveis Não Não Sim 

Depósitos de materiais inflamáveis  Não Não Não 

Instalações elétricas e mecânicas  Não Não Não 

Cercas de arame, passagem e porteiras  Sim Sim Sim 

Tubulações e calhas metálixas de irrigação Sim Sim Sim 

Plantações rasteiras Sim Sim Sim 

Culturas de pequeno e médio porte Não Sim Sim 

Florestamento/reflorestamento de médios e grandes portes  Não Não Não 

Irrigação Sim Sim Sim 

Deslocamento de pessoas na faixa Sim Sim Sim 

Fonte: Furnas 
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 Faixa de domínio 

Faixa de terra ao longo do eixo da linha da LT aérea, declarada de utilidade pública, adquirida 

pelo proprietário da linha por meio de acordo por instrumento público extrajudicial, decisão judicial 

ou prescrição aquisitiva, devidamente inscrita no cartório de registro de imóveis. (CPFL, 2007).  

 

 Faixa de segurança 

Faixa de terra ao longo do eixo da LT, necessária para garantir seu bom desempenho e a  

segurança das instalações e de terceiros. (CPFL, 2007).  

 

 Largura da faixa de segurança 

Espaço de terra transversal ao eixo da LT e determinado em função de suas características 

elétricas e mecânicas, necessário para garantir o bom desempenho da LT, sua inspeção e  

manutenção e a segurança das instalações e de terceiros.  

É determinada em função das características civis, elétricas e mecânicas da LT, visando 

garantir a operação, inspeção e manutenção da linha, além da perfeita segurança das instalações e 

de terceiros.  

Caso, na fase de projeto, seja constatada a necessidade de faixa adicional, pela presença de 

plantações de elevado porte ou edificações que venham a prejudicar a operação ou a manutenção 

da LT, a largura da faixa prevista junto à ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica deve abranger 

estes obstáculos.  

 

 Espaçamentos verticais mínimos das faixas de servidão 

A ocupação adequada e a conservação das faixas de servidão e de segurança contribuem 

para garantir a plena operação, a execução dos serviços de manutenção, a maior rapidez na 

localização de anomalias nas linhas, bem como, a preservação do meio ambiente e a segurança de 

pessoas e bens em suas proximidades. Os espaçamentos verticais mínimos das faixas de servidão 

têm dimensões pré-estabelecidas, conforme figura abaixo:  
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Figura 229: Espaçamentos verticais mínimos 
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 Distância de cabo 

É o afastamento mínimo do cabo condutor e seus acessórios energizados a quaisquer partes, 

energizadas ou não, da própria linha e ao solo ou a obstáculos próximos à linha, conforme 

prescrições da NBR 5422. 

 

 

Figura 230: Espaçamentos verticais mínimos. Fonte:  Furnas 

 

H=espaçamento do condutor ao solo 

D= espaçamento vertical do condutor ao topo da vegetação ou obstáculo 

Δ =desnível transversal do terreno em relação ao eixo de linha 

h=altura admissível para permanência da vegetação ou obstáculo na faixa. 

H= (H-d)+- Δ 

 

Quadro 84: Tipos de uso na faixa de servidão 

Tensão (KV) “d” (metros) 

138 6,5 

230 7,0 

345 8,0 

500 8,5 

600 10,0 

750 12,0 

Fonte: Furnas 
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4.15.7.2. Indicar tipos e periodicidade das atividades de manutenção  

 

A frequência de inspeção das locações das faixas deve ser realizada mensalmente. 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.  

 

4.15.7.3. Procedimentos operacionais rotineiros de conservação dos  acessos e da faixa de servidão 

 

Serão realizadas inspeções da faixa de servidão 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, coloca r 

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; 
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 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. 

 

As inspeções serão realizadas pela a manutenção da UTE Santa Cruz (ROLUGI) 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; 

 

4.15.8.4. Estimar a mão de obra necessária à operação do empreendimento. 

 

Na fase de inicial de operação da UTE SCR, haverá 500 funcionários, no entanto, esse 

quantitativo será reduzido para 407 funcionários, conforme descritos nos quadros a seguir: 
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Quadro 85: Mão de obra na Indústria. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Coordenador de manutenção mecânica  Eng mecânico Diurno 1 1     

Coordenador demanutenção elétrica  Eng elétrico Diurno 1 1     

Coordenador de manutenção instrumentação Eng eletronico Diurno 1 1     

Coordenador de produção de energia  Eng elétrico Diurno 1 1     

Engenheiro elétrico - encarregado Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico-encarregado Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletrônico - encarregado Eng eletronico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro eletricista junior Eng elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro mecânico junior Eng mecânico Turnos 4  1 1 1 1 

Engenheiro químico junior Eng  químico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 1 Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção 2 Técnico elétrico Turnos 8  2 2 2 2 

Auxiliar eletricista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Mecânico manutenção 1 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Mecânico manutenção 2 Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Encanador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante caldeiraria e mecânica Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Soldador Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Caldeireiro Técnico mecânico Turnos 8  2 2 2 2 

Líder instrumentista Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao geradores Técnico elétrico Turnos 4  1 1 1 1 

Líder operacao caldeiras  
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 4  1 1 1 1 

Operador caldeiras COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Operador gerador COI 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação caldeiras CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação casa de forças CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 8  2 2 2 2 

Ajudante operação util idades  CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica 
Turnos 16  4 4 4 4 
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Líder operação util idades CAMPO 
Técnico mecatrônica ou 

eletromecânica ou 

técnico químico 

Turnos 4  1 1 1 1 

Operador ETA 
Técnico ambiental ou 

técnico químico 
Turnos 8  2 2 2 2 

Segurança 2º grau completo Turnos 8  2 2 2 2 

Pedreiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Servente 2º grau completo Turnos 2 2     

Jardineiro 2º grau completo Turnos 2 2     

Encanador pvc 2º grau completo Turnos 1 1     

Lixeiro 2º grau completo Turnos 3 3     

Faxineiro 2º grau completo Turnos 4 4     

Analista pcp Eng elétrico Diurno 2 2     

Analista pcm 
Eng Elétrico, eng 

Produção, Eng Mecânico 
Diurno 2 2     

Engenheiro civil  Eng civil  Diurno 1 1     

Engenharia segurança Eng seg trabalho Diurno 2 2     

Líder analista laboratório Eng  químico Diurno 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Analista laboratorio Tec  químico Turnos 8  2 2 2 2 

Programador Técnico informatica Diurno 2 2     

Técnico informatica Técnico informatica Diurno 1 1     

Técnico eletronica Técnico eletronica Diurno 1 1     

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Turnos 4  1 1 1 1 

Motorista 
2º grau completo - CNH 

D/E 
Diurno 1 1     

Cozinha industrial  2º grau completo Turnos 20  5 5 5 5 

Técnico segurança do trabalho Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico meio ambiente Técnico  1 1     

Almoxarife Técnico  4  1 1 1 1 

Torneiro mecânico Técnico  1 1     

Técnico refrigeracao Técnico  1 1     

Frezador Técnico  1 1     

Desenhista industrial  
Técnico elétrico - mecan 

ico 
 1 1     

Desenhista civil  e elétrico Técnico edificações  1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Médico do trabalho Medico  2 2     

Enfermeiro trabalho Enfermeiro  2 2     

Técnico enfermagem Técnico  4  1 1 1 1 

Motorista de ambulancia 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 4  1 1 1 1 

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Segurança patrimonial  
2º grau completo - CNH 

D/E 
 16  4 4 4 4 

Eletricista manutenção  alta tensao 1 Técnico elétrico  4  1 1 1 1 

Eletricista manutenção alta  2 Técnico elétrico  8  2 2 2 2 

Engenheiro eletricista trainee Eng elétrico  1 1     

Engenheiro mecânico trainee Eng mecânico  1 1     

Engenheiro Eletronico  trainee Eng eletronico  1 1     

Engenheiro químico trainee Eng químico  1 1     

Motorista munck 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 8  2 2 2 2 

Motorista de onibus 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 3 3     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Período 
Total de 
postos 

Diurno 
(8 as 18h) 

Turno A 
(7 as 13h) 

Turno B 
(13 as 19h) 

Turno C (19as 
01h) 

Turno D (01 
as 7h) 

Motorista de caminhão  coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Motorista  van coleta 
2º grau completo - CNH 

D/E 
 1 1     

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  8  2 2 2 2 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Técnico produção ou químico Técnico  4  1 1 1 1 

Serviços gerais 1º grau  4 4     

Serviços gerais 1º grau  12  3 3 3 3 

Total de Funcionários 360 56 76 76 76 76 

 

Quadro 86: Mão de obra no Administrativo. 

Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Diretor financeiro e administrativo Engenharia 1 1     

Diretor industrial  Engenharia 1 1     

Diretor  comercial  Engenharia. Adm. 1 1     

Gerente industrial  Engenharia 1 1     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Gerente administrativo Eng. Econ. Adm empr. 1 1     

Depto juridico Advogado 1 1     

Depto juridico Assitente advogado 1 1     

Depto compras Comprador senior 1 1     

Depto compras Comprador pleno 2 2     

Controle geracao e vendas -produção e 

exportacao de energia 
Analista produção 2 2     

Financeiro Escriturario 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Depto rh e dp Líder rh 1 1     

Depto rh e dp Psicológa 1 1     

Depto rh e dp Analista rh 3 3     

Refeitorio terceirizado Nutricionista 1 1     

Almoxarifado Almoxarife l íder 1 1     

Limpeza escritorio administrativo Faxineiro 3 3     

Contabilista senior Contabilista 3 3     

Auxiliar contabil  Técnico contabilista 2 2     

Líder financeiro Economista 1 1     

Auxiliar serviços financeiros  Economista 2 2     

Office boy 2º grau 2 2     

Fiscal  Escriturario 2 2     

Auxiliar fiscal  Escriturario 1 1     

Recepção Secretaria 2 2     
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Cargo e Função Formação- Qualificação Total de Postos 
Diurno 

(8 as 18h) 
Turno A 

(7 as 13h) 
Turno B 

(13 as 19h) 
Turno C 

(19as 01h) 
Turno D (01 

as 7h) 

Contabilista  junior Contabilista 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 1 1     

Guarda - portaria escritorio 2º grau 4  1 1 1 1 

Total de Funcionários  47 43 1 1 1 1 
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4.15.8. Quanto à adutora 

 

4.15.8.1. Características construtivas e de projeto do duto 

 

Linha de Adução (Tubulação do Sistema) 

 

Com uma extensão de aproximadamente 803,23 m, a partir do ponto de captação, a linha 

de adução seguirá dentro do terreno da Usina Sobrasil e ao longo da divisa do terreno e a calçada, 

na travessia da rua presidente Vargas com uso da faixa de domínio, porem a sua passagem será 

realizado em galerias já existente para tubulações de águas até a UTE. Os desenhos anexos mostram 

respectivamente a planta baixa e o perfil do sistema de adução.  

Vazão 500 m3/ hm 45mca, desnível 12 m. 

Diâmetro sucção 18 polegadas -> V= 0,8459m/s  

Diâmetro recalque 14 polegadas -> V= 1,0707m/s 

Vazão 0,1388m3/s  

 

A linha de adução será dividida em 3 trechos, sendo primeiro trecho de tubo aço carbono 

com diâmetro de 400 mm, depois um trecho de tubos PVC dustil fort 400mm e o último trecho com 

tubo de aço carbono ASTM A36 de 400 m. os tubos serão revestidos externamente com zinco 

metálico e pintura betuminosa. Os tubos PVC são tubos industriais com ponta, bolsa e anel de 

borracha para junta elástica labial, e instalação enterrada, sendo evitadas soldas químicas ou 

elétricas durante a implantação. 
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Figura 231: Detalhe da rede de água. 

 

4.15.9. Quanto ao gasoduto 

 

4.15.9.1. Caracterização do produto a ser transportado 

 

Características físico-químicas do gás natural 

 Estado físico: gasoso. 

 Cor: incolor. 

 Odor: artificial ou inodoro. 

 

Informações toxicológicas 

 Sintomas: por inalação, pode provocar irritação vias aéreas superiores (ouvido, nariz, 

garganta e olhos), tosse, dor de cabeça, náusea, tonteira e confusão mental.  
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 Efeitos locais: Por inalação pode provocar irritação das vias aéreas superiores (ouvido, nariz, 

garganta e olhos), tosse, dor de cabeça, náusea, tonteira e confusão mental. Por contato 

com a pele: leve irritação. Contato com os olhos: irritação nos olhos. 

 

 Toxicidade crônica: Inalação: não há efeito acumulativo. Porém, pela presença de compostos  

de enxofre, pode produzir irritação crônica (traqueia e brônquios). Em altas concentrações  

atua como asfixiante simples por reduzir a concentração do oxigênio. 

 

Materiais/substâncias incompatíveis 

Cloro, dióxido de cloro e oxigênio líquido. 

 

Informações ecológicas 

 Mobilidade: sendo um gás de baixo peso molecular, se dissipa facilmente. 

 

 Compartimento alvo do produto: ar. 

 

 Ecotoxicidade: Efeitos sobre organismos aquáticos: não é considerado passível de causar 

danos à vida aquática. Efeitos sobre organismos do solo: não é passível de causar danos ao 

solo. 

 

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. A UTE Santa Cruz Rolugi, também 

contará com coeficientes de segurança indicados nas ABNT. 
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4.15.9.2. Procedimentos operacionais rotineiros de conservação e operação do duto 

 

Serão realizadas inspeções da faixa de servidão do gasoduto com o objetivo de verificar 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. 

 

4.15.9.3. Necessidades de acessos por meio de propriedades de terceiros e de limpeza da faixa de 

servidão 

 

A linha de alta tensão 345kV será paralelo a estrada municipal Santa Cruz – Tapera. A trecho 

perto do bay da UTE Santa Cruz e após a travessia sobre a ferrovia, uma extensão de rede de 400m 

aproximadamente terá a faixa de domínio com acesso pela propriedade de Agrícola Santa Olga ou 

pela estrada da Tapera – Santa Cruz. A linha de gás será paralela a ferrovia e depois será paralela a 
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um carreador de plantio de cana, na sequencia uma travessia subterrânea (túnel a ser construído) 

pela Avenida São Fidelis (RJ 158) e depois o gasoduto segue paralelo a Avenida São Fidelis (RJ158) 

em área de plantio de cana em sentido ao citygate, depois do citygate será uma área de pastagem 

e canavial até o GASCAV Cabiúnas - Vitoria. 

 

A adutora sairá da captação no rio Paraíba do Sul em terreno da Empresa Sobrasil S.A., depois  

seguir na divisa da Empresa Sobrasil S.A. e área pública Municipal seguindo para UTE Santa Cruz 

ROLUGI. A tubulação de água terá uma travessia subterrânea da avenida presidente Vargas 

(existente), e depois da travessia a tubulação segue por terreno da Empresa Sobrasil S.A e área 

pública municipal (rua sem nome) até terreno da UTE Santa Cruz ROLUGI. 

 

4.15.9.4. Intervenções para manutenção e conservação da faixa e troca de trechos dos tubos  

 

A conservação da faixa, limpeza e acero da área de domínio e servidão do gasoduto e 

aquaduto será responsabilidade da Rolugi. Serão colocadas placas de sinalização e periodicamente 

a área do entorno será roçada. As tubulações com especificações para maior durabilidade do 

gasoduto encamisados e aquaduto em PVC dusctil fort ponta e bolsa com duplo anel labial para 

vedação. 

 

4.15.9.5. Sistema de controle de vazão, de odorização e de abertura e fechamento de válvulas 

 

Medidor de vazão mássico coriolis, é um instrumento medidor de vazão que a mede por 

meio da medição da oscilação (vibração) de um tubo interno ao medidor por meio da aplicação o 

princípio de Coriólis que é uma técnica direta ou dinâmica que gera um sinal proporcional a vazão 

mássica, e praticamente independente das propriedades do material, tais como condutividade, 

pressão, viscosidade ou temperatura e ainda pode ser utilizada para determinar a densidade do 

produto circulante. 
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As conexões do medidor coriolis às tubulações são geralmente flangeadas para facilitar 

troca, inspeção e manutenção do instrumento. E independentemente da quantidade de tubos  

internos os medidores tipo coriolis tem duas conexões a de entrada por onde entra o fluido no 

medidor e o de saída por onde sai o fluido após de passar pelo sistema de medição. 

 

O exitador é um dispositivo presente em todos os medidores tipo coriolis ele é o elemento 

responsável por provocar uma certa frequência de vibração na tubulação e também possibilita a 

medição não só da densidade como a vazão mássica como veremos mais adiante. 

 

Os sensores eletromagnéticos (eletroímãs) são muito sensíveis as vibrações dos tubos de 

medição pois pouquíssimos milímetros de oscilação nas vibrações des ses tubos significam 

significativas alterações da vazão mássica da tubulação. Eles se encontram geralmente aos pares 

em trechos retos dos tubos de medição. 

 

O transmissor é um instrumento que recebe um sinal dos sensores magnéticos tratam-no 

num circuito eletrônico e geram a saída num sinal padronizado. O corpo é a parte que reveste o 

instrumento e possui os bocais de entrada e de saída. Ela não fica em contato com o tubo medidor, 

mas sustenta o exitador e os sensores magnéticos.  

 

4.15.9.6. Sistemas de segurança associados ao empreendimento 

 

Os sistemas de segurança previstos no gasoduto serão aqueles aplicados nas instalações da 

UTE. Destacam-se o sistema de combate a incêndio, válvulas de segurança para pressão (PSV), 

válvulas de bloqueio, intertravamento de processos, etc. Além disso, haverá um sistema com gás 

carbônico para extinção de incêndio nas turbinas a gás e também nos transformadores de grande 

potência, com sensores de calor e alarmes, sensores de gás, sensores de temperatura.  
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4.15.9.7. Procedimentos para controle de uso e ocupação do solo para as áreas de servidão do 

duto 

 

 Faixa de servidão de 60m, 30 m de cada lado da linha para LT 345kV mais 6 m de faixa de 

manutenção e segurança;  

 15 metros de faixa de domino da ferrovia, 7,5 m de cada lado do eixo da ferrovia; 

 Faixa de servidão e domino da rede aquaduto 4 m; 

 

 

Figura 232: Sinalização para os dutos . 

 

A área de Concessão uso e ocupação de solos de domínio da rede de gás são 20 metros 

demarcados por mourões de concreto BR e servidão de faixa adjacente de 15 metros de cada lado, 

sendo que os primeiros 2 metros de faixa paralela aos piquetes - mourões BR mesmo sendo 

servidão, nada poderão ser construídos.  

 

As construções na faixa adjacente deverão ser aprovadas pela PETROBRAS e todas as 

travessias sobre a faixa de domínio tem de ser autorizadas pela Petrobras Transpetro. A área da 

Concessão de servidão da Linha de energia EPE / O.N.S será 30 metros de cada lado da linha, tendo 

um total 60 metros.  
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Figura 233: Área onde será construída o citygate UTE 

Santa Cruz–ROLUGI. 

 

Figura 234: Mourão de piquete da Transpetro 

Petrobras. 

 

 

Figura 235: Área de segurança. 
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4.15.9.8. Procedimentos e sistemas de monitoramento e detecção de vazamento, bem como 

periodicidade. 

 

Haverá medidores de vazão mássicos tipo coriolis e transmissores de pressão em pontos a 

ser definido para indicar se ocorrem vazamentos, esses medidores são interligados ao sistema por 

fibras óticas, sistema supervisão da rede e do citygate. 

 

4.15.9.9. Acompanhamento das condições geotécnicas do substrato 

 

Com o término da terraplanagem, será iniciada a etapa de instalação das fundações o dos 

equipamentos e sistemas da UTE. Para dimensionamento da fundação, serão utilizados resultados 

das sondagens geotécnicas realizadas na área e os dados de cargas dos equipamentos que serão 

fornecidas pelos fabricantes dos equipamentos.  

 

As fundações serão construídas em concreto armado e projetadas  em conformidade as 

normas ABNT. O processo de colocação das fundações se inicia com a definição do gabarito onde se 

definem as bases das máquinas, se for estaca raiz ou hélice continua uma máquina perfuratriz, 

perfuração do solo e se concreta à estaca com a armadura, se for estaca pré-fabricada serão 

cravadas ao solo por bate estacas, caso sejam estacas Strauss serão realizadas perfurações por 

percussão e à estaca concretada com a armadura na sequência. 

 

A profundidade e o diâmetro dos furos são definidos em projeto de fundação, levando em 

consideração cargas, momentos, e o tipo de solo. As primeiras áreas a receberem as fundações 

serão as bases das turbinas a gás, torres de transmissão de energia e torres de resfriamento.  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 de concreto para os equipamentos e sistemas, torre de resfriamento. 
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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. porem essa terra será usada para montar os greides das ruas e 

terraplenagem da subestação de energia e pisos das construções. A construção das bases de 

concreto dos equipamentos e sistema da UTE fundações das construções e fortificações de 

escritórios, oficinas, banheiros, salas de CCM e salas de subestação blindadas unitárias, serão 

realizadas após as termino das bases dos turbo geradores a gás.  

 

As bases dos equipamentos serão construídas utilizando-se concreto estrutural de 

resistência superior fck = 45 Mpa, vergalhões de aço CA 60 e CA50 de diâmetro nominal a ser 

definido no projeto da armadura, nos pisos inferiores serão utilizadas telas eletrosoldadas. 

 

O tipo de fundações das construções de prédios que abrigarão as Sala de Controle, Sala de 

Controle da Subestação, Oficina, Almoxarifado, Salas Administrativas, Refeitório, Vestiário e 

Guarita, será definida após projeto civil, estrutural, assim poderá ser Strauss, perfuratriz ou hélice 

continua dependendo da carga solicitado nas bases. 

 

Além dos prédios mencionados acima, também serão iniciadas as obras civis da estação de 

tratamento de água, tratamento de efluentes e torre de resfriamento. Os tipos de fundações serão 

definidos após projeto civil, estrutural, assim poderá ser Strauss, perfuratriz, estacas cravadas ou 

hélice continua dependendo da carga solicitado nas bases. Além da planta UTE Santa Cruz (ROLUGI), 

também existirão outras quatro frentes de trabalho com projetos de fundações e construções, no 

citygate e na subestação entroncamento em Tapera e linha de transmissão, perfuração do solo e 

construção do gasoduto e aquaduto. 
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4.15.9.10. Sistemas de bloqueio e de comunicação no caso de acidentes 

 

A ROLUGI terá uma sala de controle de operação das máquinas. Os medidores de energia 

Ambiente de Comercialização Livre (ACL) nas subestações TG1 e TG2 terão uma sala de controle que 

estará interligada ao sistema Furnas e Subestação entroncamento e as proteções com link via rádio, 

distância, teleproteções, micro-ondas e Carrier com subestação campos e subestação Macaé. 

 

Todas as operações das subestações serão realizadas pelo centro de operações de Furnas, o 

sistema supervisório estará on-line na sala de operação da Furnas. O sinal da medição ACL 

(Ambientes de Contratação Livre) estará ligada a CCEE (Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica) via satélite e a operadora do satélite disponibilizara via web esses sinais para Furnas, para 

ROLUGI e também para CCEE. 

 

No citygate terá uma sala de operações da CEG, com sistema supervisório interligado com a 

Petrobras Transpetro, com medidores de vazão ligados via rede fibra ótica. Ocorrendo qualquer 

anomalia o sistema estará online. As manobras operacionais serão liberadas pelo centro de 

operação do sistema, caso ocorra uma quebra não programada tem de ser avisado o COS (Centro 

Operacional de Sistema) no mesmo instante via telefone.  Os sinais dos sistemas supervisório 

indicam qualquer anomalia online para COS tanto Furnas e CCEE quanto a CEG e a Petrobras 

Transpetro. 

 

Está previsto o fornecimento de uma Unidade Terminal Remota para integrar-se ao Sistema 

de Automação da concessionária ou geradora através de linha telefônica dedicada, Carrier, lon 

works, micro-ondas, GPS, celular ou outro sistema. Sistema Supervisório UTE SCR, consistirá no 

dimensionamento, especificação e detalhamento dos equipamentos, redes de comunicação e 

softwares referentes à automação da subestação. Serão desenvolvidos os documentos e desenhos 

necessários tomando como base as informações fornecidas pelo ROLUGI.  
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Descrição do Sistema de Automação 

 

O sistema a ser projetado apresentará as seguintes funções e características básicas:  

 Efetuará o controle e/ou monitoramento dos seguintes equipamentos: 

 Monitoramento, status, controle e operação Subestação; 

 Monitoramento dos disjuntores e seccionadoras despachos em MT da Subestação. Seja 

em profibus PA / DP ou Ethernet IP. 

 

Dentre as funções a serem implementadas, destacamos: 

Subestação 

 Monitoração e comando da disjunção em AT; 

 Monitoração dos dispositivos de proteção; 

 Medição de todas as variáveis elétricas de cada ponto de interesse, incluindo registros 

históricos; 

 Monitoração de chave(s) seccionadora(s) em AT; 

 Monitoração do(s) transformador(es) de acoplamento com a concessionária; 

 Monitoração e comando do(s) despacho(s) em MT da subestação; 

 Monitoração do(s) sistema(s) de corrente contínua; 

 Sinalização sonora dos defeitos e alarmes; 

 Registro e histórico dos alarmes ocorridos; 

 Controle de acesso por senhas. 

 Despachos em MT da Subestação para UTE SCR. 

 Comando integral da disjunção dos seguintes cubículos: 

 01 x Cubículo de entrada do Transformador; 

 01 x Cubículo de despacho da Casa de Força; 

 01 x Cubículo de despachos dos Serviços Auxiliares e TSA. 

 Monitoramento das condições de fechamento e abertura da disjunção;  

 Integração com os relés de proteção;  

 Medição de todas as variáveis elétricas de cada despacho incluindo, registros históricos 
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correspondentes;   

 O sistema está dimensionado para operar no(s) modo(s) remoto e local. 

 No modo remoto, todas as operações são executadas a partir das estações de 

supervisão, localizadas na sala de comando, obedecendo a níveis de segurança, 

conforme o usuário. 

 No modo local, as manobras da planta são efetuadas via interface homem-máquina 

com tela semigráfica, sensível ao toque, de forma a tornar as operações  bastante 

simples, automáticas e intuitivas, mesmo sem a utilização da estação de supervisão. 

 

Sistema Supervisório 

 

Será fornecido um sistema de supervisão scada baseado em PLC, SDCD, DCS e computadores  

PC compatíveis windows 10 e seus correspondentes acessórios de modo a permitir toda a operação 

e monitoração da planta de forma centralizada. 

 

As estações de operação executarão o aplicativo a ser desenvolvido para a disponibilização 

das seguintes telas Local e remoto no C.O.S concessionária ou geradora: 

 

 Tela de Login; 

 Tela de Unifilar da Subestação; 

 Tela de medições elétricas para todos os despachos; 

 Telas de comando dos diversos equipamentos elétricos; 

 Tela de serviços auxiliares; 

 Relatórios de alarmes e eventos completos do sistema. 

 Softwares de Supervisão: 

 Os softwares, necessariamente todas com licenças: 

 01 licença do software de supervisão E3 Viewer Control da Elipse, FT View ou I Fix etc.; 

 01 licença do software de programação PLC, DCS, SDCD e sistema supervisório scada 

 01 licença para antivírus AVG Pro, Kaspersky ou outro similar. 
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Topologia do Sistema de Automação 

 

Para a realização das funções acima descrita, o sistema de automação será composto 

pelos equipamentos descritos abaixo, conforme a seguinte topologia básica e suas respectivas 

funções: 

 

Figura 236: Topologia do Sistema.  

 

Controlador Lógico Programável (PLC, DCS OU SDCD) 

 

O SDCD, PLC ou DCS será responsável pela aquisição de grande parte dos dados digitais do 

sistema, bem como intertravamento e controle de toda a lógica necessária para operação dos 

equipamentos, incluindo manobras automáticas, sem intervenção do operador.  

Os PLCs ou SDCDs / DCSs a serem instalados proporcionarão alta confiabilidade e 

performance garantindo ao sistema uma ótima disponibilidade.  

Para aquisição dos sinais e execução de comandos em painéis separados, mas que possuam 

relacionamento com os painéis de PLCs, DCSs serão utilizadas remotas em rede de forma a reduzir 

a quantidade de interligações, otimizando os custos e evitando erros de instalação de modo a tornar 

o sistema ainda mais modular com a possibilidade de fácil expansão através da adição de mais 
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unidades remotas quando necessário. 

Os PLC’s e as Remotas estarão alocados conforme a distribuição abaixo: 

 

 

 

 PNC-Proteção e Controle UTE SCR  

 

Destinado ao monitoramento e controle do acoplamento com a concessionária, dos 

despachos em MT da subestação e aquisição dos dados de interesse dos dispositivos em rede 

MODBUS RTU, filed bus, eternet IP, profibus ou outro a ser definida. 

PLC-CPU 512kB, 106ED, 22SD, e 3 Scanner – Linha Compact Logix – Rockwell ou similar 

SIEMENS S7, GEfanuc etc. 

 

 PNDMT-Painel de Média Tensão UTE SCR  

 

Destinado ao monitoramento e controle dos cubículos em MT e execução dos comandos 

relacionados, enviados e recebidos do PNC (Proteção e Controle). 

Remota(s)-03 x (8ED, 8SD) e 1 adaptador de rede. A distribuição poderá ser otimizada 

quando da execução do projeto em virtude de possível modificação na estrutura do projeto em 

relação às informações fornecidas para o orçamento. 

 

 IHM Semi-gráfica: UTE SCR  

 

Para operação em modo local, serão disponibilizadas interfaces homem-máquina de 10” 

policromática, com tela sensível ao toque, para facilitar e otimizar a execução das diversas manobras 

possíveis, tornando todas as operações muito mais simplificadas de forma bastante intuitiva, 

mesmo sem a estação de supervisão.  

As IHMs permitem o comando da central de forma localizada, quando de uma eventual falha 

ou indisponibilidade do sistema supervisório. 
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As IHMs estão localizadas nos seguintes painéis: PNC – Proteção e Controle; 

Multimedidor de Grandezas Elétricas  

Para aquisição das medições elétricas dos pontos monitorados, serão utilizados 

multimedidores de grandezas elétricas com interface de rede MODBUS RTU (Instalados nos painéis). 

 

 Switch Industrial Ethernet-Fibra Ótica UTE SCR  

Para os lances de rede ethernet mais longos ou que trafeguem entre prédios serão 

utilizados, quando necessário, switches ethernet com portas de fibra óptica de modo a proporcionar 

maior confiabilidade e imunidade eletromagnética. Apresentarão, no mínimo, as seguintes  

características: 

Fixação em trilho Din; 

Proteção contra interferência eletro-magnética; 

Alimentação em 24Vcc; 

Quatro portas de rede ethernet 10/100Mbps; 

Uma porta de fibra óptica multimodo 100Mbps com alcance de até 2000 metros; 

Sinalização do status das portas via leds indicativos. 

 

 Terminal Server UTE SCR  

1 x Terminal server DigiportServer TS4 MEI – Fabricação Digi. 

 

 Estações de Supervisão UTE SCR  

Para supervisão, acompanhamento e operação completa da planta, será utilizada 1 (uma) 

estação de supervisão em rede ethernet. 

A estação apresentará as seguintes características básicas, de fabricação DELL, ou outra 

fabricante: 

Plataforma PC desk top ou laptop compatível  

Além disso, serão fornecidos os seguintes equipamentos: 

1 No-break ‘s senoidal 1000VA com autonomia de 15 minutos a meia carga; 

1 Impressora jato de tinta colorida, com porta de comunicação em rede ethernet. 
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4.16. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
 

Para o Estudo de Impacto Ambiental levou em consideração os limites da área geográfica a 

ser afetada diretamente pelo empreendimento e das áreas que sofrerão sua influência, direta ou 

indiretamente. Além das delimitações, essas áreas serão caracterizadas segundo suas 

peculiaridades e impactos a que serão submetidas. 

 

Na definição das Áreas de Influencia do empreendimento, foram utilizados como parâmetros  

os limites geopolítico do município em questão, bacia hidrográfica, área de uso/ocupação do solo, 

bem como, ecossistemas predominantes; populações fragmentadas, os impactos viários da 

atividade e indicadores mais relevantes para a conservação da biodiversidade encontrada na região.  

 

Qualquer empreendimento potencialmente poluidor ou causador de impacto que seja 

passível de licenciamento ambiental possui uma área de abrangência do seu impacto. Segundo a 

Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, esta área de 

abrangência dos impactos ambientais é definida como Área de Influência, cuja delimitação dos seus 

limites geográficos constitui-se em um requisito legal e fundamental para o direcionamento da 

coleta de dados necessários ao embasamento do Diagnóstico Ambiental. 

 

A Área de Influência de um empreendimento pode ser classificada da seguinte forma: 

 

 Área Diretamente Afetada – ADA: área que será efetivamente ocupada pelo 

empreendimento, ou seja, a área de intervenção. 

 Área de Influência Direta – AID: consiste no espaço geográfico que receberá impactos 

diretos do empreendimento, ou seja, terão seus aspectos físicos, bióticos e 

socioeconômicos alterados pela ação direta do empreendimento em sua fase de 

implantação e operação, tanto na área do sítio quanto em seu entorno. Sua 

delimitação estabelece-se em função das características dos compartimentos  
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ambientais a serem avaliados (meios físico, biótico e socioeconômico) e das 

particularidades do empreendimento. 

 Área de Influência Indireta – AII: consiste no espaço geográfico que será real ou 

potencialmente impactado pelo empreendimento durante a sua fase de implantação 

e operação, seja negativa ou positivamente, também sobre os compartimentos físico, 

biótico e socioeconômico. 

 

Delimitação das Áreas de Influência da UTE Santa Cruz 

 

Área Diretamente Afetada (ADA)  

ADA do empreendimento é normalmente definida como aquela a ser submetida às obras de 

implantação do empreendimento.  

 

Área Diretamente Afetada (AID) 

Área de Influência Direta (AID) dos meios físico, biótico e antrópico foram delimitadas a partir da 

análise do uso e ocupação do solo, da hidrografia, quanto à ocupação antrópica, e da configuração 

da paisagem, considerando as principais intervenções do empreendimento no ambiente natural.  

 

Para Área de Influência Direta (AID), dos meios físico, biótico da área continental delimitou-se um 

Buffer de 2500 metros de distância, tendo um ponto central nas futuras instalações do 

empreendimento, estando inserida na bacia do baixo Paraíba.  

O meio socioeconômico da AID foi delimitado pelos aspectos sociais possivelmente impactados 

pelas ações necessárias para implantação e operação do empreendimento, avaliando as diferentes 

influências terrestres e marinhas que cada uma das atividades poderá vir a causar sobre o local e 

sobre as populações residentes. Delimitou-se o Bairro Santa Cruz, localiza-se adjacente ao 

empreendimento. 
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Área de Influência Indireta (AII)  

Para Área de Influência Indireta (AII) dos meios físico, biótico delimitou-se um Buffer 5000 metros 

de distância, tendo um ponto central nas futuras instalações do empreendimento. Ao delimitado 

pela do Rio Morto e a leste pelo Valão do Jurerê. Para Área de Influência Indireta (AII) do meio 

socioeconômico foi considerado o município de Campos, Rio de Janeiro. 

 

As imagens a seguir mostram as delimitações da ADA do empreendimento, AID e AII dos 

meios físico e biótico, assim como a AID e AII do meio socioeconômico. 
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Figura 237 e Anexo II: Mapa da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 
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Figura 238 e Anexo III: Mapa da Área de Influência Indireta e Direta dos meios físico e biótico do empreendimento. 
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Figura 239 e Anexo IV: Mapa da Área de Influência Indireta e Direta do meio socioeconômico do empreendimento. 
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4.17. ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

  

Durante a fase de planejamento para concepção do projeto conceitual da UTE Santa Cruz 

(Rolugi) e de suas estruturas extramuros (gasoduto, linhas de transmissão, adutora, subestação) 

foram desenvolvidos estudos específicos para as possíveis alternativas locacionais e tecnológicas do 

empreendimento, a fim de justificar a alternativa adotada. Foi avaliada também a não realização do 

empreendimento sob os pontos de vista técnico, ambiental e econômico, incluindo a apresentação 

de mapas para cada uma das alternativas locacionais apresentadas neste item. 

 

Desse modo, pretende-se apresentar neste item para cada alternativa locacional os impactos  

ambientais gerados para as áreas de influência, em todas as etapas do empreendimento, incluindo 

as etapas de manutenção e desativação, se couber. 

 

A alternativa tecnológica para a execução dos serviços de geração de energia representa 

uma das mais importantes decisões a serem tomadas no estudo de viabilidade ambiental e 

econômica. 

 

 A energia é uma das principais preocupações mundiais, é o vetor de desenvolvimento 

responsável pelo crescimento da produção, sendo indispensável para a manutenção e 

desenvolvimento dos países. O Brasil está inserido neste contexto, possuindo demanda crescente 

por energia elétrica. Devido ao pequeno investimento neste setor nos últimos anos, o país encontra-

se com seu sistema trabalhando próximo à sua capacidade máxima (BOARATI, 1998).  

 

 No estudo para geração de energia termelétrica, a seleção é pautada em critérios social, 

ambiental, geográfico e particularmente hidrológico. Toda via condições de segurança tanto para 

os trabalhadores quanto para o funcionamento da usina devem ser garantidos ao longo de todo o 

funcionamento da usina. Por isso, torna-se necessário o conhecimento de todas as alternativas 

tecnológicas para geração de energia termelétrica no Brasil.  
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 De acordo com o Plano Nacional de Energia (ANEEL, 2006), o parque de geração de energia 

elétrica brasileiro é predominantemente hidráulico. Em contrapartida, Pinhel (2000) aponta os 

principais fatores que favoreceram a entrada das térmicas no país, como: o prazo menor de 

amortização dos investimentos que estas usinas demandam, o custo mais baixo e o menor risco 

para o setor privado. 

 

4.17.1. Alternativas Tecnológicas 

 

 Para uma análise detalhada, é necessário o conhecimento dos principais métodos utilizados. 

Atualmente, destacam-se no Brasil, a aplicação dos seguintes métodos: usinas de ciclo simples, 

combinado ou cooperação. 

 

 Para cada método identificado existe uma especificidade e aplicação em relação ao custo 

benefício, ao uso consuntivo de água, geração de poluente, segurança na operação da usina. Por 

isso, apresenta-se a descrição das alternativas tecnológicas estudadas a fim de subsidiar a seleção 

do método de geração de energia termelétrica mais adequado. 

 

 Fonte Energética 

 

 A decisão de utilizar o gás natural como combustível para o funcionamento da UTE Santa 

Cruz (Rolugi) baseou-se na tendência mundial de conciliar o desenvolvimento econômico e os 

preceitos básicos da preservação ambiental. Portanto, enquadra-se como o combustível mais 

vantajoso tanto do ponto de vista ambiental quanto social quando comparado com outros  

combustíveis fósseis. 

 

 Estudos do Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) destacam que o volume de CO2 

lançado na atmosfera pelo gás natural pode ser inferior aquele produzido pela geração a partir de 

combustíveis sólidos, como o carvão mineral e entre 40% e 50% inferior aos casos de geração a 

partir de combustíveis sólidos, como o carvão mineral. 
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 A seguir é apresentado um quadro comparativo das fontes de energia, detalhando os 

aspectos ambientais, operacionais e financeiros, através das vantagens e desvantagens de cada 

fonte. 

Quadro 87: Quadro comparativo das fontes de energia. 

Fonte de 
Energia 

Aspecto Informação Vantagem Desvantagem 

Carvão 
Mineral 

Investimento 
Inicial  

De baixo a médio 

Barato em relação aos 
outros combustíveis 

fósseis. 

Requer controles de alto 
custo de poluição do ar; 

 
Contribui significativamente 

com à chuva ácida e o 

aquecimento global; 
 

Requer o sistema extensivo 
de transporte 

Custo de Operação Elevado 

Impacto ambiental  Elevado 

Contribuição para 
o efeito estufa 

Elevado 
 

Fonte de 

Energia 
Aspecto Informação Vantagem Desvantagem 

Hidrelétrica 

Investimento 
Inicial  

De baixo a médio 

Muito barato após a 
represa ser construída; 

 
É uma fonte de energia 
renovável e não emite 

poluentes. 

Fonte muito l imitada, pois 
depende da elevação da 

água; 
 

O colapso da represa 
conduz geralmente à perda 

de vidas; 
 

Os danos ambientais para as 
áreas inundadas (acima da 

represa) e rio abaixo. 

Custo de Operação Elevado 

Impacto ambiental  De médio a alta. 

Contribuição para 

o efeito estufa 

Baixa 

 

Fonte de 
Energia 

Aspecto Informação Vantagem Desvantagem 

PETRÓLEO 
(Gasolina, 

Diesel e 
outros) 

Investimento 

inicial  

De baixo a médio 

 
Não necessita de muita 

mão de obra; 
 

Matéria-prima com mais 
de 300 produtos; 

 

Facil idade de 
armazenamento e 

transporte. 

Produz poluição 

atmosférica, l ibera dióxido 
de carbono; gases nocivos e 
sólidos como o monóxido de 

carbono; 
 

Pode ocasionar exaustão 
das jazidas, já que é uma 

fonte esgotável de energia; 
 

Degradação do meio 
ambiente. 

Custo de operação Elevado 

Impacto ambiental  Elevado 

Contribuição para 

o efeito estufa 

Elevada 

 

Fonte de 

Energia 
Aspecto Informação Vantagem Desvantagem 

 
GÁS 

NATURAL 

Investimento 
inicial  

De baixo a médio 
Bom sistema de 

distribuição para os níveis 

de uso atuais  

Por ser mais leve que o ar 
tende a se acumular nas 

partes mais elevadas Custo de operação Elevado 
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 Impacto ambiental  De médio a alto  
Facil idade de manuseio e 

transporte. 

 
Melhor fonte de energia 
para o aquecimento de 

espaços 

 
Não requer estocagem, 

eliminando os riscos do 

armazenamento de 
combustíveis; 

quando em ambientes 
fechados. 

 

Por se tratar de um 
combustível fóssil, ele é 

uma energia não renovável, 
portanto, finita. 

 
Em caso de fogo em locais 

com insuficiência de 

oxigênio, poderá ser gerado 
monóxido de carbono 

(altamente tóxico). 

Contribuição para 
o efeito estufa 

De média a baixa 
 

 

Para o empreendimento em questão, definiu-se o gás natural como fonte de energia para o 

processo, pois além das vantagens citadas anteriormente, a região de Campos dos Goytacazes 

apresenta grande facilidade de obtenção e transporte do gás natural, o empreendimento estará 

localizado próximo do gasoduto GASCAV, operado pela Transpetro, o que permitirá utilizar o gás 

natural na UTE sem a necessidade de elevado investimento para a obtenção desta fonte energética. 

 

 Tecnologias de Geração Termelétrica 

 

As tecnologias de geração termelétrica a gás natural no Brasil podem ser divididas em três 

grupos: usinas de ciclo simples, que utilizam a combustão interna para a geração de energia elétrica, 

usinas de ciclo combinado, que consistem na acoplagem de sistemas térmicos a vapor e gás e usinas 

de cogeração, caracterizadas como produção com produção combinada de energia eletromecânica 

e calor. O tipo de máquina térmica utilizada na termelétrica é determinante na classificação das 

usinas. A partir disso, serão descritos nos itens a seguir os principais tipos de unidades termelétricas.  

 

Usina Termelétrica de Turbina a Gás em Ciclo Simples  

 

Nas usinas termelétricas a gás em ciclo simples, o objetivo é obter apenas um produto final, 

a eletricidade e esse produto é utilizado como máquina térmica a gás. A queima do combustível 

ocorre em caldeiras simples, turbinas ou em motores, os quais fornecem energia mecânica para o 

gerador de energia elétrica. De modo geral, pode-se dizer que as turbinas a gás são máquinas de 
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combustão interna, que realizam a conversão da energia de um combustível em potência de 

propulsão, potência de eixo ou potência elétrica. A eficácia média deste tipo de turbina é de 30% a 

42%. 

 

 

Figura 240: Esquema geral de geração de energia em usina termelétrica ciclo simples. Fonte: Pantanal Energia. 

 

 

Usina Termelétrica de Turbina a Gás em Ciclo Combinado 

 

Usinas termelétricas com turbina a gás em ciclo combinado são caracterizadas por 

apresentar produção de energia através de mais de um ciclo termodinâmico. Os motores térmicos  

transformam uma parte da energia armazenada no combustível em trabalho mecânico que pode 

ser, em seguida, convertido em eletricidade por meio de um gerador (MOTA-FILHO, 2010). Assim 

torna-se viável o reaproveitamento da energia inicial do combustível. A eficiência  deste tipo de 

sistema é estimada entre 42% e 58%. 
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Figura 241: Esquema geral de ciclo combinado. Fonte: Pantanal Energia. 

 

Usina Termelétrica Ciclo a Vapor 

 

A aplicação de turbinas a vapor é mais comum em sistemas de cogeração bottoming (geração 

inicial eletromecânica e posterior de calor). Seu funcionamento ocorre de maneira semelhante a 

turbina a gás, contudo o vapor superaquecido já entra na turbina com a energia que precisa para 

acionar os rotores. Há a possibilidade de retirar o vapor ainda com pressão e temperatura para ser 

utilizado no processo ou ainda, em estado de exaustão, quando apresenta-se saturado e ideal para 

perder seu calor latente e alterar seu estado físico para líquido no condensador. A maior vantagem 

desse tipo de turbina consiste na baixa necessidade de manutenção, chegando a uma vida útil de 

até várias décadas. 

 

Usina Termelétrica de Cogeração 

 

Consiste na utilização de uma única queima de combustível que resulta na geração 

sequencial em temperatura de trabalho (energia elétrica ou mecânica) e de energia térmica (calor 

ou frio). Desse modo, aproveita-se a alta temperatura dos produtos resultantes da queima de um 

combustível para gerar dois produtos. Apresenta eficiência média entre 42% e 80%. 

 



 

 
RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO Nº CEAMNOT 01075878 

ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 
 

IV - 427 
 

A cogeração apresenta diversas vantagens, como o baixo custo operacional quando 

comparada as outras alternativas de geração de energia. Além disso, consiste em um sistema de 

alta confiabilidade, à medida que representa um sistema de autoprodução de energia elétrica, cujo 

funcionamento ocorre através de combustíveis pouco passíveis de interrupção no fornecimento. 

Contudo, o sucesso da implantação deste tipo de projeto está ligado aos cálculos dos custos da não 

confiabilidade do suprimento tradicional e a mecanismos de mitigação (hedges) de riscos associados 

a preços de combustíveis e de energia elétrica. 

 

 Turbinas a Gás 

 

As turbinas a gás são máquinas térmicas que realizam a conversão da energia do combustível 

em trabalho na geração elétrica. Podem ser classificadas em relação ao seu funcionamento em 

circuito aberto e fechado, descritos a seguir (GOMES, 2010): 

 

 Ciclo aberto: o fluido de trabalho não retorna ao início do ciclo, o fluido de trabalho 

é comprimido pelo compressor, passando para a câmara de combustão onde recebe 

energia de combustível, aumentando sua temperatura. Depois é direcionado para a 

turbina, onde é expandido, fornencendo potência para o compressor e potência útil, 

e finalmente, saem pelo bocal de exaustão.  

 

 

Figura 242: Ciclo Aberto. Fonte: Martinelli  Junior, 2002. 
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 Ciclo fechado: o processo de funcionamento é o mesmo do circuito aberto, a 

diferença é que o fluído de trabalho permanece no sistema. Para isso, o combustível 

é queimado fora do sistema, utilizando-se um trocador de calor para fornecer a 

energia da combustão ao fluído de trabalho. O ciclo fechado possui algumas 

vantagens sobre o ciclo aberto, dentre elas: a possibilidade de se utilizar 

combustíveis sólidos e altas pressões em todo o ciclo, reduzindo o tamanho da 

turbomáquina em relação a uma potência requerida; evita-se a erosão das palhetas 

da turbina; elimina-se o uso de filtros; aumento da transferência de calor devido a 

alta densidade do fluído de trabalho (alta pressão); e uso de gases com propriedades 

térmicas desejáveis. 

 

 

Figura 243: Ciclo Fechado. Fonte: Martinelli  Junior, 2002. 

 

É importante destacar que para a implantação da UTE Santa Cruz Rolugi será adotado o 

circuito aberto, visto que apesar do circuito fechado ser mais vantajoso durante a operação, tem 

como desvantagem a necessidade de investimento em um sistema externo de aquecimento do 

fluído de trabalho, envolvendo um ciclo auxiliar com uma diferença de temperatura entre os gases, 

tal investimento aumento significativamente os custos de implantação do empreendimento.  
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 Vantagens e desvantagens das turbinas a gás em relação as turbinas a vapor 

Vantagens: a instalação é mais compacta, necessita de menos dispositivos auxiliares, não 

precisam de condensador, não precisam de água, lubrificação mais simples, controle mais fácil, 

possibilidade de uso de vários combustíveis, não precisam de chaminé, tem menor relação peso/ 

potência. 

 

Desvantagens: tem grande consumo específico de combustível e necessitam ser construídas  

por materiais especiais devido as altas temperaturas. 

 

 Modelos de Turbinas a Gás 

Na UTE Santa Cruz Rolugi será utilizado 02 turbinas heavy duty a gás natural da marca 

General Electric modelo 7F.04. A seguir são apresentadas as características técnicas deste modelo 

e de outras opções. 
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Quadro 88: Balanço térmico de diferentes modelos de turbinas  

Descritivo 

Gas Turbine 

heavyduty General 
Electric MS-7001 

FA 

Gas Turbine 
heavyduty Siemens 

SGT6-2000E 

Gas Turbine 

heavyduty 
General Electric 

MS-7001 FB 

Gas Turbine 
heavyduty General 

Electric 7F-04 

Gas Turbine 
heavyduty Siemens 

SGT6-5000F 

Gas Turbine 

heavyduty 
Westinghouse 

W501-FD (SGT6-
5000F 

Potência MW 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 

CC Net Heat Rate BTU/ kwh 6.020,00 6.560,00 6.020,00 5.710,00 5.882,00 6.415,77 

CC Net Heat Rate Kj / kwh 6.350,00 6.920,00 6.350,00 6.024,00 6.205,00 6.769,00 

SC Net Heat Rate BTU / kwh 9.420,00 10.066,00 9.420,00 9.420,00 9.059,00 9.059,00 

SC Net Heat Rate kj / kwh 9.930,00 10.619,00 9.930,00 9.930,00 9.557,00 9.557,00 

Energia kj/h 1.469.640.000,00 1.571.612.000,00 1.469.640.000,00 1.469.640.000,00 1.414.436.000,00 1.414.436.000,00 

Energi BTU/ h 1.394.160.000,00 1.489.768.000,00 1.394.160.000,00 1.394.160.000,00 1.340.732.000,00 1.340.732.000,00 

(Gas Natural) Energia 1m³ GN kj/ 

m³ 
35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

Consumo especifico de gas 
natural m3/ kw (CC) 2:1 

0,27972 0,29913 0,27972 0,27972 0,26921 0,26921 

Consumo especifico de gas 
natural Kj/ kwh (CC) 2:1 

6.350,00 6.920,00 6.350,00 6.024,00 6.205,00 6.769,00 

Consumo de gas natural GN 
m³/h 

41.398,31 44.270,76 41.398,31 41.398,31 39.843,27 39.843,27 

Consumo GN m³/ dia 1 gt 993.559,44 1.062.498,25 993.559,44 993.559,44 956.238,42 956.238,42 

Consumo GN m³/ dia        2 gt + 
1st ou 2 st 

1.987.118,87 2.124.996,51 1.987.118,87 1.987.118,87 1.912.476,85 1.912.476,85 

Consumo GN m³/ dia              2 gt 
+ 1st ou 2 st  (5%) 

2.086.474,82 2.231.246,33 2.086.474,82 2.086.474,82 2.008.100,69 2.008.100,69 
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 Gasoduto 

 

Para o empreendimento em questão, definiu-se o gás natural como fonte de energia para o 

processo, pois além das vantagens citadas anteriormente, a região de Campos dos Goytacazes 

apresenta grande facilidade de obtenção e transporte do gás natural, já que o empreendimento 

estará localizado próximo do gasoduto GASCAV que abrange 302 km de extensão, tem diâmetro de 

28 polegadas, capacidade para transportar 20 milhões de m³/dia de gás natural. Caso não fosse 

possível a utilização do gás natural do gasoduto GASCAV, seria necessário a obtenção desta matéria -

prima em outros gasodutos mais próximos da área de empreendimento, como os seguintes 

gasodutos especificados a seguir:  

 

 GASDUC I - Apresenta 184 km de extensão, 16 Polegadas de diâmetro. Origem: 

Cabiúnas (município de Macaé/RJ) Destino: REDUC (Refinaria Duque de Caxias/RJ). 

Transporta o gás natural da Bacia de Campos para abastecer  o Estado do Rio de 

Janeiro. 

 GASDUC II – Apresenta 182 km de extensão, 20 Polegadas de diâmetro. Origem: 

TECAB (Terminal de Cabiúnas no município de Macaé/RJ) Destino: REDUC (Refinaria 

Duque de Caixas/RJ) Ampliação do Sistema GASDUC Início da operação: 1996 

Operador: Transpetro. 

 GASDUC III - Apresenta 183 km de extensão, 38 Polegadas de diâmetro. Origem: 

TECAB (Terminal de Cabiúnas, município de Macaé/RJ) Destino: Anel Campos Elíseos 

(Duque de Caxias/RJ) Início da operação: 2010 Operador: Transpetro. 

 

É importante destacar que a proximidade do empreendimento em relação ao gasoduto 

GASCAV e capacidade deste, viabiliza a implementação de uma usina termelétrica a gás natural na 

área. Além disso, sem a existência de outros gasodutos alternativos seria necessário escolher uma 

outra fonte energética para a operação da UTE. 
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4.17.2. Alternativas Locacionais 

 

O município de Campos dos Goytacazes é o maior município do estado do Rio de Janeiro em 

extensão territorial, tem uma área total de 4.026,7 km², correspondentes a 41,3% da área da Região 

Norte Fluminense. Este município já conta com outras duas usinas termelétricas: Policam Campos 

Biotecnologia Ltda com capacidade para gerar 4.000 kW de potência e Usina de Campos operada 

pela Furnas Centrais Elétricas S/A que pode gerar 114.150 kW de potência. A disponibilidade de gás 

natural no município, em função do gasoduto GASCAV atravessar a cidade, possibilita a implantação 

de uma usina termelétrica na área. Os principais fatores que influenciaram na localização do terreno 

de implantação da UTE Santa Cruz Rolugi: 

 

 Logística favorável para a obtenção de gás natural da Bacia de Campos e do Espírito Santo; 

 Disponibilidade de terrenos em áreas industriais consolidadas; 

 Disponibilidade de mão de obra capacitada na região; 

 Logística favorável a polos consumidores de energia; 

 Disponibilidade e logística favoráveis de matéria prima e insumos;  

 Disponibilidade de malha rodoviária consolidada; e 

 Articulação com políticas governamentais de desenvolvimento econômico no Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

O município de Campos dos Goytacazes é o maior município do estado do Rio de Janeiro em 

extensão territorial, tem uma área total de 4.026,7 km², correspondentes a 41,3% da área da Região 

Norte Fluminense. Este município já conta com outras duas usinas termelétricas: Policam Campos 

Biotecnologia Ltda com capacidade para gerar 4.000 kW de potência e Usina de Campos operada 

pela Furnas Centrais Elétricas S/A que pode gerar 114.150 kW de potência. A disponibilidade de gás 

natural no município, em função do gasoduto GASCAV atravessar a cidade, possibilita a implantação 

de uma usina termelétrica na área. Os principais fatores que influenciaram na localização do terreno 

de implantação da UTE Santa Cruz Rolugi: 
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 Logística favorável para a obtenção de gás natural da Bacia de Campos e do Espírito Santo; 

 Disponibilidade de terrenos em áreas industriais consolidadas; 

 Disponibilidade de mão de obra capacitada na região; 

 Logística favorável a polos consumidores de energia; 

 Disponibilidade e logística favoráveis de matéria prima e insumos;  

 Disponibilidade de malha rodoviária consolidada; e 

 Articulação com políticas governamentais de desenvolvimento econômico no Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

As alternativas locacionais foram avaliadas a partir de critérios logísticos, econômicos, legais 

e socioambientais, intrínsecos aos empreendimentos propostos, onde se considerou 

simultaneamente tanto as principais restrições de ordem legal quanto as principais restrições de 

ordem física (Topografia).  

 

As restrições identificadas não esgotam todos os fatores que podem interferir no traçado do 

projeto, mas constituem pontos importantes a considerar para a evolução do estudo ambiental e 

para a definição do traçado.  

 

Por meio da avaliação dos critérios citados, definiu-se três alternativas locacionais, portanto, 

serão então descritos e avaliados os critérios definidores da aptidão ambiental de cada alternativa 

locacional estudada para implantação da UTE Santa Cruz Rolugi.  

 

Alternativa 1  

 

Esta alternativa refere-se à implantação da UTE Santa Cruz Rolugi a aproximadamente 500m 

da Subestação Elétrica Mombaça da Ampla Energia e Serviços S. A. localizada na fazenda Mombaça 

em Campos dos Goytacazes. Além disso, esta alternativa estaria situada a cerca de 300 m do 

gasoduto GASCAV (Cabiúnas a Vitória), distando 100m da RJ-158 e 4,6 km da BR-101, estaria 
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localizada a 2km da Subestação Campos da Furnas Centrais Elétricas S.A. e a 11 km da válvula VES 

003 e distante apenas 500m da válvula VES 004.  

 

A UTE Santa Cruz Rolugi seria implantada na Avenida Presidente Vargas (Rodovia RJ-158) que 

é o principal eixo de conexão entre o município de Campos dos Goytacazes e São Fidélis. Os 

principais pontos negativos desta alternativa seria a obtenção de um terreno na área sugerida, já 

que para implantar a UTE e suas estruturas complementares seria necessário obter um terreno 

extenso em uma área de elevada especulação imobiliária e quanto a captação de água, seria 

necessário adquirir uma nova outorga de captação de águas para o Rio Paraíba do Sul. 

 

 

Figura 244: Planta de Locação da Alternativa Locacional 1. 

 

Alternativa 2  

 

A segunda alternativa locacional seria implanta a UTE Santa Cruz Rolugi nas coordenadas: 

21°42'7.11"S latitude e 41°21'21.45"O longitude. Nesta opção a UTE estaria localizada próxima ao 
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Citygate válvulas VES 004 (cerca de 500m) e nas proximidades da Subestação da UTEC Furnas  

Centrais Elétricas S.A., distando 2,3km da Subestação Mombaça da Ampla Energia e Serviços S. A., 

distando 2,2 km da subestação Campos da Furnas Centrais Elétricas S.A. A localização desta 

alternativa seria a cerca de 16 km a oeste do bairro de Guarus, a 50 metros da rodovia BR-356, a 15 

km da BR-101, e seu endereço seria na BR 356, que representa o principal eixo de conexão entre os 

municípios de Campos dos Goytacazes a Muriaé, no estado de Minas Gerais. 

 

 A UTE seria implantada a aproximadamente 100 m do Rio Muriaé, portanto, a captação de 

água aconteceria neste manancial, nas coordenadas: 21°42'7.77"S latitude e long 41°21'37.43"O 

longitude. Com relação aos pontos negativos: seria necessário adquirir o terreno em local de alta 

especulação imobiliária e outorga de captação de águas do Rio Muriaé para UTE Santa Cruz Rolugi. 

 

 

Figura 245: Planta de Locação da Alternativa Locacional 2. 
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Alternativa 3  

 

A terceira alternativa indica a instalação da UTE Santa Cruz Rolugi no terreno que era a seção 

de sedimentação e decantação da Usina Sobrasil S.A. que atualmente entontra-se desativada, ao 

lado da Avenida Presidente Vargas, perto da área industrial do bairro Santa Cruz. Esta alternativa 

está localizada a 5,1 km do perímetro urbano do bairro Santa Cruz, no município de Campos dos 

Goytacazes, distando 7,7 km da BR-101. 

 

A UTE Santa Cruz Rolugi estará a uma distância de 57,7 km do Porto Barra do Furado e 58,4 

km do Porto Açu; estará localizada a 4,1 km da Subestação Mombaça da Ampla Energia e Serviços 

S. A. e 7,5km da subestação UTEC Furnas Centrais Elétricas S.A., a 3,2 km do gasoduto. Haverá duas 

opções de ligações da linha de transmissão LT 345kv em area perto da Estrada de Santa Cruz – 

Tapera e perto da Estrada Santa Cruz sentido Lagoa de Cima. 

 

Nesta alternativa o projeto, a execução, as construções, montagens e instalações do citygate 

se encontrará situado ao lado do gasoduto GASCAV, nas coordenadas  21°44'4.33"S latitude e 

41°22'22.05” O longitude, para ser conectado na conexão T no GASCAV (a ser instalado com 

autorização da Transpetro) nas coordenadas: 21°44'5.48"S latitude e 41°22'21.76"O longitude. 

 

Os principais aspectos positivos desta alternativa é que nesta área já existe outorga de 

captação de água no Rio Paraíba do Sul, além disso, o terreno para a instalação é próprio e pertence 

a Rolugi Geração de Energia Elétrica Ltda. 
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Figura 246: Planta de Locação da Alternativa Locacional 3. 

 

O quadro a seguir busca comparar os principais critérios utilizados para a definição da 

alternativa locacional a ser implantada. 

 

Quadro 89: Grau de aptidão das alternativas locacionais . 

Critérios Definidores Baixo (1) Médio (2) Alto (3) 

Extensão do gasotudo 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 Acima de 8 Km 4 a 8 km 0 a 4 Km 

Infraestrutura Implantação integral  Implantação Parcial  
Infraestrutura 
Consolidada 

Empreendimentos Colocalizados  Distantes  Regional Próximos 

Interferência em vegetação nativa 20>hectares 20 <hectares>10 10<hectares 

Relevo 
Ondulado 

Suavemente 
Suavemente 
Ondulado 

Plano 

Fonte de água para resfriamento Baixa  Média Alta 

Estrutura de Existência de Captação de água  Não Parcial  Sim 

Outorga para captação de Água Não Não aplicável  Sim 
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Terreno para implantação Não Adquirido Arrendado Terreno Próprio 

Custo de Implantação Elevado Médio Baixo 

Disponibilidade de Mão de Obra  Disponibilidade baixa Disponibilidade Média Disponibilidade Alta 

 

Quadro 90: Quadro comparativo das Alternativas Locacionais  

Critérios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Extensão do gasotudo 3,5Km (3) 1,5km (3) 4,7Km (2) 

Extensão da Adutora 2,5km (3) 500m (3) 800m (3) 

Extensão da Linha de 
transmissão 

3,5km (3) 3,5km (3) 4km (3) 

Infraestrutura Implantação integral  (1) Implantação integra (1) Implantação integra (1) 

Empreendimentos 

Colocalizados 
Próximos (3) Próximos (3) Próximos (3) 

Interferência em 
vegetação nativa 

10<hectares (3) 10<hectares (3) 10<hectares (3) 

Relevo Plano (3) Plano (3) Plano (3) 

Fonte de água para 
resfriamento 

Alta (3) Alta (3) Alta (3) 

Estrutura de Existência de 
Captação de água 

Não (1) Não (1) Sim (3) 

Outorga para captação de 
Água 

Não (1) Não (1) Sim (3) 

Terreno para implantação Não Adquirido (1) Não Adquirido (1) Terreno Próprio (3) 

Custo de Implantação Médio (2) Médio (2) Baixo (3) 

Disponibilidade de Mão de 

Obra 
Disponibilidade Alta (3) Disponibilidade Alta (3) Disponibilidade Alta (3) 

Total 29 29 36 

 

Legenda: 

Valores Grau de aptidão 

Baixo (1) 

Médio (2) 

Alto (3) 

 

Definiu-se que a Alternativa 3 apresenta os menores custos de implantação e 

implementação, visto que o terreno para implantação da UTE já é de propriedade da Rolugi Geração 

de Energia Elétrica Ltda, na área já existe estrutura para captação de água do rio Paraíba do Sul, 

além de possuir outorga da Usina Sobrasil S/A para consumo na planta termelétrica 

(compartilhamento de outorga) de aproximadamente 480m3/h. Além disso, tais características do 
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projeto indicam que haverá menores impactos ambientais  em relação a captação de águas e 

também em relação a outras opções, a existência de canal de captação construído no rio contribui 

mais efetivamente para a sustentabilidade ambiental do empreendimento.  

 

 Escolha da alocação da UTE e estruturas complementares  

 

Os principais motivos que conduziram a escolha de área de estudo para a implantação da 

UTE Santa Cruz Rolugi foram: 

 

i. Proximidade com o gasoduto da Transpetro, localizado a 4,1Km da termelétrica; 

ii. Proximidade da Bacia de Campos, Porto do Açu e Porto Barra do Furado; 

iii. Existência de subestações no município de Campos dos Goytacazes; 

iv. Proximidade com o rio Paraíba do Sul para uso da água nos sistemas auxiliares; 

v. Água utilizada pela termelétrica UTE Santa Cruz (Rolugi) será compartilhada pela empresa 

Usina Sobrasil S/A, a qual já possui outorga da Agência Nacional de Águas (ANA) para a 

captação de águas do rio Paraíba do Sul. 

 

 Hipótese de não execução da UTE e suas estruturas  

 

A avaliação da não execução do empreendimento está baseada na comparação da situação 

de cada elemento de análise nos cenários atual e futuro, com ou sem o empreendimento, 

estabelecendo-se a direção da variação positiva ou negativa da situação ambiental de cada 

elemento, permitindo a visualização das melhoras ou pioras do ambiente, como um todo e 

setorialmente. 

 

A situação ambiental dos elementos está ancorada em uma escala de valores, sendo que a 

pior situação ambiental apresentará notas mais altas. Escolheu-se uma escala de 0 a 3 para os 

valores da situação ambiental, correspondendo o valor 0 a situação ótima, o valor 1 a si tuação boa, 

o valor 2 a situações ambientais medianas, e o valor 3 a situações ambientais ruins.  
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Quadro 1: Escala de Notação da Situação Ambiental dos Elementos de Análise. 

Descrição Pontos 

Situação ambiental boa 1 

Situação ambiental mediana 2 

Situação ambiental ruim 3 

 

Essa escala é muito genérica, não permitindo uma real avaliação dos elementos de análise. 

Assim foi necessário dividir os elementos de análise e aplicar a cada grupo uma escala adequada a 

sua realidade, com parâmetros máximos e mínimos próprios, mas obedecendo a notação acima. 

 

Os elementos de análise foram diferenciados em: 

 

 Fatores ambientais e processos do meio geo-biofísico; 

 Fatores ambientais e processos do meio socioeconômico; 

 Problemas; 

 Potenciais. 

 

 Fatores Ambientais e Processos do Meio Geo-Biofísico: 

 

Os fatores e processos geo-biofísicos serão classificados numa escala de 0 a 3 em relação ao 

seu grau de degradação comparado ao ambiente original da área de estudo, ou seja, a situação 

ambiental anterior à presença do homem na região. Assim, teremos a seguinte escala de valores 

para os fatores ambientais e processos do meio geobiofísico: 

 

Quadro 2: Escala de valores para os fatores e processos ambientais do meio geobiofísico.  

Grau de degradação Nota 

Inexistente 0 
Pequeno 0,1 a 1 

Médio 1,1 a 2 

Alto 2,1 a 3 
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 Fatores Ambientais e Processos do Meio Socioeconômico: 

 

Os fatores e processos do meio antrópico não podem ser referenciados à condição original 

do ambiente, tendo sido escolhidos valores internacionalmente aceitos como bons, médios e ruins 

para qualificar os fatores e processos dentro da escala de 0 a 3. A escala apresenta uma relação 

inversa, na medida em que os valores mais próximos de 0 representam uma melhor situação 

ambiental e os maiores valores representam situações ambientais piores. 

 

Quadro 3: Situação em relação aos parâmetros adequados. 

Tipo de situação Nota 

Situação socioeconômica pior que os valores considerados adequados  2,1 a 3 

Situação socioeconômica próxima aos valores considerados adequados. 1,1 a 2 

Situação socioeconômica melhor que os valores considerados adequados. 0,1 a 1 

Situação ótima 0 

 

 Problemas Ambientais: 

 

Os problemas ambientais serão classificados numa escala de 0 a 3 de acordo com seu grau 

de criticidade (frequência, área atingida e grau de destruição) sendo que os problemas mais críticos 

receberão notas mais altas. 

 

Quadro 4: Grau de criticidade dos problemas ambientais. 

Criticidade dos problemas Nota 

Problema inexistente  0 

Problema pouco crítico: frequência e magnitude pequena, poucos estragos causados; 0,1 a 1 

Problema semi-crítico: frequência ou magnitudes altas com poucos estragos; 
frequência e magnitude baixas mas com estragos relevantes; 

1,1 a 2 

Problemas muito críticos: frequência e intensidade altas e estragos relevantes  2,1 a 3 
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 Potenciais Ambientais: 

 
O potencial de cada atividade, indutivamente determinada, será qualificado de acordo com 

o grau de possibilidade da instalação dessa atividade, que irá variar com as vantagens apresentadas 

versus as limitações existentes no ambiente a estas mesmas atividades. Neste caso a escala utilizada 

também é inversa, com os menores potenciais com valores mais altos, significando pior situação 

ambiental, e os potenciais mais altos, com valores menores, representando situação ambiental 

melhor. 

 

Quadro 5: Valores de acordo com o grau do potencial das atividades. 

Grau do Potencial Valor 

Potencial alto para uma dada ativi dade: vantagens grandes e l imitações 

pequenas; 

0,1 a 1 

Potencial médio para uma dada atividade: vantagens pequenas sem 
limitações ou vantagens grandes com muitas l imitações; 

1,1 a 2 

Potencial baixo para uma dada atividade: vantagens pequenas e l imitações  
grandes 

2,1 a 3 

 

O quadro a seguir apresenta o resumo das características do ambientais  sem o 

empreendimento, levando em consideração todas as alternativas locacionais, visto que estas são 

muito similares. 

 

Cenário sem empreendimento 

 

Quadro 6: Tabela do cenário sem empreendimento 

   Cenário Atual - Fatores Geobiofísicos 

Atmosfera Baixa degradação, causada basicamente pelo tráfego de veículos e presença de 
indústrias e atividades agrícolas no entorno; 

1,0 

Geosfera Média degradação devido à presença de atividades agrícolas pretéritas; 1,5 

Pedosfera Média degradação dos solos devido à presença de atividades agrícolas 

pretéritas; 

1,5 

Hidrosfera Média degradação, causada pela falta de saneamento na região e presença de 
atividades agrícolas. 

1,5 

Águas Subterrâneas Baixa degradação pela possível contaminação do lençol freático por defensivos 
agrícolas; 

1,0 

Vegetação Altamente degradada, com as áreas das baixadas modificadas pela agricultura; 2,5 
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Fauna Média degradação, causada bas icamente pelo tráfego de veículos e presença de 
indústrias e atividades agrícolas no entorno; 

1,5 

Qualidade da água Baixa degradação pela possível contaminação do lençol freático por defensivos 
agrícolas; 

1,0 

  Cenário Atual - Processos Geobiofísicos   

Dinâmica 
Atmosférica 

Média degradação, em virtude da presença de indústrias e atividades agrícolas 
na área de influência do estudo; 

1,5 

Geodinâmica Média degradação devido à presença de atividades agrícolas; 1,5 

Hidrodinâmica Medianamente degradada, devido a ocupações antrópicas e possibil idade de 
poluição das águas por esgotos domésticos e uso de defensivos agrícolas; 

1,8 

Ecodinâmica 

Terrestre 

Média degradação devido à presença de atividades agrícolas; 1,5 

Ecodinâmica 
Aquática 

Medianamente degradada, devido a ocupações antrópicas e possibil idade de 
poluição das águas por esgotos domésticos e uso de defensivos agrícolas; 

1,8 

  Cenário Atual – Fatores Sócio-Econômico  

Ocupação/Uso do 

Solo 

Situação ruim - muitas áreas sub-aproveitadas e de expansão, ocupação muito 

rarefeita e desordenada (residências) principal atividade agrícola; 

2,5 

População Situação ruim – representada pelo contraste, com uma parcela de indivíduos 
vivendo em propriedades agrícolas decadentes; 

2,5 

Educação Situação ruim – apesar da boa infraestrutura do sistema educacional da região, 
principalmente no Centro de Campos, observa -se que ainda há na área em 

estudo parcela de indivíduos com baixo nível de escolaridade. No entanto, existe 

uma escola municipal na localidade; 

2,1 

Saúde Situação ruim – quantidade e qualidade insuficiente de estabelecimentos, 
dificuldades operacionais e falta de saneamento básico, sobrecarregam sistema 

de saúde local, apesar do município possuir bons estabelecimentos de Saúde 
Pública; 

2,1 

Transportes Situação ruim – devido à deficiência de transportes coletivos na área em estudo; 2,1 

Serviços Situação ruim - falta de abastecimento local e baixa acessibil idade para 

populações mais pobres; 

2,1 

Sistema Sanitário Situação ruim – ausência de sistema de esgoto na região do estudo e drenagem; 2,1 

  Cenário Atual – Processos sócio-econômicos  

Dinâmica 

Populacional  

Situação ruim – possibilidade de ocupação desordenada pela população de baixa 

renda, sítios agrícolas em declínio; 

2,1 

Dinâmica Urbana Situação ruim - urbanização desordenada e falta de planejamento; 2,1 

Dinâmica Econômica Atividades pouco produtivas e desarticuladas das atividades mais produtivas do 
município; 

2,1 

Vida da População Situação ruim - acesso de ida para o trabalho e lazer, falta de saneamento básico 
e segurança pública. 

2,1 

  Cenário Atual – Problemas 

Assoreamento Muito crítico - transferência de material natural, esgotos, solos e carência de 
limpeza e drenagens; 

2,2 

Enchentes Situação ruim – devido à presença de áreas inundáveis ainda não ocupadas; 1,8 

Poluição das Águas Semi-crítico – devido à falta de saneamento básico, das ocupações 
desordenadas e das atividades agrícolas; 

1,8 

Desmatamento Muito crítico – não existir áreas protegidas na área de intervenção, a ocupação 
desordenada está causando esse problema; 

2,2 

Afug. Fauna Muito crítico – não existir áreas protegidas na área de intervenção, a ocupação 
desordenada está causando esse problema; 

2,2 
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Perda Ecossist. 
Terrestre 

Muito crítico – devido à degradação dos componentes do meio bi ótico; 2,2 

Perda Ecossist. 
Aquático 

Semi-crítico – devido à falta de saneamento, poluição e assoreamento; 1,8 

Vetores de Doenças Semi-crítico - falta de saneamento básico e aparecimento de ecossistemas 

propícios ao desenvolvimento de vetores de doenças; 

1,8 

Ocupação 

Desordenada 

Crítico – ocupação desordenada, apesar de ainda existirem áreas desocupadas, 

as mesmas estão sub-util izadas; 

2,2 

Déficit I.E e Serviços Crítico - carências importantes, principalmente para população de classe de 
renda mais baixa, como é a população da área de influência direta do 

empreendimento; 

2,2 

Doenças Semi-crítico – devido à falta de saneamento básico; 1,8 

Pobreza Crítico – apesar da população pequena, a mesma é predominantemente 
ocupada por integrantes de baixa renda; 

2,2 

Desemprego Crítico – existência de pequeno mercado de trabalho e declínio do setor 

agrícola; 

2,2 

Segur. Pública Semi-crítico – apesar do pequeno aparato policial na região, as taxas de 
violência ainda são baixas; 

1,8 

Resíduos Sólidos Semi-crítico – a coleta de lixo pela Prefeitura amenizam esse problema. No 
entanto, não existe aterro sanitário l icenciado para disposição final dos resíduos; 

1,5 

  Cenário Atual – Potenciais 

Urb. Classe Média Médio – área possui esse potencial, porém se faz necessário a implantação de 
infraestrutura básica e urbanização; 

1,1 

Urb. Classe Baixa Alto – a área no entorno possui boas características para implantação de 
conjuntos e/ou loteamentos regulares de baixa renda; 

1,0 

Lazer / Turismo Baixo – ocupação desordenada, terrenos vazios e degradação ambiental; 2,5 

Centros Comerciais  Médio – apesar da ocupação desordenada, terrenos vazios e degradação 

ambiental, a área em estudo não apresenta topografia favorável nem boa 
acessibil idade; 

1,1 

Ativ. Industriais e 

Minerárias 

Alto - apesar da ocupação desordenada e da carência de infra -estrutura, a área 

em estudo possui terrenos vazios, topografia adequada e boa acessibil idade; 

1,0 

Ativ. Agrícolas Alto – a área do estudo possui potencial para atividade agrícola. 2,0 

 

O quadro acima demonstra que a área em questão é bastante degradada, o grau de 

degradação apresentou-se alto. Situação socioeconômica apresentou os piores valores 

considerados adequados. Os problemas ambientais estão em semi-criticidade.  
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CAPÍTULO V - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

5.1. APRESENTAÇÃO 

 

O diagnóstico ambiental visa o conhecimento de todos os componentes ambientais de uma 

determinada área, buscando caracterizar a sua qualidade ambiental. O objetivo primordial é 

apresentar os principais elementos do meio físico, biótico e socioeconômico passíveis de 

modificações com a implantação do empreendimento. 

 

O diagnóstico contempla os componentes que, direta ou indiretamente, estão sujeitos aos 

impactos ambientais negativos e positivos decorrentes de ações desencadeadas nas fases de 

planejamento, implantação e operação do empreendimento.  

 

Portanto, elaborar um diagnóstico ambiental é interpretar a situação ambiental dessa área, 

a partir da interação e da dinâmica de seus componentes. 

 

5.2. MEIO FÍSICO 

 

O meio físico refere-se ao conjunto das condições físicas da área do empreendimento, 

caracterizado pelo ar, água, solo e clima. O meio físico pode ser descrito como uma totalidade 

estruturada em equilíbrio dinâmico, com seus vários aspectos guardando relações de 

interdependência em termos causais, de gênese, evolução, constituição e organização (BITAR, 

FORNASARI FILHO; VASCONCELOS, 1990). 

 

5.2.1.Caracterização da Região 
 

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região norte fluminense, s ituado 

a aproximadamente 275 quilômetros da capital e com população de 463.731 habitantes (IBGE, 

2010). Abrange uma área total de 4.031,91 km² e é dividido em 15 distritos.  
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Figura 1: Região de estudo com o município de Campos dos Goytacazes em destaque, juntamente com seus 

respectivos l imítrofes. Adaptado do Google Earth. 

 

Além de demarcar os limites territoriais entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, 

Campos dos Goytacazes faz fronteira com Quissamã, Conceição de Macabu, Santa Maria Madalena, 

São Fidelis, Cardoso Moreira, Italva, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra e Mimoso do Sul (ES), figura anterior.  

 

Neste município, o relevo predominante é de Planície, apresentando elevações a Nordeste 

e Oeste. Ao longo do território de Campos dos Goytacazes, encontram-se nascentes superficiais as 

quais originam pequenos lagos por toda a extensão do território. Campos dos Goytacazes apresenta 

vegetação pobre, predominando os pastos, resultado do desmatamento das florestas de Mata 

Atlântica que outrora dominavam o espaço do município.  
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5.2.2. Climatologia 

 

O conhecimento das condições meteorológicas de uma região é fundamental para o 

planejamento e gestão das atividades sócio-econômicas e consequência dos riscos climáticos. A 

meteorologia estuda a atmosfera da Terra e seus fenômenos, visa entender os processos físicos e 

químicos que determinam o estado da atmosfera nas mais variadas escalas espaciais e temporais, 

desde a turbulência local até a circulação oceânica. 

 

Assim, todo estudo realizado sobre uma região avaliando suas condições do tempo por 

longos períodos é denominado Climatologia. Como todos os seres vivos, o homem também sofre 

influências diretas do clima em seus diversos setores da sociedade, como: agricultura, agropecuária, 

política energética, aviação, construção civil, estratégias militares, comércio, tráfego aéreo e 

rodoviário, saúde e gestão ambiental.  

 

O clima é definido como sendo uma descrição estática, que expressa as condições médias 

do sequenciamento do tempo meteorológico. Logo, mede-se primeiro as condições instantâneas 

da atmosfera (Tempo) de um local por vários anos e, posteriormente, estima-se qual deve ser a 

condição média (provável), ou seja, o clima (Sentelhas; Angelocci, 2009). 

 

5.2.2.1. Aspectos Climáticos Gerais 
 

O clima de uma região é o resultado da combinação de condicionantes locais como 

temperatura, umidade e pluviosidade; e extra locais, que podem ser agrupados em três categorias 

de fatores: 

 

 Fatores Dinâmicos: representam a movimentação das massas de ar, bem 

como as interações entre as diferentes características dessas massas. O Estado do Rio de 

Janeiro está submetido, ao longo do ano, aos ventos de Leste e Nordeste, que sopram do 

Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul. Este Centro de Alta Pressão Subtropical é responsável 

pela manutenção das temperaturas médias em patamares mais ou menos elevados, altos 
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níveis de umidade relativa e tempo bom – geralmente associados ao céu limpo, azul e livre 

de nebulosidade. 

 

 Fatores Estáticos: são as condicionantes de posições locais (altitude, latitude, 

relevo e maritimidade). No Estado do Rio de Janeiro o Oceano Atlântico funciona como um 

importante regulador térmico, comprimindo as amplitudes térmicas anuais e ao mesmo 

tempo, fornecendo ao continente substancial aporte de água para a baixa atmosfera. A 

elevada umidade do ar e os elevados índices pluviométricos característicos do Estado 

exemplificam a influência da maritimidade no clima regional. Além disso, os maciços 

litorâneos atuam como barreiras à penetração dos ventos marinhos, definindo climas locais 

diferenciados (microclimas). 

 

 Fatores Antrópicos: diz respeito às emissões de poluentes na atmosfera, 

incluindo os lançamentos sólidos e gasosos das indústrias, automóveis e queimadas; 

exploração mineral, retirada da vegetação nativa, etc. 

 

De acordo com a escala de análise, cada um dos fatores passa a ter um peso maior na 

definição das condições do clima. Assim, quanto maior a escala (local) maior será a importância dos 

fatores estáticos e das interferências antrópicas. 

 

A variedade climática fluminense é explicada pela topografia acidentada e compartimentada 

do Rio de Janeiro. A associação relevo-altitude é responsável pelo aumento da turbulência do ar, ao 

mesmo tempo em que a ascendência orográfica atua no sentido de resfriá-lo e, consequentemente, 

provocar a saturação do vapor d’água, causando assim os frequentes nevoeiros, neblinas e chuvas 

orográficas nos contrafortes da Serra do Mar e da Mantiqueira. A ascensão forçada do ar, além de 

provocar o aumento das precipitações, ameniza as temperaturas. Em média, a cada 100 metros, a 

temperatura cai entre 0,5º C e 1,0º C, em baixas latitudes. 
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As alterações antrópicas ocorridas nos fatores ambientais levaram à modificação do clima 

local, principalmente pela retirada da vegetação nativa, bem como pelas drenagens executadas ao 

longo dos anos, causando um aumento da temperatura e uma diminuição da umidade relativa do 

ar. 

 

Os dados das estações meteorológicas agrupam-se da seguinte maneira: considera-se o 

regime térmico como “quente” quando a temperatura média do mês mais frio não for inferior a 18º 

C; “sub-quente” quando compreendida entre 18º C e 15º C; “mesotérmico brando” entre 15º C e 

10º C; e mesotérmico quando a temperatura média do mês mais frio for inferior a 10º C. 

 

5.2.2.2. Clima 

 

 O clima de uma região pode ser entendido como as condições atmosféricas médias sobre as 

quais o local encontra-se disposto. Há diversas maneiras e metodologias para caracterizar o clima 

de um determinado local, como por exemplo o Sistema de Classificação Climática (SCC) de Köppen-

Geiger (mais conhecida por classificação climática de Köppen), que classifica globalmente os tipos 

climáticos mais utilizados em geografia, climatologia e ecologia.  

 

A classificação foi proposta em 1900 pelo climatologista alemão Wladimir Köppen e, 

posteriormente aperfeiçoada em 1918, 1927 e 1936 com a publicação de novas versões preparadas 

em colaboração com Rudolf Geiger (daí o nome Köppen-Geiger). Com origem na fitossociologia e 

na ecologia, este SSC fundamenta-se na teoria que toda vegetação natural de cada grande região 

da Terra é essencialmente uma expressão do clima nela prevalecente.  

 

Assim, as fronteiras entre regiões climáticas foram selecionadas para corresponder, tanto 

quanto possível, às áreas de predominância de cada tipo de vegetação, razão pela qual a distribuição 

global dos tipos climáticos e a distribuição dos biomas apresenta elevada correlação.  
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 Na determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados a sazonalidade e 

os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação, conforme apresenta a 

figura a seguir.  

 

Assim, segundo a classificação climática de Köppen, o clima da região de Campos dos 

Goytacazes é classificado como Aw, isto é, clima tropical úmido. Apresenta estação chuvosa no 

verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a outubro, sendo que julho é 

o mês mais seco. Portanto, mais de 80% das precipitações ocorrem no verão. Neste tipo de clima, a 

temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. As precipitações são superiores a 750 mm 

anuais, atingindo até 1800 mm. Em Campos dos Goytacazes a precipitação total anual fica em torno 

de 1073 mm e a temperatura média varia de entre 27,2°C e 21,4°C. 

 

 

Figura 2: Mapa de Classificação Climática do Brasil, segundo metodologia Köppen Geiger . O retângulo preto destaca a 

região de estudo. Fonte: Adaptado de ALVARES et. al (2013). 
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Apesar do SCC de Köppen-Geiger ainda ser amplamente aplicado, este sistema de 

classificação deve ser utilizado com ressalvas, principalmente para regiões onde o bioma é bastante 

diversificado em um pequeno espaço.  

 

Sabe-se que informações da classificação vegetal para regiões heterogêneas necessitam de 

um maior detalhamento espacial quando comparado ao empregado nesta classificação. Associado 

a isso, outros SSC's tem sido proposto fundamentados em massas de ar e sistemas meteorológicos  

predominantes, por exemplo. Onde são realizados estudos climatológicos detalhados baseados na 

análise de informações meteorológicas representativas disponíveis da região em estudo, bem 

como, os sistemas meteorológicos atuantes. 

 

5.2.2.3. Sistema Atmosféricos Atuantes 
 

 Os principais sistemas meteorológicos que influenciam as condições do tempo na região de 

estudo são os Sistemas Frontais (frentes frias), a Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), bloqueios 

atmosféricos, os Sistemas Convectivos de Mesoescala e a Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS).  

 

Nas regiões com terreno irregular pode-se observar a atuação de outro fenômeno: os 

regimes de brisa Vale e Montanha, resultado do aquecimento diferenciado entre a superfície 

próxima ao solo e a atmosfera livre a certa distância, na mesma altura do terreno elevado. 

Fenômenos deste tipo proporcionam mudanças nos campos de temperatura, umidade e vento.  

 

 Os sistemas frontais estão associados às massas de ar frio que se formam em latitudes altas, 

e se deslocam em direção ao equador com leve desvio à Leste. O ar frio e relativamente denso 

introduz-se sob o ar quente e menos denso, provocando uma queda rápida da temperatura em 

superfície, seguindo-se de instabilidade, tempestade e trovoadas.  
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Sobre o Estado do Rio de Janeiro, no inverno e na primavera verifica-se, em média, a 

passagem de quatro sistemas frontais por mês, ou seja, aproximadamente um por semana. No 

verão e outono ocorre uma pequena redução em sua frequência, em torno de três sistemas frontais 

por mês (OLIVEIRA, 1986; LEMOS e CALBETE, 1996; e JUSTI da SILVA, 2003).  

 

 Outro sistema que atua na região do Campos é o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul 

(ASAS). Este sistema de escala sinótica caracteriza-se por um núcleo de alta pressão atmosférica 

posicionado, em média (no mês de janeiro), próximo as latitude e longitude de 25°S e 20°W, 

respectivamente, favorecendo ventos de Leste a Nordeste em toda região costeira.  

 

A temperatura em seu interior é relativamente elevada, principalmente no verão, pela 

intensa radiação solar incidente associado com a ausência de nuvens e sua posição geográfica que 

favorece raios solares mais perpendiculares. No inverno a ASAS exerce uma maior penetrabilidade 

continental, influenciando os setores leste e central do Brasil equatorial.  

 

Os estados da Região Sudeste também ficam sob seu domínio e em condições de maior 

estabilidade atmosférica. A atuação da ASAS pode resultar na formação de outro fenômeno 

conhecido como Bloqueio Atmosférico, caracterizado por sistemas de alta pressão persistentes que 

dificultam e/ou impedem a propagação de sistemas transitórios, tais como frentes, ciclones e outros  

fenômenos de menor escala. 

 

 Os Sistemas Convectivos de Mesoescala (SCM), que são constituídos por um aglomerado de 

nuvens convectivas e que apresentam área com contínua precipitação, que pode ser parcialmente 

estratiforme e parcialmente convectiva, possuem formas variadas (CAMPOS e EICHHOLZ, 2011). 

Podem ser classificados como: Linhas de Instabilidade (LI), os que possuem forma de linha; 

Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM), os que apresentam um formato circular ou 

simplesmente, SCM, os de formas irregulares. Dentre os mais comuns nesta região, estão os SCMs 

e as Linhas de Instabilidade (LI's), sistemas causadores de precipitação intens a e fortes ventos em 

curto intervalo de tempo, que acontecem principalmente na primavera e verão. 
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A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um fenômeno típico de verão, 

caracterizada por uma banda de nebulosidade alongada e estacionária, visível nas imagens de 

satélite e orientada no sentido noroeste-sudeste, estendendo-se desde a Amazônia até o Oceano 

Atlântico, com duração superior a quatro dias. Por consequência, verifica-se uma elevação no 

regime de chuvas nas regiões afetadas. 

 

5.2.3. Caracterização Climatológica 

 

Nesta seção é apresentada uma análise das observações meteorológicas registradas na 

estação meteorológica de superfície INMET 83698 por meio de gráficos com médias mensais das 

variáveis registradas nesta estação no período entre 1971 e 2015. Assim visa-se nesta análise obter 

padrões climatológicos mais condizentes com a região de estudo no que se refere a 

representatividade espacial, aprimorando assim a descrição das condições climatológicas 

apresentadas através do SCC de Köppen-Geiger. 

 

5.2.3.1. Precipitação Pluviométrica 
 

A precipitação pluviométrica é um dos principais elementos do clima, que possui alta 

variação no tempo e no espaço. Este parâmetro responde as influências de fenômenos de grande 

escala e os distúrbios de mesoescala, bem como, as condições locais como topografia, proximidade 

do mar e uso do solo. Por ser resultado de diversos fatores, a precipitação apresenta enorme 

variação inter e intra anual. 

 

No verão, a passagem das frentes frias, a formação da ZCAS, LIs e outros SCMs são capazes 

de prover precipitações intensas e gerar grandes acumulados de chuva. No inverno, o principal 

gerador de precipitação são os sistemas frontais, porém, com menos intensidade e menores 

acumulados. 
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O gráfico abaixo apresenta as normais climatológicas de 1971-2015 do município de Campos  

para as médias mensais acumuladas de precipitação pluviométrica e quantidade de dias sem chuva. 

O acumulado médio anual de precipitação é de 1073 mm e, conforme destacado anteriormente, 

sua distribuição intra anual não é uniforme.  

 

Apenas como referência, os meses de primavera e verão foram responsáveis por 

aproximadamente 77% deste acumulado anual. Estes altos valores são decorrentes dos sistemas 

atmosféricos característicos desta época do ano como as ZCAS e os sistemas de mesoescala. 

 

 

Gráfico 1: Médias mensais de precipitação pluviométrica (mm) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015. 

 

Como pode ser observado no gráfico da normal climatológica do período de 1971-2015, o 

mês de novembro é o mais chuvoso, apresenta uma média mensal de precipitação acumulada de 

154,2 mm, enquanto o mês de junho apresentou o menor valor mensal, 29,8 mm. 

 

Analisando os eventos extremos, isto é, aqueles que produziram o maior acumulado mensal 

de precipitação, temos o registro de 526,2 mm no mês de novembro de 2008 tornando-se o mês de 

maior acumulado de precipitação desde os primeiros registros da estação meteorológica de 
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Campos, vale ressaltar que no dia 28 de novembro de 2008 choveu o suficiente para todo o mês, 

mensurou-se um total de 102,8 mm em um único dia. 

 

5.2.3.2. Temperatura do Ar 
 

A temperatura do ar representa um parâmetro fundamental nos estudos sobre o clima da 

Terra. A sua distribuição na atmosfera é de fundamental importância para definir o estado 

termodinâmico e as circulações na atmosfera.  

 

Sua variação diária próxima à superfície é resultado do balanço entre a energia proveniente 

do Sol e, a energia emitida pela superfície da Terra na forma de ondas longas. Essa variação local da 

temperatura se dá pelas trocas energéticas entre a superfície terrestre e a atmosfera, além da 

advecção de ar frio e ar quente causada pelas circulações nas diversas escalas atmosféricas. 

 

No gráfico a seguir, são apresentadas médias climatológicas mensais para as temperaturas 

máxima, média e mínima da estação INMET (83698). De uma forma geral, observa-se que as 

mínimas, médias e máximas temperaturas do ar apresentam um ciclo sazonal bem definido. Isto 

acontece porque a temperatura do ar está diretamente relacionada com a radiação global incidente.  

 

Assim, os meses de verão (maior radiação global incidente) apresentam maiores  

temperaturas do ar e os meses de inverno (menor radiação global incidente) temperaturas mais 

amenas. A temperatura média mensal oscila entre 27,2°C e 21,4°C. A média máxima registrou o 

valor de 33,1°C em fevereiro e a média das temperaturas mínimas atingiu o registro de 17,6°C no 

mês de julho. 
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Gráfico 2: Médias mensais de Temperatura do Ar (°C) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015.  

 

Analisando os valores extremos mensais encontrados para temperatura do ar nos dados  

meteorológicos que compreendem o período entre 1971 e 2015 em Campos dos Goytacazes 

(estação INMET 83698), observamos que o mês de fevereiro de 1982 foi o que a apresentou a maior 

média mensal da temperatura do ar máxima, registrando 35,9°C. Já a menor média mensal da 

temperatura do ar mínima ocorreu durante o mês de junho de 1985 em que atingiu o valor de 

15,5°C. 

 

5.2.3.3. Pressão Atmosférica 
 

A medida da pressão atmosférica reflete a presença dos sistemas de pressão resultantes da 

circulação geral atmosférica, ou de mesoescala, que atuam de uma forma abrangente sobre a região 

de interesse. Normalmente, a pressão atmosférica é reduzida ao nível do mar para eliminar os 

efeitos de altitude e torná-la comparável espacialmente, bem como para permitir a identificação 

das configurações dos sistemas atmosféricos. 
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Gráfico 3: Médias mensais de Pressão Atmosférica (hPa) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015. 

 

Conforme destacado no gráfico acima, o campo de pressão sofre consideráveis alterações 

durante os meses do ano, atingindo picos de 1019 hPa no mês de agosto e seu menor valor no mês 

de dezembro, 1009 hPa. Esta variação está diretamente associada com os sistemas meteorológicos 

atuantes na região. Vide os valores mais altos de pressão nos meses de inverno, época em que a 

posição climatológica da ASAS é mais para o interior do continente quando comparado ao verão.  

Nos meses de primavera e verão, observa-se o deslocamento da ASAS para Leste, ou seja, se 

distanciando da costa, permitindo a chegada e formação de mais núcleos de baixa pressão. 

 

5.2.3.4. Umidade Relativa do Ar 

 

A existência de água na atmosfera e suas mudanças de fase são fundamentais em vários 

processos físicos naturais, como o transporte e a distribuição de calor na atmosfera, a evaporação 

e evapotranspiração, além da absorção de diversos comprimentos de onda da radiação solar e 

terrestre.  

 

A umidade do ar está relacionada a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tal 

fato caracteriza se o ar é seco ou úmido. A umidade do ar varia de um dia para o outro. Além disso, 
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a alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas. Já com a umidade 

do ar baixa, a probabilidade de ocorrer precipitação é pequena. 

 

A variação da umidade relativa do ar está relacionada com variações do regime de 

precipitação e da temperatura do ar que ocorrem na natureza tipicamente por: variação diurna da 

temperatura; movimento horizontal de massa de ar (advecção) e movimento vertical de ar 

(convecção).  

 

Logo, uma série de situações meteorológicas pode ocorrer e resultar em diferenciados  

valores de umidade relativa, dependendo também, das características da superfície e do solo, 

latitude, altitude e proximidade da área em estudo. 

 

Observa-se na figura abaixo que as médias para umidade relativa do ar apresentam suaves 

variações mensais com valores entre 78,8% e 74,8%, o mês de junho foi o que apresentou maior 

valor da média mensal da umidade relativa do ar, enquanto que fevereiro exibiu o menor valor. 

 

 

Gráfico 4: Médias mensais de Umidade Relativa do Ar (%) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015. 
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5.2.3.5. Insolação 
 

A energia provinda do Sol na forma de ondas eletromagnéticas é a mesma energia que dará 

início a todo processo de distribuição de calor no planeta. Estes processos, por sua vez, podem 

ocorrer pelo solo, pelos oceanos e pela atmosfera, bem como, pelas interações entre estes meios. 

 

A insolação representa a quantidade de horas de brilho solar que uma determinada região 

foi exposta, ou seja, é a quantidade de energia solar que chega, por unidade de tempo e por unidade 

de área, a uma superfície perpendicular aos raios solares, à distância média Terra-Sol. Os valores da 

insolação são diretamente influenciados pela posição da Terra na órbita além da nebulosidade na 

região. Por exemplo, nos dias com céu encoberto o acúmulo de horas com radiação incidente é 

menor. 

 

Nas normais climatológicas mensais para insolação, conforme é apresentado no gráfico 

abaixo, observa-se que na estação INMET 83698 apresenta maior exposição à radiação solar nos 

meses de verão e inverno.  

 

 

Gráfico 5: Insolação total mensal  (horas) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015. 
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No verão ocorre o solstício de verão, onde o hemisfério Sul se encontra voltado para o Sol, 

estando exposto por um período maior à radiação solar. O maior valor de insolação total mensal 

ocorreu no mês de janeiro com 220,7 horas de Insolação.  

 

Durante o inverno, o mês que registrou o maior valor de insolação total foi julho com 194,2 

horas, mostrando a influência da ASAS em seu deslocamento para regiões mais próximas à costa do 

Brasil e consequentemente influenciando na frequência de períodos com céu claro. Nos meses de 

primavera, a quantidade de horas com exposição à radiação solar foram as menores do ano, com 

destaque para o mês de setembro que apresentou apenas 140,9 horas de radiação solar. 

 

5.2.3.6. Vento 
 

O vento é originado por meio da diferença de gradiente de pressão atmosférica que ocasiona 

o deslocamento do ar. Os ventos se deslocam das altas para as baixas pressões, sofrem influências 

também da rotação da terra, da força de coriolis e da força centrífuga ao seu movimento, bem como, 

da interação com a superfície terrestre representada pelo atrito (Munhoz, 2008). O vento possui 

importante papel na atmosfera terrestre, onde é responsável por transportar e misturar distintas 

massas de ar amenizando o desequilíbrio energético na Terra.  

Na região em estudo podem-se destacar dois principais fenômenos responsáveis por dirigir 

o escoamento em superfície: o posicionamento e intensidade da ASAS em relação ao continente 

que gera níveis diferente do gradiente de pressão; e a atuação de brisas de vale e montanha. Apesar 

de escalas diferentes, estes fenômenos meteorológicos frequentemente atuam sinergicamente 

compondo o escoamento em superfície nesta região. 

 

A análise da direção dos ventos foi baseada em dados válidos apenas de 1971 a 1990, em 

que se observou que durante o período analisado a direção nordeste foi predominante em todos os 

meses do ano, ventos de nordeste são oriundos do centro anticiclônico semipermanente do 

Atlântico Sul.  
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Segundo Ramos (2000), os ventos de Norte e os de quadrante Sul são menos frequentes. Já 

ventos de Norte e Leste sopram mais no verão, visto que nessa época do ano, a ação anticiclônica 

gerada a partir de núcleos de alta pressão é menos intensa. A ocorrência dos ventos de Sul durante 

o inverno é explicada pela grande frequência e intensidade dos anticiclones migratórios 

provenientes deste quadrante nessa época do ano. A ausência de ventos do quadrante Oeste no 

município é consequência das barreiras naturais formadas pela Serra do Mar, que avança até o 

litoral na região Sul da Baixada, e pelo sistema de elevações intermediárias entre os Rios Paraíba do 

Sul e Itabapoana. 

 

A velocidade média mensal dos ventos na região de estudo pode ser visualizada no gráfico a 

seguir, tais valores variam de 1,5 a 2,4 m/s, caracterizando assim como “brisa leve” segundo a escala 

de vento Beaufort. Notam-se que os ventos mais intensos estão presentes nas estações primavera 

e verão, onde o gradiente térmico entre a superfície próximo ao solo e no alto da elevação é mais 

pronunciado, intensificando o fenômeno de brisa.  

 

 

Gráfico 6: Média mensal da velocidade do vento (m/s) medidas na estação INMET 83698 entre 1971 e 2015.  
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5.2.4. Hidrologia 

 

O relevo e o clima são os principais fatores a influir na hidrografia do Estado do Rio de 

Janeiro, respondendo não só pelo regime de seus rios, mas também pelo perfil longitudinal dos 

mesmos e pela disposição e forma das redes hidrográficas. 

 

O município de Campos dos Goytacazes está situado na macrobacia hidrográfica do rio 

Paraíba do Sul. Esta macrobacia abrange uma área de 62.074 km², entre os estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. A bacia do rio Paraíba do Sul apresenta uma forma alongada e 

distribui-se na direção leste-oeste entre as serras do Mar e da Mantiqueira, está localizada em 

regiões de relevo muito acidentado, com altitudes que superam 2.000m. 

 

Para fins de planejamento e com a finalidade de estudar e detalhar as regiões hidrográficas, 

a Macro Bacia do Rio Paraíba do Sul foi dividida em dez Regiões Hidrográficas pela ANA (Agência 

Nacional de Águas). As áreas de influência do empreendimento estão integralmente inseridas na 

Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul. A calha principal do rio Paraíba do Sul se origina no 

estado de São Paulo e percorre todo o estado do Rio de Janeiro, delimitando a divisa deste com o 

estado de Minas Gerais ao longo da região serrana.  

 

A bacia do rio Paraíba do Sul se divide em sete sub-bacias nos três estados já mencionados. 

No estado do Rio de Janeiro há quatro sub-bacias: Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e 

Baixo Paraíba do Sul. A Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul, onde o empreendimento encontra-

se inserido, está localizada na região norte e noroeste fluminense, no qual encontram-se 17 

municípios. 
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Figura 3: Delimitação da Região Hidrográfica IX Baixo Paraíba do Sul  (Fonte: INEA, 2011). 

 

A bacia do Rio Paraíba do Sul, onde se localiza a área urbana central, ocupa 1313 km² e 

abrange cerca de 32% do total territorial de Campos dos Goytacazes. O Rio Muriaé é um dos 

principais contribuintes dessa bacia no município, drena duas lagoas a Lagoa Limpa e Lagoa das 

Pedras (RAMALHO, 2005). De acordo com o relatório de situação da Região Hidrográfica do Baixo 

Paraíba do Sul (2012/2013), esta região conta com 957.991 habitantes, destes 4% encontram-se em 

área urbana e 16% em área rural, havendo uma predominância considerável na área urbana. 

Destaca-se que Campos dos Goytacazes, é o município com a maior população da região 

hidrográfica em questão, compreendendo 48% do total de habitantes. 

 

De acordo com Caetano (2000), as características litológicas, estruturais, sedimentares e 

estratigráficas delineadas na vasta extensão territorial do município de Campos, propiciou a 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 20 

 

formação de dois sistemas aquíferos: Sistema Aquífero Fraturado do Embasamento Cristalino e 

Sistema Aquífero Sedimentar.  

 

O Sistema Aquífero Fraturado, está diretamente relacionado aos planos de ruptura das 

rochas do Embasamento Cristalino, que permitiram o armazenamento e a transmissão de água nas 

rochas duras ou compactas. Esse Sistema está localizado em áreas a sudoeste e ao norte do 

município totalizando uma área aproximada de 1656 km2. 

 

Já os Sistemas Aquíferos Sedimentares, que transmitem e armazenam água através dos  

interstícios dos grãos que compõem as rochas sedimentares, foram originados através da deposição 

de sedimentos continentais e marinhos de idade Terciária e Quaternária. Atingem, 

aproximadamente, uma área de 2361 km2. 

 

No município de Campos dos Goytacazes há importantes lagoas com significativa 

representação espacial, como a lagoa de Cima e a lagoa Feia (SEMADS/GTZ, 2001).  

 

A lagoa de Cima possui uma área de 14,95 km², com largura máxima de 4 km e comprimento 

máximo de 7,5 km. Esta lagoa é formada pelos rios Imbé (70 km de extensão) e Urubu (40 km de 

extensão) que juntos possuem uma área de drenagem de 986 km².  

 

Nesta região, destaca-se a bacia hídrica da lagoa Feia que compreende uma superfície com 

cerca de 2.900 km², sua bacia de drenagem ocupa cerca de 46% do território Municipal. Os principais 

canais da rede de drenagem que fluem para a Lagoa Feia são apresentados a seguir:  

 

Quadro 1: Canais da rede de drenagem que afluem para a Lagoa Feia . 

CANAL PRINCIPAIS AFLUÊNCIAS 

Ribeira Contribuições da Lagoa Paulista e Canal Macaé-Campos 

Macabu Canais do Meio, do Futuro e Dores de Maricá  

Canal Prata Canais Mato Escuro e Dores de Macabu 

Canal Ururuí Canais Itererê, Cacumanga e Macacuá 

Canal de Tocos Canal Santo Antônio 

Fonte adaptada: FEEMA – Perfi l  Ambiental do Município de Campos dos Goytacazes, 1993. 
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A lagoa Feia se estende para além dos domínios territoriais de Campos dos Goytacazes, 

abrangendo Santa Maria Madalena, São Fidélis, Conceição de Macabú e Quissamã, é reguladora de 

uma vasta região hidrográfica, constituída por dezenas de lagoas interconectadas por uma 

complexa rede de canais naturais e artificiais. Nesta lagoa, afluem os rios Ururaí e Macabu, e este 

primeiro representa o elo entre a Lagoa de Cima e a Lagoa Feia e é o desaguadouro indireto dos rios 

Imbé, Urubu e Preto. Observa-se que em 50 anos, a lagoa teve seu espelho d’água reduzido de 370 

km² para os atuais 170 ou 200 km², o que resulta numa perda de cerca de 50% (SEMADS-RJ, 2001). 

 

Os principais rios de Campos dos Goytacazes são: Ururaí, Macabu, Imbé e Urubu: 

 

O Rio Macabu se origina na Serra de Macaé, a 1.480 m de altitude, no município de Trajano 

de Morais, sua bacia hidrográfica é contribuinte da Lagoa Feia, percorre cerca de 121 km até 

desaguar na lagoa. Há 40 km da nascente do rio foi implanta uma barragem para a Usina Hidrelétrica 

de Macabu. 

 

O Rio Ururaí é formado pelas águas do Rio Preto e da Lagoa de Cima, que é alimentada, 

sobretudo, pelos Rios Imbé e Urubu (SEMADS-RJ, 2001). Este rio percorre 48 km até a Lagoa Feia. 

Durante as cheias, por meio de canais, o rio recebe parte das águas do Rio Paraíba do Sul. 

 

O rio Imbé nasce em Trajano de Moraes, desenvolvendo-se em um percurso total de 70km 

até desaguar na Lagoa de Cima no município de Campos dos Goytacazes. O rio Imbé é o mais 

expressivo do município, em função da extensão do seu curso e por coletar, praticamente, todos os 

pequenos rios que deslizam pela vertente atlântica da serra do Mar no trecho compreendido entre 

os rios Macabu e Paraíba do Sul (BIDEGAIN, 2002). Já o Rio Urubu nasce na Serra do Quimbira tendo 

seu curso cerca de 40 km de extensão. 

 

Ao norte do Município de Campos dos Goytacazes, há uma pequena porção correspondente 

a bacia do Rio Itabapoana com 281 km², aproximadamente 7% do município e a sudeste a Bacia dos 
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Canais do Norte Fluminense com 594 km², isto é, cerca de 15% do território desse Município 

(RAMALHO, 2005).  

 

O rio Paraíba do Sul é de suma importância para região sudeste brasileira, visto que sua bacia 

se encontra localizada em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais . É formado pela 

união dos rios Paraibuna e Paraitinga, e o seu comprimento, calculado a partir da nascente do 

Paraitinga, é de mais de 1.100 km. Os principais formadores da margem esquerda são: Paraibuna, 

Pomba e Muriaé. Enquanto que os afluentes da margem direita são: Piraí, Piabanha e Dois Rios. 

Além destes afluentes citadas, consta outros 86 cursos d’água de domínio federal e 184 de domínio 

estadual no cadastro GESTIN, da ANA. Ao longo de toda a extensão do rio Paraíba do Sul, há 180 

municípios.  

 

5.2.4.1. Hidrografia das Áreas de Influência e da Área Diretamente Afetada 
 

Nas Áreas de Influência (AII e AID) destaca-se a presença do rio Paraíba do Sul, o trecho 

inserido nas áreas de influência é compostos por ilhas e apresenta largura bastante significativa. O 

rio Paraíba do Sul tem extrema importância para o município de Campos dos Goytacazes, seja de 

forma ecológica, social como econômica. É o principal rio que abastece o município, logo, é utilizado 

é utilizado para fins domésticos e industriais, não só como fonte de abastecimento, mas, também, 

como receptor de efluentes. 

 

A região em estudo está concentrada no curso inferior do rio Paraíba do Sul, que se estende 

de São Fidélis à foz, com 95 km de extensão e declividade média de 0,22 m/km, atravessando a 

Baixada Campista que é uma extensa planície litorânea. O mapeamento do Uso e cobertura vegetal 

da Região da bacia do Baixo Paraíba do Sul mostra que a região se caracteriza pela pequena 

porcentagem de área florestada (10%), pela ocupação de áreas significativas por plantações de 

cana-de-açúcar (12%) e o restante destas regiões hidrográficas é ocupado por pastagens, que 

correspondem, em sua maioria, a áreas muito pouco produtivas ou degradadas.  
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Observa-se que a mata ciliar do trecho do rio Paraíba do Sul inserido nas áreas de influência 

está bastante descaracterizada da vegetação original, como pode ser evidenciado nas figuras a 

seguir.  

 

  

Figura 4: Mata cil iar de um trecho do rio Paraíba do Sul  

 

Destaca-se nas áreas de influência o rio Muriaé que banha os estados de Minas Gerais e Rio 

de Janeiro, nasce a 303 metros de altitude em relação ao nível do mar, na Serra  das Perobas, em 

Miraí (MG), e percorre vários municípios até a sua foz, em Campos dos Goytacazes. Com quase 300 

quilômetros de extensão, o rio Muriaé tem um traçado serpenteado, que percorre inúmeras  

várzeas. O rio Muriaé tem sua foz no rio Paraíba do Sul. É, portanto, seu afluente à margem 

esquerda. A confluência entre o Muriaé e o Paraíba do Sul fica localizada dentro do município de 

Campos dos Goytacazes, a cerca de 9 Km da sede do município. 

 

Nas áreas de influência também podem ser observados o canal do Ermo e vala do rio Morto, 

tais corpos hídricos apresentam menor representatividade para o município de Campos dos 

Goytacazes. É importante ressaltar que na Área Diretamente Afetada não há corpos hídricos 

naturais, apenas canais artificiais  para irrigação da cana-de-açúcar, que atualmente não se 

encontram em funcionamento. 
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A figura a seguir representa a distribuição dos corpos hídricos distribuídos ao longo das áreas 

de influência do empreendimento. 
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Figura 5 e Anexo V: Mapa de Hidrologia das áreas de influência
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5.2.4.2. Caracterização da qualidade dos corpos hídricos  
 

O monitoramento da qualidade da água é um conjunto de práticas que busca o 

acompanhamento de determinadas características de um sistema, sempre associado a um objetivo. 

No monitoramento da qualidade das águas naturais, são acompanhadas as alterações nas 

características físicas, químicas e biológicas da água, decorrentes de atividades antrópicas e de 

fenômenos naturais. (ANA,2016). 

 

Para o monitoramento efetivo, são realizadas coletas de dados e de amostras de água em 

locais específicos (georreferenciados), feita em intervalos regulares de tempo, visando a obtenção 

de informações que possam ser utilizadas da qualidade da água. 

 

De acordo com o Relatório de Situação da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul (AGEVAP, 

2012/2013), O monitoramento dos cursos d’água do Estado é realizado pela Gerência de Avaliação 

de Qualidade das Águas – GEAG, que disponibilizou um banco de dados com 5 anos de 

monitoramento de qualidade da água e uma lista com 197 estações em operação. 

 

Os dados provenientes do monitoramento são divulgados periodicamente por meio boletins  

no site do Inea e para a imprensa e jornais de grande circulação. Estes dados são a base para a 

avaliação da qualidade das águas e para a produção de relatórios, diagnósticos e boletins sobre 

águas condições dos corpos hídricos.  

 

De maneira geral, o monitoramento abrange parâmetros: Índice de Qualidade de Água 

(IQANSF) que consolida em um único valor os resultados dos parâmetros: Oxigênio Dissolvido (OD), 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total (PT), Nitrogênio Nitrato (NO3), Potencial 

Hidrogeniônico (pH), Turbidez (T), Sólidos Dissolvidos Totais (RNFT), Temperatura da Água e do Ar 

e Coliformes Termotolerantes. É feita, também, análise dos parâmetros bacteriológicos, físico-

químicos e biológicos. 
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O Índice de Qualidade de Água (IQANSF) foi elaborado no ano de 1970 pela National 

Sanitation Foundation (NSF) dos Estados Unidos. Este índice foi criado a partir da combinação das 

opiniões de 142 especialistas, através das respostas a vários questionários, tabuladas e retornadas 

a cada participante, para comparação de sua resposta com a dos demais participantes a  fim de se 

chegar a um consenso.  

 

Esta pesquisa obteve como resultado a indicação das variáveis de qualidade de água que 

deveriam entrar no cálculo, o peso relativo das mesmas e a condição em que se apresentava cada 

uma delas, de acordo com uma escala de valores. A princípio, foram selecionadas 35 variáveis 

indicadoras de qualidade da água e destas, nove foram selecionadas para compor o IQANSF. Para 

cada variável foi traçada uma curva de qualidade, a qual correlaciona sua concentração a uma nota 

(), pontuada de zero (a pior nota) a 100 (a melhor nota) 

 

Com base numa pesquisa de opinião desenvolvida por Brown et al. (1970), junto a 142 

especialistas, foram selecionadas 9 variáveis consideradas mais representativas em relação à 

qualidade de água. Para cada variável foi traçada uma curva de qualidade, a qual correlaciona sua 

concentração a uma nota (), pontuada de zero (a pior nota) a 100 (a melhor nota), como pode ser 

observado na figura abaixo. 

 

O valor de IQANSF é determinado como o produtório ponderado da qualidade da água das 

nove variáveis selecionadas, elevadas ao seu respectivo peso. A fórmula utilizada está apresentada 

a seguir: 

 

 

Sendo: 

IQA = Índice de Qualidade de Água, um valor entre 0 e 100;  
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qi= qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva curva média de variação de qualidade (resultado da análise);  

wi= peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, 

atribuído em função da sua importância para a conformação global de 

qualidade, sendo 

 

Além de seu valor de qualidade(qi), cada parâmetro possui um peso relativo (wi). O quadro a 

seguir mostra os pesos fixados para cada variável de qualidade de água que compõe o IQANSF. 

 

Quadro 2: Variáveis de qualidade de água que compõe o IQANSF, com suas respectivas unidades de medida e pesos 

fixados. 

Variáveis – IQANSF Unidade de Medida Pesos (wi) 

Coliformes Temotolerantes  NMP/100mL 0,16 

DBO mg/L O2 0,11 

Fosfato Total  mg/L 0,10 

Nitratos mg/L 0,10 

Oxigênio Dissolvido % Saturação 0,17 

pH - 0,11 

Sólidos Totais Dissolvidos  mg/L 0,07 

Temperatura ºC 0,10 

Turbidez uT 0,08 

 Fonte: Adaptado INEA (2015) 

 

 Com base no Boletim Consolidado de Qualidade da Água da Região Hidrográfica do Baixo 

Paraíba, foram obtidos dados do monitoramento de 17 estações de amostragem da qualidade da 

água que estão distribuídas ao longo da região hidrográfica analisada da seguinte maneira:  

 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 29 

 

 

Figura 6: Distribuição das Estações de Monitoramento da Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Adaptado: INEA, 2015. 

 

Os dados referentes as coletas realizadas ao longo do ano de 2015 encontram-se detalhados 

a seguir: 
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Quadro 3: Dados brutos e IQANSF da Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana do ano de 2015 
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CQ0001 

Canal 
Quitingute 

Campo dos 
Goytacazes 

25/02/2015 59,1 7,0 0,09 0,03 4,0 6,5 14,00 230 90 27 31 

12/05/2015  4,0 0,03  4,4 6,7 12,00 45 86 18 24 

18/08/2015   0,05 0,06 3,4 7,6 15,00 <18 114 22 24 

09/11/2015 53,7 8,0 0,04 0,01 2,0 6,7 9,34 130 139 28 28 

CQ0002 

25/02/2015 70,9 5,0 0,08 0,03 6,6 6,6 21,00 78 87 26 31 

12/05/2015  3,2 0,05  8,0 6,7 18,00 <18 78 23 27 

18/08/2015   0,03 0,02 9,0 7,7 9,90 <18 118 24 24 

09/11/2015 78,2 2,2 0,05 0,04 8,4 6,8 17,30 68 153 28 29 

CQ0003 

25/02/2015 40,1 12,0 0,07 <0,01 0,8 6,5 6,80 330 89 25 32 

12/05/2015  6,0 0,03  1,0 6,7 3,00 78 90 17 25 

18/08/2015   0,03 <0,01 0,8 7,2 3,30 68  23 22 

09/11/2015 37,8 12,0 0,05 0,02 0,6 6,8 2,83 1700 148 26 28 

CQ0004 

25/02/2015 55,1 8,0 0,07 0,07 2,4 6,5 11,00 78 92 26 29 

12/05/2015  4,0 0,02  2,4 6,7 6,00 45 102 21 27 

18/08/2015   0,03 0,03 1,4 7,1 3,59 20  23 22 

09/11/2015 51,6 12,0 0,01 <0,01 1,8 7,2 3,15 110 146 28 28 

CR0020 Rio Carangola Itaperuna 17/03/2015 69,2 <2,0 0,08 0,39 8,0 7,3 6,50 1700 73 27 29 
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19/05/2015  <2,0 0,06  7,4 6,9 6,70 330 69   

11/08/2015   0,02 0,93 8,0 7,6 1,20 130 62 22 24 

24/11/2015 63,3 <2,0 0,07 0,59 5,8 7,1 41,40 1700 115 28 26 

IT0100 Rio Itaperuna 
Bom Jesus de 
Itabapoana 

17/03/2015 56,1 <2,0 0,1 0,30 7,4 7,3 17,00 23000 47 27 29 

19/05/2015  <2,0 0,04  7,8 6,9 16,00 350000 51   

11/08/2015   0,06 0,51 6,6 6,9 4,80 1800 28 22 23 

24/11/2015 53,3 <2,0 0,03 0,65 7,0 6,5 71,20 13000 45 25 25 

MB0010 Rio Macabu 

Campo dos 
Goytacazes 

11/02/2015 66,6 <2,0 0,06 0,20 6,0 7,1 15,00 1300 58 24 23 

27/05/2015  <2,0 0,1  7,2 6,0 7,40 900 55 21 19 

29/07/2015  <2,0 0,05  7,2 6,8 5,70 490 69   

20/10/2015 67,4 <2,0 0,03 1,11 7,2 6,5 5,95 1300 59 21 22 

MR0370 

Rio Muriaé 

19/05/2015  <2,0 0,05  7,4 6,9 5,40 790 76   

11/08/2015   0,03 0,54 8,6 7,6 1,43 230 88 22 20 

24/11/2015 68,8 <2,0 0,04 0,71 6,0 7,0 19,20 700 97 26 25 

MR0374 Laje do Muriaé 

19/05/2015  <2,0 0,05  6,0 6,9 6,10 2100 48   

11/08/2015   0,01  6,8 7,0 1,60 3300 43 23 23 

24/11/2015 59,5 <2,0 0,03 0,86 5,0 6,4 8,01 3800 30 28 26 

PM0331 Rio Pomba 17/03/2015 52,7 <2,0 0,06 0,33 8,0 7,3 5,10 79000 62 28 34 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 32 

 

Es
ta

çã
o

 d
e

 
A

m
o

st
ra

ge
m

 

Lo
ca

liz
aç

ão
 

M
u

n
ic

íp
io

  

D
at

a 

IQ
A

N
SF

 

D
e

m
an

d
a 

B
io

q
u

ím
ic

a 

O
xi

gê
n

io
 (

D
B

O
) 

-m
g/

L 

Fó
sf

o
ro

 T
o

ta
l 

(P
T)

 -

m
g/

L 

N
it

ra
to

 (
N

O
3

) 
- 

m
g/

L 

O
xi

gê
n

io
 D

is
so

lv
id

o
 

(O
D

) 
-m

g/
L 

P
o

te
n

ci
al

 

H
id

ro
ge

n
iô

n
ic

o
 (

p
H

) 

Tu
rb

id
e

z 
(T

) 
-u

T 

C
o

lif
o

rm
e

s 

Te
rm

o
to

le
ra

n
te

s 
- 

N
M

P
/1

0
0

m
L 

Só
lid

o
s 

D
is

so
lv

id
o

s 

To
ta

is
(S

D
T)

 m
g/

L 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 d

a 
ág

u
a 

- 
°C

 

*
Te

m
p

e
ra

tu
ra

 d
o

 a
r 

- 
°C

 

Santo Antônio 
de Pádua 

19/05/2015  <2,0 0,05  8,0 6,8 8,20 1600000 66   

11/08/2015   0,04 0,74 8,6 7,1 2,00 1300 47 23 25 

06/10/2015 59,4 <2,0 0,01 0,63 7,8 6,9 2,00 17000 47 24 26 

24/11/2015 57,6 <2,0 0,02 0,56 7,8 6,9 3,21 28000 63 28 30 

PM0332 

17/03/2015 76,2 <2,0 0,01 0,33 7,4 7,2 5,80 230 48 27 30 

19/05/2015  <2,0 0,04  7,8 6,9 7,80 700 51   

11/08/2015   0,06 0,80 8,4 7,1 2,80 490 44 23 25 

06/10/2015 79,7 <2,0 0,01 0,62 8,2 6,9 2,00 140 46 24 25 

24/11/2015 76,0 <2,0 <0,01 0,58 8,2 6,5 2,30 220 64 28 29 

PR0200 Rio Pirapetinga 

17/03/2015 44,4 8,0 0,16 0,01 5,2 7,2 11,00 >1600000 141 27 31 

19/05/2015  11,2 0,2  5,2 6,7 13,00 79000 139   

11/08/2015   0,09 <0,01 4,8 7,5 6,00 7900 136 22 25 

24/11/2015 47,1 6,0 0,06 0,02 4,6 6,9 18,60 28000 133 26 31 

PS0434 
Rio Paraíba do 

Sul 
Itaocara 

10/02/2015 58,9 <2,0 0,06 0,43 7,2 7,1 20,00 11000 61 26 28 

17/03/2015 64,1 <2,0 0,06 0,68 7,8 7,4 10,00 3300 50 26 32 

08/04/2015  <2,0 0,06  7,8 7,2 24,00 790 70 24 26 

19/05/2015  <2,0 0,06  8,8 6,9 3,50 45 57 23 25 

30/06/2015 81,0 <2,0 0,04 1,66 9,4 7,2 1,70 78 58 22 22 
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28/07/2015 74,0 <2,0 0,03 1,44 7,8 7,0 6,00 490 82 23 23 

11/08/2015 77,7 <2,0 0,02 1,58 9,4 7,1 1,60 130 58 23 27 

22/09/2015 78,4 <2,0 0,02 1,63 8,2 6,8 2,20 170 23 25 25 

06/10/2015 73,8 <2,0 0,03 1,36 8,6 7,1 2,30 490 52 26 23 

24/11/2015 71,9 <2,0 0,05 1,14 7,8 7,0 7,93 700 45 28 31 

08/12/2015 41,5 2,2 0,44 <0,1 7,4 6,9 862,00 54000 132 24 26 

PS0436 

10/02/2015 62,7 <2,0 0,05 0,31 7,2 7,1 20,00 4900 54 25 26 

17/03/2015 60,5 <2,0 0,08 0,59 8,2 7,4 7,70 7900 48 28 34 

08/04/2015  2,2 0,05  8,0 7,2 20,00 4900 65 23 26 

19/05/2015  <2,0 0,03  8,2 6,8 4,00 7900 56 22 21 

30/06/2015 67,4 <2,0 0,05 1,42 9,2 7,1 1,70 3300 67 22 22 

28/07/2015 63,1 <2,0 0,02 1,34 8,8 6,9 2,20 7900 74 22 24 

11/08/2015 70,4 <2,0 0,02 1,37 8,8 7,1 1,70 1300 53 23 26 

22/09/2015 70,5 <2,0 0,02 1,42 8,2 6,9 2,70 1300 14 26 24 

06/10/2015 69,3 <2,0 0,03 1,23 9,0 7,0 2,20 1700 46 24 22 

24/11/2015 67,2 <2,0 0,04 1,05 8,0 7,0 9,03 2200 58 28 31 

08/12/2015 45,2 2,2 0,79 <0,1 7,8 6,9 158,00 11000 104 24 26 

PS0439 São Fidelis 10/02/2015 60,5 <2,0 0,07 0,18 7,0 7,0 37,00 4900 64 24 26 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 34 

 

Es
ta

çã
o

 d
e

 
A

m
o

st
ra

ge
m

 

Lo
ca

liz
aç

ão
 

M
u

n
ic

íp
io

  

D
at

a 

IQ
A

N
SF

 

D
e

m
an

d
a 

B
io

q
u

ím
ic

a 

O
xi

gê
n

io
 (

D
B

O
) 

-m
g/

L 

Fó
sf

o
ro

 T
o

ta
l 

(P
T)

 -

m
g/

L 

N
it

ra
to

 (
N

O
3

) 
- 

m
g/

L 

O
xi

gê
n

io
 D

is
so

lv
id

o
 

(O
D

) 
-m

g/
L 

P
o

te
n

ci
al

 

H
id

ro
ge

n
iô

n
ic

o
 (

p
H

) 

Tu
rb

id
e

z 
(T

) 
-u

T 

C
o

lif
o

rm
e

s 

Te
rm

o
to

le
ra

n
te

s 
- 

N
M

P
/1

0
0

m
L 

Só
lid

o
s 

D
is

so
lv

id
o

s 

To
ta

is
(S

D
T)

 m
g/

L 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 d

a 
ág

u
a 

- 
°C

 

*
Te

m
p

e
ra

tu
ra

 d
o

 a
r 

- 
°C

 

17/03/2015 61,7 <2,0 0,02 0,56 8,6 7,4 6,90 7900 58 27 31 

08/04/2015  <2,0 0,05  8,8 7,2 16,00 54000 67 24 25 

19/05/2015  <2,0 0,05  8,2 6,8 5,10 92000 94 23 24 

30/06/2015 66,7 <2,0 0,07 1,25 9,0 7,1 1,50 4000 70 20 20 

28/07/2015 61,4 <2,0 0,02 1,26 8,0 7,0 2,20 11000 71 23 24 

11/08/2015 58 <2,0 0,02 1,26 9,4 7,1 2,10 19000 46 23 27 

22/09/2015 69,8 <2,0 0,01 1,39 7,8 6,9 2,50 1500 34 25 23 

06/10/2015 67,7 <2,0 0,02 1,07 8,4 7,0 2,00 2500 47 23 26 

24/11/2015 56,5 <2,0 0,08 0,97 7,6 7,1 26,80 15000 77 27 31 

08/12/2015 52,2 <2,0 0,32 <0,1 7,8 6,9 96,80 13000 108 27 26 

PS0441 
Campo dos 

Goytacazes 

10/02/2015 59,3 <2,0 0,06 0,22 6,4 7,1 20,00 7900 51 25 27 

17/03/2015 64,6 <2,0 0,04 0,51 7,8 7,5 7,50 4900 51 27 29 

08/04/2015  <2,0 0,12  7,6 7,2 15,00 4900 69 23 27 

19/05/2015  <2,0 0,06  7,8 6,9 5,30 3300 63 24 22 

30/06/2015 67,2 <2,0 0,92 1,20 8,6 7,2 2,20 790 57 21 20 

28/07/2015 65,1 <2,0 0,03 1,18 8,0 7,0 1,90 4900 75 23 24 

11/08/2015 72,2 <2,0 0,02 1,15 8,4 7,1 2,40 790 47 22 19 

22/09/2015 71,2 <2,0 0,02 1,20 9,2 6,9 7,10 330 31 25 34 
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06/10/2015 72,7 <2,0 0,02 0,92 8,0 7,0 1,20 790 34 22 21 

24/11/2015 65,9 <2,0 0,05 0,93 6,8 7,1 15,90 1700 63 27 23 

08/12/2015 58,1 2,4 0,32 <0,1 6,6 7,0 61,90 3300 95 27 24 

UR0030 Rio Uraí 

11/02/2015 65,9 <2,0 0,03 0,14 5,8 7,0 11,00 1700 46 26 24 

27/05/2015  <2,0 0,1  6,4 7,0 3,60 490 36 23 22 

29/07/2015  <2,0 0,05 0,11 6,4 7,0 2,30 790 53   

20/10/2015 63,9 <2,0 0,01 0,08 5,0 6,6 2,83 1300 42 24 22 

* *Na composição do IQANSF usa-se o valor de temperatura corresponde à diferença entre a temperatura da água no pon to de coleta e a temperatura do ar.  
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Quadro 4:Categoria dos resultados do IQANSF 

Categoria de Resultados IQANSF 

EXCELENTE 100 ≥ IQA ≥ 90 

BOA 90 > IQA ≥ 70 

MÉDIA 70 > IQA ≥ 50 

RUIM 50 > IQA ≥ 25 

 

Foram analisadas 17 estações de monitoramento na Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba 

do Sul e Itabapoana, sendo que destas 07 estão localizadas no município de Campos dos Goytacazes , 

local do empreendimento em questão. É importante destacar que há 03 estações de 

monitoramento localizadas nos rios: Paraíba do Sul, Muriaé e Uraí, que estão próximas da Área 

Diretamente Afetada. A estação PS441 está localizada há aproximadamente 7 km da ADA, a MR370 

encontra-se há cerca de 8 km e a UR030 está situada a 10 km do empreendimento. A figura a seguir 

mostra a proximidade das estações PS441, MR370 e UR030 em relação a ADA. 

 

 

Figura 7: Distância das estações PS441, MR370 e UR030 em relação a ADA. 
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Em relação ao total de 99 amostras realizadas nas estações de monitoramento existentes na 

Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, foram consideradas 62 para o cálculo do 

Índice de Qualidade da água (IQANSF), visto que nas demais datas não foram mensurados todos os 

parâmetros necessários calcular o IQANSF. Os resultados demonstram que apenas 10% dos dados 

válidos apresentaram valores inferiores a 50, indicando ser uma água ruim, entretanto, podem ser 

interpretados como situações específicas, pois em outras coletas na mesma estação, o valor foi 

superior, porém a estação PR200 apresentou valor ruim nas duas coletas realizadas em 2015. Cerca 

de 26 % das amostras válidas indicaram uma água de qualidade boa, especialmente na estação 

PS434 do rio Paraíba do Sul cuja maioria dos valores foram superiores a 70 IQANSF. Grande parte das 

coletas indicaram uma água de qualidade média, com valores de IQANSF entre 50 e 70. 

 

Em relação aos valores apresentados no quadro anterior, descreve-se as variáveis analisadas 

a seguir: 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio  

 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é o parâmetro mais utilizado para a medida do 

consumo de oxigênio na água. Representa a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a 

matéria orgânica existente na água através da decomposição microbiana aeróbia  (ANA, 2016). 

Geralmente, a DBO é normalmente considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante 

um determinado período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Um período de 

tempo de 5 dias numa temperatura de incubação de 20°C é frequentemente usado e referido como 

DBO5,20.  

 

Os valores elevados de DBO em um corpo d'água são, no geral, provocados pelo lançamento 

de cargas orgânicas, principalmente esgotos domésticos. Altos valores deste parâmetro ocasionam 

uma diminuição dos valores de oxigênio dissolvido na água, e isto pode causar a mortandade de 

peixes e eliminação de outros organismos aquáticos. 

 

De acordo com o a resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, as águas doces de 

classe I devem apresentar DBO5,20 de até 3 mg/L O2; as de classe 2 até 5 mg/L O2 e as classes 3 até 
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10 mg/L O2. Como pode ser observado no quadro anterior, a maior parte dos resultados foi inferior 

a 3 mg/L O2. No entanto, no canal Quitingute e rio Pirapetinga os valores apresentados foram 

superiores a 10 mg/L O2, a DBO elevada significa que será preciso grandes taxas de oxigênio 

dissolvido para oxidar a matéria orgânica e não restará oxigênio suficiente para os peixes e os outros 

organismos aquáticos. Nos pontos de coleta próximos ao empreendimento o valor encontrado foi 

inferior a 2 mg/L O2 em todas as medições. 

 

 Fósforo Total 

 

O fósforo é um elemento essencial para os processos biológicos, seu excesso pode provocar 

a eutrofização das águas. A eutrofização é o aumento da concentração de nutrientes, especialmente 

fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o aumento de suas 

produtividades (ESTEVES, 1988). A eutrofização pode prejudicar o abastecimento público, a 

recreação e a preservação da vida aquática. Este processo acontece principalmente em lagos e 

represas, embora possa ocorrer mais raramente em rios.  

 

Os esgotos domésticos compõem a principal fonte de fósforo, em função da presença dos  

detergentes superfosfatados e da própria matéria fecal. A drenagem pluvial de áreas agrícolas e 

urbanas também é uma fonte significativa de fósforo para os corpos d’água. Entre os efluentes 

industriais destacam-se os das indústrias de fertilizantes, alimentícias, laticínios, frigoríficos e 

abatedouros (ANA, 2016). 

 

Em ambientes lóticos, ecossistema cuja a água é corrente como os rios e riachos, a CONAMA 

nº 357 define que em águas doces de classe 1 e 2 devem ter no máximo 0,1 mg/L de fósforo total, 

enquanto que as de classe 3 podem chegar até 0,15 mg/L. No geral, grande parte dos valores 

mensurados foram inferiores ao limite estabelecido pelo CONAMA, no entanto, algumas estações 

de monitoramento apresentaram elevados valores de fósforo total em datas específicas de coleta, 

junho de 2015 o valor de fósforo para estação PS441 localizada no Rio Paraíba do Sul, que é a estação 

mais próxima do empreendimento, foi de 0,92 mg/L, porém, nesta estação foram feitas 11 coletas 

ao longo do ano e em apenas 3 coletas apresentaram quantidades superiores ao citado. 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-estado-trofico.aspx#_ftn3
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 Nitrato (NO3) 

 

O nitrogênio encontrado nos corpos hídricos ocorre nas formas de nitrogênio orgânico, 

amoniacal, nitrito e nitrato. Os nitratos são tóxicos aos seres humanos. Assim como o fósforo, os 

compostos nitrogenados são nutrientes nos processos biológicos, logo, a grande quantidade de 

nitrogênio presente nos corpos d´agua, associado com outros nutrientes, causa um excessivo 

crescimento das algas, gerando o processo de eutrofização (ANA, 2016). 

 

As principais fontes de nitrogênio são: o lançamento de esgotos sanitários e efluentes 

industriais, e em áreas agrícolas, as fontes podem ser escoamento da água das chuvas em solos que 

receberam fertilizantes, enquanto que áreas urbanas a drenagem de águas pluviais é uma grande 

fonte de nitrogênio. 

 

A CONAMA nº 357 define que em águas doces de classe 1, 2 e 3 devem ter no máximo 10 

mg/L de nitrato. Todas as estações analisadas apresentaram valores muito inferiores ao estabelecido 

na resolução. 

 

 Oxigênio Dissolvido 

 

Dentre os gases dissolvidos na água, o mais importante para a dinâmica e caracterização dos 

ambientes aquáticos é o oxigênio (Esteves, 1998). As principais fontes de oxigênio para a água s ão 

a atmosfera e a fotossíntese, enquanto que as perdas de oxigênio são causadas pelo consumo pela 

decomposição da matéria orgânica (oxidação), por perdas para a atmosfera, respiração de 

organismos aquáticos, nitrificação e oxidação química. 

 

As águas poluídas por esgotos apresentam baixa concentração de oxigênio dissolvido visto 

que este é consumido no processo de decomposição da matéria orgânica. Já as águas limpas 

apresentam concentrações de oxigênio dissolvido mais elevadas, geralmente superiores a 5mg/L, 

exceto se houverem condições naturais que causem baixos valores deste parâmetro.  
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Entretanto, as águas eutrofizadas (ricas em nutrientes) podem ter concentrações de oxigênio 

superiores a 10 mg/L, situação conhecida como supersaturação. Durante o dia o crescimento 

excessivo das algas, devido a fotossíntese, faz com que os valores de oxigênio fiquem mais elevados. 

Já durante a noite não ocorre a fotossíntese, e a respiração dos organismos faz com que as 

concentrações de oxigênio diminuam bastante, podendo causar mortandades de peixes (ANA, 

2016). 

 

Segundo a resolução, a concentração de oxigênio dissolvido, em qualquer amostra, não deve 

ser inferior a 6 mg/L nas águas doces de classe 1; não inferior a 5 mg/L nas águas de classe 2 e não 

apresentarem valores menores que a 4 mg/L de oxigênio dissolvido em nas de classe 3. Na maioria 

das coletas, o valor encontrado foi superior a 4 mg/L, porém as coletas realizadas no canal 

Quitingute, em Campos dos Goytacazes, indicaram baixos valores de oxigênio dissolvido. 

 

 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O pH representa uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou 

alcalinidade de uma determinada solução. O pH afeta o metabolismo de várias espécies aquáticas. 

A Resolução CONAMA nº 357 estabelece que para a proteção da vida aquática o pH deve estar entre 

6 e 9. Mudanças nos valores de pH também podem gera um aumento no efeito de substâncias 

químicas que são tóxicas para os organismos aquáticos, como os metais pesados. Todas as amostras 

coletadas apresentaram valores de pH entre 6 e 9. 

 

 Turbidez 

 

A turbidez é a medida de dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de 

água, conferindo uma aparência turva à mesma. As principais causas da turbidez da água são: 

presença de matérias sólidas em suspensão (silte, argila, sílica, coloides), matéria orgânica e 

inorgânica finamente divididas, organismos microscópicos e algas. 
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A erosão dos solos é a principal fonte de turbidez, principalmente na época das chuvas, já 

que as água pluviais trazem uma quantidade significativa de material sólido para os corpos d’água.  

As atividades de mineração, o lançamento de esgotos e de efluentes industriais, também são fontes 

importantes que causam uma elevação da turbidez das águas. A elevada turbidez da água aumenta 

os custos de tratamento de água para o abastecimento, em função da maior quantidade de 

produtos químicos para reduzir a turbidez da água e afeta a preservação dos organismos aquáticos  

(ANA, 2016). 

 

Para as águas doces de classe 1, o limite da resolução CONAMA é de 40 uT e 100 uT para as 

classes 2 e 3. No geral, as coletas indicaram valores inferiores a 40 uT, e apenas 2 coletas realizadas 

em dezembro de 2015 em duas estações do rio Paraíba do Sul no município de Itaocara 

apresentaram valores acima de 100 uT. 

 

 Coliformes Termotolerantes 

 

As bactérias coliformes termotolerantes ocorrem exclusivamente no trato intestinal de 

animais de sangue quente e são indicadoras de poluição por esgotos domésticos, suportarem uma 

temperatura superior à 40°C. São excretados em grande quantidade nas fezes e normalmente não 

causam doenças (quando estão no trato digestivo), porém sua presença em grandes quantidades  

indicam a possibilidade da existência de microorganismos patogênicos que são responsáveis pela 

transmissão de doenças de veiculação hídrica, sendo as mais comuns, a febre tifóide, disenterias, 

cólera, hepatites infecciosas, leptospirose, entre outras (VON SPERLING, 1996, p: 243)  

 

De acordo com a resolução CONAMA nº 357, para os diversos usos, com exceção de uso de 

recreação de contato primário não deverá ser excedido um limite de 200 coliformes  

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante 

o período de um ano, com frequência bimestral nas águas doces de classe 1. Já em relação as águas 

de classe 2 e classe 3 não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 

100 mililitros. Em caso de recreação de contato primário a resolução CONAMA no 274 do ano de 
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2000, estabelece que a água é considerada satisfatória até 1.000 coliformes termotolerantes , 

enquanto que para recreação de contato secundário o limite é de 2500 coliformes termotolerantes . 

 

Cerca de 40% das amostras apresentaram valores inferiores a 1000 coliformes 

termotolerantes por 100 mL, 15% obtiveram valores entre 1000 e 2500 coliformes termotolerantes  

por 100 mL. As demais amostras indicaram valores muito superiores ao estabelecido na resolução. 

 

 Sólidos Dissolvidos 

 

Os sólidos são todos os materiais presentes na água, com exceção dos gases dissolvidos, que 

contribuem para a carga de sólidos presentes. Estes são classificados em: os sólidos em suspensão 

e os sólidos dissolvidos totais. O sólidos dissolvidos totais incluem os coloides e os sólidos 

efetivamente dissolvidos. São as partículas que passam por membrana filtrante com poro igual a 

1,2 micra, sendo segmentados em: voláteis que se volatilizam na temperatura inferior a 65°C; os 

quais podem ser os sais minerais como os sólidos orgânicos e os  fixos que não se volatilizam a menos 

de 65°C. O valor máximo estabelecido pelo CONAMA nº357 é de 500 mg/L, todas as amostras 

coletadas apresentaram valores bem inferiores ao limite definido na resolução. 

 

 Temperatura da Água 

 

A temperatura influência vários parâmetros físico-químicos da água, tais como a tensão 

superficial e a viscosidade. É um dos fatores ecológicos mais importantes para os peixes, sendo que 

a tolerância a temperaturas extremas depende da espécie, do estágio de desenvolvimento e do 

período de aclimatação a que foram submetidos os organismos. Cada espécie possui faixas de 

temperatura ideais para o crescimento e alimentação, podendo estas ser diferentes nas fases adulta 

e jovem. Além disso, a temperatura também É também notadamente conhecida a influência das 

mudanças de temperatura na reprodução ou na migração. 

 

Portanto, os organismos aquáticos são afetados por temperaturas fora dos limites de 

tolerância térmica, o que causa impactos sobre seu crescimento e reprodução. Todos os corpos 
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d’água apresentam variações de temperatura ao longo do dia e das estações do ano. No entanto, o 

lançamento de efluentes com altas temperaturas pode causar impacto significativo nos corpos 

d’água. 

 

Considerando as amostras analisadas, conclui-se que a temperatura média do trecho 

observado do rio Paraíba do Sul apresenta a temperatura média da água de 24,3°C, a do Canal de 

Quitingute é de 24,1°C, a temperatura média da água do rio Carangola é de 25,7°C, a do rio 

Itaperuna é de 24,7°C, a do rio Macabu é de 22,0°C, enquanto no rio Muriaé a temperatura média 

da água é de 24,8°C, a do rio Pomba é de 25,6 °C e a do rio Pirapetinga é de 25,8°C. 

 

5.2.4.3. Caracterização dos possíveis processos erosivos, de sedimentação, estabilização do solo e 

encharcamento. 

 

 As áreas de influência do empreendimento, assim como a ADA, estão situadas próximas a 

um grande corpo hídrico, o rio Paraíba do Sul, um dos rios mais importantes do estado do Rio de 

Janeiro. Portanto, considera-se que estas áreas estão inseridas nas chamadas “Terras de Várzea”. A 

várzea ou planície de inundação apresenta solos hidromórficos os quais estão sujeitos a inundação 

temporária à superfície e encharcamento quase permanente ou apenas temporário dos níveis 

superiores do perfil, o que determina acumulações de matéria orgânica e fenômenos de redução e 

reoxidação de compostos de ferro e/ou manganês, que têm uma redistribuição descendente 

quando não existe lençol aquífero e ascendente no caso contrário.  

 

As vázeas ocupam áreas planas e baixas, de formação sedimentar recente, que margeiam os 

rios e apresentam extensões de alguns quilômetros de largura. São áreas muito propícias à 

agricultura devido à fertilidade do solo. Estas áreas se desenvolvem sobre a calha de um vale 

preenchido por solo aluvinar, sobre o qual os meandros percorrem devido à baixa declividade do 

curso do rio, o qual, em épocas de cheia, extravasa sua margem original e inunda a região adjacente. 

 

Como a área de estudo está inserida em uma planície, o processo de deposição de 

sedimentos é superior ao desgaste causado pela erosão, a sedimentação pe recente, em pleno 
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processo de formação já que constantemente ocorre sucessiva deposição de material de origem 

marinha, lacustre ou fluvial em áreas planas. 

 

 Durante muitos anos as enchentes do rio Paraíba do Sul afetaram a população de Campos 

dos Goytacazes. De acordo com o histórico de vazões do rio, a maior cheia até hoje registrada no 

município ocorreu em janeiro de 1966, atingiu a cota máxima de 10,80 m, com pico superior a 

8.400m3/s, valor médio diário registrado no posto fluviométrico de Ponte Municipal (código 

58974000 – ANA/ANEEL). Em função dos diversos problemas ocasionados pelas cheias do rio 

Paraíba do Sul durante o período chuvoso, o governo contruiu diques de contenção com uma altura 

de 12 metros baseado em cálculos para uma elevação do nível d’água do rio Paraíba do Sul em até 

5 metros acima da situação média, sem ocorrer extravasamento. Estes  diques se estendem até o 

município de São João da Barra. 

 

Ao longo do tempo, essas estruturas vêm evitando que a cidade de Campos passe por 

situações catastróficas, uma vez que as planícies marginais onde esta cidade se desenvolveu e 

continua a se expandir, ocupam cotas inferiores às das margens do rio Paraíba do Sul. 

 

O projeto da UTE Santa Cruz Rolugi considerou os períodos de cheia do rio Paraíba do Sul 

para fazer o dimensionamento e altura dos equipamentos a serem utilizados. No entanto, vale 

destacar que apesar da proximidade do empreendimento com o corpo hídrico em questão, não há 

relatos de inundação da ADA nos últimos anos.  

 

5.2.4.4. Caracterização da FMP dos corpos hídricos da região de estudo  
 

A Lei nº12.651, sancionada no dia 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa. No Art. 3º para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: 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; 
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Com relação a FMP dos corpos hídricos, o Art. 4o desta Lei, considera Área de Preservação 

Permanente, em zonas rurais ou urbanas: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais 

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 

licença ambiental do empreendimento;  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 

que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros ; 

 

Com relação a áreas de influência do empreendimento, observa-se a presença de grandes 

rios como o rio Paraíba do Sul e Muriaé, os quais atravessam diversas cidades e até mesmo estados 

da região sudeste brasileira, assim como o canal do Ermo que tem menor extensão. No geral, as 

bacias hidrográficas da região apresentam mata ciliar em estado bastante degradado ou até mesmo 

inexistente, tal fato pode ser evidenciado através de imagens de satélite e estudos realizados em 

Campos dos Goytacazes.  

 

Conforme disposto na Lei 12.651/12, conclui-se que a Área Diretamente Afetada, não 

apresenta Área de Preservação Permanente (APP), visto que na propriedade não há curso d’água 

natural perene ou intermitente e lagoas e lagos naturais. Além disso, na área de estudo não existe 

reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 

naturais. Por essas e outras demais razões, conclui-se que a ADA não possui APP. 

 

5.2.4.5. Vulnerabilidade da contaminação do aquífero 
 

Durante a operação da Usina Termelétrica, toda a água utilizada no processo será captada 

do rio Paraíba do Sul, não havendo necessidade de realizar uma captação subterrânea que possa 

interferir diretamente no aquífero ou lençol freático da região de estudo. Vale destacar que tanto 

na implantação como na operação do empreendimento, não serão lançados poluentes nos corpos  
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hídricos, logo, o aquífero ou lenço freático da área não estará vulnerável a qualquer tipo de 

contaminação.  

 

É importante enfatizar que grande parte da água da usina é empregada no sistema de 

rifrigreramento, e não entrará em contanto com produtos contaminantes, e após a utilização da 

água no processo, esta será passará por tratamento para ser reciclada e encaminhada para a 

irrigação dos canaviais do entorno do empreendimento. 

 

5.2.5. Caracterização da Qualidade do Ar 
 

O monitoramento da qualidade do ar tem o objetivo de determinar o nível de concentração 

dos poluentes presentes na atmosfera. A análise de seus resultados possibilita um 

acompanhamento sistemático da qualidade do ar na área monitorada, assim como constitui 

elementos básicos para elaboração de diagnósticos da qualidade do ar, para o controle das 

emissões. 

 

Segundo o Relatório da Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro, elaborado pelo Instituto 

Estadual do Meio Ambiente (INEA), na região Norte Fluminense o monitoramento da qualidade do 

ar durante o ano de 2014 (o último disponível pelo INEA) foi realizado através de 4 estações 

automáticas e 4 semiautomáticas, essas últimas localizadas no município de Campos dos 

Goytacazes. Neste ano base, não foram registradas ultrapassagens ao padrão de qualidade do ar 

em nenhum dos critérios adotados, onde foram analisados: Partículas Totais em Suspensão, 

Material Particulado, Dióxido de Enxofre, Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Ozônio. 

 

Para a definição da qualidade do ar, foram realizadas medições de qualidade do ar, para 

verificação da mesma antes da implantação do empreendimento. O estudo elaborado com o 

objetivo de caracterizar a qualidade do ar da região encontra-se no Anexo 2. 
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5.2.6. Caracterização do Nível de Ruído 

 

Segundo Iida (2005), pode-se definir fisicamente o ruído com uma mistura de vibrações, 

medidas em uma escala logarítmica, em uma unidade chamada decibel (dB). Acima do limiar da 

percepção dolorosa podem-se produzir danos ao aparelho auditivo. 

 

5.2.6.1. Legislação Aplicada para níveis de ruído 

 

 RESOLUÇÃO CONAMA N.º 001 de 08 de março de 1990 – Define os critérios e diretrizes 

estabelecidos para a emissão de ruídos, em decorrência de quais quer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política; 

 

 ABNT-NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade – Procedimento; 

 

 ABNT – NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico; 

 

 Lei Nº 126, de 10 de Maio de 1977 – Dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora, 

estendendo a todo o Estado do Rio de Janeiro; 

 

 Decreto Municipal 29.881/08, Livro II, Regulamento no. 2 – Posturas Referentes à 

Manutenção da Ordem e Convivência Urbana da Cidade do Rio de Janeiro – Da Proteção 

Contra Ruídos. 

 

5.2.6.2. Medições Realizadas 
 

 Nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibéis ponderados em A [dB (A)]: nível 

obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (ponderação A) referente a todo 

o intervalo de medição. 
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 Nível de ruído ambiente (Lra): nível de pressão sonoro equivalente ponderado em “A”, no 

local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão. 

 

 Nível de critério de avaliação (NCA): de acordo com a NBR10.151 que define valores limite 

para o ruído ambiental segundo regiões caracterizadas pela ocupação e uso (quadro 1). 

Seguindo este quadro, o empreendimento está enquadrado em área mista, com vocação 

comercial e administrativa tendo como limites máximos 60 dBA, no período diurno e 55 dBA 

no período noturno. 

 

Quadro 5: Nível de critério de avaliação NCA, em dB(A) – ABNT NBR10.151 

 

 Observações: 

 

 Os limites de horário para o período diurno e noturno da tabela acima podem ser definidos 

pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno não 

deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes das 7h do dia seguinte. Se o dia 

seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não deve ser antes das 9 h. 

 

 Pelo Artigo 9º, inciso III do Decreto 29.881 de 2008, Código de Posturas da Cidade do Rio de 

Janeiro, é permitida a emissão de ruídos que provêm de máquinas e equipamentos utilizados 

em obras públicas ou privadas, desde que não sujeitas a confinamento, independentemente 

dos níveis emitidos, respeitado o horário entre 10 e 17 horas, nos dias úteis. 

 

TIPOS DE ÁREAS DIURNO dB(A) 
NOTURNO 

dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 

escolas 
50 45 

Área mista, predominantemente residencial. 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa. 60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial  70 60 
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 Se o nível de ruído ambiente Lra, for superior ao valor da tabela acima para a área e o horário 

em questão, o NCA assume o valor do Lra. 

 

5.2.6.3. Equipamento utilizado 
 

O equipamento utilizado nas medições foi o Medidor Integrador Sonoro marca LARSON 

DAVIS, modelo LxT1, tipo 1, número de série 3343. Calibrado no Laboratório de Calibração e Ensaios 

GROMLAB, conforme Certificado de Calibração número 2417/14, emitido em 14 de novembro de 

2014 (com validade de um ano), de acordo com as especificações do procedimento interno PRC -

TO13-12 e dos requisitos das normas de referência IEC 60651-79 E IEC 60804-00, 

 

 

Figura 8: Equipamento util izado para caracterizar o nível de ruído. 

 

5.2.6.4. Localização dos Pontos de Medição 
 

Foram definidas as coordenadas UTM dos pontos de medição onde foram determinados os 

níveis de ruído antes mesmo do início das atividades do empreendimento, assim, o parâmetro Lra 

(Nível de Ruído Ambiente). A seguir apresentamos o quadro com a numeração dos pontos e 

respectivas coordenadas.  
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Quadro 6: Localização dos pontos de medição. 

EIA Rolugi Engenharia 

Ponto de Medição Coordenada E Coordenada S 

P1 251666.00 7595846.00 

P2 251699.00 7595988.00 

P3 252162.00 7596001.00 

 

5.2.6.5. Resultados 

 

As medições em campo ocorreram em 06 de maio de 2016. Os valores obtidos das medições 

do LAeq em cada ponto, foram arredondadas para números inteiros, conforme NBR 10.151/00. Os 

resultados estão expressos no quadro e respectivo gráfico, a seguir e retratam o cenário atual do 

ambiente em estudo para o futuro empreendimento. 

 

Quadro 7: Nível de ruído ambiente, nível de critério de avaliação e ocorrências percebidas durante a medição. 

Datas: 06/05/2016 Ocorrências percebidas durante a 
medição 

Nível de Ruído 
Ambiente  

Lra 

Nível de Critério de 
Avaliação 

NCA 

Pontos 09h00' a 10h05' dB(A) dB(A) 

P1 45 Sem ocorrências 45 50 

P2 48 Sem ocorrências 48 50 

P3 55 Sem ocorrências 55 50 
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Gráfico 7: Nível de ruído ambiente e nível de critério de avaliação durante as medições. 
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5.2.7. Geomorfologia 

 

A geomorfologia é a ciência que visa o conhecimento da configuração da superfície da terra, 

especificamente do estudo da classificação, descrição, natureza, origem e desenvolvimento das 

formas atuais de relevo e suas relações com as estruturas geológicas subjacentes e também da 

história das transformações geológicas, quando registradas pelas feições superficiais (PENHA, 

1992). 

 

5.2.7.1. Geomorfologia do Estado do Rio de Janeiro 
 

 A geomorfologia do estado do Rio de Janeiro é composta por duas grandes áreas, 

segmentadas pelas escarpas da Serra do Mar, que representa o divisor de águas central do Rio de 

Janeiro. Na área central do Estado, está localizado o norte das escarpas, onde há uma 

predominância de feições morfológicas de amplitudes altimétricas maiores, como morros, serras 

escarpadas, serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes altimétricas diferentes. Já 

na parte sul e sudeste destas escarpas observa-se feições geomorfológicas de amplitudes 

altimétricas baixas, com extensas áreas de planícies fluviais e fluviomarinhas e colinas, como na 

Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e na região de Campos dos Goytacazes  (SEA/INEA, 2011). 

 

Pode-se fazer uma síntese geomorfológica do estado do Rio de Janeiro de acordo com a 

divisão das regiões hidrográficas do estado (SEA/INEA, 2011): 

 

 RH I - Baía da Ilha Grande – região caracterizada pela predominância de serras escarpadas 

com altitudes superiores a 400 m e pela proximidade destas serras com o oceano. São 

observadas planícies fluviais e fluvio-marinhas somente nas áreas mais próximas à costa e 

nos vales fluviais de maior expressão.Além disso, há serras isoladas e serras locais de 

transição entre amplitudes altimétricas diferentes na vertente voltada para a Baía da Ilha 

Grande, enquanto que na vertente voltada para o Estado de São Paulo há o predomínio de 

morros (100-200 m) e colinas (20-100 m).  
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 RH II - Guandu – nesta região hidrográfica, predomina-se área de planícies fluviais e fluvio-

marinhas (até 20 m) na porção leste da região, onde começa a baixada da Guanabara, 

compreendendo os rios Guandu e Santana e Ribeirão das Lajes. Observa-se na norte-

noroeste, voltada para o Médio Vale do Paraíba do Sul, um domínio de colinas (20-100 m), 

características dessa região. Nesta localidade há presença de serras escarpadas  (acima de 

400 m), serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes altimétricas diferentes 

(200–400 m). Destaca-se que na Restinga de Marambaia (Baía de Sepetiba), ocorre as feições 

geomorfológicas costeiras, classificadas como cordões arenosos, dunas e restingas.  

 

 RH III - Médio Paraíba do Sul – Predomínio de colinas (20-100 m) na maior parte da região, 

o que caracteriza o “mar de morros” do médio vale do rio Paraíba do Sul. Encontram-se 

serras escarpadas (acima de 400 m) nos municípios de Resende e Itatiaia, tais s erras 

compõem o Parque Nacional de Itatiaia, onde está localizado o Pico das Agulhas Negras. A 

região também apresenta uma grande abrangência da planície fluvial (até 20 m) do rio 

Paraíba do Sul na área da bacia sedimentar de Resende e algumas feições de morros (100-

200 m) e serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes topográficas diferentes 

(200-400 m) na área central e NE da região. 

 

 RH IV - Piabanha – esta região apresenta todas as classes geomorfológicas continentais. Na 

porção sul, próximo à Serra dos Órgãos, observam-se, predominantemente, as serras 

escarpadas (acima de 400 m), serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes 

topográficas diferentes (200-400 m), caracterizando o divisor de águas que separa a RH IV 

da RH V.  Observa-se planícies fluviais (até 20 m) de maior expressão próximas ao rio Paraíba 

do Sul, no nordeste da região, e nos rios de Teresópolis, além de morros (100-200 m) no 

oeste e leste da região. 

 

  RH V - Baía de Guanabara – região composta, principalmente, por planícies fluviais e 

fluviomarinhas (até 20 m). Nota-se serras escarpadas (acima de 400 m) na porção norte, 

correspondente à Serra dos Órgãos, e também nos maciços da Tijuca, da Pedra Branca e do 
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Mendanha, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, visualiza-se colinas (20-

100 m) e morros (100-200 m) distribuídos de forma dispersa. Observa-se a presença de 

cordões arenosos, dunas e restingas em algumas áreas costeiras, destacando-se os que se 

encontram entre o mar e a Lagoa de Maricá (área da APA de Maricá).  

 

 RH VI - Lagos São João – Predominância de planícies fluviais e fluviomarinhas (até 20 m). 

Ocorrência de colinas dispersas pela área central da região e presença de serras escarpadas 

(acima de 400 m) e serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes topográficas 

diferentes (200- 400 m) nos limites norte e noroeste, onde se localizam os divisores de águas. 

Ainda ocorrem serras escarpadas (acima de 400 m) na área do Morro de São João. Ademais, 

há áreas de cordões arenosos, dunas e restingas na região costeira, mostrando a maior 

influência da ação marinha e eólica na formação do relevo da região. 

 

 RH VII - Rio Dois Rios – nesta região, também se identifica todas as classes geomorfológicas 

continentais. No entanto, vale destacar dois grandes domínios os quais podem ser 

observados: ao sul e sudoeste, próximo ao divisor de águas central do Estado, nota-se 

feições de maiores amplitudes altimétricas, serras e morros, enquanto que ao norte, mais 

próximo do rio Paraíba do Sul, podem ser vistas planícies fluviais e colinas, feições com 

menores amplitudes altimétricas. No entorno do Parque Estadual do Desengano, encontra -

se uma grande área de serras escarpadas (acima de 400 m).  

 

 RH VIII - Macaé e das Ostras – há predomínio de serras escarpadas (acima de 400 m) e serras 

isoladas e serras locais de transição entre distintas amplitudes topográficas (200- 400 m) na 

porção oeste; enquanto que na porção leste há predomínio de planícies fluviais e 

fluviomarinhas (até 20 m) com ocorrências de colinas (20-100 m). Consta a presença de 

cordões arenosos, dunas e restingas no litoral do município de Rio das Ostras (parte sul desta 

região hidrográfica). 
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  RH IX - Baixo Paraíba do Sul – destaca-se a presença de cordões arenosos, dunas e restingas 

na área da foz do rio Paraíba do Sul e na restinga de Jurubatiba, originadas pela ação deste 

rio e do mar por meio das sucessivas regressões e transgressões marinhas. Já na porção leste 

da região predominam planícies fluviais e fluviomarinhas (até 20 m) e de colinas (20-100 m). 

Nas porções oeste e norte da região encontra-se serras escarpadas (acima de 400 m), serras 

isoladas e serras locais de transição entre amplitudes topográficas distintas (200-400 m) e 

morros (100-200 m).  

 

 RH X - Itabapoana – Na porção sudeste há predomínio de planícies fluviais e fluviomarinhas 

(até 20 m) e de colinas (20-100 m). Estas se mesclam, na região central, com serras isoladas 

e serras locais de transição entre amplitudes topográficas diferentes (200-400 m). Na porção 

norte predominam morros (100-200 m). 

 

De acordo com o mapa geomorfológico exibido na publicação "O Estado do Ambiente: 

Indicadores Ambientais do Estado do Rio de Janeiro" (SEA/INEA 2011), o estado do Rio de Janeiro 

foi dividido em faixas de amplitude altimétrica, nas seguintes classes: serras escarpadas, com 

amplitudes acima de 400 m de altitude; serras isoladas e locais, entre 200 e 400 m; morros, entre 

100 e 200 m; colinas, entre 20 e 100 m; e planícies fluviais e flúviomarinhas, entre 0 e 20 m. As 

planícies costeiras constituídas por cordões arenosos, dunas e restingas foram agrupadas em outra 

classe. 

 

Com relação as áreas compostas pelas serras escarpadas e as serras isoladas/locais (áreas 

acima de 200 m de amplitude) ocupam 31% do território fluminense, mesmo percentual ocupado 

pelas regiões de relevo suave - somadas as planícies fluviais e flúvio-marinhas (29%) com os cordões 

arenosos, dunas e restingas (2%). As áreas de relevo intermediário (morros e colinas) ocupam juntas 

um total de 37% do estado. Vale destacar que esta distribuição varia muito entre as regiões, 

verificando-se importantes extremos, como a ocorrência de serras em 77% da RH-I (Baía da Ilha 

Grande) e de planícies em 62% da RH-VI (Lagos São João). Além disso, obsera-se a presença de serras 
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escarpadas em todas as regiões, com a ocorrência de fortes gradientes de altitude em seus cursos 

superiores. (INEA, 2014). 

 

5.2.7.2. Geomorfologia do Município de Campos dos Goytacazes 
 

O município de Campos dos Goytacazes apresenta um relevo diversificado: as planícies a 

leste, os tabuleiros na porção central, ao norte e ao sul do Rio Paraíba do Sul alcançando o domínio 

dos mares de morros e serras escarpadas, a oeste tanto ao norte quanto ao sul do Rio Paraíba do 

Sul (RAMALHO, 2005).  

 

Segundo Ramalho (2005), ao sul de Campos dos Goytacazes, no domínio do Cristalino (folhas 

São Fidélis, Renascença, Dores de Macabu, Campos Conceição de Macabu e Carapebus) há um 

predomínio da topografia de morros arrasados em formatos de meias laranjas, com altitudes que 

podem atingir até 100m. Nesse “mar de morros” destaca-se a Serra da Boa Vista (Folha São Fidélis) 

e a Serra do Itaoca (Folha Campos), as quais representam anomalias topográficas decorrentes  de 

litológicas intrusivas.  

 

Ainda ao sul, no limite ocidental do município, encontra-se a escarpa da Serra do Mar, 

também conhecida como Serra dos Órgãos, onde se observam altitudes que ultrapassam os 1000m. 

Grande parte da Serra do Mar é protegida pela Área de Proteção Ambiental do Desengano.  

 

De acordo com Barroso et al (2003), observa-se uma faixa de transição morfológica entre a 

escarpa da Serra dos Órgãos e o “mar de morros”, como ocorre no vale do Rio Preto (Folha São 

Fidélis) e parte superior da bacia do Rio Imbé (Folha Dores de Macabu).  

 

A Serra dos Órgãos afasta-se dos limites do município de Campos, ao norte do Rio Paraíba 

do Sul, onde há predominância de morros arrasados, com altitudes em torno de 100 metros.  

 

A partir do Distrito de Morro do Coco ocorre um conjunto de Serras, constituindo uma faixa 

de direção SE-NW (Folha Morro do Coco) que se encontra com outro conjunto de Serra alongadas 
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na direção SW-NE (Folhas Italva, Morro do Coco e Mimoso do Sul). Destacam-se nestes dois 

conjuntos de serras, o Pico da Pedra Lisa (folha Morro do Coco) e a Serra Santo Eduardo (folha Italva) 

ambos ultrapassando 700m (BARROSO et al, 2003).  

 

Próximo ao oceano Atlântico, sudeste do município, ocorre uma ponta da faixa de cordões  

litorâneos pleistocênicos que se estendem até o Município de São João da Barra. 

 

Em síntese, Campos dos Goytacazes apresenta extensas porções de relevo suave ondulado 

e escarpas a sudoeste e no extremo norte do Município, possui unidades de planícies que se 

diferenciam quanto ao material geológico como as de origem fluvial e as marinhas; tabuleiros  

oriundos dos depósitos terciários da Formação Barreiras A morfologia do município de Campos dos 

Goytacazes está intimamente relacionada as unidades geológicas. 

 

É importante destacar que no município de Campos dos Goytacazes podem ser visualizadas 

todas as classes estabelecidas pelo SEA/INEA (2011). A seguir são apresentados os detalhamentos 

das composições geomorfológicas presentes no território: 

 

 Serras escarpadas: podem ser definidas como declives acentuados que aparecem nas bordas  

de planalto, ou seja, é uma elevação súbita do solo, superior à 45 º, que é caracterizada pela 

formação de penhasco ou encosta íngreme. Pode ser gerada por um movimento vertical da 

crosta terrestre ao longo de uma falha geológica, que origina escarpas de falha, ou ser 

modelada pelos agentes externos, que geram escarpas de erosão. Algumas serras formam o 

domínio serrano da região, dentre elas se destacam a Serra do Imbé e a Serra da Pedra Lisa. 

A escarpa da Serra do Imbé caracteriza-se com um relevo de declividade média, posicionado 

entre as planícies e o domínio colinoso, e do outro lado a escarpa da Serra do Desengano.  

 

 Serra isoladas e locais: compõem um tipo de relevo acidentado com característica ondulada 

(uma parte alta seguida de outra num nível menor). No município observam-se as serras: da 

Pedra Lisa e do Itaóca. A Serra da Pedra Lisa consiste em um conjunto de alinhamentos 
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serranos em meio ao domínio colinoso. Estende-se da vila de Morro do Coco à vila de Santa 

Maria, caracterizando-se por um conjunto de cristas alinhadas de direções variadas. Já a 

Serra da Itaóca, também conhecida como Morro do Rato, é um maciço que possui sete 

elevações e seu ponto culminante chega a 414 metros.  

 

 Morros: também denominado de “mar de morros”, representa uma faixa que acompanha a 

costa brasileira até o Nordeste, esta formação é tipicamente gnáissica e apresenta um relevo 

predominantemente suave a fortemente Ondulado (RESENDE et al, 1995). Em Campos, este 

domínio de “mar de morros” recobre aproximadamente 1.511 km², 37% da extensão 

territorial do Município, encontra-se entre a escarpa do Imbé e a Baixada Campista ao sul do 

município. Ao norte do município encontra-se presente aos arredores da Serra da Pedra Lisa 

e no sistema da bacia de drenagem do Rio Itabapoana. Esse relevo suave é esparsamente 

pontilhado por morrotes e morros baixos, destacam-se declividades que variam entre 15% 

e 25%. 

 

 Colinas: as colinas são definidas como uma elevação de terreno de pouca altitude, mais baixa 

que uma montanha e de declive suave. As colinas isoladas encontram-se presentes nos 

arredores da planície aluvial e estão associadas com o domínio serrano no sudoeste do 

município. Distinguem-se dos Morros por possuírem características isoladas e apresentarem 

altimetria infeior.  

 

 Planícies fluviais e fluvio-marinhas: as planícies são áreas relativamente planas, em que os 

processos de sedimentação superam os de erosão, independentemente das cotas 

altimétricas. No geral, estão situadas ao lado e abaixo dos planaltos e das montanhas, que 

são áreas onde predominam a erosão. Podem ter várias origens: vales fluviais (rios), 

sedimentos trazidos pelos ventos, geleiras, etc. As planícies fluviais e flúvio-marinhas podem 

ser formadas exclusivamente pela ação dos rios, ou pela ação dos rios e mares. Estas 

planícies apresentam gradientes extremamente suaves e convergentes à linha de costa, de 

interface com os sistemas deposicionais continentais e Marinhos. No geral, são terrenos mal 
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drenados com padrão de canais meandrante e divagante. Esta planície compreende uma 

expressiva área do município. É resultante de uma sequência de eventos transgressivos e 

regressivos que ocorrem em função das variações do nível do mar as quais marcaram 

períodos cíclicos de erosão e sedimentação dos depósitos continentais e marinhos, que 

modelaram a atual morfologia da região.  

 

 Cordões arenosos, dunas e restingas: são acumulações alongadas, em geral de composição 

arenosa, dispostas paralelamente as linhas de praias e separadas entre si por depressões 

(SUGUIO, 1992). As acumulações de sedimentos são moldadas, principalmente, pela ação 

das ondas, correntes e do vento e podem ser separadas do continente por planície de maré, 

laguna e/ou pântano (Bird, 2008). Geralmente, apresentam características lineares e 

paralelas à costa e estão presentes em aproximadamente 15% dos litorais do planeta 

(Clifton, 2006).  

 

5.2.7.3. Geomorfologia das Áreas de Influência e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

 A AII, AID e ADA do empreendimento são compostas predominantemente pela classe 

geomorfológica: planícies fluviais e flúvio-marinhas (0 a 20m). Logo, esta é a unidade 

geomorfológica de maior representatividade na área de estudo, conforme é evidenciado na figura 

a seguir. Também é importante ressaltar que pequenos trechos que abrange a feição 

geomorfológica de Colinas (20 a 100m)  
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Figura 9 e Anexo VI Mapa Geomorfológico das Áreas de Influência..
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De acordo com o CPRM (2000), o relevo é formado por colinas pouco dissecadas, com 

vertentes convexo-côncavas e topos arredondados ou alongados, com sedimentação de colúvios e 

alúvios. Apresentam vertentes de gradientes suaves a médios, ou elevados, nas áreas de relevo 

acidentado, freqüentemente recobertas por colúvios. Está associado a ocorrência subordinada de 

morrotes alinhados e morros baixos. Apresenta densidade de drenagem média com padrão de 

drenagem variável, de dendrítico a treliça ou retangular. Destaca-se um predomínio de amplitudes  

topográficas inferiores a 100m e gradientes suaves. 

 

O domínio de planícies costeiras de origem flúvio-marinha, é formado pelas sucessivas 

transgressões e regressões do mar, que originam deposições fluviais e lacustres, portanto, é um 

ambiente complexo, que sofre influência das oscilações das marés e dos processos continentais. A 

origem dessas planícies está relacionada a deposição de sedimentos argilosos, ricos em matéria 

orgânica em suas áreas de inundação, e vegetação de mangue.  

 

Caracterizadas pelas superfícies extremamente planas, em ambientes mistos de interface 

dos Sistemas Deposicionais Continentais e Marinhos constituídos de depósitos argilo-arenosos a 

argilosos, com terrenos mal drenados, prolongadamente inundáveis, com padrão de canais 

meandrantes e divagantes, sob influência das oscilações das marés ou resultantes da colmatação 

de paleo-lagunas (NASCIMENTO et al., 2011). Seu relevo possui pequenas elevações longitudinais 

representadas pelos cordões litorâneos paralelos de 1 a 3 metros de altura que formam arcos 

voltados para o litoral com direção norte-sul, originando uma planície costeira com 

aproximadamente 30 km de largura, na região de estudo (PRIMO E ILHA, 2008). 

 

A região de estudo é dominada pela Planície Costeira do rio Paraíba do Sul, também 

denominada de Baixada dos Goytacazes e Baixada Campista, é formada por sedimentos 

marinhos/transicionais, continentais fluviais e lagunares, que se estende por uma área  equivalente 

a 2.500 km². Envolve uma extensa planície costeira Quaternária, cuja evolução geológica esteve 

associada às oscilações do nível do mar, ambiente tectônico estável e contribuição de aporte 

sedimentar fluvial significativo. 
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Segundo ROCHA (2013), a planície do rio Paraíba do Sul é caracterizada como um ambiente 

progradante e formado por sistemas de cristas de praia, que possui feições associadas a distintos 

processos. Ao norte do rio Paraíba encontra-se um litoral formado por uma sucessão de cristas 

arenosas, intercaladas com terrenos argilosos mais baixos, onde ocorre pântanos, lagos e 

manguezais. Já a margem sul da foz, diferentemente da parte norte, apresenta sucessivos sistemas 

de cristas de praia e depressões alongadas menos evidente de direção geral NESW.  

 

Como a ADA está situada na margem sul do rio Paraíba do Sul, é importante destacar que o 

flanco sul é formado por uma sequência de idade pleistocênica, que se estende até as proximidades 

de Macaé, precedido por um estreito cordão litorâneo holocênico. Neste trecho, as cristas estão 

separadas entre si por truncamentos na orientação geral e por escalonamentos. 

 

5.2.8. Geologia 

 

A Geologia estuda fenômenos que não se repetem, únicos em cada tempo, resultantes de 

processos próprios das rochas (como as suas alterações pelas variações climáticas, ou o seu desgaste 

pelos rios, geleiras, etc.), que são regidos por leis físicas e químicas  (CBPM, 2015). 

 

Além disso, esta ciência papel relevante e decisivo na qualidade da ocupação e 

aproveitamento dos recursos naturais, que compreendem desde os solos até os recursos 

energéticos e matérias primas industriais  (Toledo, 2002). 

 

5.2.8.1. Geologia do Estado do Rio de janeiro 
 

Os estudos geológicos elaborados no território do Estado do Rio de Janeiro têm 

demonstrado a sua antiguidade, uma vez que se observa o predomínio de rochas ígneas e 

metamórficas pré-cambrianas (Arqueozóico e Proterozóico), sendo pequena a extensão das áreas 

de rochas pós-cambrianas. 
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Nos terrenos pré-cambrianos, análises das características estruturais e litológicas, com as 

respectivas datações, permitem identificar dois compartimentos tectônicos assim denominados: 

Cinturão Móvel Atlântico e Faixa de Juiz de Fora. 

 

O Cinturão Móvel Atlântico é o compartimento tectônico mais expressivo, dominando o 

território fluminense. Tem como embasamento o Complexo Paraíba do Sul, que pode ser 

identificado não só ao longo do vale do rio que lhe dá o nome, mas também em parte da 

Mantiqueira, na Serra do Mar e em áreas ao sul e nordeste da mesma, atingindo vários pontos da 

linha de costa, desde Paraty até Macaé.  

 

Suas rochas, em geral gnaisses bandados, milonitos e migmatitos, remontam ao 

Arqueozóico, tendo sido submetidas, tanto nesta era quanto no Proterozóico, a metamorfismos  

diversos, em função de sucessivos ciclos orogênicos e, talvez, de colisão de placas continentais. Tais 

eventos, além de produzirem a intrusão de novos corpos graníticos e a metamorfização de rochas 

preexistentes, foram responsáveis por falhamentos e dobramentos, gerando unidades geológicas 

diferenciadas.  

 

Os dobramentos, ocorridos tanto em litologias do embasamento quando em rochas  

supracrustais, colocaram lado a lado rochas de idades diversas, gerando um grande paralel ismo 

entre elas e tornando, muitas vezes, impossível separá-las, o que dificulta a determinação das idades 

radiométricas das mesmas.  

 

O Cinturão Móvel Atlântico subdivide-se, estruturalmente, em setores distintos, 

identificando-se áreas graníticas com feições diversas e apresentando estruturas orientadas na 

direção NE-SO. Geoclasses (falhas de grande extensão) com comprimentos superiores a 100 km 

podem ser observados em um destes setores, desde os limites com São Paulo até o norte de 

Teresópolis, compreendendo falhas inversas de alto ângulo, formando feixes comprimidos entre o 

maciço granítico da Serra dos Órgãos e os granulitos da Faixa de Juiz de Fora.  
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Dentre os corpos graníticos intrusivos, a “Suíte” Intrusiva Serra dos Órgãos é a mais 

expressiva, constituindo, do ponto de vista morfológico, a Serra dos Órgãos – parte da Serra do Mar 

que se localiza nos Municípios de Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim e adjacências.  

 

Em extensões menores, pode ser também observada em colinas e maciços costeiros de 

alguns Municípios da Região Metropolitana (Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Magé) e 

em algumas porções dos litorais de Mangaratiba, Parati e Angra dos Reis (inclusive a Ilha Grande). 

Suas rochas graníticas teriam sido geradas em ambiente geossinclinal ou seria fruto de uma 

granitogênese resultante de um choque de placas tectônicas – placa americana com a africana, no 

Proterozóico Superior. 

 

Os sedimentos quaternários marinhos, representados predominantemente por areias 

quartzosas, são encontrados, de modo mais expressivo, nos litorais sul, sudeste e leste do Estado, 

onde formam praias, cordões litorâneos e dunas.  

 

A ocorrência de maior destaque é a do Delta do Paraíba do Sul, onde os cordões litorâneos  

se sucedem paralelamente entre si, separando-se por pequenas depressões e chegando a atingir 

até 3 metros de altura. A origem destes cordões, como os demais que contribuíram para a 

retificação do litoral fluminense, desde o Município do Rio de Janeiro até São João da Barra, está 

relacionada ao retrabalhamento, pelo mar (vagas e correntes associadas), de sedimentos de origem 

continental.  

 

A oeste do Município do Rio de Janeiro, os sedimentos quaternários marinhos são 

observados em compartimentos restritos do litoral, principalmente nas praias das pequenas  

enseadas existentes entre as elevações da Serra do Mar que atingem o oceano. 

 

Os sedimentos quaternários aluvionares, constituídos por cascalhos, areias e siltes 

inconsolidados, compreendem depósitos fluviais, fluviomarinhos e fluviolacustres. Podem ser 

observados, de modo mais expressivo, ao longo do litoral do Estado (contorno da Baía de Guanabara 
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e Delta do Paraíba do Sul, por exemplo) e nas várzeas dos rios de maior porte, como o Paraíba do 

Sul e São João. 

 

A história geológica do território fluminense não o beneficiou com a formação de jazidas de 

minerais metálicos. As mais importantes reservas minerais medidas do Estado são de minerais não-

metálicos, destacando-se, além do petróleo, o calcário, o granito, o gnaisse e as areias, utilizados 

fundamentalmente na indústria de construção civil. 

 

5.2.8.2. Geologia de Campos dos Goytacazes 

 

A geologia de Campos dos Goytacazes compreende substratos cristalinos do pré-cambriano 

formado por rochas metamórficas e ígneas, apresenta espessos depósitos sedimentares do 

Terciário, associados à Formação barreiras não consolidadas  e sedimentos do Quaternário de 

origem fluvial e costeira. 

 

Os sedimentos terciários formam platôs, com altitudes máximas de 50 metros, dominantes  

e continuamente distribuídos ao norte do Rio Paraíba do Sul. Os sedimentos da unidade terciária da 

Formação Barreiras são constituídos por camadas descontínuas e alternadas, visivelmente 

horizontais, de material mal selecionado, com cores variadas, de textura argilosa, argilosiltosa, e 

argilo-arenosa, contendo principalmente grãos de quartzo subangulosos a angulosos, de granulação 

fina a média, grãos de feldspato caulinizado, aparecendo também níveis conglomeráticos com 

seixos arredondados  de  canais  fluviais  e  horizontes  de  concreções  lateríticas.  

 

Já os sedimentos quaternários distribuem-se e são dominantes ao sul do Paraíba do Sul, 

originando a planície de inundação desse rio e sedimentos litorâneos de restinga (RAMALHO et al, 

2004). Segundo Lamego (1955), o Rio Paraíba do Sul criou a planície argilosa pela formação de 

sucessivos deltas de tipos distintos, além disso, o trabalho de ondas e marés influenciaram e 

construíram outros tantos tipos deltaicos. 
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O Embasamento Cristalino abrange um megacinturão formado no final do Pré-Cambriano, 

pela colisão de blocos continentais e microcontinentais  (MINEROPAR, 2015). Destacam-se duas 

morfologias no embasamento cristalino, uma de morros arrasados  com altitude em torno de 100 

metros e um segundo domínio constituído pelas faixas serranas, onde ao sul do Paraíba do Sul 

ocorre a escarpa contínua da Serra do Mar, e ao norte, um conjunto de serras isoladas com cotas 

superiores a 400 metros.  

 

Diferentes unidades litológicas compõem o município em estudo, formado pela associação 

das unidades Desengano, Angelim e Bela Joana (RAMALHO, 2005). 

 

A unidade Desengano é formada por biotita gnaisse porfirítico que é uma rocha mesocrática 

de cor variando cinza a cinza escuro com granulação variando de média à grossa. Parte dos grãos 

apresenta fraturas preenchidas por óxido de ferro. Em campo, observa-se um litotipo bastante 

homogêneo em seus aspectos. Esta unidade é caracterizada ainda pela presença de textura 

granoblástica a granolepidoblástica (protomilonítica) com porfiroblastos de plagioclásio, quartzo e, 

por vezes, granada. A composição mineralógica é dada pela presença de quartzo, plagioclásio, 

ortoclásio, microclina, biotita e granada, com hiperstênio, sillimanita muito eventual. Minerais 

opacos, epidoto e zircão ocorrem como minerais acessórios. Presença de carbonato e muscovita 

como produtos de alteração (NOGUEIRA et al, 2012). 

 

Com base em Ramalho (2005), a unidade Angelim, ocupa uma área de aproximadamente 

121 km², 3% do município. Sua constituição minerológica é caracterizada pela presença de um 

hornblenda-biotita gnaisse de composição tonalítica predominante, de inequívoco protólito 

magmático. É uma rocha cinza escura, de granulação variável, com presença de textura 

glomeroporfiroblástica. De acordo com Nogueira et al (2012), esta unidade não apresenta variação 

composição mineralógica apenas uma leve variação na moda da rocha, entretanto, o exame ao 

microscópio permitiu a caracterização de uma variação textural-granulométrica: uma 

granolepidoblástica e outra granonematoblástica. 
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Já a unidade Bela Joana se estende por 558 km² que correspondem à cerca de 13% do 

território de Campos dos Goytacazes. Esta unidade é constituída por granitoides deformados , 

podendo apresentar texturas e estruturas magmáticas bem preservadas, com eventual 

superposição de deformação no estado sólido. Distingue-se mineralogicamente das demais pela 

presença de hiperstênio de cor cinza esverdeada ao marrom amarelado, de granulação média a 

grossa. São constituídos por quartzo, feldspato esverdeado, piroxênio em pequenos prismas pretos  

a esverdeados, granada rósea e pouca biotita. São isotrópicos a anisotrópicos, apresentando, 

próximo aos contatos, foliação milonítica. Destaca-se as intrusões graníticas sob a forma de corpos 

circulares a elípticos ou diques, constituídos de microclina, oligoclásio, quartzo, biotita, muscovita e 

acessórios, textura hipidiomórfica granular e granulação fina a média. 

 

5.2.8.3. Geologia das Áreas de Influência e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

A Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento é composta, predominantemente,  

por sedimentos flúvio-lagunares (Qp) do período Quaternário e apresenta trechos da Formação 

Barreiras (Tb) do período Terciário compondo a geologia da área de estudo. 

 

Na região costeira do Estado do Rio de Janeiro ocorre uma série de ambientes de 

sedimentação quaternária, associados aos sistemas deposicionais de origem continental e 

transicional/marinho. Como o município de Campos dos Goytcazes possui grande parte de seu 

território localizado na faixa litorânea, grande parte de sua composição geológica é oriunda do 

período Quaternário. Os depósitos flúvio-lagunares correspondem a terrenos argilosos orgânicos 

de paleolagunas colmatadas, os quais são representados por areias e argilas, sobrejacentes a 

camadas de areias biodetríticas e sedimentos lamosos de fundo lagunar. 

 

O Grupo Barreira é uma das unidades mais expressivas da faixa litorânea brasileira, aflora 

sob a forma de extensos tabuleiros ou falésias de vários metros de altura. A Formação Barreiras 

aflora na região de Carapebus-Quiçamã e, próxima às cidades de Búzios e Macaé, sendo a área de 

maior expressão na região do delta do rio Paraíba do Sul (CPRM, 2001). Este pacote de sedimentos  

é composto: areias grossas a conglomeráticas, com matriz caulínica e estruturas de estratificação 
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cruzada planar na base do pacote; uma unidade intermediária composta de interlaminações de 

areias grossas quartzosas com matriz areno-argilosa e argilas arroxeadas levemente arenosas; e, no 

topo do pacote, um nível de argilas de cores vermelha e branca (Ferrari et al., 1981).   

 

Segundo Martin et al. (1997), no norte fluminense a Formação Barreiras ocorreu durante o 

Plioceno, quando o clima era semi-árido, sujeito a chuvas esporádicas torrenciais. Em função dessas 

características, desenvolveu-se amplas faixas de leques aluviais na base das encostas constituídas 

pelas rochas do embasamento (GHIGNONE, 1979). Nessa época o nível do mar era mais baixo que 

o atual, e os sedimentos do Grupo Barreiras entulharam a plataforma continental (BIGARELLA; 

ANDRADE, 1964). Posteriormente, a sedimentação Barreiras foi interrompida quando o clima 

passou a ser mais úmido (VILAS-BOAS et al., 1979), e, no Pleistoceno, uma transgressão marinha 

começou a erodir a porção mais externa do Grupo Barreiras, formando as falésias que ocorrem no 

Nordeste do Brasil. 

 

A Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) é composta por uma 

sedimentação quaternária, como pode ser observado na Figura a seguir, os depósitos Quaternários  

ocupam grande parte do baixo curso do rio Paraíba do Sul. A ADA apresenta depósitos Flúvio-

Lagunares que estão geneticamente relacionados a episódios distintos de progradação fluvial sobre 

um ambiente transicional/marinho raso, possivelmente em função de variações climáticas e/ou 

glácio-eustáticas. Os depósitos Flúvio- Lagunares são constituídos por areias e lamas sobrejacentes 

a camadas de areias biodetríticas e/ou sedimentos lamosos de fundo lagunar e ocorrências de 

turfas, nos depósitos associados ao canal fluvial (depósitos residuais de canais) caracterizados como 

areias e cascalhos. (SILVA; CUNHA, 2001). 

 

Segundo Silva e Cunha (2001), a região de Campos apresenta grande expressividade destas 

feições, deduz-se que esta área representava um ambiente do tipo laguna-barreira no auge da 

transgressão marinha holocênica. Atualmente, os remanescentes desta paleolaguna encontram-se 

representados pelo conjunto de lagoas existentes ao longo da planície, onde se destaca a Lagoa 

Feia. No auge da transgressão holocênica, o rio Paraíba do Sul desaguava na margem oeste da 
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laguna e, com a fase regressiva marinha que seguiu, o rio iniciou sua progradação através de um 

delta intralagunar.  
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Figura 10 e Anexo VII: Mapa de geologia das Áreas de Influência. 
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 Além da caracterização da geologia, foram realizados perfis de sondagem na ADA do 

empreendimento (Anexo). Foram executados 03 furos de sondagem de reconhecimento, em um 

total de 120,25 m perfurados 

 

5.2.9. Pedologia 

 

A pedologia é a ciência que estuda os solos e os seus processos de formação, visando os 

aspectos físico, químico e biológico do solo. Além disso, analisa a caracterização e classificação do 

solo, enquanto define sua distribuição geográfica e o seu modo de formação e evolução, assim como 

quaisquer outros processos e fenômenos que nele ocorram. 

 

Os solos são formados através da ação combinada de diversos fatores, tais como: clima, 

tempo, topografia, materiais de origem, organismos (vegetais e animais). A intensidade da ação do 

clima e da atividade biológica sobre o material de origem está diretamente relacionada ao processo 

de intemperismo da rocha matriz, que, ao fragmentar-se terá os seus minerais transportados, ou 

não. O transporte desses fragmentos depende do relevo e de dos agentes de transporte, já que a 

topografia pode influenciar diretamente no trabalho erosivo. Já o tempo é, por conseguinte, o 

espaço necessário para que a rocha decomposta passe a agir como solo, funciona como balizador 

deste intrincado processo. 

 

5.2.9.1. Pedologia do Estado do Rio de janeiro 
 

O Estado do Rio de Janeiro apresenta uma pequena extensão, quando comparado com os 

demais estados brasileiros, no entanto, exibe uma grande diversidade ambiental, tanto em termos  

do meio físico e biótico, quanto sob os aspectos socioeconômicos. A grande variedade de solos que 

ocorre no estado, é consequência dessa diversidade, em especial quanto ao material de origem, 

relevo, vegetação e clima. 

 

De acordo com Carvalho Filho et al. (2000), há 20 classes de solos distribuídas ao longo do 

estado do Rio de Janeiro, as classes são: Latossolos (Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo, Amarelo, 
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Variação Una); Pdzólicos (Vermelho-Escuro, Vermelho-Amarelo, Amarelo); Podzol Hidromórfico; 

Brunizém Avermelhado; Solos Brunos Não-Cálcicos, Planossolo, Solonchak, Cambissolos, Gleissolos, 

Glei húmido, Glei pouco húmido, Solos Litólicos, Areias Quartzosas Marinhas, Solos Aluviais e Solos 

Orgânicos. 

 

Com relação as classes encontradas no Rio de Janeiro, podemos destacar os: Latossolo 

Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo, Podzólico Amarelo, Cambissolos, Glei Húmico e Areias 

Quartzosas Marinhas. 

 

O Latossolo Vermelho-Amarelo devido a sua grande expressão geográfica, esses solos 

distribuem-se por todo o estado e estão sujeitos a diferentes condições climáticas, presente desde 

as áreas mais secas e quentes do Norte Fluminense às de temperaturas amenas e chuvosas das 

regiões serranas. Em função da a baixa fertilidade, neste solo há um domínio da pastagem.  

 

O Latossolo Amarelo é um solo encontrado preferencialmente na faixa litorânea, sobretudo 

a norte de Campos, visto que esta área é a mais ampla de ocorrência do Grupo Barreiras no estado, 

e esta classe de solo está diretamente relacionada aos sedimentos terciários do Grupo barreiras. 

 

O solo Podzólico Amarelo, atualmente denominado de Argissolo de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos, também é relacionado aos sedimentos do Grupo Barreira e 

congêneres, distribuem-se por toda a faixa litorânea e tem maior express ividade no norte 

fluminense, desde a divisa com o Espírito Santo até próximo a Carapebus. 

 

Os Cambissolos são dominantes nas regiões serranas do estado, desde o norte da Serra do 

Mar, quase às margens do rio Paraíba, ao extremo sul, na divisa com São Paulo, e ainda na porção 

da Serra da Mantiqueira, a norte de Resende. 

 

O solo Glei Húmico, que atualmente encontra-se inserido no grupo Gleissolos, ocorre nos 

locais de várzea, difundido por todo o estado, principalmente nas grandes baixadas, que se 

estendem dos contrafortes da Serra do Mar até o litoral. 
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As Areias Quartzosas Marinhas, que agora recebe o nome de Neossolos de acordo com o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ocorrem na faixa litorânea relacionadas aos cordões 

arenosos costeiros, geralmente, associadas aos Podzóis Hidromórficos, sob vegetação de campo de 

restinga e restinga arbóreo arbustiva. 

 

5.2.9.2. Pedologia de Campos dos Goytacazes 
 

A região Norte Fluminense apresenta um extenso relevo colinoso, esta região é marcada 

pela forte incidência de erosão laminar, e em sulcos, os quais são evidenciados pela grande 

quantidade de áreas desnudas em meio às pastagens, sobretudo na área de domínio de Argissolos  

Vermelhos, por vezes pouco espessos, em relevo forte ondulado e montanhoso.  

 

Já a baixada campista possui terrenos inundáveis com os seguintes solos: Gleissolos Háplicos, 

Gleissolos Tiomórficos ou Organossolos Tiomórficos com elevados teores de elementos  tóxicos às 

plantas. A baixada flúvio-deltaica formada a partir do rio Paraíba do Sul, assim como os médios 

cursos dos rios Macabu e Imbé, apresentam solos das classes de Cambissolos Háplicos (de baixada), 

Neossolos Flúvicos e Gleissolos Háplicos. 

 

No entorno da foz do rio Paraíba do Sul encontra-se um sistema de cristas de cordões  

arenosos ao longo da planície costeira, nessa área, predominam Espodossolos Cárbicos ou 

Ferrocárbicos e Neossolos Quartzarênicos, entremeados por depressões intercordões, com solos de 

textura mais pesada e, em geral, afetados por sais. A drenagem é bastante restrita.  

 

Os tabuleiros representam uma superfície de relevo aplainado, onde há predominância de 

solos profundos e bem drenados (Latossolos e Argissolos Amarelos).  

 

Segundo o projeto Rio de Janeiro (CPRM, 2001), no geral, a cidade de Campos dos 

Goytacazes apresenta predominância dos seguintes solos: Cambissolos, Neossolo Litólico, Argissolo, 

Latossolos, Neossolo Flúvico, Espodossolo, Organossolo e Gleissolo. 
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Nas áreas que apresentam maiores altitudes no município, os solos são provenientes do 

intemperismo das rochas Pré-cambrianas, gnaisses e granitos e dos sedimentos terciários, da 

Formação Barreiras. São solos que apresentam textura que variam de areno-argilosa a argilo-

arenosa, geralmente bem drenados. 

 

De acordo com Ramos (2000), a região da Baixada Campista é constituída de uma associação 

de depósitos aluviais com solos de expressiva gleização, assim como cambissolos; à medida que se 

aproxima do litoral. 

 

Os solos aluviais, atualmente denominados de neossolos flúvicos, são formados basicamente 

pela atuação do intemperismo químico na mesma região em que ocorre o desgaste da rocha, 

conservando por isso as características. No geral, são solos pouco evoluído, sem diferenciação 

aparente de horizontes. Encontram-se ao longo de rios, em várzeas ou terraços formados por 

sedimentos recentes ou sub-recentes. Este tipo de solo pode ser argissolo ou silto-argiloso, raso ou 

profundo; apresentando cores avermelhadas, amareladas ou acizentadas (VIEIRA et al, 1988; 

RAMOS, 2000). São observados com bastante expressividade no baixo curso do rio Paraíba do Sul, 

onde as vezes apresentam caráter solódico e mais raramente sódico ou salino. 

 

Os solos gleizados são originados por meio do processo de gleização que consiste no 

desenvolvimento de cor cinzenta, azulada ou esverdeada, devido à redução e solubilização do ferro, 

permitindo a expressão das cores neutras dos minerais de argila, ou ainda a precipitação de 

compostos ferrosos. Estes solos são hidromórficos, pouco desenvolvidos, organosminerais, com 

horizonte A moderado ou proeminente, e sua profundidade é variável. 

 

Os solos cambissolos são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B. Em 

função da heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições climáticas, 

as características destes solos variam muito de um local para outro. São solos fortemente, até 

imperfeitamente, drenados, rasos a profundos, de cor bruna ou bruno-amarelada, e de alta a baixa 

saturação por bases e atividade química da fração coloidal. 
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As Areias Quartzosas são solos originados de depósitos arenosos os quais apresentam 

textura areia ou areia franca ao longo de pelo menos 2 m de profundidade. São constituídos  

essencialmente de grãos de quartzo, sendo, por conseguinte, praticamente destituídos de minerais 

primários pouco resistentes ao intemperismo e são excessivamente drenados. 

 

5.2.9.3. Pedologia das Áreas de Influência e Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

As áreas de influência não apresentam diversidade significativa quanto aos tipos de solo. O 

solo predominante na ADA, AID e na AII é o Neossolo flúvico eutrofico e na AII ocorre a presença do 

Gleissolo.Podem ser observadas na figura a seguir. 
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Figura 11 e Anexo VIII: Mapa Pedológico das Áreas de Influência...
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Os neossolos solos constituídos por material mineral, não hidromórficos, ou por material 

orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao material 

originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos. São solos pouco 

desenvolvidos que não apresentam horizonte B diagnóstico. Possuem sequência de horizontes A–

R, A–C–R, A–Cr–R, A–Cr, A–C, O–R ou H–C sem atender os requisitos estabelecidos para serem 

identificados nas classes dos Chernossolos, Vertissolos, Plintossolos, Organossolos ou Gleissolos.  

 

Os neossolos fluvicos ocorrem próximos de rios ou drenagens em relevo plano, sendo 

evidentes as camadas de solo depositadas, que se diferenciam pela cor e textura. Há risco de 

inundação, que pode ser frequente ou muito frequente. São muito variáveis quanto à textura e 

outras propriedades físicas, mas são considerados de grande potencialidade agrícola.  

 

Gleissolos são hidromórficos, constituídos por material mineral, que apresentam horizonte 

glei dentro de 150cm da superfície do solo, imediatamente abaixo de horizontes A ou E (com ou 

sem gleização), ou de horizonte hístico com espessura insuficiente para definir a classe dos 

Organossolos; não apresentam textura exclusivamente areia ou areia franca em todos os horizontes  

dentro dos primeiros 150cm da superfície do solo ou até um contato lítico, tampouco horizonte 

vértico, ou horizonte B textural com mudança textural abrupta acima ou coincidente com horizonte 

glei ou qualquer outro tipo de horizonte B diagnóstico acima do horizonte glei. Horizonte plíntico, 

se presente, deve estar a profundidade superior a 200cm da superfície do solo. 

 

5.2.10. Perfis de sondagem e Capacidade de suporte do solo 

 

Os solos são misturas complexas de materiais inorgânicos e resíduos orgânicos parcialmente 

decompostos. Para o homem em geral, a formação do solo é um dos mais importantes produtos do 

intemperismo. Os solos diferem grandemente de área para área, não só em quantidade (espessura 

de camada), mais também qualitativamente. Os agentes de intemperismo estão continuamente em 

atividade, alterando os solos e transformando as partículas em outras cada vez menores. O solo 

propriamente dito é a parte superior do manto de intemperismo, assim, as partículas diminuem de 

tamanho conforme se aproximam da superfície.  
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As argilas são plásticas, permitem ser moldadas, enquanto os siltes e as areias não. Fazendo-

se bolinhas de solo e deixando-as secar, pode-se verificar a resistência a pressão dos dedos que nas 

argilas será elevada e baixa nos solos arenosos e siltosos. Para estimar a quantidade de areia pode-

se dissolver o solo em um recipiente com água limpa. A areia irá para o fundo rapidamente e a argila 

demorará a se decantar. Abaixo segue figura com os Pontos de sondagem a percurasão realizado 

na área de estudo. 

 

 
Figura 12: Pontos de sondagem a percurasão realizado na área de estudo. 
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5.3. MEIO BIÓTICO 

 

O Meio Ambiente é constituído por um conjunto de fatores físicos, químicos, biológicos e 

antropológicos que interagem entre si influenciando na evolução da vida.  

 

Os estudos ambientais estruturam suas análises em unidades espaciais bem demarcadas 

como os ecossistemas, que são sistemas abertos de dimensões variáveis, onde ocorrem interações 

entre fatores abióticos (água, ar solo) e bióticos (seres vivos) gerando ciclagem de matéria e fluxo 

de energia. 

 

Os integrantes do meio biótico (fauna, flora, bactérias  e fungos) mantêm um complexo 

mecanismo de relações recíprocas e uma das suas principais características é ser dinâmico.  

 

A fauna de uma região, por exemplo, depende da flora típica ali existente e nela encontra 

abrigo, refúgio e alimentos. Por outro lado, a flora está sujeita as ações tanto positivas (polinização 

e dispersão), quanto negativas da fauna (herbivoria, ação de mamíferos pastadores).  

 

Estes seres vivos interagem com o meio, estando sujeitos aos fatores climáticos 

(precipitação, umidade atmosférica, temperatura, insolação e vento), aos fatores edáficos 

(constituição físico-química do solo) e aos fatores fisiográficos (topográficos). Deste sistema de 

interações depende a continuidade da vida na Terra. 

 

Nos diferentes biomas brasileiros, que são formados pelo conjunto de ecossistemas, os seres 

vivos interagem entre si e com os fatores físicos característicos do local e são adaptados a estes 

fatores. O que resulta em uma diversidade biológica própria. 

 

O diagnóstico ambiental da área de estudo, sobretudo da componente vegetação, tem como 

finalidade descrever a situação do meio biológico encontrado na região na qual se insere o 

empreendimento. No Anexo IX, segue a ART do reponsável técnico pelo inventário florestal, 

realizado na área de estudo. 
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5.3.1. Flora 

 

Em razão da implantação da Usina Termoelétrica da empresa Rolugi Geração de Energia 

Elétrica Ltda., na área de estudo em questão, foi realizado levantamento florístico secundário e 

primário das Áreas de Influência Indireta, Direta e Diretamente Afetada, visto que haverá supressão 

da vegetação de alguns trechos do terreno do empreendimento para que ocorra a atividade já 

citada anteriormente, logo, é fundamental conhecer os espécimes vegetais encontrados na área.  

 

5.3.1.1. Caracterização da Vegetação da Área de Influência Indireta (AII) e Direta (AID) 
 

O empreendimento em questão está inserido no Bioma Mata Atlântica que se estende por 

toda a porção leste do território brasileiro, incluindo ainda a Argentina (província de Misiones) e o 

leste do Paraguai (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). É detentora de um cenário de biodiversidade 

abundante, com altas taxas de endemismos, estando classificado como um dos 34 hotspots 

mundiais. 

 

No Brasil, a Mata Atlântica distribui-se ao longo da costa atlântica, ocorrendo desde o Piauí 

até o Rio Grande do Sul (STEHMANN et al., 2009). Atualmente, mesmo com extensas áreas ainda 

pouco inventariadas, estima-se para este ecossistema uma riqueza aproximada de 20 mil espécies 

vegetais, ou seja, 35% das espécies existentes no Brasil, considerando tanto as espécies endêmicas 

como aquelas ameaçadas de extinção (MMA, 2014) 

 

O município de Campos dos Goytacazes, local onde o empreendimento será implantado, 

está situado no extremo norte do Estado do Rio de Janeiro. Grande parte da região Norte do Estado 

do Rio de Janeiro era coberta pela Floresta Ombrófila de Terras Baixas que ocupava até 250 m de 

altitude, atualmente este tipo de fisionomia vegetal se encontra reduzida a menos de 7% de sua 

cobertura original, substituída principalmente por pastagens e plantações de cana-de-açúcar. 

Portanto, a vegetação remanescente está bastante fragmentada e é representada por algumas 

manchas florestais com áreas, em geral, inferiores a 1000 ha e que estão localizadas, na sua grande 

maioria em propriedades privadas (VELOSO et al.,1991; CARVALHO et al., 2006). 
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A redução das florestas de Campos dos Goytacazes se iniciou no século XIX com um intenso 

desmatamento para a implementação de monoculturas de cana-de-açúcar e café, pecuária 

extensiva e crescimento urbano, restando poucos remanescentes florestais, com áreas inferiores a 

100 ha, os quais apresentam diferentes níveis de sucessão e encontram-se bastante alterados 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2002; CARVALHO et al., 2006).  

 

No município em questão, é possível observar variadas fitofisionomias nos fragmentos  

florestais existentes. Abrangem florestas de baixadas estacionais semideciduais e ombrófilas, e 

restingas mais próximas a costa. De acordo com Oliveira-Filho e Fontes (2000) esta cidade é uma 

importante área de transição florestal da costa do Sudeste bras ileiro. Apesar de alterados, os 

ecossistemas presentes na cidade onde será instalado o empreendimento apresentam a seguinte 

separação fitogeográfica:  

 

 Floresta Estacional Semidecidual 

 

O clima da região de domínio da Floresta Estacional Semidecidual apresenta estacionalidade 

bem definida, com inverno seco e verão chuvoso. Trata-se de floresta alta, com estratificação 

complexa, alta diversidade florística, ocorrendo a oeste do planalto atlântico. 

 

Os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual geralmente são ricos em espécies 

arbóreas das famílias Rutaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Bignoniaceae e Meliaceae (OLIVEIRA-

FILHO et al. 2005; NASCIMENTO; LIMA, 2008). Essa fitofisionomia está geralmente representada nas 

porções de transição para vegetação de Floresta Ombrófila Densa.  

 

O frio e a redução da água disponível no solo, associados a outros fatores ambientais, fazem 

com que a maioria das espécies que compõem a floresta derrubem boa parte das folhas no inverno, 

reduzindo o consumo de água e diminuindo o ritmo de desenvolvimento das plantas. 

 

O grau de caducifoliedade do conjunto florestal a que se refere à denominação 

(semidecidual significa que perde parcialmente as folhas) está entre 20% e 50%, e é dependente do 
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clima, que tem uma estação chuvosa outra seca. Devido ao menor teor de umidade atmosférica, é 

pequeno o número de epífitas nas matas dessa categoria.  

 

Segundo o Plano de Manejo do Parque Estadual do Desengano (2008), a Floresta Estacional 

Semidecidual (Mata Semicaducifólia) está condicionada a uma dupla estacionalidade climática: uma 

tropical com épocas de intensas chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada, e outra 

subtropical sem período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno. 

Esses climas determinam uma estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, que se 

adaptam ora à deficiência hídrica, ora à queda da temperatura nos meses frios.  

 

Um fator importante é o relevo que influencia a variação da cobertura vegetal de 

determinada região. As escarpas das serras funcionam tanto como acumuladoras de umidade, a 

barlavento, como áreas ressecantes a sota-vento, onde as condições de semi-umidade, ou de aridez, 

irão condicionar peculiaridades à vegetação. Podem ser apresentados como exemplos desta 

afirmação à encosta oriental da Serra do Mar, e a meridional da Serra da Mantiqueira, em cotas de 

até 1500 a 1800 metros, onde surge uma floresta exuberante durante todo o ano, já não 

acontecendo o mesmo em seus reversos, onde as condições de semi-umidade se fazem sentir, 

fazendo com que a floresta perca o aspecto anteriormente descrito. 

 

Há em toda a região da área de estudo, formações vegetacionais características quanto as 

condições climáticas submetidas. Nas porções mais altas, verifica-se a ocorrência de Floresta 

Estacional Semidecidual, apresentando em sua maioria espécies de estágio inicial e médio de 

regeneração secundária.  

 

A Floresta Estacional Semidecidual foi o ecossistema mais devastado no Brasil, por estar 

localizada nas regiões mais desenvolvidas e densamente povoadas e por geralmente associar-se a 

solos de fertilidade média a alta, os mais procurados para expansão da fronteira agropecuária. 
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As árvores de madeira nobre mais conhecidas e mais utilizadas durante o século XX eram 

quase todas provenientes destas florestas, incluindo o cedro, a peroba, a cabreúva, os ipês, o pau-

marfim, o jequitibá, o guarantã, o amendoim e muitas outras. 

 

A área em estudo se localiza na Região Fitoecológica da Floresta Estacional Semidecidual, 

que ocorre no rebordo das altas superfícies do sudoeste brasileiro, abrangendo o norte do Estado 

do Rio de Janeiro, onde chega até as proximidades do litoral, quase todo o Estado do Espírito Santo, 

a porção oriental de Minas Gerais, e a maior parte do interior do Estado de São Paulo.  

 

Sua estrutura é variável, embora mal conhecida, pois em sua quase totalidade foi devastada 

conforme descrito anteriormente. É constituída por árvores de até cerca de 25 metros, com caules 

de pequena amplitude diamétrica.  

 

Os componentes arbustivo e subarbustivo dessa formação florestal são relativamente 

densos, devido à fácil penetração da luz solar, sendo comum a ocorrência de plantas heliófitas. 

 

Entre as espécies arbóreas nativas existentes nessa formação florestal, destacam-se a 

peroba (Aspidosperma sp.), o cedro (Cedrella sp.), as canelas (Ocotea sp., Nectandra sp.), o araribá 

(Centrolobium sp.), o jatobá (Hymenaea sp.), a paineira (Chorisia sp.) e o angico (Piptadenia sp.). 

 

 Floresta Ombrófila Densa 

 

Esta fitofisionomia caracteriza-se por fanerófitos, lianas lenhosas e epífitas em abundância, 

sua formação está condicionada a ocorrência de temperaturas elevadas, em média 25ºC, e altas 

precipitações, com distribuição homogênea durante o ano, tais características determinam uma 

situação bioecológica sem período bioecologicamente seco. Além disso, dominam, nos ambientes 

dessas florestas, latossolos distróficos e, excepcionalmente eutróficos, originados de vários tipos de 

rochas (IBGE, 1992). 
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A Floresta Ombrófila Densa é subdividida de acordo com as faixas altitudinais de ocorrência 

(RADAMBRASIL, 1983; IBGE, 1992), quais sejam:  

 Floresta das Terras Baixas – ocupando até a altitude de 50m;  

 Floresta Submontana – ocupando a faixa de altitudes entre 50 e 500 metros;  

 Floresta Montana – ocupando a faixa de altitudes entre 500 a 1500 metros;  

 Floresta Alto Montana – ocupando a faixa de altitudes acima de 1500 metros 

 

a) Floresta Ombrófila Densa Submontana 

Formação florestal caracterizada por ecótipos que variam de acordo com a latitude, ocorrem 

na faixa de altitude entre 50 e 500m sobre litologia do Pré-Cambriano, quase sempre de relevo 

montanhoso e posicionados nas franjas das serras. Suas principais características ficam por conta 

dos fanerófitos de alto porte, alguns ultrapassando os 50m na Amazônia e raramente os 30m nas 

outras partes do país. No Estado do Rio de Janeiro, esta formação está situada nas encostas da Serra 

da Bocaina, da Serra da Tiririca, da Serra da Tijuca e da Serra da Pedra Branca; nos maciços isolados 

como o do Tinguá, Mendanha, Gericinó, Serra do Garcia e nas encostas interiorizadas da Serra dos 

Órgãos e Serra das Araras. 

 

b) Floresta Ombrófila Densa Montana 

Reveste as faixas de altitude de 500 a 1.500m, sobre litologia pré-cambriana de modo geral, 

com relevo dissecado, de caráter montanhoso. Apresenta estrutura florestal de dossel uniforme, 

com altura dominante de aproximadamente 20 m, representada por ecótipos relativamente finos 

com casca grossa e rugosa, folhas miúdas e de consistência coriácea (IBGE, 1991). Esta vegetação 

ocupa locais de relevo fortemente dissecado, íngreme e de difícil acesso, tais caracterís ticas 

permitem que esta fisionomia seja mais conservada quando comparada com outras formações  

vegetais. Na cidade do Rio de Janeiro, esta fisionomia pode ser observada na parte superior dos 

maçicos da Tijuca e Pedra Branca. 

 

c) Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas  

Esta formação florestal englobava os ambientes das terras situadas ao nível do mar e está 

relacionada às litologias do Pré-Cambriano e quaternária, sobre diversas formas de relevo. 
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Atualmente, este tipo de vegetação encontra-se extremamente degradada, e ocorre entremeada 

aos afloramentos rochosos. Esta formação é conhecida como Mata de Baixada por ocorrer 

preferencialmente em planícies costeiras, sendo considerada uma das fisionomias mais ameaçadas 

no domínio Mata Atlântica devido à fragmentação e expansão urbana. 

 

d) Floresta Ombrófila Densa Alto Montana  

É uma formação mesofanerofítica com aproximadamente 20m de altura, que se localiza no 

cume das altas montanas. São conhecidas como matas úmidas de neblina, já que ficam localizadas 

em elevadas altitudes e são frequentemente envoltas por densas nuvens durante dias seguidos. O 

porte da vegetação, em função do solo raso, da elevada altitude e temperaturas baixas, apresenta 

quase sempre uma estrutura cuja altura pode variar em torno de 5 a 10 metros.  

 

 Vegetação de Restinga 

 

As restingas são ecossistemas associados ao domínio Mata Atlântica e abrangem um 

grupamento geomorfológico originado pela deposição de sedimentos arenosos de origem marinha 

e flúvio-marinha, esta formação se desenvolve nos sedimentos arenosos da Baixada Litorânea. A 

vegetação de restinga é relativamente pouco densa com árvores em torno de 10 a 12 metros de 

altura, destacam-se os troncos finos e a ramificação baixa, caules às vezes tortuosos e copas 

irregulares (ARAÚJO-FILHO, 2015). 

 

A restinga possui cobertura vegetal de fisionomia distinta, dispostas em mosaicos e têm 

elevada diversidade ecológica. Apresentam formações vegetais herbáceas, arbustivas e arbóreas, e 

são definidas pelas condições dos solos e influência marítima (SCARANO, 2002; SOUZA, 2004). De 

acordo com Assumpção e Nascimento (2000), esta vegetação é essencial na estabilização dos 

substratos amenizando a ação dos agentes erosivos sobre o ecossistema, protegendo 

principalmente da ação dos ventos. 
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 Manguezal 

 

Manguezal é descrito como uma zona úmida, com ecossistema costeiro, de transição entre 

os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 

regime das marés” (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). São formados por fisionomias vegetais distintas 

cuja característica marcante é a resistência ao fluxo de marés, apresenta desde árvores e outras  

espécies arbustivas, passando por bancos de lama e de sal, salinas e pântanos salinos (MMA, 2015).  

 

 Vegetação Secundária 

 

Essa tipologia também comumente chamada de capoeira é resultante da retirada da 

vegetação de ocorrência natural local, gerando após isso a ocupação por espécies heliófitas de 

grande capacidade de colonização de áreas abertas não raro formando de emaranhado de 

trepadeiras dando o aspecto de vegetação densa. 

 

A Resolução CONAMA nº 10/93 divide os parâmetros básicos para análises dos estágios de 

sucessão da Mata Atlântica e que caracteriza as tipologias secundárias da seguinte forma; está gio 

inicial, médio e avançado. Já a resolução CONAMA nº 06/94 apresenta os parâmetros de análise 

desses estágios. 

 

O estágio inicial é definido como uma fisionomia herbáceo-arbustiva, cobertura aberta ou 

fechada, com presença de espécies predominantemente heliófitas. Plantas lenhosas, quando 

ocorrem, apresentam DAP médio de 5 cm e altura média de até 5 metros. As espécies são de 

crescimento rápido e ciclo biológico curto. A área basal média é de 0 a 10 m2/ha. Há ausência de 

sub-bosque. 

 

As espécies herbáceas ou de pequeno porte mais comuns e indicadoras desse estágio são as 

seguintes: Baccharis dracunculifolia (alecrim-do-campo), Vernonia (assa-peixe), Lantana camara 

(cambará), Urena lobata (guaximba), Crotalaria pallida (guizo-de-cascavel), Elephantopus mollis 

(erva-colégio), Solanum aculeatissimum (juá), Solanum paniculatum (jurubeba), Attalea humilis 
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(pindoba), Clidemia hirta (pixirica), Imperata brasiliensis (sapê), Pteridium aquilinum (samambaia-

das-taperas), Asclepias curassavica (oficial-de-sala), Sida sp. (vassourinha), Borreria verticillata 

(falsa-poaia) e Mikania sp. (cipó-cabeludo).  

 

As espécies lenhosas mais freqüentes e indicadoras desse estágio são: Aradenanthera 

colubrina (angico), Psidium cattleyanum (araçá), Schinus terebinthifolius (aroeira), Trema micrantha 

(crindiúva), Cecropia sp. (embaúbas), Peschiera laeta (esperta), Psidium guayava (goiabeira), 

Mimosa bimucronata (maricá), Vanillosmopsis erythropappa (candeia), Alchornea iricurana (tapiá) 

e Croton urucurana (sangue-de-drago). 

 

O estágio médio apresenta fitofisionomia arbustivo/arbórea, cobertura fechada com início 

de diferenciação em estratos e surgimentos de espécies de sombra. As árvores têm DAP médio 

variando de 10 a 20 centímetros, altura média variando de 5 até 12 metros e idade entre 11 e 25 

anos. No geral, as espécies lenhosas eliminam as componentes herbáceas ou de pequeno porte do 

estágio inicial devido ao sombreamento. Há sub-bosque e serapilheira. 

 

As espécies arbóreas surgem nesse estágio sendo dele indicadoras: Luethea grandiflora 

(açoita-cavalo), Guarea guidonia (carrapeta) , Zanthoxylon rhoifolium (maminha-de-porca), Miconia 

fairchildiana (jacatirão), Lamanonia ternata (guaraperê), Tabebuia chrysotricha (ipê-amarelo), 

Sparattosperma leucanthum (cinco-folhas), Cybistax antisyphilitica (caroba), Schizolobium parahiba 

(guapuruvu), Senna multijuga (aleluia), Senna macranthera (canudeiro), Xylopia brasiliensis 

(pindaíba), - Cupania oblongifolia (camboatá). 

 

As espécies mais frequentes que estruturam o subosque são: Piper sp. (aperta-ruão), 

Potomorphe sp. (caapeba), Solanum sp. (fumo-bravo), Pshychotria leiocarpa (grandiúva-d'anta), 

Pshychotria nuda (sonhos-d'ouro), Maranta sp. (caeté), Helioconia sp. (pacová). 

 

O estágio avançado possui fisionomia arbórea, cobertura fechada formando um dossel 

relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes com subosque já 

diferenciado em um ou mais estratos formados por espécies esciófilas. Apresenta uma grande 
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variedade de espécies lenhosas com DAP médio 20 centímetros e altura superior a 20 metros. Há 

cipós, trepadeiras e abundância de epífitas. 

 

As espécies arbóreas podem ser remanescentes do estágio médio acrescidas de outras que 

caracterizam esse estágio, como: Vochysia laurifolia (canela-santa), Centrolobium robustum 

(araribá), Ocotea sp., Nectandra spp., Cryptocarya sp. (canela), Cabralea canjerana (canjerana), 

Cedrela fissilis (cedro), Sterculia chicha (xixá), Lecythis pisonis (sapucaia), Johannesia princeps 

(cotieira), Apuleia leiocarpa (garapa), Ficus sp. (figueira), Cariniana legalis (jequitibá-branco), 

Cariniana estrellensis (jequitibá-rosa), Couratari pyramidata (jequitibá-rosa), Virola oleifera 

(bicuíba), vinhático Plathymenia foliolosa (Leguminosae), Aspidosperma sp. (perobas), Pouteria sp. 

(guapeba), Gallesia integrifolia (pau-d'alho), Astrocaryum aculeatissimum (airi), Geonoma sp. 

(aricanga), Euterpe edulis (palmito), Attalea dubia (pindobuçu) 

 

O subosque é menos expressivo que no estágio médio e geralmente muito rico em espécies 

esciófilas; aumenta o número de espécies de rubiácas e de marantáceas, principalmente, surgindo, 

ainda Olyra sp. (criciúma), Leandra sp., e muitas espécies e famílias de Pteridophyta. 

 

 Espécies encontradas na Áreas de Influência  
 

O levantamento secundário da vegetação das áreas de influência, foi baseado em estudos 

realizados no Parque Estadual do Desengano, como o produzido por Moreno et al. (2002) e no Plano 

de Manejo da própria unidade de conservação. Apesar do parque não estar inserido na área de 

influência estabelecida para o empreendimento, utilizou-se os dados destes estudos, já que não há 

trabalhos florísticos no entorno da área a ser analisada. 

 

Foram registradas 215 espécies distribuídas em 42 famílias botânicas. A família Fabaceae é 

a mais abundante, representa 37% do total encontrado na área, seguida das famílias Lauraceae e 

Sapotaceae, ambas representando 11% do total de espécies encontradas. O gráfico a seguir mostra 

a riqueza de espécies florísticas encontradas no PED. 
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Gráfico 8: Riqueza de Espécies das Áreas de Influência. 

 

A Tabela a seguir lista as espécies registrados em levantamentos florísticos próximos da AII.  

 

Quadro 8 Lista de espécies registradas na Área de Influência empreendimento. 

Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Anacardiaceae Astronium graveolens muiracatiara NA 

Annonaceae 

Annona cacans araticum NA 

Annona sp. - NA(*) 

Oxandra martiana - NA 

Oxandra nitida araticum do mato NA 

Annona neolaurifolia araticum-mirim NA 

Unonopsis sp. - NA(*) 

Xylopia laevigata pindaíba NA 

Xylopia sp. - NA 

Apocynaceae Geissospermum laevis pau-pereira NA 

Araliaceae 
Dendropanax arboreus - NA 

Didymopanax arboreum - NA 

Bignoniaceae 

Tabebuia obtusifolia cova de onça NA 

Sparattosperma leucanthum cinco-chagas NA 

Zeyheira tuberculosa bolsa-de-pastor NA 

Bombacaceae 
Eriotheca pentaphylla imbiruçu branco NA 

Eriotheca candolleana louro-da-serra NA 

Boraginaceae Cordia trichotoma louro-pardo NA 

Burseraceae Protium widgrenii - NA 

13%

11%

11%

9%
7%6%

6%

37%

Riqueza de Espécies Florísticas

Fabaceae Lauraceae Mytaceae Sapotaceae

Moraceae Rubiaceae Euphorbiaceae Outras Famílias
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Caricaceae 
Jacaratia heptaphylla jacaratia NA 

Jacaratia spinosa mamão-do-mato NA 

Celastraceae 
Maytenus brasiliensis - NA 

Maytenus communis - NA 

Chrysobalanaceae 

Hirtella hebeclada cinzeiro NA 

Licania kunthiana marinheiro NA 

Licania tomentosa oiti  NA 

Licania sp. - NA 

Parinari excelsa - NA 

Clusiaceae Tovomitopsis paniculata guanadirana NA 

Combretaceae Terminalia januariensis mirindiba-bagre NA 

Elaeocarpaceae Sloanea guianensis laranjeira do mato NA 

Euphorbiaceae 

Actinostemon verticillatus - NA 

Actinostemon sp. - NA 

Alchornea triplinervia tapiá NA 

Alchornea sp.1 - NA 

Alchornea sp.2 - NA 

Aparisthmium cordatum pau-de-facho NA 

Hyeronima alchorneoides folha de bordo NA 

Mabea fistulifera mamoninha NA 

Pausandra morisiana almécega-vermelha NA 

Pausandra sp. - NA 

Pera glabrata tabocuva NA 

Phyllanthus umbratus - NA 

Senefeldera verticillata sucanga NA 

Flacourtiaceae 
Casearia arbórea caseária NA 

Casearia sp. - NA 

Icacinaceae Citronella paniculata congonha NA 

Lauraceae 

Aniba firmula canela NA 

Beilschmiedia emarginata canela-abacate NA 

Beilschmiedia sp. - NA(*) 

Cryptocarya micrantha canela-fogo NA 

Cryptocarya mínima - NA 

Cryptocarya moschata - NA 
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Cryptocarya saligna - NA 

Licaria armeniaca canela NA 

Nectandra grandiflora canela- amarela NA 

Nectandra membranacea canela NA 

Nectandra sp. - NA 

Ocotea aciphylla canela amarela NA 

Ocotea aniboides - NA 

Ocotea daphnifolia - NA 

Ocotea diospyrifolia canela NA 

Ocotea dispersa canela-sabão NA 

Ocotea divaricata canela NA 

Ocotea insignis canela NA 

Ocotea martiana canela NA 

Ocotea odorífera canela-sassafrás EN 

Ocotea sp.1 - NA(*) 

Ocotea sp.2 - NA(*) 

Phyllostemonodaphne geminiflora - NA 

Lecythidaceae 

Cariniana estrellensis jequitibá NA 

Cariniana excelsa jequitibá-branco NA 

Couratari pyramidata jequitibá EN 

Lecythis lanceolata sapucaiú NA 

Fabaceae 

Abarema sp.1 - NA 

Abarema sp.2 - NA 

Apuleia leiocarpa grapiá VU 

Inga dulcis - NA 

Inga thibaudiana ingá-barata NA 

Inga organensis - NA 

Inga sp. - NA(*) 

Plathymenia reticulata amarelinho NA 

Pseudopiptadenia contorta - NA 

Chamaecrista ensiformis jaúna NA 

Copaifera langsdorffii bálsamo NA 

Hymenaea sp. - NA(*) 

Melanoxylon brauna braúna VU 
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Peltophorum dubium canafístula NA 

Parapiptadenia sp. - NA 

Dalbergia nigra jacarandá da bahia VU 

Platypodium elegans jacarandá do campo NA 

Peltogyne mattosiana - NA 

Sclerolobium sp. - NA 

Tachigali paratyensis - NA 

Andira fraxinifolia pau-angelim NA 

Luetzelburgia trialata - NA 

Machaerium sp. - NA(*) 

Myrocarpus frondosus cabreúva NA 

Pterocarpus rohrii aldrago-miúdo NA 

Ormosia sp. - NA 

Swartzia flaemingii jacarandá banana NA 

Vataireopsis araroba amargoso, NA 

Zollernia splendens carapicica NA 

Melastomataceae Miconia prasina sabiazeira NA 

Meliaceae 

Cabralea canjerana canjerana NA 

Cedrela fissilis cedro VU 

Guarea kunthiana marinheiro-canjambo NA 

Trichilia elegans pau-de-ervilha NA 

Trichilia lepidota cedrinho NA 

Trichilia martiana - NA 

Trichilia silvatica café-do-mato NA 

Trichilia sp. - NA(*) 

Monimiaceae 

Mollinedia ovata - NA 

Mollinedia heteranthera pimenteira NA 

Mollinedia lamprophylla erva-santa NA 

Mollinedia oligantha - NA 

Mollinedia pachysandra orelha-de-onça NA 

Mollinedia puberula - NA 

Mollinedia sp. - NA(*) 

Siparuna reginae negramina NA 

Siparuna sp. - NA 
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Moraceae 

Brosimum glaziovii - NA 

Brosimum guianense leiteira vermelha NA 

Cecropia pachystachya embaúba NA 

Coussapoa curranii - NA 

Ficus citrifolia figueira NA 

Ficus gomelleira gameleira-branca NA 

Ficus pulchella ipiúna NA 

Ficus sp.1 - NA 

Ficus sp.2 - NA 

Ficus sp.3 - NA 

Helicostylis tomentosa inharé NA 

Maclura tinctoria tajuva NA 

Naucleopsis oblongifolia - NA 

Pseudolmedia hirtula muiratinga NA 

Pourouma guianensis embaúba-da-mata NA 

Sorocea guilleminiana bainha-de-espada NA 

Sorocea sp. - NA 

Myristicaceae 
Virola gardneri fruta da araponga NA 

Virola bicuhyba bicuíba NA 

Myrsinaceae Myrsine umbellata - NA 

Myrtaceae 

Calyptranthes concinna guamirim NA 

Calyptranthes lucida guamirim NA 

Calyptranthes sp.1 - NA(*) 

Calyptranthes sp.2 - NA(*) 

Calyptranthes sp.3 - NA(*) 

Calyptranthes sp.4 - NA(*) 

Campomanesia sp. - NA(*) 

Eugenia pisiformis - NA 

Eugenia mosenii cuxita NA 

Eugenia umbrosa - NA 

Eugenia sp.1 - NA(*) 

Eugenia sp.2 - NA(*) 

Eugenia sp.3 - NA(*) 

Myrcia spectabilis - NA 
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Gomidesia sp.1 - NA 

Marlierea excoriata - NA 

Marlierea racemosa - NA 

Marlierea sp.1 - NA(*) 

Myrcia plusiantha - NA 

Myrcia sp.1 - NA(*) 

Myrcia sp.2 - NA(*) 

Myrcia sp.3 - NA(*) 

Plinia sp. - NA(*) 

Nyctaginaceae 

Guapira noxia guapira-do-cerrado NA 

Guapira opposita louro-branco NA 

Pisonia sp. - NA 

Olaraceae Heisteria silvianii casca-de-tatu NA 

Arecaceae 

Astrocaryum aculeatissimum palmeira brejaúva. NA 

Euterpe edulis palmito juçara VU 

Allagoptera caudescens buri-prateado NA 

Polygonaceae Coccoloba declinata - NA 

Quinaceae Quiina glaziovii juruvarana NA 

Rosaceae Prunus brasiliensis pessegueiro-bravo NA 

Rubiaceae 

Alseis sp. - NA(*) 

Bathysa australis macuqueiro NA 

Schizocalyx cuspidatus - NA 

Bathysa gymnocarpa - NA 

Bathysa mendoncaei - NA 

Coussarea meridionalis - NA 

Duroia sp.1 - NA 

Duroia sp.2 - NA 

Faramea sp. - NA(*) 

Psychotria mapourioides erva-de-rato-branca NA 

Rudgea sp. - NA(*) 

Rustia formosa fumão NA 

Sabiaceae Meliosma sellowii pau-fernandes NA 

Sapindaceae Cupania sp. - NA(*) 

Sapotaceae Chrysophyllum flexuosum - NA 
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Família Espécie Nome Popular Status de Ameaça (MMA) 

Chrysophyllum gonocarpum aguaí NA 

Chrysophyllum lucentifolium jacuã NA 

Chrysophyllum splendens l íngua-de-vaca NA 

Chrysophyllum sp.1 - NA(*) 

Chrysophyllum sp.2 - NA(*) 

Chrysophyllum sp.3 - NA(*) 

Diploon cuspidatum abiu NA 

Ecclinusa ramiflora acá-de-leite NA 

Manilkara longifolia maçaranduba NA 

Manilkara sp. - NA(*) 

Micropholis crassipedicellata - NA 

Micropholis gardneriana prejuí NA 

Pouteria bangii pitomba de macaco NA 

Pouteria caimito abiu NA 

Pouteria guianensis abiurana-abiu NA 

Pouteria reticulata abiu NA 

Pouteria venosa abiu cutite NA 

Pouteria sp. - NA(*) 

Pradosia kuhlmannii - EN 

Simaroubaceae Simaba subcymosa caxetão NA 

Symplocaceae Symplocos estrellensis - NA 

Thymelaeaceae Daphnopsis martii embira NA 

Violaceae 
Rinorea sp. - NA(*) 

Rinorea guianensis aquariquara NA 

Vochysiaceae 
Vochysia oppugnata congonheiro NA 

Vochysia laurifolia canela-santa NA 

Legenda: Status de Conservação: Portaria (IN MMA nº 443/2014), NA- Não Ameaçado. NA (*): Há espécies do 
gênero que estão ameaçadas. EM: Em perigo; VU: Vulnerável. 

  

A caracterização das espécies em relação ao status de ameaça foi realizada através de 

consulta a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção elaborada pelo 

Ministério do Meio Ambiente - MMA (Portaria nº- 443, de 17 de dezembro de 2014). 
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Para este levantamento arbóreo, identificou-se 08 espécies ameaçadas de extinção segundo 

a lista elaborada pelo MMA, em que as espécies Apuleia leiocarpa, Melanoxylon brauna, Dalbergia 

nigra, Cedrela fissilis e Euterpe edulis são consideradas vulneráveis para todo o território brasileiro. 

Já as espécies Ocotea odorifera, Couratari pyramidata e Pradosia kuhlmannii são categorizadas pela 

literatura consultada como “Em perigo” no país. 

 

 Espécies ameaçadas de extinção encontradas no Parque Estadual do Desengano 

 

A espécie Apuleia leiocarpa, conhecida vulgarmente como grapiá, é uma espécie florestal de 

grande importância ecológica e ornamental, característica da Floresta Estacional Semidecidual, 

ocupando o estrato emergente. Esta espécie apresentava ampla distribuição geográfica no território 

brasileiro, no entanto, sua população sofreu um grande declínio populacional, em razão da intensa 

devastação das matas e à falta de reflorestamento, sendo muito explorada (MATTOS; GUARANHA, 

1983; HENICKA et. Al., 2006). 

 

A espécime Melanoxylon brauna (braúna) é uma árvore nativa da Floresta Atlântica que tem 

como característica principal uma madeira de cerne escuro avermelhado, bastante resistente e 

dura, sua casca é rica em tanino. Por causa destas características foi bastante explorada para 

construção, fabricação de curtumes, entre outros usos, e hoje encontra-se ameaçada de extinção.  

 

Dalbergia nigra é uma espécie com características de secundária tardia a clímax, ocorre 

apenas na Floresta Ombrófila Densa dos Estados da Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo 

(Lorenzi, 1992). Está incluída na lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção, 

devido à exploração desordenada e sem plantios de reposição (Piña-Rodrigues e Piratelli, 1993; 

Oliveira Filho, 1994). 

 

A Cedrela fissilis é uma árvore frondosa de grande porte, nativa do Brasil, que produz uma 

das madeiras mais apreciadas no comércio, largamente utilizada em esculturas, em movelaria e na 

construção civil. Esta espécie encontra-se ameaçada de extinção no país devido a exploração 

excessiva sem a recomposição adequada. 
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A espécie Euterpe edulis, conhecida como palmeira-juçara, produz o palmito comestível mais 

apreciado. Encontra-se amplamente distribuída nas regiões brasileiras, tem curto ciclo de vida e 

posicionamento no estrato médio da floresta (REIS; GUERRA, 1999; IPEF, 2015). Esta espécie é uma 

das mais exploradas da Mata Atlântica, por causa do seu elevado valor econômico como alimento, 

portanto, sofre com a exploração excessiva. Este intenso extrativismo contribui para a que a espécie 

seja ameaçada de extinção em todo o território brasileiro, além disso, esta espécie não rebrota após 

o corte para a extração do palmito, logo seu replantio é necessário. 

 

A Ocotea odorífera, também conhecida como canela-sassafrás tem como característica 

principal a produção de óleo essencial com elevados teores de safrol. É muito utilizada em diversos 

ramos da indústria. No Brasil, ocorre desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul (INOUE et al., 

1984). Segundo Cetnarski Filho e Nogueira (2004), a exploração desenfreada fez com que muitas 

árvores de canela-sassafrás fossem completamente destruídas, sendo atualmente, considerada 

ameaçada de extinção. 

 

Couratari pyramidata é uma árvore de grande porte com distribuição bastante restrita por 

ser uma espécie endêmica da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Tem cada vez mais sofrendo com o 

declínio contínuo da extensão e qualidade do seu habitat, principalmente nos municípios do Rio de 

Janeiro e Niterói/Maricá, em função da expansão urbana fortemente impulsionada pela 

especulação imobiliária (CNC Flora, 2015).  

 

A Pradosia kuhlmannii é uma espécie que ocorre exclusivamente no estado do Rio de 

Janeiro, apresenta uma distribuição bastante restrita, ocorre em locais de intensa ocupação humana 

o que ao longo dos anos causou um declínio na qualidade do habitat desta espécie e severa 

fragmentação, impedindo o fluxo gênico entre as subpopulações conhecidas (CNC Flora, 2015).  
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5.3.2.2. Caracterização da vegetação da Área Diretamente Afetada (ADA) 
 

A ADA do empreendimento encontra-se bastante descaracterizada o que evidencia sinais de 

exploração pretérita. Na propriedade em estudo já ocorreram diversas ações antrópicas, como o 

cultivo de cana-de-açúcar, sendo que grande parte da área foi utilizada para a lavagem da cana-de-

açúcar para ser empregada na produção agroindustrial sucroalcooleira. A cana-de-açúcar é uma das 

mais importantes lavouras do País no que se refere ao fornecimento de matéria-prima de origem 

agrícola para indústrias de processamento diversificadas. A imagem a seguir compara a área do 

terreno no ano de 2001 e 2015. 

 

  

Figura 13: Comparação da ADA (polígono vermelho) no ano de 2001 e 2015. Adapta do do Google Earth. 

 

 Como é possível observar na Figura anterior, no ano de 2001 não havia cobertura vegetal na 

ADA, o terreno encontrava-se terraplanado onde existia 04 canais destinados a lavagem da cana-

de-açúcar, este procedimento de lavagem visa retirar as matérias estranhas à planta, como terra e 

areia, em que se desejava a obtenção de um caldo de melhor qualidade e aumento da vida útil dos 

equipamentos da indústria. Portanto, pode-se inferir que a área em questão apresenta uma 

vegetação recente, com idade inferior a 15 anos, representando uma vegetação secundária de 

estágio inicial com a presença de espécies exóticas, nativas pioneiras e herbáceas, destacando-se a 

presença de capim-colonião. Além disso, os canais encontram-se em grande parte do ano secos ou 

com água cobrindo poucos centímetros de profundidade. A Figura panorâmica a seguir mostra o 

trecho limítrofe do terreno com o canavial existente na área do entorno. 
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Figura 14: Trecho limítrofe do terreno com o canavi al existente na área do entorno. 

 

A área de estudo está inserida em uma paisagem típica da região, onde predomina uma 

matriz formada por canaviais e pastagem, e poucos fragmentos florestais. Historicamente, o plantio 

de cana-de-açúcar se difundiu próximo aos rios, como é o caso desta região a qual situa-se a 

aproximadamente 250m do rio Paraíba do Sul. Uma das práticas mais comuns, ainda muito 

empregada no Brasil, é a queima da palha da cana-de-açúcar, com o propósito de facilitar as 

operações de colheita promovendo a limpeza das folhas secas e verdes que são consideradas 

matéria-prima descartável. No entanto, esta prática além de não ser recomendada é proibida por 

legislações específicas, já que a frequente queima da palha origina uma série de impactos 

ambientais como: oxidação da matéria orgânica; eliminação de predadores naturais de algumas 

pragas; agravamento do processo de erosão do solo pela falta de cobertura vegetal; e diminuição 

do equilíbrio ecológico. É provável que a área em estudo, que já foi um canavial, apresente um solo 

de baixa fertilidade, com desiquilíbrio da biota local e pouca variedade no banco de sementes do 

solo em função das ações antrópicas ocorridas na ADA. 

 

A área é caracterizada pela presença de vegetação secundária inicial em razão de grande 

parte das espécies observadas apresentarem DAP médio inferior a 8 cm, a fisionomia predominante 

é de herbáceas e arbusto de porte baixo, as trepadeiras presentes são herbáceas, há baixa 

diversidade de espécies, possui apenas uma fina camada de serapilheira e exibe uma maior 

abundância de espécies pioneiras no terreno em estudo. As imagens a seguir mostram as 

caraterísticas da flora observadas na ADA. 
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Figura 15: Caracterização vegetal da ADA. 

 

5.3.1.3. Inventário Florestal da ADA 

 

O Inventário Florestal foi conduzido a partir dos dados obtidos in loco provenientes da Área 

Diretamente Afetada pelo empreendimento. De acordo com Péllico Netto e Brena (1997), os 

inventários florestais podem ser classificados em diversos tipos de acordo com seus objetivos, 

abrangência, forma de obtenção dos dados, abordagem da população no tempo e grau de 

detalhamento dos seus resultados. Fez-se o inventário por meio de amostragem, em que observa-

se parte da população com o intuito de obter uma estimativa dos seus parâmetros, considerando 

um erro de amostragem. 
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 Inventário Florestal na ADA elaborado por profissional(is) da engenharia florestal  
 

O inventário florestal foi elaborado por profissional da engenharia florestal devidamente 

habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica a seguir: 

 

 

Figura 16: ART do profissional habilitado para o Inventário Florestal  

 

 Intervalo de confiança para a média, com Erro de Amostragem de, no máximo, 10% (dez 

por cento) e Probabilidade de 95%(noventa e cinco por cento); 

 

No inventário florestal realizado adotou-se o procedimento de amostragem aleatória 

simples, com 95% de probabilidade e erro amostral de até 10% da média do volume determinado. 

Todos os pontos de amostragem pré-estabelecidos foram localizados, em campo, com auxílio das 

plantas planialtimétricas, utilizando-se um receptor de navegação do Sistema de Posicionamento 

Global ou Global Positioning System (GPS).  
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 Cálculo da Intensidade Amostral, com sua respectiva memória de cálculo; 

 

A Intensidade amostral: corresponde ao número ótimo de parcelas a ser realizadas no 

inventário florestal. Para otimizar os trabalhos e diminuir os esforços na amostragem, é importante 

realizar uma amostragem piloto. Foram alocadas 04 unidades amostrais no inventário piloto com o 

objetivo de captar a variabilidade na variável de interesse. Neste estudo, considerou-se a população 

como finita. Os dados do inventário florestal foram processados segundo as diretrizes estatísticas 

citadas: Erro admissível de 10% e nível de probabilidade estatística igual a 95%. Para uma população 

finita, a intensidade de amostragem será definida como: 

 

 

 
 

N

CV%.t
E%

CV%.t
n

22
2

22



  

Onde: 

n= Número de parcelas 

t= T de Student 

E= Erro amostral pré-estabelecido 

Cv= Coeficiente de variação 

N= Número total de parcelas possíveis 

 

Memória de Cálculo 

 

𝑛 =
2,5712 ∗ (10,09)²

10 +
2,5712 ∗ (10,09)²

156

 

𝑛 =
6,61 ∗ 118,81

100 +
6,61 ∗ 118,81

156

 

𝑛 =
672,93

100 +
672,93

156
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𝑛 =
672,93

100 + 4,31
 

𝑛 =
672,93

104,31
 

𝑛 = 6,4 ≅ 6 unidades amostrais 

 

Visando determinar a intensidade amostral foram calculados os parâmetros estatísticos 

obtidos por meio de inventário piloto realizado na área do empreendimento, estes foram calculados 

com o auxílio do software Excel e encontram-se listados na tabela a seguir: 

 

Quadro 9: Parâmetros estatísticos  

Parâmetro Estatístico Variável de Interesse 

Média do Volume 4,61 m³ 

Variância 0,26 m³ 

Desvio padrão 0,46 m³ 

Coeficiente de variação 10,09 m3 

Erro Amostral  10% 

Intensidade Amostral  6 parcelas 

 

 De acordo com as características da vegetação observada na área de estudo, assim como os 

valores das variáveis de interesse, determinou-se a alocação de 06 parcelas, sendo este número 

suficiente para representar a vegetação da ADA, visto que grande parte do terreno está bastante 

antropizada e coberta por herbáceas, gramíneas e alguns indivíduos arbóreos com DAP inferior ao 

limite mínimo estabelecido para este levantamento florístico (DAP<5 cm).  

 

5.3.1.4. Metodologia do Inventário Florestal da ADA 
 

O Inventário Florestal foi conduzido a partir dos dados obtidos in loco provenientes da Área 

Diretamente Afetada pelo empreendimento. Realizou-se a análise quantitativa e qualitativa dos 

estratos vegetais existentes na ADA, visando caracterizar os aspectos fitofisionômicos, assim como 
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observar a frequência de epífitas e herbáceas, e a presença de sub-bosques e serapilheira na 

vegetação local. 

 

 Amostragem 

 

Segundo Péllico Netto e Brena (1997), método de amostragem significa a abordagem da 

população referente a uma única unidade amostral. Esta abordagem da população pode ser feita 

através dos diversos métodos, neste estudo foi selecionado para a execução das simulações de 

amostragem o método de área fixa. A unidade de área fixa é, de acordo com Sterba (1986), a mais 

antiga, conhecida e utilizada pelos profissionais envolvidos com inventários florestais. Neste 

método de amostragem a seleção dos indivíduos é feita proporcionalmente à área da unidade de 

amostra e, consequentemente, a frequência dos indivíduos que nela ocorrem (PÉLLICO NETTO e 

BRENA, 1997). A maioria dos inventários por amostragem é realizada através desse método devido 

à simplicidade de sua utilização e pela vasta gama de estimativas possíveis de uso segundo essa 

metodologia. 

 

Visando a alocação das unidades amostrais do inventário florestal ao longo do 

empreendimento, produziu-se um grid com a abscissa orientada para norte, com a finalidade de 

obter a distribuição dos pontos potenciais de amostragem determinada por um grid de 10 x 10 m. 

Para selecionar as parcelas do inventário fez-se a amostragem por sorteio, onde se considerou as 

características observadas em campo.  

 

Buscou-se qualificar, quantificar e caracterizar a vegetação, da melhor maneira possível. 

Para a efetuação do levantamento, foram alocadas 06 unidades amostrais de área fixa quadrada, 

nas dimensões de 10 metros de largura por 10 metros de comprimento. As parcelas foram 

distribuídas conforme métodos empregados por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), destacando 

que o emprego de parcelas quadradas é recomendado para fins de monitoramento da dinâmica de 

florestas naturais tropicais, como é o caso da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica, que possuem 

grande complexidade estrutural e florística (SANQUETTA et al., 2009). 
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No inventário florestal realizado adotou-se o procedimento de amostragem aleatória 

simples, com 95% de probabilidade e erro amostral de até 10% da média do volume determinado. 

Todos os pontos de amostragem pré-estabelecidos foram localizados, em campo, com auxílio das 

plantas planialtimétricas, utilizando-se um receptor de navegação do Sistema de Posicionamento 

Global ou Global Positioning System (GPS).  

 

 Delineamento Amostral 

 

No levantamento em questão, foram considerados todos os indivíduos arbustivos e arbóreos  

com diâmetro do tronco à altura do peito (DAP) maior ou igual a 5cm. Também foram realizadas  

medições do diâmetro à altura do colo (DAC) quando havia indivíduos na parcela com DAP inferior 

a 5 cm ou altura inferior a 1,30 m, no entanto, os valores obtidos de DAC não foram incluídos nos 

cálculos de área basal, volume e parâmetros fitossociológicos. Porém, tais valores encontram-se 

apresentados na planilha de campo.  

 

 Coleta de Dados 

 

Os indivíduos observados foram marcados e etiquetados, verificou-se a altura predominante 

das árvores com o auxílio de vara de podão, DAP (Diâmetro à Altura do Peito – 1,30 m a partir do 

solo) dos indivíduos arbóreos, grau de cobertura do estrato arbóreo, abundância de lianas 

herbáceas e lenhosas, abundância de epífitas e presença de sinais antrópicos em geral (clareiras, 

trilhas, desmoronamentos, cepas de árvores, etc.) e os aspectos de fitossanidade da árvore. 

 

Quanto ao levantamento das espécies herbáceas, este foi realizado nas seis parcelas 

amostrais do inventário florestal, onde foram avaliados 4 sub amostras em cada parcela, totalizando 

24 quadrados de 1m2 com espaçamento de 4m entre eles. Em cada quadrado foi avaliada a 

ocorrência e a porcentagem da cobertura vegetal de cada espécie. A porcentagem de cobertura 

vegetal foi estimada visualmente e, para isto, o quadrado foi subdividido em quatro partes iguais 

para auxiliar nas avaliações (MÜELLER-DOMBOIS e ELLEMBERG, 1974). A partir daí, considerou-se 

que cada uma das partes divididas da parcela apresentava valor de cobertura equivalente à 25%. O 
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valor de cobertura de cada uma das espécies correspondia então à soma dos valores de cobertura 

de cada espécie em cada uma das partes da parcela. Se uma espécie, por exemplo, apresentava 

cobertura em cada uma das partes igual à 25%, o valor total da sua cobertura na respectiva parcela 

de 1x1m era 100%. 

 

Os diferentes aspectos da paisagem, do ambiente e da fisionomia local foram documentados  

e representados através de fotos ao longo do texto.  

 

 Identificação do Material Botânico 

 

As espécies encontradas na Área Diretamente Afetada foram identificadas através de seus 

caracteres. Os dados do inventário florístico foram processados no escritório para a elaboração da 

lista florística, bem como do mapeamento da vegetação da área de intervenção. 

 

Para a classificação de famílias botânicas e nomes científicos das espécies registradas, 

adotou-se o sistema Angiosperm Phylogeny Group II (APG II 2003) e o auxílio do programa REFLORA 

criado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A caracterização das espécies em relação ao status 

de ameaça foi realizada através de consulta a lista de espécies brasileiras ameaçadas, elaborada 

pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA (Portaria nº- 443, de 17 de dezembro de 2014). 

 

 Equipamentos Utilizados 

 

Para o presente trabalho foram utilizados os seguintes equipamentos: trena de 50 metros, 

fita métrica, fita zebrada, fita crepe, receptor GPS, planilhas, fichas de campo, saco de plástico 

grande para coleta, podão, facão, tesoura, plaquetas (para identificação das árvores), caneta 

retroprojetor, lápis, borracha, grampeador de metal, grampos e máquina fotográfica.  

 

Para auxiliar o trabalho de campo foram utilizadas fichas de campo, composta dos seguintes 

itens: 
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N SP Nome Científico Nome Popular DAP HT 

 

Onde: 

N= número da árvore; 

SP= sub-parcela; 

Nome Científico = nome científico da espécie; 

Nome Popular= nome comum e mais conhecido; 

DAP= diâmetro a altura do peito (perímetro); 

HT= altura total; 

 

 Parâmetros fitossociológicos e caracterização da estrutura horizontal  

 

Para a caracterização da vegetação arbórea de uma determinada área, é de suma 

importância reconhecer as espécies presentes no local e realizar uma avaliação da estrutura 

horizontal e vertical da floresta, com o objetivo de verificar seu desenvolvimento (LONGHI et al., 

2000).  

 

A estrutura horizontal permite a determinação da densidade, dominância, frequência e 

importância das espécies na floresta e a estrutura vertical analisa o estágio de desenvolvimento 

desta floresta, com base na distribuição das espécies nos diferentes estratos.  

 

De acordo Bearzi et al. (1992), a obtenção de dados para determinação desses parâmetros, 

possibilita o estudo de regeneração e recuperação de uma área florestal, bem como sobre a 

evolução da floresta ao longo do tempo, próximo da área de estudo. 

 

Para o cálculo dos parâmetros fitossociológicos, foram anotados a altura e o diâmetro à 

altura do peito (DAP) de todos os indivíduos amostrados, portanto, utilizou-se os dados obtidos ao 

longo do inventário florestal. Foram calculados os seguintes parâmetros fitossociológicos: 
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o Frequência absoluta (FA): expressa, em porcentagem, a relação entre o número de 

pontos em que ocorre uma dada espécie e o número total de pontos. 

o Frequência relativa (FR): expressa, em porcentagem, a relação entre a frequência 

absoluta de uma dada espécie com as frequências absolutas de todas as espécies.  

o Densidade Absoluta (DA): expressa, em porcentagem, o número de indivíduos de 

determinada espécie por unidade de área.  

o Densidade relativa (DR): expressa, em porcentagem, a relação entre o número de 

indivíduos de uma determinada espécie e o número de indivíduos de todas as 

espécies amostradas 

o Dominância Absoluta (DoA): expressa, em porcentagem, o número de indivíduos de 

determinada espécie por unidade de área. 

o Dominância relativa (DoR): expressa, em porcentagem, a relação entre a área basal 

total de uma determinada espécie e a área basal total da comunidade amostrada. 

o Índice de Valor de Cobertura (IVC): é calculado pela soma da densidade relativa com 

a dominância relativa de determinada espécie. 

o Índice de Valor de importância (IVI): representa a soma dos valores relativos de 

densidade, frequência e dominância. 

 

Para caracterizar a estrutura horizontal da vegetação local, empregou-se, além desses 

parâmetros, o índice de Shannon-Wiener (H’) o qual é utilizado para medir a diversidade, este índice 

considera igual peso entre as espécies raras e abundantes (MAGURRAN, 1988).  

 

Para as análises fitossociológicas, os parâmetros foram calculados no programa FITOPAC 2.0 

(Shepherd, 2009), assim como o cálculo do índice de diversidade de Shannon (H'), com base na 

aplicação dos modelos apresentados na Tabela a seguir. 
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Quadro 10: Fórmulas de cálculos dos parâmetros fitossociológicos  

Médias das alturas Médias dos diâmetros Área Basal da vegetação arbórea 

n

h

h i

n

i


 1

 

 

onde: hi = altura estimada das 
árvores presentes na parcela e n = 

número total de árvores 
amostradas. 

 

n

d

d i

n

i


 1

 

onde: di = diâmetro medido das 
árvores presentes na parcela e n = 

número total de árvores 
amostradas. 

4

2dg 
  A

g

G i

n

i


 1

 

 

gi = área basal da i -ésima espécie presente 
na área e A = unidade de área. 

 
Densidade absoluta por unidade 

de área 

Dominância absoluta por 

unidade de área 

Índice de Valor de Cobertura 

A

n
DA   

 

onde: n = número total de 

indivíduos amostrados de cada 
espécie; A = área total da amostra. 

a

g

DoA

n

i

i
 1  

 
onde: gi = área basal da i -ésima 
espécie presente na área e a = 

unidade de área. 

 

DorDrIVC   

 

onde: Dr = Densidade relativa e Dor = 
Dominância relativa 

Densidade relativa Dominância relativa Índice de Valor de Importância 

100
N

n
DR  

 
 
onde: n = número total de 

indivíduos amostrados de cada 
espécie; N = número total de 
indivíduos amostrados. 
 

100

1






n

i

DoA

DoA
DoR  

 

onde: DoA = dominância absoluta 
de uma espécie e DoA = 

somatório das dominâncias 
absolutas de todas as espécies  

 

DorFRDRIVC   

 
 

onde: DR = densidade relativa; FR = 

frequência relativa; DoR = dominância 
relativa 

Frequência Absoluta Frequência relativa Índice de Shannon-Wiener 

NP

np
FA   

 

 

onde: np = Número de parcelas 

com ocorrência da espécie e NP = 
Número total de parcelas. 

100

1






n

i

i

FA

FA
FR  

 

onde: FA = Frequência absoluta 
de uma espécie e Σ FA = somatório 
das frequências absolutas. 









 



S

i

pipiH
1

' ln  

 

onde: N = número total de indivíduos 
amostrados; pi =  abundância proporcional 
da i-ésima espécie (ni/N); ni = número total 

de indivíduos amostrados da i -ésima 
espécie; S = número de espécies amostrado; 
ln = logaritmo neperiano. 
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 Classificação Ecológica das Espécies 

 

A vegetação apresenta modificações que acontecem de forma natural. Com o passar do 

tempo, as espécies vegetais são substituídas por outras, e a esse processo dá-se o nome de sucessão 

vegetal. A classificação ecológica das espécies apresenta grande importância na descrição das 

características biológicas e dos mecanismos relacionados às respostas das plantas aos diversos  tipos 

de distúrbios. 

 

A sucessão geralmente é acompanhada do aumento da complexidade da vegetação e 

apresenta uma substituição de grupos de espécies vegetais. Esses grupos são a base do processo de 

sucessão e apresentam formas variadas de adaptação e estratégias de crescimento, especialmente 

em resposta à quantidade de luz.  

 

A classificação baseada na sucessão florestal foi sugerida por vários autores, no entanto, 

cada classificação implica em uma simplificação que reduz o grau de informações, tornando- se 

difícil formular um modelo de aceitação geral.  

 

Neste estudo, adotou-se a classificação de Budowski (1965) que divide as espécies em quatro 

grupos: Pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e clímax. Nesta categoria as espécies 

foram classificadas de acordo com a literatura disponível. Optou-se pela classificação mais comum 

na literatura quando encontramos discordâncias na classificação de uma espécie. Foram 

consideradas as seguintes categorias: 

 

o Pioneiras - Espécies que necessitam de luz abundante tanto para germinar quanto para se 

estabelecer. Deste modo, as espécies são comumente encontradas em áreas de borda de 

floresta ou áreas de intensa iluminação, geralmente antropizadas ou em estágio inicial de 

regeneração; 

o Secundárias Iniciais - Espécies que ocorrem em condições de sombreamento médio ou 

luminosidade não muito intensa, ocorrendo em clareiras, bordas da floresta ou no sub-

bosque não densamente sombreado. 
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o Secundárias Tardias - Espécies que se desenvolvem no sub-bosque em condições de sombra 

leve ou densa, podendo aí permanecer toda a vida ou então crescer até alcançar o dossel ou 

a condição de emergente. 

o Clímax - Habitam o sub-bosque do interior daquelas florestas secundárias que se encontram 

em estágio avançado de regeneração ou em florestas originais que sofreram. 

 

 Estrutura Paramétrica  

 

A estrutura paramétrica foi caracterizada por meio das distribuições do número de árvores  

por classe diamétrica. Calculou-se a área basal e volume total por parcela. Os indivíduos foram 

distribuídos em classes diamétricas, compreendendo o limite mínimo de inclusão. Para fazer a 

análise da distribuição diamétrica, considerou-se, neste trabalho, o número de fustes, entendido 

como qualquer bifurcação, trifurcação ou mais emissões, a partir da altura de medição do diâmetro 

a 0,3m do solo.  

 

O estudo da área basal do povoamento florestal será o somatório de todas as áreas seccionais 

de cada fuste. Esta variável é considerada importante em um povoamento florestal, pois através da 

mesma pode-se estabelecer a dominância de uma determinada espécie sobre as demais espécies 

de um povoamento. A estimação do volume dos fustes individuais foi feita com base na área 

transversal a 1,3m e altura total, utilizando ainda, o fator de forma (conversão) igual a 0,57531689 

(COUTO et al., 1989). 

 

 Intensidade Amostral 

 

Para otimizar os trabalhos e diminuir os esforços na amostragem, é importante realizar uma 

amostragem piloto. Foram realizadas amostragens piloto com o objetivo de captar a variabilidade 

na variável de interesse, ou seja, volume. A intensidade amostral para que o erro definido seja 

alcançado pode ser definida para populações finitas e infinitas.  Os dados do inventário florestal 

foram processados considerando as seguintes diretrizes estatísticas: Erro admissível de 10% e nível 

de probabilidade estatística igual a 95%. 
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Para realizar o cálculo de intensidade amostral utilizou-se a seguinte equação: 

 

𝑛 =
 𝑡2 ∗ (𝐶𝑣%)2

𝐸²% +  
𝑡2 ∗ (𝐶𝑣%)2

𝑁

 

 

Onde: 

n= Número de parcelas 

t= T de Student 

E= Erro amostral pré-estabelecido 

Cv= Coeficiente de variação 

N= Número total de parcelas possíveis 

  

 Mapeamento 

 

O mapeamento da vegetação foi feito em toda a área projetada para a implantação do 

referido empreendimento. A geometria da área diretamente afetada foi fornecida no formato de 

plantas digitais. A interpretação das coberturas foi realizada com base em investigações de campo 

e nas ortofotos em escala de 1:10000. 

 

 Descrição do dimensionamento das unidades amostrais 

 

Segundo Péllico Netto e Brena (1997), método de amostragem significa a abordagem da 

população referente a uma única unidade amostral. Esta abordagem da população pode ser feita 

através dos diversos métodos, neste estudo foi selecionado para a execução das simulações de 

amostragem o método de área fixa. A unidade de área fixa é, de acordo com Sterba (1986), a mais 

antiga, conhecida e utilizada pelos profissionais envolvidos com inventários florestais. Neste 

método de amostragem a seleção dos indivíduos é feita proporcionalmente à área da unidade de 

amostra e, consequentemente, a frequência dos indivíduos que nela ocorrem (PÉLLICO NETTO e 

BRENA, 1997). A maioria dos inventários por amostragem é realizada através desse método devido 
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à simplicidade de sua utilização e pela vasta gama de estimativas possíveis de uso segundo essa 

metodologia. 

 

As unidades amostrais do inventário florestal foram alocadas, ao longo do empreendimento, 

com base nas características observadas em campo. Buscou-se qualificar, quantificar e caracterizar 

a vegetação, da melhor maneira possível. Para a efetuação do levantamento, foram alocadas 06 

unidades amostrais de área fixa quadrada, nas dimensões de 10 metros de largura por 10 metros 

de comprimento. As parcelas foram distribuídas conforme métodos empregados por Mueller-

Dombois e Ellenberg (1974), destacando que o emprego de parcelas quadradas é recomendado para 

fins de monitoramento da dinâmica de florestas naturais tropicais, como é o caso da Mata Atlântica 

e da Floresta Amazônica, que possuem grande complexidade estrutural e florística (SANQUETTA et 

al., 2009). 

 

 Alocação de todas as unidades amostrais em mapas georreferenciados, em escala 

compatível, na projeção UTM e datum horizontal SIRGAS 2000; 

 

O inventário florestal realizado na ADA, contou com 06 parcelas que foram alocadas nas 

áreas onde havia indivíduos vegetais em quantidade suficiente para realizar um levantamento 

significativo da ADA. Conforme pode ser observado nas imagens de satélites exibidas ao longo deste 

estudo, observa-se que a área conta com poucos indivíduos arbóreos, sendo que a grande maioria 

se encontra concentrada na faixa limítrofe do terreno, e há poucas árvores isoladas no decorrer da 

área de estudo. A Figura a seguir mostra o mapeamento georreferenciado da cobertura vegetal 

presente na ADA. 
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Figura 17: Mapeamento da cobertura vegetal da ADA 

 

Como pode ser observado na figura anterior, o terreno onde será implantado o 

empreendimento apresenta uma predominância de espécies gramíneas, principalmente, da espécie 

Panium maximum (capim-colonião). Ao longo das áreas alagadas, observa-se a dominância de 

espécies como a Ricinus communis (mamona) e Cecropia pachystachya (embaúba), no geral, os 

indivíduos encontrados nesta área apresentavam DAP inferior a 5 cm, logo, não foi viável aloca r 

parcelas próximas as áreas alagadas. Os componentes arbóreos estavam concentrados nas áreas 2, 

3 e 4 exibidas no mapa, sendo que a área 2 é composta por indivíduos arbóreos pouco diversos 

sendo de grande maioria exóticos, já a área 3 era praticamente toda coberta por espécies de 

Leucaena leucocephala (leucena), uma planta considerada exótica da mata atlântica que se 

comporta como invasora em diversas localidades, enquanto que a área 4 concentrava uma 

superioridade quantitativa de indivíduos da espécie Pterogyne nitens (Amendoim-bravo). 

 

Portanto, pode-se concluir que somente cerca de 1,6 ha da área em questão apresentam 

manchas de vegetação, logo, as unidades amostrais do inventário florestal foram alocadas apenas 

nas áreas 2, 3 e 4 identificadas no mapeamento da ADA, visto que apenas estas áreas apresentavam 

quantidade significativa de indivíduos arbóreos com DAP superior a 5 cm para serem mensurados.  
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A Figura a seguir mostra a distribuição das parcelas ao longo do empreendimento, em que 

foi realizada a sobreposição de uma grade de unidades amostrais sobre a área onde foi realizado o 

inventário florestal, destacando as unidades amostrais as quais foram mensuradas . 

 

 

Figura 18: Distribuição das unidades amostrais  na ADA 

 

As parcelas apresentaram as seguintes coordenadas UTM listadas no Quadro subsequente.  

 

Quadro 11: Coordenadas das parcelas  

PARCELA COORDENADAS 

1 251893.00 m E/ 7595934.00 m S 

2 251938.00 m E/ 7595941.00 m S 

3 251991.00 m E / 7595949.00 m S 

4 252117.00 m E / 7595934.00 m S 

5 252108.00 m E / 7595907.00 m S 

6 252074.00 m E / 7595953.00 m S 
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 Planilha Eletrônica Fidedigna 

 

Na área de estudo foram registrados 103 indivíduos arbóreos, com DAP superior ou igual a 

5 cm, mas também foram mensurados o DAC de 20 indivíduos encontrados nas parcelas, os quais 

apresentavam DAP inferior a 5 cm ou altura inferior a 1,30 m. Os indivíduos registrados podem ser 

observados nos quadros a seguir. 

 

Quadro 12: Lista de indivíduos arbóreos com DAP superior a 5 cm. 

Referência Família Espécie Nome Popular DAP (cm) Altura (m) 

A1 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 9,2 4 

A2 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 17,8 8 

A3 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 13,7 5 

A4 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 8,9+9,2 9 

A5 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 8,0+7,3+7,3 9 

A6 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 22,3+25,5 11 

A7 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 7,6+5,7+8,3 4 

A8 Fabaceae Anadenanthera 
Macrocarpa 

Angico-vermelho 17,2+23,6+23,9+12,7 5 

A9 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 8,3+9,5 7 

A10 Euphorbiaceae Sapium glandulosum Pau-de-leite 21,8+10,7 5 

A11 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 11,2+13,7+10,9 5 

A12 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 12,4 6 

B1 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 14,6 5 

B2 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 17,5+15,9 6 

B3 Fabaceae Delonix regia Flamboyant 24,2 9 

B4 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 12,5+10,4 4 

B5 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 10,5+16,6+6,3 10 

B6 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 20,4 12 

B7 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 19,7 8 

B8 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 18,5+13,0 10 

B9 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 19,5 6 

B10 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 25,5 10 

B11 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 17,8+19,8 8 

B12 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 20,5+12,3+11,3+11,1 9 

C1 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 18,7 5 

C2 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 9,5+8,2+11,8 7 
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Referência Família Espécie Nome Popular DAP (cm) Altura (m) 

C3 Fabaceae Delonix regia Flamboyant 18,5 4 

C4 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 34,2 6 

C5 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 21,5 7 

C6 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 12,2 4 

C7 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 19,5+12,0 10 

C8 Fabaceae Acacia mangium Acácia australiana 20,5 8 

C9 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 21,2+12,5+14,1 11 

C10 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 25,6 4 

C11 Fabaceae Anadenanthera 

Macrocarpa 

Angico-vermelho 23,5+17,3+14,3+9,2 5 

C12 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 15,2 6 

C13 Euphorbiaceae Sapium glandulosum Pau-de-leite 32,5 6 

D1 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 24,5+18,3+13,3+10,2+14,3 5 

D2 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 11,8 4 

D3 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 19,2+12,3 4 

D4 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 16,8 5 

D5 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 15,0 5 

D6 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 5,1 5 

D7 Fabaceae Peltophorum dubium Canafístula 21,2+18,5+12,1+10,2 6 

D8 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 16,3 5 

D9 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 17,9 7 

D10 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 12,4 7 

D11 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 13,4 7 

D12 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 18,6+15,1 6 

D13 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 13,6+8,2+16,1 8 

D14 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 7,4+12,0 8 

D15 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 16,6 6 

D16 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 12,1 6 

D17 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 18,3+14,5 6 

D18 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 13,4 5 

D19 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 26,1 7 

D20 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 17,5 7 

D21 Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 7,3 3 

D22 Urticaceae Cecropia pachystachya Embaúba 7,0 3 

E1 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 28,5+22,4+24,6 5 

E2 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 10,6 4 

E3 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 21,5+25,5 6 

E4 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 18,5 5 

E5 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 15,0 4 

E6 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 9,5 4 

E7 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 9,5 4 
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Referência Família Espécie Nome Popular DAP (cm) Altura (m) 

E8 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 17,2+15,8 6 

E9 Fabaceae Peltophorum dubium Canafístula 21,3+19,2+15,6+17,9 5 

E10 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 24,5 6 

E11 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 23,8+11,7 7 

E12 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 10,2+11,3+14,1 6 

E13 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 12,5 5 

E14 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 10,6 4 

E15 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 14,0+18,8 6 

E16 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 15,6 4 

F1 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 11,8 5 

F2 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 16,0+9,2 5 

F3 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 17,5 7 

F4 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 17,9+7,9 7 

F5 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 20,3 6 

F6 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 10,2+11,1 8 

F7 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 14,0 5 

F8 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 15,8 6 

F9 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 13,4 8 

F10 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 24,9 8 

F11 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 21,3 5 

F12 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 12,5 7 

F13 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 26,2 5 

F14 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 23,5 5 

F15 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 28,6 7 

F16 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 19,6 5 

F17 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 18,5 6 

F18 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 9,2 5 

F19 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 10,5 7 

F20 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 10,8+13,2+11,8 8 

F21 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 11,3+8,0 6 

F22 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 12,9 4 

F23 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 17,3+16,7 6 

F24 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 17,5 7 

F25 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 29,2 6 

F26 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 18,5 5 

F27 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 28,7 5 

F28 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 14,3+15,9+8,0 6 
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Quadro 13: Lista de indivíduos arbóreos (medição de DAC). 

Referência Família Espécie Nome Popular DAC (cm) Altura (m) 

A13 Euphorbiaceae Ricinus communis Mamona 3,0 1,5 

A14 Euphorbiaceae Ricinus communis Mamona 2,5 1,6 

A15 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 4 2,0 

B13 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 4 1,6 

B14 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 2,5 1,2 

B15 Fabaceae Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá 3.5 2,0 

B14 Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha 2,0 1,0 

C14 Meliaceae Melia azedarach Cinamomo 4,0 1,4 

D23 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 2,0 1,2 

D24 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 3,2 1,4 

D25 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 4,3 1,8 

D26 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 2,5 1,0 

D27 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 3,1 1,3 

D28 Urticaceae Cecropia pachystachya Embaúba 4,0 2,0 

E17 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 4,0 1,2 

E18 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 3,5 1,0 

E19 Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 3,8 1.5 

E29 Fabaceae Pterogyne nitens Amendoim-bravo 3,2 1,0 

F30 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 2,5 1,6 

F31 Fabaceae Leucaena leucocephala Leucena 4 1,2 

 

5.3.1.5. Resultado do Inventário Florestal 

 

 Listagem das Espécies Florestais 

 

Na área de estudo foram registradas 16 espécies arbustivas e arbóreas em toda a ADA, sendo 

que 12 estavam inseridas nas unidades amostrais alocadas na área. Foram registrados 103 

indivíduos arbóreos com DAP superior a 5 cm, dentro das parcelas delimitadas no inventário em 

questão, representantes de 06 famílias botânicas. Além disso, foram registrados apenas 20 

indivíduos arbóreos com DAP inferior a 5 cm ou altura inferior a 1,30m dentro das parcelas 

estabelecidas para este inventário. Tais resultados mostram a pouca abundância de espécies e de 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
Diagnóstico Ambiental 

ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 
  

V - 120 
 

indivíduos arbustivos e arbóreos, evidenciando que se trata de uma área de vegetação secundária 

de estágio inicial. 

 

A Tabela subsequente mostra a relação das espécies registradas na área de estudo com suas 

respectivas famílias botânicas, grupos ecológicos, origem, forma de vida, síndrome de dispersão e 

status de ameaça conforme lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção elaborada pelo 

MMA (Portaria MMA Nº 443, de 17/12/2014). 
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Quadro 14: Espécies arbustivas e arbóreas encontradas na ADA 

Família Espécie Nome popular Origem Grupo ecológico Forma de vida 
Síndrome de 

Dispersão 

Status de 

Conservação 
MMA 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Aroeira-vermelha Nativa Pioneira Arbusto, árvore Zoocórica NA 

Arecaceae Cocos nucifera Coqueiro Nativa Não classificada Erva Hidrocórica NA 

Combretaceae Terminalia catappa Amendoeira Exótica Não classificada Árvore Barocórica NA 

Euphorbiaceae 
Ricinus communis Mamona Cultivada Não classificada Arbusto Autocórica NA 

Sapium glandulosum Pau-de-leite Nativa Secundária Inicial  Arbusto, Árvore Zoocórica NA 

Fabaceae 

Acacia mangium Acácia australiana Exótica Não classificada Árvore Autocórica NA 

Anadenanthera 
colubrina 

Angico-vermelho Nativa Pioneira Arbusto, árvore Autocórica NA 

Delonix regia Flamboyant Exótica Não classificada Árvore Zoocórica NA 

Leucaena leucocephala Leucena Exótica Não classificada Arbusto Autocórica NA 

Mimosa 
caesalpiniaefolia 

Sabiá Nativa Não classificada Árvore Zoocórica NA 

Pterogyne nitens Amendoim-bravo Nativa Pioneira Árvore Anemocórica NA 

Peltophorum dubium Canafístula Nativa Secundária Inicial  Árvore Anemocórica NA 

Meliaceae Melia azedarach Cinamomo Exótica Não classificada Árvore Zoocórica NA 

Musaceae Musa paradisiaca Bananeira Naturalizada Não classificada Erva - NA 

Myrtaceae Psidium guajava Goiaba Naturalizada Pioneira Árvore Zoocórica NA 

Urticaceae Cecropia pachystachya Embaúba Nativa Pioneira Árvore Zoocórica NA 

 Legenda: Status de Conservação: Portaria (IN MMA nº 443/2014), NA- Não Ameaçado. 
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As espécies que ocorrem na área de estudo são comumente encontradas na natureza, logo, 

a identificação foi facilmente realizada no campo por meio da observação das características 

dendrológicas das espécies, não havendo necessidade de coletar materias para produzir exsicatas 

com o objetivo de realizar a comparação e identificação em herbário. Caso fosse encontrado, estas 

seriam depositadas no herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 

Em consulta a lista de espécies brasileiras ameaçadas de extinção elaborada pelo MMA 

(Portaria MMA Nº 443, de 17/12/2014), nenhuma das espécies registradas na área do 

empreendimento é considerada ameaçada de extinção. Portanto, não foi necessário apresentar 

estudo científico elaborado por especialista botânico pertencente a Instituição de notório saber na 

área botânica para nenhuma das espécies registradas. 

 

Na ADA a família botânica mais representativa, com relação ao número de espécies 

presentes na área, é a família Fabaceae a qual apresentou 07 espécies, seguida da família 

Euphorbiaceae que registrou 02 espécies no local de estudo. As demais famílias só obtiveram uma 

espécie representante. O gráfico a seguir ilustra a distribuição das famílias da ADA de acordo com o 

número de espécies.  

 

 

Gráfico 9: Riqueza de espécies encontradas na ADA. 

 

Riqueza de Espécies

Fabaceae Euphorbiaceae Anacardiaceae

Arecaceae Combretaceae Meliaceae

Musaceae Myrtaceae Urticaceae
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A família Fabaceae, que se destaca na ADA, tem uma distribuição cosmopolita, visto que 

abrange cerca de 650 gêneros e aproximadamente 18 mil espécies, sendo considerada uma das 

maiores famílias de Angiospermas e também uma das mais importantes, do ponto de vista 

econômico. No Brasil ocorrem 1.500 espécies desta família botânica, a qual é caracterizada por 

apresentar frutos em forma de vagem, entretanto, há exceções, e engloba desde espécies arbóreas 

até espécies herbáceas anuais. Tal família comumente é a mais representativa nos inventários 

realizados em fragmentos florestais do bioma Mata Atlântica. 

 

Em relação a análise dos grupos ecológicos das espécies registradas no inventário, grande 

parte não é classificada por serem espécies exóticas da Mata Atlântica, logo, não ocorrem 

naturalmente na área apenas por ações antrópicas diretas e indiretas. Entre as espécies nativas, a 

maior parte é considerada pioneira, em quanto as demais espécies nativas são secundárias inicias. 

 

Quanto a síndrome de dispersão, quase 50% das espécies registradas, apresentaram a 

zoocoria como principal modo de dispersão de sementes, ou seja, dependem do intermédio de 

animais para que ocorra a dispersão de suas sementes. Na sequência estão às espécies autocóricas 

(27%) e as anemocóricas (13%). As espécies autocóricas realizam a dispersão por mecanismos 

próprios, como a abertura dos frutos por explosão carpelar e lançamento de sementes diretamente 

no solo (BIZERRIL, 2000). Já em relação as anemóricas o transporte das sementes é realizado pelo 

vento. Foi observado uma espécie barocórica e outra hidrocórica, a barocoria é o modo de dispersão 

das sementes de uma planta em que os frutos caem por ação da gravidade, em consequência do 

seu próprio peso enquanto a hidrocória é nome dado ao transporte de sementes feito pela ação da 

água. Tais dados encontram-se no Gráfico a seguir. 
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Gráfico 10: Distribuição da síndrome de dispersão. 

 

 Informações Ecológicas, Valor Científico e Econômico das Espécies  

  

A seguir serão apresentadas informações pertinentes das espécies encontradas na ADA do 

empreendimento, visando caracterizar seus valores ecológicos, científicos e econômicos. 

 Schinus terebinthifolius (Aroeira-vermelha) 

 

Schinus terebinthifolius é uma espécie pertence à família Anacardiaceae, é uma árvore nativa 

do Brasil a qual apresenta crescimento e desenvolvimento rápido no campo, além de ter ampla 

distribuição no país. Apresenta-se como arbustos ou árvore de até 15 metros de altura, é perinifólia, 

apresenta folhas compostas, flores pequenas esbranquiçadas e frutos globóides vermelhos. Os 

aspecto e comportamento da aroeira-vermelha pode variar de acordo com o local. Em restingas é 

um arbusto lenhoso, com caule espesso e tortuoso. 

 

Esta espécie se destaca em vários segmentos, como: cosméticos, condimentares, 

farmacêuticos, alimentares-especiarias e ervas. Os frutos são muito utilizados na culinária nacional 

e internacional, conhecidos como “pimenta-rosa” representam um tipo de condimento alimentar. 

As folhas e as cascas de caule são preparadas usualmente na forma de decocto com fins 

expectorante, anti-séptico, antidiarréico e cicatrizante (DUARTE et al., 2006). É uma espécie que se 

destaca em programas de reflorestamentos ambientais, recuperação de áreas degradas, em 

projetos de reposição de mata ciliar e estabilização de duna por apresentar alta plasticidade 

13%

27%

7%7%

46%

Síndrome de Dispersão

Anemocórica Autocórica Barocórica Hidrocórica Zoocórica



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

  

V - 125 
 

ecológica (LENZI; ORTH, 2004). As imagens a seguir ilustram alguns indivíduos de Schinus 

terebinthifolius, destacando suas flores e folhas. 

 

 

Figura 19: Schinus terebinthifolius (Aroeira-vermelha) 

na ADA. 

 

Figura 20: Flores de Schinus terebinthifolius (Aroeira-

vermelha). 

 

 Cocos nucifera (Coqueiro) 

 

É uma monocotiledônea pertencente à família Arecaceae, pode atingir uma altura de 20 m, 

o tronco é simples, ereto ou levemente curvado, com anéis irregulares, as flores são brancos e ficam 

reunidas em cachos de até 1 m de comprimento. O fruto é carnoso de casca fibrosa, apresenta 

endocarpo duro de semente suculentas usadas na alimentação assim como a água que se encontra 

dento da semente. 

 

Os principais produtos desta espécie são oriundos dos frutos, como a copra, óleo, ácido 

láurico, leite de coco, farinha, água-de-coco, fibra e ração animal, também é usado como matéria-

prima tanto para uso agroindustrial, na fabricação de alimentos, na saboaria e detergentes, entre 

outras, quanto no uso in natura na culinária (LOIOLA, 2009). 

 

É a palmeira de maior importância econômica em todo o mundo. A cultura do coqueiro é 

importante na geração de renda, na alimentação e na produção de mais de 100 produtos, em mais 
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de 86 países localizados na zona intertropical da terra. Em razão das suas inúmeras utilidades, o 

coqueiro é muitas vezes denominado “Árvore da Vida” (ERHARDT et al., 1976; FERREIRA et al., 1998)  

 

 

Figura 21: Cocos nucifera (Coqueiro) na  ADA. 

 

 Terminalia catappa (Amendoeira) 

 

A Terminalia catappa pertence à família Combretaceae, originária da Índia, apresenta altura 

média de 25 a 45 m de altura com DAP variando de 50 a 150 cm, seu tronco pode varia de retilíneo 

a tortuoso, seus ramos apresentam disposição plagiotrópica. É considerada uma espécie rústica e 

de rápido crescimento que é utilizada para fins ornamentais, mas também é empregada na 

produção de madeira, em reflorestamentos, recuperação de áreas degradadas, arborização urbana 

e rural (IVANI et al., 2008).  

 

A amendoeira é uma espécie bastante adaptadas as características edafo-climáticas do país, 

seus frutos e sementes são nutritivos, utilizados na alimentação humana, assim como para avifauna, 

morcegos e alguns roedores. É considerada uma espécie exótica invasora em diversos  biomas, por 

apresentar grande capacidade de proliferação, competindo com as espécies nativas e tornando-a 
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uma séria ameaça ao equilíbrio ambiental. A figura a seguir mostra um indivíduo de Terminalia 

catappa encontrado na ADA do empreendimento. 

 

 

Figura 22: Terminalia catappa (Amendoeira) na  ADA. 

 

 Ricinus communis (Mamona) 

 

É uma planta da família Euphorbiaceae, a qual possui grande variabilidade de características, 

como hábito de crescimento, cor das folhas e do caule, tamanho, cor e teor de óleo das sementes 

(MILANI, 2016). É uma planta que produz quantidade considerável de biomassa: as folhas podem 

servir de alimento para o bicho da seda; as hastes contêm celulose para fabricação de papel e, das 

sementes, são obtidos óleo e torta, rica em proteína (CAVALCANTI et al., 2005). 

 

O óleo extraído das sementes tem inúmeras aplicações na indústria, sendo usado na 

fabricação de plásticos, fibras sintéticas, tintas, esmaltes, entre outros (FONSECA et al., 2004). O 

óleo da mamona é uma alternativa promissora para a produção de biodiesel, um combustível 

biodegradável, renovável e ecologicamente correto (MENDES et al., 2009) 
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Observa-se que na ADA há uma grande quantidade de indivíduos da espécie Ricinus 

communis (mamona), especialmente nos trechos próximos aos antigos canais de lavagem de cana-

de-açúcar como podem ser visualizados nas imagens subsequentes.  

 

 

Figura 23: Alameda de Ricinus communis (Mamona) 

próximo ao canal   

 

Figura 24: Indivíduos de Ricinus communis (Mamona) 

próximo ao canal   

 

 

 

 Sapium glandulosum (Pau-de-leite) 

 

Esta espécie pertence à família Euphorbiaceae, e é considerada uma árvore pioneira na 

sucessão florestal (MARTINS, 2007). Sua altura pode atingir até 18 m e seu diâmetro chega a 40 cm, 

é uma árvore decídua, heliófita. Suas folhas são simples e alternas, quando esmagadas soltam látex 

branco que originou o nome popular da espécie. A madeira quando ferida também exsuda o látex 

de cor branco, muito tóxico para os olhos. 

 

A floração ocorre entre os meses de novembro e dezembro, onde surgem grande quantidade 

de pequenas flores brancas. As flores apresentam potencial apícola, fornecendo pólen (RAMALHO, 

2004). A frutificação acontece entre os meses de janeiro e março, seu fruto é uma cápsula deiscente 

lenhosa, com uma semente por fruto. Esta espécie é usada em caixotaria, ripas, para chapas de 
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partículas de madeira. Fornece látex abundante, e de qualidade variável, mas cujo resíduo é 

borracha, geralmente boa, conhecida como tapuru (CÔRREA, 1969). 

 

 

Figura 25: Folhas de Sapium glandulosum (Pau-de-leite) 

 

Figura 26: Frutos de Sapium glandulosum (Pau-de-leite) 

 

 

 

 

 

 Acacia mangium (Acácia australiana) 

 

A espécie Acacia mangium é uma espécie natural da região noroeste da Austrália, Papua 

Nova Guiné e leste da Indonésia (Lemmens et al., 1995). Em seu habitat natural, pode alcançar de 

25 a 30 m de altura e 90 cm de diâmetro à altura do peito (DAP). No geral, exibe um fuste reto, com 

ramificações que começam acima da metade da altura total deste. Quando esta espécie se encontra 

livre de competição, a forma da copa é globular, porém, em plantações onde o espaçamento é 

menor, apresenta-se cônica (National Research Council, 1983; Yared et al., 1990). Suas sementes 

são lustrosas e podem ter o formato elipsóide, oval ou mesmo oblongo, com uma coloração 

variando sempre dentro da tonalidade alaranjada (BARBOSA,2002). 
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É uma espécie pioneira e heliófita, que surge de forma dispersa nas margens de áreas de 

cultivos agrícolas (como cana-de-açúcar) ou nas margens de florestas naturais. Por apresentar 

grande adaptalidade a diversas condições edafoclimáticas é considerada uma espécie muito 

plástica, que cresce tanto em locais secos quanto úmidos. No entanto, pode ser descrita como uma 

espécie agressiva, podendo, por alelopatia, impedir a germinação de outras espécies.  

 

A espécie é uma leguminosa pioneira que cada vez mais vem despertando o interesse dos  

técnicos e pesquisadores pela rusticidade, rapidez de crescimento e, principalmente, por ser espécie 

nitrificadora (VEIGA et al.,2000). Sua madeira é aproveitada na fabricação de polpa de celulose. 

Porém, a espécie possui aptidão para produção de moirões, construção civil, (BALIEIRO et al.,2004) 

além de possibilitar a produção de carvão e outros produtos como MDF, aglomerados e 

compensados (SCHIAVO E MARTINS,2003). 

 

 

Figura 27: Indivíduo de Acacia mangium (Acácia 

australiana) 

 

Figura 28: Detalhe de folhas e frutos de Acacia 

mangium. 

 

 Anadenanthera colubrina (Angico-vermelho) 

 

É uma árvore nativa que ocorre apenas ao sul da linha do Equador. É uma árvore de grande 

porte que pode atingir de 12 a 15 m de altura, com copa grande que fornece grande área 

sombreada. Apresenta floração branca pequena, mas vistosa durante o mês de setembro. Seus 

frutos são em forma de vagem, com sementes marrons brilhantes que germinam facilmente.  
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Esta planta é adaptada às mais variadas condições climáticas e ambientais. Esta espécie 

fornece grande quantidade de madeira, mais indicada para tabuados, tacos, marcenarias, 

construção civil e naval. É bastante melífera, logo, os frutos atraem insetos que são procurados pelos 

pássaros. Além disso, o angico-vermelho tem propriedades terapêuticas, bastante utilizada na 

medicina popular em infusão, maceração e tinturas, como antidiarreico e expectorante, sendo 

básico em algumas fórmulas de xarope farmacêutico.  

 

 

 

Figura 29: Anadenanthera colubrina (Angico-vermelho). 

 

 Delonix regia (Flamboyant) 

 

Esta espécie é originária da costa leste da África, de Madagáscar e de ilhas do Oceano Índico, 

mas pode ser encontrada em qualquer lugar do país. Pertence à família Fabaceae, apresenta flores 

grandes e vistosas, apresentam uma variação de cor de vermelha, laranja ou amarela. A floração 

ocorre entre outubro e dezembro. Seu fruto é do tipo vagem de coloração escura.  
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É uma espécie muito empregada em projetos paisagísticos, a copa forma uma grande área 

sombreada, que recobre a totalidade de seu próprio caule. O tronco do flamboyant é forte e se 

ramifica para poder suportar o vigor de sua copa 

 

 

Figura 30: Delonix regia (Flamboyant) na  ADA. 

 

 Leucaena leucocephala (Leucena) 

 

A Leucaena leucocephala é uma espécie da família da Fabaceae, considerada uma 

leguminosa perene de porte arbustivo a arbóreo. É uma planta originária da América Central. 

Apresenta flores são agrupadas em uma cabeça globular, solitária e axilar e seus frutos são vagens 

finas e achatadas, acuminadas com 15 a 25 sementes de coloração marrom-brilhantes. 

  

Esta espécie é utilizada na alimentação animal; na adubação verde através da incorporação 

do nitrogênio pelas folhas decíduas e pelos nódulos das raízes que apresentam bactérias fixadoras 

de nitrogênio as quais enriquecem o solo. Entretanto, há muitos estudos atribuindo à leucena a 

característica de planta invasora em diversas regiões do mundo (SMITH, 1985; WAGNER et al., 1999; 

SCHERER et al., 2005), que levaram à sua inclusão na lista das 100 espécies invasoras mais agressivas 



 
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

  

V - 133 
 

do planeta, elaborada pela União Mundial para a Conservação da Natureza - IUCN (LOWE et al., 

2000). 

 

 

Figura 31: Leucaena leucocephala (Leucena) na  ADA 

 

 Mimosa caesalpiniaefolia (Sabiá) 

 

Ocorre naturalmente nos Estados do Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará, na região Nordeste 

do Brasil, mas foi introduzida com êxito em regiões úmidas dos Estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. É uma leguminosa perene de crescimento rápido. As flores são melíferas e a casca tem sido 

usada em medicina caseira. As sementes ficam concentradas em pequenas vagens. 

 

A espécie se destaca como uma das principais fontes de estacas para cercas no Nordeste, 

em especial no Estado do Ceará. A madeira também é utilizada para energia, considerada uma 

espécie adequada para a produção de lenha e carvão. A espécie também é utilizada como quebra-

vento ou cerca-viva. Na região Sudeste do país é comum à sua utilização para cercar sítios, fazendas, 

indústrias, loteamentos e áreas de mineração. 
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Figura 32: Mimosa caesalpiniaefolia (Sabiá). 

 

 Pterogyne nitens (Amendoim-bravo) 

 

A espécie Pterogyne nitens é uma espécie arbórea, pertencente à família Fabaceae, é 

uam espécie e florestal nativa da Mata Atlântica. Ocorre desde o Ceará até o Paraná, bem como 

na região centro-oeste do Brasil, incluindo a Argentina e Paraguai (Rizzini, 1971). Apresenta 

rusticidade e rapidez de crescimento, podendo ser utilizada em plantios mistos em áreas 

degradadas de preservação permanente (Lorenzi, 1992) 

 

Esta planta apresenta valor ornamental, é recomendada para arborização de vias 

urbanas e rodovias e na reposição de mata ciliar em locais com inundações periódicas. Também 

tem grande emprego nas construções civil e naval, sua madeira é normalmente utilizada na 

construção de móveis finos. 
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Figura 33: Pterogyne nitens (amendoim-bravo). 

 

 Peltophorum dubium (Canafístula) 

 

Esta espécie é uma planta decídua, heliófita, caducifólia já que perde totalmente as folhas 

no inverno. Altura média entre 10 a 20 m, com DAP variando de 35 a 90 cm. É considerada uma 

espécie secundária inicial, com características de pioneira. Tem preferência por solos argilosos 

úmidos e profundos de beira de rios, tanto na floresta primária densa como em formações  

secundárias.  

 

A madeira é empregada na construção civil, marcenaria, tanoaria, carrocerias, dormentes , 

serviços de torno, etc. A árvore é muito ornamental quando em florescimento, proporciona ótima 

sombra quando isolada. Pode ser empregada com sucesso no paisagismo em geral. Como planta 

rústica e de rápido crescimento, é ótima para a composição de reflorestamentos mistos e de áreas 

degradadas. 

 

Na ADA do empreendimento foram observados alguns indivíduos isolados desta espécie, os 

quais estavam floridos visto que de acordo com a Circular Técnica 64 da Embrapa, a floração da 

espécie ocorre de outubro a março no Rio de Janeiro. A imagem a seguir mostra um indivíduo de 

Peltophorum dubium na área.  
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Figura 34: Peltophorum dubium (canafístula) 

 

 Melia azedarach (Cinamomo) 

 

Espécie originária da Índia e da China, amplamente cultivada ou de ocorrência 

subespontânea na região sul e sudeste do Brasil, sendo muito utilizada como árvore de sombra 

(LORENZI et al., 2003). É uma espécie caducifólia e semidecidual que pode atingir de 10 a 20 m de 

altura e de 40 a 60 cm de DAP, pertence a família Meliaceae. Apresenta folhas alternadas, longo-

pecioladas, as flores são pequenas, possuem cheiro característico. Esta planta apresenta ampla 

adaptação, crescimento rápido, produção abundante e pode ser utilizada como planta bioativa.  

 

Diversos trabalhos têm descrito esta planta como possuidora de inúmeras propriedades , 

como atividade antifúngica, inseticida e antiviral. Na medicina popular suas raízes, caule, folhas, 

frutos e flores têm sido amplamente empregados contra uma variedade de doenças. A qualidade 

da sua madeira também é valorizada por ser flexível, resistente à umidade e ao cupim, fácil de 

trabalhar e envernizar. É utilizada na fabricação de móveis, cabos de ferramentas, caixotaria, 

instrumentos musicais, palitos de fósforo, carroceria e também como combustível.  
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Figura 35: Melia azedarach (Cinamomo). 

 

 Musa paradisica (Bananeira) 

 

As bananeiras produtoras de frutos comestíveis são classificadas como plantas da família 

Musaceae, representante do gênero Musa. Originária da Ásia, atualmente são cultivadas em 

diversas regiões do planeta, especialmente em climas tropicais; sendo a banana um dos principais 

produtos de exportação do Brasil. É um vegetal herbáceo completo, pois apresenta raiz, tronco, 
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folhas, flores, frutos e sementes. O tronco é representado pelo rizoma e o conjunto de bainhas das 

folhas de pseudocaule.  

 

A bananeira, como todas as plantas, tem um ciclo de vida definido.Com seu crescimento, há 

a formação de uma bananeira que irá produzir um cacho, cujas frutas se desenvolvem, amadurecem 

e caem, verificando-se em seguida o secamento de todas as suas folhas, quando se diz que a planta 

morreu. A banana é classificada como fruto partenocárpico, já que se desenvolve a partir do ovário 

não fecundado.  

 

É um fruto bastante nutritivo muito consumido no mundo todo. Apresenta potássio que 

ajuda a baixar a pressão arterial; cálcio, as vitaminas A, C, B1, B2, B6 e B12 as quais acalmam o 

sistema nervoso; o magnésio e o ferro estimulam a produção de hemoglobinas, ajudando quem 

sofre de anemia. 

 

 

Figura 36: Musa paradisíaca (bananeira) 
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 Psidium guajava (Goiaba) 

 

A espécie é semidecídua, heliófita e seletiva higrófita, característica e preferencial da mata 

pluvial atlântica. Ocorre principalmente nas formações abertas de solos úmidos. Apresenta intensa 

regeneração espontânea em capoeiras, em razão de sua ampla diss eminação proporcionada pela 

avifauna. Encontra-se na sua forma espontânea e subespontânea em quase todas as formações  

abertas da região sul do país 

 

Emprega-se a madeira para esteios, mourões, cabos de ferramentas, cangalhas, cangas, 

lenha e carvão e, outrora muito usada na construção aeronáutica. Os frutos são comestíveis e muito 

saborosos, sendo consumidos tanto in natura como nas mais diversas formas industrializadas (suco, 

doce, geleia, goiabada, etc.). A espécie é largamente cultivada tanto em pomares domésticos como 

em plantações comerciais. É uma planta indispensável em plantios mistos destinados à 

recomposição de áreas degradadas de preservação. 

 

 Cecropia pachystachya (Embaúba) 

 

É uma árvore da família urticaceae, perenifólia, amplamente distribuída no Brasil. Pode 

atingir 25 m de altura e 45 cm de DAP. Apresenta tronco oco, dividido em câmaras por lamelas 

transversais que permitem abrigar formigas do gênero. 

 

Apresenta inflorescências em densas espigas, com muitas flores diminutas protegidas por 

brácteas. Os frutos são pequenas drupas reunidas em espigas em forma de dedos, pendentes e 

ligeiramente carnosas. Floresce nos meses de setembro-outubro. A maturação dos frutos ocorre 

durante os meses de maio-junho. 

 

As folhas são alimentos procurados por bicho-preguiça. Os frutos são consumidos por 

diferentes espécies de aves. Além de possui relação simbiótica com formigas, que vivem nos seus 

troncos ocos. É uma espécie pioneira muito usada na restauração de áreas degradadas, valorizada 
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por seu rápido crescimento e interações com a vida selvagem; geralmente encontrada em solos 

úmidos.  

 

  

Figura 37: Cecropia pachystachya (Cecrópia) 

 

 Distribuição Diamétrica 

 

A distribuição diamétrica é umas das mais importantes ferramentas para gerar 

conhecimento sobre a estrutura de uma floresta nativa. Realizou-se a distribuição por classes 

diamétricas, considerando cada fuste como um indivíduo, conforme descrito na Tabela abaixo. 

Nota-se que a maioria dos indivíduos se encontram na segunda classe (10-15 cm) que apresenta um 

total de 56 fustes, isto se justifica pela ocorrência de vegetais de pequeno e médio porte com 

predomínio de leucena e amendoim-bravo. 
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Quadro 15: Distribuição diamétrica das espécies. 

Espécie 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 ≥30 

Acacia mangium 6 5 8 3 1 
 

Anadenanthera Macrocarpa 1 2 2 3 
  

Cecropia pachystachya 1 
     

Delonix regia 
  

1 1 
  

Leucaena leucocephala 6 12 11 4 2 
 

 

 Distribuição por Classe de Altura Total 

 

Analisando a distribuição hipsométrica dos indivíduos levantados na área de estudo, Quadro 

e Gráfico a seguir, observa-se que 67% (70) são indivíduos que estão inseridos na segunda classe (5-

10 m), 30% (31) são os indivíduos com altura inferior a 5m, e apenas 3% (2) dos indivíduos  

apresentam altura superior a 10m. 

 

Quadro 16: Distribuição hipsométrica dos indivíduos. 

Espécie <5 m 5-10 m 11-15 m 

Acacia mangium 14 1 
 

Anadenanthera Macrocarpa  2 
 

Cecropia pachystachya 1 
  

Delonix regia 1 1 
 

Leucaena leucocephala 3 25 
 

Melia azedarach 1 3 2 

Mimosa caesalpiniaefolia 1 5 
 

Peltophorum dubium  2 
 

Psidium guajava 1 
  

Pterogyne nitens 6 27 
 

Sapium glandulosum  2 
 

Schinus terebinthifolius 3 2 
 

Total 31 70 2 

 

A distribuição segue a normalidade conforme o esperado para formações florestais 

secundárias. Nascimento et al. (2001) destacam que em formações secundárias, pode ser 

encontrada uma elevada densidade de árvores por hectare, representados por arvoretas de 
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pequeno porte que habitam os primeiros estratos da vegetação e indivíduos jovens de árvores de 

grande porte do dossel da floresta. 

 

 

Gráfico 11: Distribuição Hipsométrica dos indivíduos . 

 

 Área Basal e Volumetria das Parcelas 

 

Na análise de volumetria das espécies registradas considerou-se que o diâmetro médio foi 

de 15,7 cm e a altura média foi de 6,3 m. O volume total foi estimado em 27,644 m3e a área basal 

total foi de 7,056 m². Com relação ao total de fustes observados, apenas 02 indivíduos apresentaram 

diâmetros superiores a 30 cm. Os valores dos parâmetros dendrométricos por parcela podem ser 

visualizados na Tabela a seguir. 

 

Quadro 17: Parâmetros dendrométricos e estimativas de volumes total. 

Parcelas Nº de fustes Altura média (m) DAP médio (cm) Área basal (m²) Vol. total estimado (m3) 

1 25 6,5 13,1 1,019 4,048 

2 21 8 16,1 0,852 4,471 

3 21 6,4 17,7 1,030 4,358 

4 35 5,7 14,5 1,464 5,213 

5 27 5,1 17,0 1,575 5,266 

6 37 6,1 16,1 1,116 4,287 

Total 166 6,3 15,7 7,056 27,644 
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Em relação a volumetria das unidades amostrais, o Gráfico abaixo, representa o volume 

estimado. Percebe-se que não há grande variação no volume das unidades amostrais, sendo que a 

parcela 5 apresentou o maior volume estimado, enquanto que a parcela 1 é a de menor valor 

estimado. 

 

 

Gráfico 12: Volume total estimado (m³) por unidade amostral inventariada. 

 

 Parâmetros Fitossociológicos dos Indivíduos Registrados nas Parcelas  

 

No interior das parcelas foram registradas 12 espécies, destaca-se as espécies Pterogyne 

nitens (Amendoim-bravo) e Leucaena leucocephala (Leucena) como as mais abundantes da área de 

estudo já que apresentam, respectivamente, 33 e 28 indivíduos. Estas espécies juntas representam 

60% do total de indivíduos levantados na área. 

 

O índice de Shannon para as espécies (H’) foi de 1,873 nats/ind. O valor calculado é 

considerado muito inferior ao valor usualmente obtido em florestas semicaducifólias da região 

sudeste, que variam de 3,37 a 4,29 nat/ind. (Oliveira-filho 1989). Esse valor baixo pode ser 

justificado, pela tipologia secundária e alterada.  
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As espécies que apresentaram os maiores valores de IVI podem ser consideradas as mais 

importantes em termos estruturais. Neste estudo, as espécies mais importantes são: Pterogyne 

nitens (76,24), Leucaena leucocephala (50,44) e Acacia mangium (34,62). Essas mesmas espécies 

também obtiveram os maiores valores de densidade relativa, em que Pterogyne nitens apresentou 

o valor de 32,04%, Leucaena leucocephala de 27,18% enquanto Acacia mangium exibiu o valor de 

14,56%. E as duas espécies de maior dominância relativa foram: Pterogyne nitens com 33,86%, 

seguida por Leucaena leucocephala com 12,91%.  

 

Os resultados dos parâmetros fitossociológicos estão representados na Tabela  a seguir, 

distribuídos em ordem decrescente de valor de importância (IVI). 
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Quadro 18 Parâmetros fitossociológicos das espécies em ordem decrescente de Valor de Importância (VI).  

Espécies Ni DA DR Nam FA FR DoA DoR IVI IVC 

Pterogyne nitens 33 11,62 32,04 2 0,50 10,34 0,84 33,86 76,24 65,90 

Leucaena leucocephala 28 9,86 27,18 3 0,50 10,34 0,32 12,91 50,44 40,09 

Acacia mangium 15 5,28 14,56 3 0,50 10,34 0,24 9,71 34,62 24,27 

Mimosa caesalpiniaefolia 6 2,11 5,83 2 0,67 13,79 0,18 7,15 26,77 12,97 

Melia azedarach 6 2,11 5,83 2 0,50 10,34 0,23 9,18 25,35 15,01 

Anadenanthera Macrocarpa 2 0,70 1,94 3 0,33 6,90 0,28 11,27 20,11 13,21 

Peltophorum dubium 2 0,70 1,94 3 0,33 6,90 0,26 10,37 19,21 12,32 

Schinus terebinthifolius 5 1,76 4,85 1 0,50 10,34 0,05 2,05 17,25 6,90 

Sapium glandulosum 2 0,70 1,94 1 0,33 6,90 0,06 2,35 11,19 4,29 

Delonix regia 2 0,70 1,94 4 0,33 6,90 0,03 1,03 9,87 2,97 

Psidium guajava 1 0,35 0,97 2 0,17 3,45 0,00 0,06 4,48 1,03 

Cecropia pachystachya 1 0,35 0,97 3 0,17 3,45 0,00 0,05 4,47 1,03 

Legenda: Ni = Número de Indivíduos, DA= Densidade Absoluta (%), DR = densidade relativa (%), Nam=Número de amostras, DoA = Do minância Absoluta (%), DoR = 

Dominância relativa (%), AB= Área Basal, FA= Frequência Absoluta, FR= Frequência Relativa, IVI= Valor de Importância e VC = v alor de cobertura
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 Caracterização ecológica dentro das unidades amostrais  
 

A área de estudo está inserida em uma paisagem típica da região, onde predomina uma 

matriz formada por canaviais e pastagem, e poucos fragmentos florestais. É provável que a área em 

estudo, que já foi um canavial, apresente um solo de baixa fertilidade, com desiquilíbrio da biota 

local e pouca variedade no banco de sementes do solo em função das ações antrópicas ocorridas  

na ADA. 

 

A área é caracterizada pela presença de vegetação secundária inicial em razão de grande 

parte das espécies observadas apresentarem DAP médio inferior a 8 cm, a fisionomia predominante 

é de herbáceas e arbusto de porte baixo, as trepadeiras presentes são herbáceas, além disso, há 

baixa diversidade de espécies.  

 

  

  

Figura 38: Caracterização vegetal da ADA. 
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Por ser uma área ainda em estágio de regeneração, não há sub-bosque no local. Com relação 

a serapilheira da área, observou-se apenas uma fina camada o que evidencia o estágio inicial da 

vegetação. Além disso, há uma maior abundância de espécies pioneiras no terreno em estudo. As 

imagens a seguir mostram as caraterísticas da flora observadas na ADA. Não foram observadas a 

presença de bromeliáceas, orquidáceas, cactáceas, lianas e cipós na Área Diretamente Afetada pelo 

empreendimento. 

 

 Reposição Florestal 

 

Conforme estabelecido pela Resolução Inea nº 89/2014, considerando as premissas contidas 

no art. 4º. As proporções mínimas foram calculadas considerando o impacto ambiental (porte x 

potencial poluidor) do empreendimento, multiplicando-se a área de supressão de vegetação pelo 

Fator de Reposição Florestal constante do Anexo I – Parâmetros para Enquadramento do Fator de 

Reposição Florestal. 

 

 Foi considerado que o empreendimento apresentará um baixo impacto ambiental, além 

disso, a área que passará por supressão vegetal é bastante antropizada, contando com uma 

vegetação secundário de estágio inicial de regeneração. Portanto, obteve-se as proporções mínimas 

de 1,6 ha de reposição florestal. 

 

 A princípio definiu-se o terreno adjacente ao empreendimento como área de reposição 

florestal, no entanto, tal área está sujeita a mudanças futuras. A figura e quadro a seguir 

determinam a localização da área de reposição florestal. 
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Figura 39: Localização da área de reposição florestal  

 

Quadro 19: Coordenadas Geográficas da Área de Reposição Florestal  

Coordenadas Geográficas 

21°43'22.37"S 41°23'45.41"O 

21°43'24.05"S 41°23'40.50"O 

21°43'27.25"S 41°23'41.70"O 

21°43'25.48"S 41°23'46.64"O 

 

 Vegetação herbácea, plântulas e epífitas 

 

Foram alocadas 04 sub-amostras para cada parcela do inventário florestal realizado na área 

de estudo, totalizando um número de 24 sub-amostras no terreno. Como a área em análise 

apresenta uma vegetação secundária que se encontra no estágio inicial de regeneração, não foram 

visualizadas espécies epífitas, assim como não foi possível registrar plântulas nas áreas onde foram 

demarcadas as parcelas. É importante enfatizar que não havia grande variedade de espécies 

herbáceas e trepadeiras, no entanto, as registradas no local foram listadas neste item. 
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Na área de estudo observa-se a presença abundante de espécies herbáceas exóticas, como 

é o caso da Luffa cylindrica (bucha-vegetal) originária do da Ásia e África tropicais. É uma espécie 

anual, herbácea escandente, ou seja, quando são plantadas junto a algum suporte, espicham seus 

ramos e alongam seus caules a fim de se apoiar, apresentam caule anguloso e longo, pertencente à 

família Cucurbitaceae. Muito encontrada em todos os estados brasileiros. Esta espécie apresenta 

um fruto bem característico, normalmente, cilíndricos, alongados e podem ser lisos ou angulosos, 

de acordo com a variedade, o fruto pode ser aproveitado na forma de esponja para banho, de louça, 

na limpeza geral e no artesanato. Além disso, esta espécie é utilizada na medicina como purgativa, 

desobstruente e vermífuga e os frutos quando verdes são comestíveis.  

 

  

Figura 40: Frutos verdes e amadurecidos de Luffa cylindrica (bucha-vegetal) 

 

Na ADA do empreendimento há grandes trechos cobertos por espécies da família Poaceae. 

Panicum maximum que é uma gramínea originária da África (Congo), tem sido amplamente 

distribuída por regiões tropicais e subtropicais do mundo, devido sua qualidade forrageira, o capim-

colonião é muito utilizado na engorda de bovinos. Porém pela sua agressividade e resistência 

considerada uma espécie invasora e indesejada em várias localidades. 
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Figura 41: Panicum maximum (capim-colonião) recobrindo a área. 

 

A espécie Imperata brasiliensis é uma planta daninha muito frequente, principalmente em 

solos ácidos e secos da costa litorânea região sudeste, como em pastagens degradadas (EMBRAPA, 

2006). Infesta beira de estradas e terrenos baldios e lavouras perenes. É altamente interferente com 

a maioria das plantas, possivelmente por conta de uma inibição alelopática (a capacidade de as 

plantas, produzirem substâncias químicas que, liberadas no ambiente, influenciam de forma 

favorável ou desfavorável o seu desenvolvimento). Seu florescimento é estimulado após a 

queimada, e seus rizomas são empregados na medicina caseira (LORENZI, 2000). As características 

de possuir rizomas e de produzir semente leves e viáveis facilitam a propagação de I. brasiliensis e 

contribuem para dificultar seu controle 

 

A espécie Paspalum conspersum apresenta excelente fertilidade ocupa quase todo o 

território brasileiro, onde infesta beira de carreadores, terrenos baldios, culturas perenes. É uma 

espécie muito rústica e agressiva, domina completamente a vegetação. Quando recém rebrotada e 

palatável, sendo aproveitada pelo gado. 

 

Na área de estudo também foram encontradas outras espécies herbáceas como: Capsicum 

frutescens, Crotalaria mucronata, Momordica charantia, Ipomoea cairica e Merremia cissoides.  
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A espécie Capsicum frutescens (Pimenta-malagueta) é originária da América Central e do Sul, 

apresenta caule ramificado, ereto e folhas lanceoladas, verdes e brilhantes, com nervuras bem 

marcadas, as flores são brancas ou arroxeadas, o fruto é do tipo baga, de forma cônica, alongada e 

cor verde ou vermelha (CARVALHO; BIANCHETTI, 2004). Esta pimenta é bastante utilizada na 

culinária brasileira, além disso, a presença de determinados componentes como a capsaicina fazem 

com que esta espécie também tenha propriedades terapêuticas, visto que a capsaicina é uma 

substância ativa no tratamento de várias doenças, entre as quais a artrite reumatoide e apresenta 

características ajuda a baixar a pressão sanguínea, reduzindo o colesterol e evitando a formação de 

coágulos sanguíneos que podem provocar infarto, trombose e derrame cerebral . 

 

 

Figura 42: Indivíduo de Capsicum frutescens (Pimenta-malagueta)  

 

A espécie Crotalaria mucronata (Guizo-de-cascavel) é uma representante da família 

Fabaceae. É uma planta anual de crescimento rápido e vigoroso, muito utilizada como adubo verde. 

Suas raízes têm a capacidade de romper camadas adensadas, além de serem uma hospedeira de 

nematóides, contribuindo para a diminuição da população destes. No geral, as crotalárias 

desempenham um importante papel na agricultura pois apresentam grande capacidade de fixação 

de nitrogênio atmosférico no solo, por produzir húmus e fornecer cobertura vegetal para plantio 

direto, entretanto, sua ingestão pode intoxicar animais (Boghossian et al., 2007). 
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Já a espécie Momordica charantia (Melão-de-são-caetano) é encontrada em abundância na 

ADA. Esta espécie pertencente à família das Cucurbitaceae, é uma planta tropical, de crescimento 

rápido, muito comum em terrenos abandonados e que apresenta efeito medicinal. Os frutos desta 

espécie, são usados verdes, na fabricação de conservas e picles; enquanto o caule e as folhas são 

usados para retirar manchas das roupas; a infusão das folhas é aplicada no tratamento de leucorréia 

e cólicas menstruais; seu sumo é empregado no tratamento de queimaduras e como vermífugo; a 

infusão do fruto maduro é empregada no tratamento de hemorroidas (ZOCOLER et al., 2006).  

 

 

Figura 43: Indivíduo de Momordica charantia (Melão-de-são-caetano) 

 

A espécie Ipomoea cairica (Corriola) é uma planta trepadeira herbácea nativa, que cresce em 

regiões tropicais e subtropicais do mundo. É bastante florífera e perene, sendo amplamente 

utilizada na medicina popular brasileira. A infusão feita com as folhas é utilizada popularmente no 

tratamento de erupções cutâneas, especialmente aquelas acompanhadas por febre (THOMAS et al., 

2004). Remédios preparados com as raízes, além de serem utilizados para as condições clínicas 

citadas, também são usados na hepatite (ALONSO, 1988). 
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Figura 44: Flor de Ipomoea cairica (Corriola) 

 

Merremia cissoides é uma espécie da família convolvulaceae, é uma planta apreciada como 

ornamental, por apresentar flores vistosas. As convolvuláceas, principalmente as pertencentes aos 

gêneros Merremia, destacam-se dentre as plantas daninhas que podem causar sérios danos às 

diversas culturas, dificultando principalmente a colheita, é considerada um problema na cultura da 

cana-de-açúcar porque além de competir com a planta cultivada, podem interferir nas práticas 

culturais. 

 

 

Figura 45: Flores de Merremia cissoides (Corda-de-viola) 

 



  
 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

  

V - 154 
 

Próximo ao limite do terreno foram encontrados alguns indivíduos da espécie Macroptilium 

lathyroides. Pertencente à família das Fabaceaes nativa das Guianas, Brasil e Paraguai, é pouco 

exigente em fertilidade, vegetando em locais mal drenados. É uma trepadeira anual que apresenta 

potencial forrageiro. Por conter adequado valor nutricional, pode ser utilizada como alimento para 

os animais, principalmente nas épocas de escassez de forragem (VASCONCELOS et al., 2011).   

 

 

Figura 46: Flor de Macroptilium lathyroides (Feijão-de-rola) 

 

A espécie Elephantopus mollis pertence a família Asteraceae, nativa do Brasil e muito 

encontrada em todas a regiões brasileiras. Floresce preferencialmente nos meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, podendo prolongar-se até o mês de maio, porém com menor intensidade. 

Apresenta propriedades medicinais nas suas raízes e folhas, sendo utilizada como tônica, antifebril, 

anticatarral, expectorante, emoliente, diurética, cicatrizante, anti-reumático, adstringente e 

sudorífera.  

 

No local, não foi observado a presença de espécies epífitas. As especies epífitas comumente 

encontradas são pertecentes as famílias Bromeliaceae e Orquidaceae, as quais occorrem em todas 

florestas tropicais, com maior ocorrência nas zonas de vegetação ciliar. 
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No total foram observadas 11 espécies de herbáceas, já citadas anteriormente, pertencentes  

a 06 famílias botânicas, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 20: Espécies herbáceas encontradas na ADA 

Família Espécie Nome popular 
Status de 

Conservação MMA 

Asteraceae Elephantopus mollis Erva-de-colégio NA 

Convolvulaceae 
Ipomoea cairica Corriola NA 

Merremia cissoides Corda-de-viola NA 

Cucurbitaceae 
Luffa cylindrica Bucha-vegetal NA 

Momordica charantia Melão-de-são-caetano NA 

Fabaceae 
Crotalaria mucronata Guizo-de-cascavel  NA 

Macroptilium lathyroides Feijão-de-rola NA 

Poaceae 

Panicum maximum Capim-colonião NA 

Imperata brasiliensis Sapê NA 

Paspalum conspersum Capim-do-brejo NA 

Solanaceae Capsicum frutescens Pimenta-malagueta NA 

Legenda: Status de Conservação: Portaria (IN MMA nº 444/2014), NA- Não Ameaçado. 

 

 Porcentagem de Espécies por Sub-amostra 

 

Analisou-se as espécies presentes nas sub-amostras por meio de verificação visual, onde se 

definiu a porcentagem de cada espécie encontrada. 

 

Quadro 21: Porcentagem de Espécies herbáceas por sub-amostras. 

Parcela Sub-amostra Espécie Porcentagem 

1 

1 Luffa cylindrica 100% 

2 
Luffa cylindrica 90% 

Crotalaria mucronata 10% 

3 Panicum maximum 100% 

4 

Luffa cylindrica 100% 

Momordica charantia 5% 

Crotalaria mucronata 5% 

2 5 
Imperata brasiliensis 20% 

Panicum maximum 40% 
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Parcela Sub-amostra Espécie Porcentagem 

Ipomoea cairica 5% 

6 
Paspalum conspersum 40% 

Panicum maximum 60% 

7 

Elephantopus mollis 10% 

Luffa cylindrica 60% 

Merremia cissoides 10% 

8 Luffa cylindrica 100% 

3 

9 
Paspalum conspersum 100% 

Ipomoea cairica 10% 

10 
Macroptilium lathyroides 20% 

Panicum maximum 40% 

11 Ipomoea cairica 30% 

12 Luffa cylindrica 100% 

4 

13 Não há espécies herbáceas  - 

14 Não há espécies herbáceas  - 

15 Momordica charantia 20% 

16 Melão-de-são-caetano 10% 

5 

17 
Imperata brasiliensis 100% 

Crotalaria mucronata 10% 

18 
Capsicum frutescens 10% 

Elephantopus mollis 20% 

19 Não há espécies herbáceas  - 

20 Não há espécies herbáceas  - 

6 

21 Panicum maximum 100% 

22 
Panicum maximum 100% 

Momordica charantia 10% 

23 
Imperata brasiliensis 50% 

Merremia cissoides 20% 

24 
Momordica charantia 25% 

Crotalaria mucronata 25% 

 

 Porcentagem de Espécies por Sub-amostra 

 

Analisou-se as espécies presentes nas sub-amostras por meio de verificação visual, onde se 

definiu a porcentagem de cada espécie encontrada. 
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Quadro 22: Porcentagem de Espécies herbáceas por sub-amostras  

Parcela Sub-amostra Espécie Porcentagem 

1 

1 Luffa cylindrica 100% 

2 
Luffa cylindrica 90% 

Crotalaria mucronata 10% 

3 Panicum maximum 100% 

4 

Luffa cylindrica 100% 

Momordica charantia 5% 

Crotalaria mucronata 5% 

2 

5 

Imperata brasiliensis 20% 

Panicum maximum 40% 

Ipomoea cairica 5% 

6 
Paspalum conspersum 40% 

Panicum maximum 60% 

7 

Elephantopus mollis 10% 

Luffa cylindrica 60% 

Merremia cissoides 10% 

8 Luffa cylindrica 100% 

3 

9 
Paspalum conspersum 100% 

Ipomoea cairica 10% 

10 

Macroptilium lathyroides 20% 

Panicum maximum 40% 

11 Ipomoea cairica 30% 

12 Luffa cylindrica 100% 

4 

13 Não há espécies herbáceas  - 

14 Não há espécies herbáceas  - 

15 Momordica charantia 20% 

16 Melão-de-são-caetano 10% 

5 

17 
Imperata brasiliensis 100% 

Crotalaria mucronata 10% 

18 
Capsicum frutescens 10% 

Elephantopus mollis 20% 

19 Não há espécies herbáceas  - 

20 Não há espécies herbáceas  - 

6 
21 Panicum maximum 100% 

22 Panicum maximum 100% 
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Parcela Sub-amostra Espécie Porcentagem 

Momordica charantia 10% 

23 
Imperata brasiliensis 50% 

Merremia cissoides 20% 

24 
Momordica charantia 25% 

Crotalaria mucronata 25% 

 

 Mapeamento georreferenciado da cobertura vegetal presente na ADA 

 

Conforme pode ser observado nas imagens de satélites exibidas ao longo deste estudo, 

observa-se que a área conta com poucos indivíduos arbóreos, sendo que a grande maioria se 

encontra concentrada na faixa limítrofe do terreno, e há poucas árvores isoladas no decorrer da 

área de estudo. A Figura a seguir mostra o mapeamento georreferenciado da cobertura vegetal 

presente na ADA. 

 

 

Figura 47: Mapeamento da cobertura vegetal da ADA 

 

Como pode ser observado na figura anterior, o terreno onde será implantado o 

empreendimento apresenta uma predominância de espécies gramíneas, principalmente, da espécie 
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Panium maximum (capim-colonião). Ao longo das áreas alagadas, observa-se a dominância de 

espécies como a Ricinus communis (mamona) e Cecropia pachystachya (embaúba), no geral, os 

indivíduos encontrados nesta área apresentavam DAP inferior a 5 cm, logo, não foi viável alocar 

parcelas próximas as áreas alagadas. Os componentes arbóreos estavam concentrados nas áreas 2, 

3 e 4 exibidas no mapa, sendo que a área 2 é composta por indivíduos arbóreos pouco diversos 

sendo de grande maioria exóticos, já a área 3 era praticamente toda coberta por espécies de 

Leucaena leucocephala (leucena), uma planta considerada exótica da mata atlântica que se 

comporta como invasora em diversas localidades, enquanto que a área 4 concentrava uma 

superioridade quantitativa de indivíduos da espécie Pterogyne nitens (Amendoim-bravo). 

 

5.3.1.6. Supressão de Vegetação 

  

Na área de estudo haverá supressão da vegetação de todos os espécimes vegetais que 

estiverem inseridos nos locais associadas ao projeto de implantação da UTE, para que possam ser 

realizadas as obras correspondentes a construção do empreendimento. Com base no projeto de 

implantação do empreendimento (imagem a seguir) pode-se observar que todos os indivíduos  

arbóreos inventariados serão removidos da área. 
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Figura 48: Layout do Projeto. 

 

O empreendimento tem predominância de espécies gramíneas, logo, somente 1,6ha do 

terreno conta com indivíduos arbóreos. Considerando que foram levantados 103 indivíduos  

arbóreos numa área de 600 m² que totalizaram 27,64 m³ de material lenhoso, estima-se que em 1,6 

ha tenha um volume total de aproximadamente 700 m³ de material. É importante ressaltar que 

grande parte da vegetação a ser suprimida é composta por espécies exóticas da Mata Atlântica. 

Com relação ao volume total a ser removido, cerca de 42% é representado por espécies exóticas, e 

as espécies nativas registradas na área do empreendimento não são consideradas ameaçadas de 

extinção e apresentam características de plantas pioneiras, a relação do volume de espécies nativas 

e exóticas pode ser observada no gráfico a seguir. 
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Gráfico 13: Volume a ser suprimido. 

 

Destaca-se que é de interesse social as atividades imprescindíveis à proteção da integridade 

da vegetação nativa e a erradicação de espécies exóticas invasoras, onde a invasão de espécies 

exóticas a um determinado ambiente é a segunda maior causa da perda de biodiversidade no 

planeta, pois produzem mudanças nas cadeias tróficas, na estrutura, nos processos evolutivos, na 

dominância, na distribuição da biomassa e nas funções de um ecossistema, além de provocar 

também alterações nas propriedades ecológicas do solo e na ciclagem de nutrientes  Nas parcelas 

do inventário florestal foram registrados 04 (cinco) espécies classificadas como exóticas: Acacia 

mangium (Acácia australiana), Delonix regia (flamboyant), Leucaena leucocephala (leucena) e Melia 

azedarach (cinamomo). 

 

5.3.1.7. Área de Preservação Permanente 
 

Após consulta ao 4º artigo da Lei nº12.651/2012 e ao artigo 268 da Constituição Estadual do 

Rio de Janeiro (CERJ), conclui-se que a ADA não apresenta Áreas de Preservação Permanente, no 

entanto, na AID destaca-se as faixas marginais de águas superficiais do Rio Paraíba do Sul e um 

pequeno trecho do Rio Muriaé.  

 

Destaca-se que na ADA do empreendimento não consta a presença de manguezais, lagos, 

lagoas, lagunas e áreas estuarinas, assim como não se encontra em local de vegetação de restingas, 

42%

58%

Volume a ser suprimido

Volume Exótica (m³) Volume Nativa (m³)
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dunas ou praias. No terreno não há nascentes e nem se encontra em faixas marginais de proteção 

de águas superficiais. 

 

Destaca-se que não foram encontradas espécies de flora e fauna ameaçados de extinção, 

raros, vulneráveis ou menos conhecidos na área do empreendimento. Com base em estudo 

arqueológico, o local não é considerado uma área de interesse arqueológico, histórico, paisagístico 

e cultural. Assim como não faz parte da Baía de Guanabara.  

 

É importante ressaltar que não foram encontradas espécies de flora e fauna ameaçados de 

extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos na área do empreendimento. 

 

5.3.1.8. Reserva Legal 
  

Com base na Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, a Reserva Legal representa uma área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 

abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

 

 A Reserva Legal está localizada em área adjacente ao terreno do empreendimento em 

questão, apresenta uma vegetação mais bem conservada que a vegetação observada na ADA. A 

Reserva legal compreende uma área de 8.667 m². Tais informações podem ser observadas na 

imagem a seguir. 
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Figura 49: Localização da Reserva Legal (polígono amarelo). 

 

 É importante destacar que a Reserva Legal citada ainda não está regularizada, portanto, não 

está vinculada ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), no entanto, durante o processo de licenciamento 

será priorizada a regularização da Reserva Legal atendendo as exigências da legislação para toda e 

qualquer propriedade rural. 

 

5.3.1.9. Unidades de Conservação 
 

 As Unidades de Conservação (UC’s) representam áreas de proteção ambiental, legalmente 

instituídas pelo Poder Público nas suas três esferas (municipal, estadual e federal) visando a 

proteção da fauna, flora, microorganismos, corpos d´água, solo, clima, pais agens, e todos os 

processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais. A unidade de conservação é uma das 

formas mais reconhecidas e utilizadas para garantir a proteção das espécies e de ecossistemas, são 

consideradas componentes vitais para qualquer estratégia de conservação da biodiversidade. 
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As UC’s são reguladas pela Lei no. 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). A Lei do SNUC gerou grandes avanços através de uma série de 

diretrizes e normas que visam a modernização da gestão e do manejo das áreas protegidas no Brasil, 

visto que possibilita uma visão de conjunto das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, 

estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das unidades,  

potencializando a relação entre o Estado, os cidadãos e o meio ambiente. 

 

As Unidades de Conservação são divididas em dois grandes grupos que apresentam 

características específicas: Unidades de Proteção Integral que objetivam preservar a natureza, 

admitindo somente o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção de alguns casos previstos 

na Lei; Unidades de Uso Sustentável que visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

 

Há 12 categorias de Unidades de Conservação estabelecidas no SNUC, estas estão listadas a 

seguir: 

Quadro 23: Categorias das Unidades de Conservação 

Grupos Categorias 

Unidades de Proteção Integral 

Estação Ecológica (ESEC) 

Reserva Biológica (REBIO) 

Parque Nacional (PARNA) 

Monumento Natural (MN) 

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) 

Unidades de Uso Sustentável  

Área de Proteção Ambiental (APA); 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS); 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

Floresta Nacional (FLONA) 

Reserva Extrativista (RESEX) 

Reserva de Fauna (REFAU) 
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Ressalta-se que o SNUC estabelece, em seu art. 27, que as unidades de conservação devem 

dispor de um Plano de Manejo que abranja a área da unidade de conservação, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas visando a sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas.  

 

O Plano de Manejo visa levar a Unidade de Conservação a cumprir com os objetivos 

estabelecidos na sua criação, além de definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão 

da Unidade de Conservação, assim como promove o manejo da Unidade de Conservação, orientado 

pelo conhecimento disponível e/ou gerado (ICMBIO, 2016). 

 

 Identificação das Unidades de Conservação 

 

De acordo com o SNUC, o município de Campos dos Goytacazes possui parte de seu território 

protegido por Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Há 02 Unidades de 

Proteção Integral, as quais foram listadas nas Tabelas a seguir. 

 

Quadro 24: Unidades de Proteção Integral no Município de Campos dos Goytacazes. 

Denominação Ato de Criação Localização 
Área 

(hectares) 

Parque Estadual do 

Desengano 

Decreto-Lei nº 250, de 13 de 

abril  de 1970 

Municípios de Campos dos 

Goytacazes, Santa Maria 

Madalena e São Fidelis  

21.444 

Parque Estadual Lagoa 

do Açú 

Decreto nº 43.520, de 20 de 

março de 2012 

Município de Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra 
8.250,9 

 

 Em relação as Unidades de Uso Sustentável do município de inseridas no município de 

Campos, existem 02 Áreas de Proteção Ambiental, listadas a seguir: 

 

Quadro 25: Unidades de Uso Sustentável no Município de Campos dos Goytacazes. 

Denominação Ato de Criação Localização 
Área 

(hectares) 
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Área de Proteção Ambiental Lagoa de 

Cima 

Lei nº 5.394, de 24 de 

dezembro de 1992. 

Município de Campos 

dos Goytacazes 
1.861,1 

Área de Proteção Ambiental (APA) 

Municipal Serra do Itaóca  

Lei nº 8.424, de 27 de 

setembro de 2013 

Municípios de Campos 

dos Goytacazes 
- 

  

A Figura a seguir mostra a distribuição das Unidades de Conservação no território do 

município de Campos dos Goytacazes.
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Figura 50 e Anexo X: Mapa das Unidades de Conservação do Município de Campos dos Goytacazes
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Os estudos realizados na unidade de conservação Parque Estadual do Desengano (PED), 

foram utilizados como base para os levantamentos secundários de fauna e flora das áreas de 

influência do empreendimento.  

 

Esta unidade tem grande parte de seu território inserida no município de Campos dos 

Goytacazes, seus estudos foram utilizados como base visto que é a unidade de conservação mais 

próxima (aproximadamente 24 km de distância do empreendimento) que apresenta plano de 

manejo, além disso, a área vegetal mais conservada do município está situada no PED. A distância 

do PED em relação ao empreendimento pode ser visualizada na figura abaixo. 

 

 

Figura 51: Distância entre o Parque Estadual do Desengano e a Área Diretamente Afetada. 

 

O PED foi criado pelo Decreto-lei Estadual nº 250 de 13 de abril de 1970. Sua área é de 

aproximadamente 21.444 mil hectares, ocupa partes dos municípios de Santa Maria Madalena, São 

Fidélis e Campos dos Goytacazes.  
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O Parque Estadual do Desengano é a Unidade de Conservação estadual mais antiga do 

estado do Rio de Janeiro e representa o último remanescente florestal contínuo de expressiva 

extensão do norte fluminense. O PED apresenta áreas de ampla variação altimétrica (200 até 

1.761m de altitude), dentro do bioma Mata Atlântica, e protege inúmeras espécies de plantas e 

animais ameaçados de extinção, além de espécies endêmicas, que única e exclusivamente ocorrem 

na área do parque, sendo, portanto, considerada como área de alta prioridade para a conservação. 

 

De acordo com o plano de manejo do PED, todo o seu território é considerado uma zona de 

proteção integral em função de características impares e incomuns. Logo, todas as atividades de 

cunho visitativo, recreacional e educacional são, em princípio, executadas em sua Zona de Entorno. 

A Zona de Proteção Integral é dividida em áreas de: Proteção Integral; Regeneração e Visitação 

Controlada. O Parque conta com um total de 104 funcionários, no entanto, o fluxo de visitantes 

ainda é insignificante e desordenado, se considerada a sua importância e magnitudes. 

 

5.3.2. Fauna 

 

O estado do Rio de Janeiro possui uma grande diversidade de fauna em seu território, esta 

grande diversidade de espécies está associada a ampla variedade de habitats naturais encontrados, 

tais como matas de baixada, encosta e altitude, brejos, rios, lagos e lagunas, restingas e mangues, 

campos e áreas de formação de rochas calcárias (BERGALLO et al ., 2000). 

 

A composição faunística de qualquer ambiente natural encontra-se, intrinsecamente, 

relacionada à formação vegetal determinada pelo domínio morfoclimático em que está inserida e 

seu estado de conservação. 

 

O Bioma Mata Atlântica apresenta estimativas da fauna da Mata Atlântica bastante 

surpreendente, visto que indicam 250 espécies de mamíferos (55 deles endêmicos, ou seja, que só 

ocorrem nessa região), 340 de anfíbios (90 endêmicos), 1.023 de aves (188 endêmicas), 350 de 

peixes (133 endêmicas) e 197 de répteis (60 endêmicos) (MMA/SBF, 2002). Por outro lado, das 633 

espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocorrem nesse bioma. 
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5.3.2.1. Caracterização da Fauna das Áreas de Influência 
 

 Avifauna 
 

O Estado do Rio de Janeiro possui uma elevada riqueza em espécies de aves, totalizando 

mais de 650 (ALVES et al, 2000; ROCHA et al., 2003), sendo que, desse total, 149 espécies são 

endêmicas da Mata Atlântica (ALVES et al., 2000; ROCHA et al., 2003). Particularmente no Estado 

do Rio de Janeiro, a destruição e fragmentação da Mata Atlântica são as principais ameaças para a 

maior parte da avifauna nativa. Outras ameaças são a caça e a captura para cativeiro, 

principalmente para grupos como tinamídeos, cracídeos, psitacídeos e emberizídeos (ALVES et al., 

2000). A região possui o maior número de espécies de aves passeriformes ameaçadas de extinção 

entre as Américas (MANNE et al., 1999). 

 

Os principais remanescentes de Mata Atlântica estão presentes principalmente em regiões 

montanhosas, restando pouco das matas baixo-montanas nas planícies, margens de rios e de lagoas 

e nos ecossistemas litorâneos (ROCHA et al., 2003). Porém, nas regiões tropicais, ambientes 

perturbados e secundários têm se mostrado importantes para diversas espécies de aves, 

oferecendo base permanente para descanso, reprodução e recurso alimentar durante todo o ano 

(GILBERT, 1980; BLAKE et al., 1990; BLAKE; LOISELLE, 1991). A ocupação desses ambientes por aves 

florestais, no entanto, depende do nível de tolerância destas espécies à fragmentação e à alteração 

de seus ambientes (LENS et al., 2002), onde espécies mais tolerantes estão mais aptas a ocuparem 

hábitats alterados. Das 9.991 espécies de aves listadas para o mundo (PETERSON; PETRY, 2009), 

1.825 ocorrem no Brasil e 735 espécies são citadas para o Estado do Rio de Janeiro (GAGLIARDI, 

2009).  

 

 Levantamento secundário das espécies de avifauna das áreas de influência 

 

O município de Campos dos Goytacazes, local onde será instalado o empreendimento, 

apresenta uma vegetação bastante fragmentada, além disso, tem grande parte de sua extensão 
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coberta por monoculturas e pastagem. Tais ambientes são considerados particularmente pobres 

em espécies de aves, mesmo quando comparados a outros ambientes alterados (PETIT et al., 1999; 

MARTIN; CATTERALL, 2001). 

 

No perímetro estabelecido para a AII (5 km) e AID (2,5 km) do empreendimento em questão, 

não há estudos referentes a avifauna local, portanto, para o levantamento secundário das espécies 

de aves encontradas nas áreas de influência adotou-se o estudo realizado na área mais próxima ao 

empreendimento, à vista disso, o levantamento secundário foi baseado no Plano de Manejo do 

Parque Estadual do Desengano que dista aproximadamente 25 km do empreendimento. O gráfico 

abaixo demonstra a riqueza de espécies de fauna encontradas no local. 

 

 

Gráfico 14: Riqueza de Espécies de Avifauna 

 

No levantamento de espécies de avifauna realizado no Parque Estadual do Desengano foram 

registradas 198 espécies distribuídas em 49 famílias. A família Thraupidae é a mais abundante na 

região, visto que foram identificadas 24 espécies desta, seguida das famílias Thamnophilidae (16 

espécies) e Tyrannidae (15 espécies). O quadro a seguir lista as espécies de avifauna registradas na 

região, assim como sua respectiva família e status de conservação. 

12%
8%

8%

7%

5%
5%

3%4%

48%

Riqueza de Espécies

Thraupidae Thamnophilidae Tyrannidae

Trochilidae Rhynchocyclidae Funariidae

Columbidae Picidae Outras Famílias
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Quadro 26: Lista de espécies registradas na região em estudo 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco NA NA 

Pseudastur polionotus gavião-pombo-grande NA NA 

Rupornis magnirostris gavião-carijó NA NA 

Spizaetus melanoleucus gavião-pato NA NA 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco NA NA 

Apodiformes Apodidae Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento NA NA 

Trochilidae Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde NA NA 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza NA NA 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho NA NA 

Clytolaema rubricauda beija-flor-rubi NA NA 

Florisuga fusca beija-flor-preto NA NA 

Glaucis hirsutus balança-rabo-de-bico-torto NA NA 

Leucochloris albicollis beija-flor-de-papo-branco NA NA 

Lophornis chalybeus topetinho-verde NA NA 

Lophornis magnificus topetinho-vermelho NA NA 

Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada NA NA 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado NA NA 

Ramphodon naevius beija-flor-rajado NA NA 

Stephanoxis lalandi beija-flor-de-topete NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta NA NA 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Hydropsalis albicollis bacurau NA NA 

Lurocalis semitorquatus tuju NA NA 

Cariamiformes Cariamidae Cariama cristata seriema NA NA 

Columbiformes Columbidae Columbina minuta rolinha-de-asa-canela NA NA 

Geotrygon montana pariri  NA NA 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira NA NA 

Leptotila verreauxi juriti-pupu NA NA 

Patagioenas cayennensis pomba-galega NA NA 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa NA NA 

Zenaida auriculata pomba-de-bando NA NA 

Coraciiformes Momotidae Baryphthengus ruficapillus juruva-verde NA NA 

Cuculiformes Cuculidae Crotophaga major anu-coroca NA NA 

Piaya cayana alma-de-gato NA NA 

Tapera naevia saci  NA NA 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans acauã NA NA 

Micrastur ruficollis falcão-caburé NA NA 

Galbuliformes Bucconidae Malacoptila striata barbudo-rajado NA NA 

Nystalus chacuru joão-bobo NA NA 

Galbulidae Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva NA NA 

Galliformes Cracidae Penelope obscura jacuaçu NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Odontophoridae Odontophorus capueira uru CR NA 

Gruiformes Rallidae Aramides saracura saracura-do-mato NA NA 

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius grandis mãe-da-lua-gigante NA VU 

Nyctibius griseus mãe-da-lua NA NA 

Passeriformes Cardinalidae Caryothraustes canadensis furriel  EN NA 

Cyanoloxia brissonii azulão NA NA 

Habia rubica tiê-do-mato-grosso NA NA 

Piranga flava sanhaçu-de-fogo NA NA 

Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente EN NA 

Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta VU NA 

Cotingidae Carpornis cucullata corocochó NA NA 

Procnias nudicollis araponga NA NA 

Tijuca atra saudade NA NA 

Dendrocolaptidae Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande NA NA 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado NA NA 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde NA NA 

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca NA NA 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado NA NA 

Formicariidae Chamaeza meruloides tovaca-cantadora NA NA 

Chamaeza ruficauda tovaca-de-rabo-vermelho NA NA 

Formicarius colma galinha-do-mato NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Fringill idae Chlorophonia cyanea gaturamo-bandeira NA NA 

Euphonia pectoralis ferro-velho NA NA 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro NA NA 

Furnariidae Anabacerthia amaurotis l impa-folha-miúdo NA NA 

Cichlocolaptes leucophrus trepador-sobrancelha NA NA 

Furnarius rufus joão-de-barro NA NA 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho NA NA 

Lochmias nematura joão-porca NA NA 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau NA NA 

Philydor atricapillus l impa-folha-coroado NA NA 

Philydor rufum l impa-folha-de-testa-baia NA NA 

Synallaxis ruficapilla pichororé NA NA 

Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete NA NA 

Grallariidae Grallaria varia tovacuçu VU NA 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa NA NA 

Icteridae Cacicus haemorrhous guaxe NA NA 

Gnorimopsar chopi graúna NA NA 

Mitrospingidae Orthogonys chloricterus catirumbava NA NA 

Onychorhynchidae Myiobius atricaudus assanhadinho-de-cauda-preta NA NA 

Onychorhynchus swainsoni maria-leque-do-sudeste NA NA 

Oxyruncidae Oxyruncus cristatus araponga-do-horto NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Parulidae Basileuterus culicivorus pula-pula NA NA 

Passerellidae Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo NA NA 

Zonotrichia capensis tico-tico NA NA 

Pipridae Ceratopipra rubrocapilla cabeça-encarnada NA NA 

Chiroxiphia caudata tangará NA NA 

Dixiphia pipra cabeça-branca NA NA 

Ilicura militaris tangarazinho NA NA 

Manacus manacus rendeira NA NA 

Platyrinchidae Platyrinchus leucoryphus patinho-gigante NA VU 

Platyrinchus mystaceus patinho VU NA 

Rhinocryptidae Psilorhamphus guttatus tapaculo-pintado NA NA 

Scytalopus speluncae tapaculo-preto NA NA 

Rhynchocyclidae Hemitriccus diops olho-falso NA NA 

Hemitriccus furcatus papa-moscas-estrela VU NA 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha NA NA 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo NA NA 

Mionectes oleagineus abre-asa NA NA 

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza NA NA 

Myiornis auricularis miudinho NA NA 

Todirostrum poliocephalum teque-teque NA NA 

Tolmomyias poliocephalus bico-chato-de-cabeça-cinza NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta NA NA 

Scleruridae Sclerurus scansor vira-folha NA NA 

Thamnophilidae Batara cinerea matracão NA NA 

Drymophila ferruginea trovoada NA NA 

Drymophila genei choquinha-da-serra NA NA 

Drymophila ochropyga choquinha-de-dorso-vermelho NA NA 

Drymophila squamata pintadinho NA NA 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa NA NA 

Dysithamnus stictothorax choquinha-de-peito-pintado NA NA 

Dysithamnus xanthopterus choquinha-de-asa-ferrugem NA NA 

Herpsilochmus rufimarginatus chorozinho-de-asa-vermelha NA NA 

Mackenziaena severa borralhara NA NA 

Myrmoderus loricatus formigueiro-assobiador NA NA 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul NA NA 

Rhopias gularis choquinha-de-garganta-pintada NA NA 

Terenura maculata zidedê NA NA 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata VU NA 

Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho NA NA 

Thraupidae Cissopis leverianus tietinga NA NA 

Dacnis cayana saí-azul NA NA 

Emberizoides herbicola canário-do-campo NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu NA NA 

Hemithraupis flavicollis saíra-galega NA NA 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem NA NA 

Lanio cristatus tiê-galo NA NA 

Lanio melanops tiê-de-topete NA NA 

Lanio pileatus tico-tico-rei-cinza NA NA 

Orchesticus abeillei sanhaçu-pardo NA NA 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva NA NA 

Poospiza thoracica peito-pinhão NA NA 

Saltator fuliginosus pimentão NA NA 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo NA NA 

Sporophila angolensis curió NA NA 

Sporophila falcirostris cigarra-verdadeira VU NA 

Sporophila frontalis pixoxó VU NA 

Stephanophorus diadematus sanhaçu-frade NA NA 

Tachyphonus coronatus tiê-preto NA NA 

Tangara cyanoptera sanhaçu-de-encontro-azul NA NA 

Tangara desmaresti saíra-lagarta NA NA 

Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo NA NA 

Tangara seledon saíra-sete-cores NA NA 

Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Tityridae Iodopleura pipra anambezinho EN NA 

Pachyramphus castaneus caneleiro NA NA 

Pachyramphus marginatus caneleiro-bordado NA NA 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto NA NA 

Schiffornis virescens flautim NA NA 

Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda NA NA 

Turdus albicollis sabiá-coleira NA NA 

Turdus flavipes sabiá-una NA NA 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira NA NA 

Tyrannidae Attila rufus capitão-de-saíra NA NA 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela NA NA 

Colonia colonus viuvinha NA NA 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro NA NA 

Knipolegus cyanirostris maria-preta-de-bico-azulado NA NA 

Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha NA NA 

Myiarchus ferox maria-cavaleira NA NA 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado NA NA 

Phyllomyias fasciatus piolhinho NA NA 

Phyllomyias griseocapilla piolhinho-serrano NA NA 

Ramphotrigon megacephalum maria-cabeçuda NA NA 

Rhytipterna simplex vissiá NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Sirystes sibilator gritador NA NA 

Tyranniscus burmeisteri piolhinho-chiador NA NA 

Tyrannus melancholicus suiriri  NA NA 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis pitiguari  NA NA 

Hylophilus poicilotis verdinho-coroado NA NA 

Xenopidae Xenops minutus bico-virado-miúdo VU NA 

Xenops rutilans bico-virado-carijó NA NA 

Piciformes Picidae Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela NA NA 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado NA NA 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca NA NA 

Melanerpes candidus pica-pau-branco NA NA 

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela NA NA 

Piculus aurulentus pica-pau-dourado NA NA 

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada NA NA 

Ramphastidae Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco NA VU 

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto NA NA 

Selenidera maculirostris araçari-poca NA NA 

Psittaciformes Psittacidae Forpus xanthopterygius tuim NA NA 

Pionopsitta pileata cuiú-cuiú NA NA 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã NA NA 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha NA NA 



  
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 181 
 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

Nacional Estadual 

Touit melanonotus apuim-de-costas-pretas VU NA 

Strigiformes Strigidae Asio clamator coruja-orelhuda NA NA 

Glaucidium brasilianum caburé NA NA 

Megascops choliba corujinha-do-mato NA NA 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela NA NA 

Strix huhula coruja-preta VU NA 

Tytonidae Tyto furcata coruja-da-igreja NA NA 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus obsoletus inhambuguaçu NA NA 

Tinamus solitarius macuco NA EP 

Trogoniformes Trogonidae Trogon surrucura surucuá-variado NA NA 

Trogon viridis surucuá-grande-de-barriga-amarela NA NA 

Legenda: Status de Conservação - MMA (Portaria MMA nº 444/2014): NA- Não Ameaçado, VU- Vulnerável; EN- Em Perigo, CR- Criticamente em Perigo. Estado RJ (Portaria SEMA nº 

01/1998): NA- Não Ameaçado, VU- Vulnerável; EP- Em Perigo. Fonte: Adaptado do Plano de Manejo do Parque Estadual do Desengano. 
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Para verificar o status de conservação das espécies levantadas, utilizou-se a Lista de 

Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio de Janeiro (Portaria SEMA nº 01/1998) e a Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº444). Dentre as 198 

espécies registradas no levantamento da avifauna local, 14 são consideradas ameaçadas de extinção 

pela lista elaborada pelo MMA e 04 espécies encontram-se na lista do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Mastofauna 
 

No mundo todo há um total de 4.809 espécies de mamíferos, sendo que aproximadamente 

11% dos mamíferos descritos em todo o mundo, encontram-se no Brasil (CÂMARA e MURTA, 2003). 

O Brasil é o país que apresenta a maior riqueza de mamíferos em toda a Região Neotropical.  

 

A região em estudo encontra-se inserida na Mata Atlântica, nesta formação vegetal ocorrem 

cerca de 250 espécies de mamíferos, sendo cerca de 22% endêmicas a este bioma (REIS et al., 2006), 

mesmo sofrendo forte pressão antrópica ao longo de séculos, os fragmentos resistentes são 

fundamentais para a conservação de diversas espécies de mastofauna. 

 

O Estado do Rio de Janeiro ainda abriga uma grande riqueza de mamíferos terrestres com 

166 espécies (Rocha et al. 2004). Este valor corresponde a 66,4% das espécies de mamíferos com 

ocorrência conhecida para a Mata Atlântica (Reis et al. 2006).  

 

São as espécies desse grupo as que mais sofrem com a caça predatória, estando, algumas 

delas, possivelmente em decadência populacional. Além disso, a causa principal do declínio das 

populações de animais selvagens é a destruição dos seus habitats, que ocorre de maneira acelerada, 

comprometendo a existência de várias espécies brasileiras. Quanto menor o remanescente da  Mata 

Atlântica, menor será a diversidade e a quantidade de mamíferos, pois o número de mamíferos é 

proporcional ao tamanho do fragmento florestal. 
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 Levantamento secundário das espécies de mastofauna da AII 

 

Assim como a caracterização da avifauna local, o levantamento secundário das espécies de 

mastofauna encontradas nas áreas de influência, foi baseado no Plano de Manejo do Parque 

Estadual do Desengano, em função da ausência de estudo na área de influência do empreendimento 

foi necessário basear-se na caracterização de mamíferos desta unidade de conservação. Foram 

registradas 53 espécies de mastofauna, distribuídas em 17 famílias pertencentes a 8 ordens. As 

famílias Phyllostomidae e Cricetidae são as mais abundantes quanto aos mamíferos desta região, 

com respectivamente, 11 e 10 espécies registradas. O Gráfico a seguir mostra o percentual de 

espécies registradas por família identificada na área. 

 

 

Gráfico 15: Riqueza de Espécies de Mastofauna. 

 

O quadro a seguir lista as espécies de mastofauna registradas na região, assim como sua 

respectiva ordem, família e status de conservação. 
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Quadro 27: Lista de espécies registradas. 

ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

BR RJ 

Didelphimorphia Didelphidae 

Didelphis aurita Gambá-de-orelhas-pretas NA NA 

Gracilinanus microtarsus catita NA NA 

Marmosops paulensis cuíca VU NA 

Metachirus nudicaudatus cuíca-de-quatro-olhos NA NA 

Monodelphis americana cuíca-de-três-listras NA NA 

Philander frenatus cuíca-cinza-de-quatro-olhos NA NA 

Pilosa Bradypodidae 
Bradypus torquatus preguiça-de-coleira VU CP 

Bradypus variegatus preguiça-comum NA NA 

Cingulata Dasypodidae 
Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole-grande NA NA 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha NA NA 

Primates Pitheciidae 

Callicebus personatus Sauá-de-cara-preta VU VU 

Alouatta sp. - NA(*) NA 

Brachyteles arachnoides muriqui-do-sul EN CP 

Chiroptera Phyllostomidae 

Anoura caudifer morcego-beija-flor NA NA 

Anoura geoffroyi morcego-beija-flor NA NA 

Artibeus fimbriatus morcego NA NA 

Artibeus jamaicensis morcego NA NA 

Artibeus lituratus morcego NA NA 

Carollia perspicillata morcego NA NA 

Chrotopterus auritus morcego NA NA 

Desmodus rotundus morcego-vampiro NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

BR RJ 

Platyrrhinus lineatus morcego NA NA 

Platyrrhinus recifinus morcego NA NA 

Sturnira lilium morcego NA NA 

Vespertil ionidae 

Lasiurus blossevillii morcego NA NA 

Lasiurus ega morcego NA NA 

Myotis sp. morcego NA NA 

Myotis nigricans morcego NA NA 

Carnivora 

Felidae 

Leopardus tigrinus gato-do-mato NA NA 

Leopardus wiedii gato-maracajá VU VU 

Puma concolor onça-parda VU NA 

Mustelidae 
Eira barbara irara NA NA 

Lontra longicaudis lontra NA NA 

Procyonidae 
Nasua nasua quati  NA NA 

Procyon cancrivorus mão-pelada NA NA 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari queixada VU EP 

Rodentia 

Sciuridae Sciurus aestuans caxinguelê NA NA 

Cricetidae 

Akodon serrensis rato-do-chão NA NA 

Cerradomys sub  avus rato-do-chão NA NA 

Delomys dorsalis rato-do-chão NA NA 

Delomys sublineatus rato-do-chão NA NA 

Euryoryzomys russatus rato-do-chão NA NA 

Hylaeamys megacephalus rato-do-chão NA NA 

Nectomys squamipes rato-d'água NA NA 
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ORDEM FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 
STATUS DE CONSERVAÇÃO 

BR RJ 

Oxymycterus dasytrichus rato-do-brejo NA NA 

Rhipidomys sp. rato-da-árvore NA NA 

Thaptomys nigrita rato-do-chão NA VU 

Caviidae Cavia sp. - NA(*) NA 

Cuniculidae Cuniculus paca paca NA NA 

Dasyproctidae Dasyprocta leporina cutia NA NA 

Erethizontidae Sphiggurus sp. - NA NA 

Echimyidae 
Euryzygomatomys spinosus guirá NA NA 

Trinomys dimidiatus rato-de-espinho NA NA 

Legenda: Status de Conservação - MMA (Portaria MMA nº 444/2014): NA- Não Ameaçado, NA(*)-NA (*): Há espécies do gênero que estão ameaçadas; VU- Vulnerável; EN- 

Em Perigo. Estado RJ (Portaria SEMA nº 01/1998): NA- Não Ameaçado, NA(*)-Há espécies do gênero que estão ameaçadas; VU- Vulnerável; EP- Em Perigo; CP- Criticamente 

em Perigo. 
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Para verificar o status de conservação das espécies levantadas, utilizou-se a Lista de Espécies 

Ameaçadas de Extinção no Estado do Rio de Janeiro (Portaria SEMA nº 01/1998) e a Lista Nacional 

Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº444).  

 

Dentre as 53 espécies registradas no levantamento da avifauna local, 07 espécies são 

consideradas ameaçadas de extinção no Brasil, sendo as espécies Marmosops paulensis, Bradypus 

torquatus, Callicebus personatus, Leopardus wiedii, Puma concolor, Tayassu pecari categorizadas 

como “vulneráveis” e a espécie Brachyteles arachnoides encontra-se “em perigo” na lista nacional. 

 

Foram registradas 06 espécies de mastofauna ameaçadas de extinção segundo a lista 

estadual. As espécies Callicebus personatus, Leopardus wiedii e Thaptomys nigrita são consideradas 

“vulneráveis” no estado do Rio de Janeiro, enquanto a espécie Tayassu pecari é categorizada como 

“em perigo” e Brachyteles arachnoides é considerada “criticamente em perigo”. 

 

 Herpetofauna 
 

A herpetofauna representa um grupo essencial para as florestas, em especial os anfíbios que 

são um grupo conspícuo, sensível às alterações ambientais, considerados como importantes  

bioindicadores. É de grande relevância conhecer o papel dos anfíbios e répteis na preservação da 

diversidade e do patrimônio genético nos ambientes neotropicais. 

 

O Brasil apresenta a maior diversidade de anfíbios do planeta, abrange mais de 14 % da dessa 

diversidade. No entanto, muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção ou já desaparecerão 

por completo. Esse grupo vive na transição água-terra, alimenta-se de insetos e é o alimento de 

muitos animais (ICMBIO, 2015). A Mata Atlântica concentra 340 espécies de anfíbios, o que 

corresponde a cerca de 65% das espécies brasileiras conhecidas. Mais de oitenta espécies de 

anfíbios anuros (sapos, rãs e pererecas) são endêmicas. 

 

No Brasil, encontram-se 470 espécies de répteis, sendo que deste total, 197 ocorrem na 

Mata Atlânticas o que representa 42% de todas as espécies conhecidas no país (MMA, 2015). Em 
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relação à fauna de répteis, grande parte apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 

diversos biomas. O endemismo dos répteis da Mata Atlântica é bastante acentuado, entretanto 

novas espécies ainda estão sendo descobertas. 

 

 Levantamento secundário das espécies de herpetofauna da AII 

 

O levantamento secundário das espécies de herpetofauna encontradas nas áreas de 

influência, foi baseado no trabalho de Rocha et al. (2015), que realizou uma amostragem de espécies 

de herpetofauna encontradas no Parque Estadual do Desengano, que representa a área mais 

próxima ao empreendimento com estudos sobre a caracterização da répteis e anfíbios da região. 

Foram observadas 16 espécies de herpetofauna, distribuídos em 08 famílias. A família Hylidae foi a 

mais representativa com 6 espécies registradas. O gráfico abaixo mostra o percentual de espécies 

registradas por família identificada na área. 

 

 

Gráfico 16: Riqueza de Espécies de Herpetofauna. 

 

O quadro a seguir apresenta as espécies de anfíbios e répteis registradas na área em estudo. 
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Quadro 28: Lista de espécies registradas. 

ORDEM FAMÍLIA ESPÉCIES NOME POPULAR 

STATUS DE 

CONSERVAÇÃO 

BR RJ 

Anura 

Brachycephalidae 

Brachycephalus sp.  NA(*) NA 

Ischnocnema guentheri sapo-pulga NA NA 

Ischnocnema octavioi sapo-pulga NA NA 

Ischnocnema parva rãzinha-da-mata NA NA 

Cycloramphidae Proceratophrys melanopogon  NA NA 

Bufonidae Rhinella icterica sapo-cururu NA NA 

Hylidae 

Aplastodiscus arildae perereca-verde NA NA 

Bokermannohyla sp.  NA(*) NA 

Hypsiboas polytaenius  NA NA 

Phasmahyla guttata  NA NA 

Scinax flavoguttatus perereca NA NA 

Scinax v-signatus perereca NA NA 

Hylodidae Hylodes sp.  NA NA 

Squamata 

Gymnophthalmidae Ecpleopus gaudichaudii Lagartinho da Serra do Mar NA NA 

Leiosauridae Enyalius brasiliensis  NA NA 

Tropiduridae Tropidurus torquatus calango NA NA 

Legenda: Status de Conservação - MMA (Portaria MMA nº 444/2014): NA- Não Ameaçado, NA(*)-Há espécies do gênero que estão ameaçadas. Estado RJ (Portaria SEMA nº 

01/1998): NA- Não Ameaçado. Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2015). 
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O status de conservação das espécies levantadas foi baseado na Lista de Espécies Ameaçadas 

de Extinção no Estado do Rio de Janeiro (Portaria SEMA nº 01/1998) e a Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº444). É importante ressaltar que 

nenhuma das espécies registradas no estudo é considerada ameaçada de extinção pelas listas 

consultadas. 

 

5.3.2.2. Caracterização da Fauna das Área Diretamente Afetada 
 

 Realizou-se um inventário faunístico na ADA, com o objetivo de registrar espécies da 

avifauna, mastofauna (terrestre e voadora) e herpetofauna comumente encontradas no local . O 

levantamento seguiu metodologias específicas baseadas em literatura especializada.  

 

 Avifauna 
 

 Metodologia de Amostragem 

 

Empregou-se a metodologia de Procura Limitada por Tempo (PLT) para evidenciar a presença 

de ninhos e aves, em atividade ou em abrigos, através de deslocamento a pé (muito lentamente, 

cerca de 60 a 80m/h), em diversos ambientes, terrestre, aquático, criptozóico, arborícola e suas 

transições, em um período predeterminado de tempo (9 horas por dia), durante o dia (6 horas) e à 

noite (3 horas).  

 

Realizou-se o Censo por Pontos Fixos: adaptado aos trópicos por Vielliard e Silva (1990), 

trata-se do método de “pontos de escuta” idealizado por Blondel et al. (1970) para a região 

temperada. Dentre os métodos que se obtêm uma estimativa do tamanho populacional de espécies 

de aves na natureza, a amostragem por pontos de escuta é um dos mais utilizados atualmente, 

principalmente em ecossistemas florestais tropicais (Blondel et al., 1981; Anjos, 2007). 

 

O outro método utilizado foi o do PlayBack: que consiste na identificação das espécies de 

animais, principalmente aves, através do reconhecimento de suas vocalizações (sons), gravando-as 
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se necessário e reproduzindo a vocalização para tentar atrair o animal, que geralmente se aproxima 

para defender seu território de um possível intruso. Essa técnica foi bastante utilizada, pois as aves 

se mostravam e vocalizavam muito, facilitando com isso o trabalho de identificação das espécies 

sem maiores problemas. 

 

As amostragens foram realizadas com o uso de binóculos (NIKON-Waterproof-8X42), 

contemplando a diversidade de habitats presentes na área. Foram feitos registros diretos 

(visualização e vocalização) e indiretos (rastros, fezes, penas, ninhos, etc).  

 

Os dados obtidos durante a campanha, com esforço amostral de 28 horas de atividades 

diurnas e noturnas, foram analisados e organizados em quadros informativos de acordo com seu 

grupo taxonômico e respectivas especificidades.  

 

Todas as espécies observadas apresentaram a indicação do status de ameaça de extinção 

em âmbito estadual com base na Lista Oficial da Fauna Ameaçada do Estado do Rio de Janeiro 

(Portaria SEMA nº 01 de 1998) e âmbito nacional através da Lista Nacional Oficial de Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA nº 444 de 2014) 

 

Com relação ao levantamento da avifauna local, de uma maneira geral, o enfoque foi para a 

comunidade de aves como um todo, porém uma atenção especial ficará por conta das aves 

indicadoras de qualidade ambiental, pois determinadas espécies são consideradas apropriadas para 

monitoramento por possuírem características como elevadas densidades populacionais, 

sensibilidade a alterações de habitat ou por serem espécies endêmicas ou ameaçadas de extinção 

(ROCHA et al., 2003). A classificação e a nomenclatura taxonômica das espécies de aves presentes 

no presente trabalho seguem o proposto pelo CBRO (2014). 

 

A identificação das espécies de aves contou com o auxílio de bibliografia especializada 

(Develey, 2004; Marques & Duleba, 2004), com taxonomia mediante consulta a Lista das Aves do 

Brasil (CBRO, 2011) e o site WikiAves. 
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 Resultados 

 

O inventário rápido da ornitofauna teve duração de 48 horas e ocorreu no mês de abril de 

2016. Ressalta-se que ao longo do levantamento de avifauna nenhum animal foi coletado, 

manipulado ou encontrado morto. Em áreas de fragmentos florestais, aproximadamente 80% das 

identificações das espécies acontecem através de reconhecimento das vocalizações. 

 

Foram identificadas 86 espécies de aves, pertencentes a 31 famílias distintas. Com relação 

as famílias mais expressivas na área, pode-se afirmar que as famílias Tyrannidae e Thraupidae são 

as mais abundantes na área, visto que apresentaram 11 espécies cada, representando 25% do total 

de espécies registradas na ADA. O quadro a seguir exemplifica a riqueza de espécies da ADA, 

destacando as espécies com maior número de representantes.  

 

 

Gráfico 17: Riqueza de Espécies de Avifauna. 

 

Em consulta a lista oficial de status de ameaça em âmbito estadual e nacional, nenhuma das 

espécies de aves registradas na área em questão encontra-se classificada como ameaçada de 

extinção.  
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O quadro a seguir lista as espécies de avifauna encontradas na ADA além de relacioná-las 

com suas respectivas famílias e nome popular, assim como o status de conservação da espécie, 

classificação da espécie em relação ao bioma, formas de registros e guilda alimentar.  
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Quadro 29: Comunidade de aves registrada na área inventariada . 

Família Nome Científico Nome Popular 
Status de Conservação 

Formas de Registro Guilda Alimentar 
Estadual  Nacional 

Ardeidae Ardea alba Garça-branca-grande NA NA Visual/ Foto Inseto/Carnívora 

Bulbucus ibis Garça-vaqueira NA NA Visual Insetívora 

Alcedinidae Megaceryle torquata Martim-pescador NA NA Visual/Vocal/ Foto Piscívora 

Furnaridae Furnarius figurus Casaca-de-couro NA NA Visual/Vocal/ Foto Insetívora 

Furnarius rufus João-de-barro NA NA Vocal Insetívora 

Phacellodomus rufifrons João-de-pau NA NA Vocal\Visual\Foto Insetívora 

Certhiaxis cinnamomeus Curutié NA NA Vocal/ Visual  Insetívora 

Synallaxis albescens Uí-pi NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Synallaxis spixi João-teneném NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Cathartidae Coragyps atratus Urubu-comum NA NA Visual Necrófaga 

Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha NA NA Visual Necrófaga 

Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela NA NA Visual Necrófaga 

Accipitridae Rupornis magnirostris Gavião-carijó NA NA Vocal/ Visual  Inseto/Carnívora 

Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta NA NA Vocal/ Visual  Inseto/Carnívora 

Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo NA NA Vocal\Visual\Foto Carnívora 

Buteo albonotatus Gavião-de-cauda-barrada NA NA Visual Inseto/Carnívora 

Falconidae Caracara plancus Caracará NA NA Vocal/ Visual  Inseto/Carnívora 

Falco femoralis Falcão-de-coleira NA NA Visual Carnívora 

Falco sparverius Quiri-quiri  NA NA Visual\Foto Carnívora 

Milvago chimachima Carrapateiro NA NA Vocal/Visual  Inseto/Carnívora 

Strigidae Athene cunicularia Coruja-buraqueira NA NA Visual Inseto/Carnívora 

Megascops choliba Corujinha-do-mato NA NA Vocal\Visual Insetívora 
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Família Nome Científico Nome Popular 
Status de Conservação 

Formas de Registro Guilda Alimentar 
Estadual  Nacional 

Asio clamator Coruja-orelhuda NA NA Foto\Vocal\Visual Carnívora 

Tytonidae Tyto  furcata Suindara NA NA Vocal\Vocal\Foto Inseto/Carnívora 

Caprimulgidae Hydropsalis albicollis Bacurau NA NA Visual\Vocal Insetívora 

Columbidae Columbina talpacoti Rolinha-comum NA NA Vocal\Visual\Foto Granívora 

Columbina picui Rolinha-picuí NA NA Visual\vocal\Foto Granívora 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira NA NA Vocal/Visual  Granívora 

Patagioenas picazuro Pombão NA NA Visual/Foto Granívora 

Columba livia Pombo-doméstico NA NA Visual Granívora 

Cuculidae Guira guira Anu-branco NA NA Vocal/Visual  Inseto/Carnívora 

Crotophaga ani Anu-preto NA NA Vocal/Visual  Inseto/Carnívora 

Piaya cayana Alma-de-gato NA NA Vocal/Visual  Inseto/Carnívora 

Psittacidae Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã NA NA Vocal/Visual  Frugívora 

Pionus maximiliani Maitaca-verde NA NA Vocal/Visual  Frugívora 

Picidae Picumnus cirratus Pica-pau-anão-barrado NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo NA NA Vocal\Visual Inseto/frugivora 

Melanerpes candidus Pica-pau-branco NA NA Vocal\Visual Inseto/frugívora 

Trochilidae Thalurania glaucopis Tesoura-de-fronte-violeta NA NA Vocal/Visual  Nectarívora 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura NA NA Vocal\Visual\Foto Nectarívora 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde NA NA Visual\Vocal\Foto Nectarívora 

Tyrannidae Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Myozetetes similis Bem-te-vizinho NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Tyrannus melancholicus Suiriri  NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno NA NA Visual Insetívora 
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Família Nome Científico Nome Popular 
Status de Conservação 

Formas de Registro Guilda Alimentar 
Estadual  Nacional 

Camptostoma obsoletum Risadinha NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Megarynchus pitangua Neinei NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Fluvicola nengeta Lavadeira-mascarada NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Phyllomyias fasciatus Piolhinho NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Elaenia flagogaster Guaracava-de-barriga-
amarela 

NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Todirostrum cinereum Relógio NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira NA NA Vocal / Visual  Frugívora 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca NA NA Vocal\Visual Frugívora 

Turdus leucomelas Sábia-do-barranco NA NA Vocal / Visual  Frugívora 

Nyctibiidae Nyctibius griseus Mãe-da-lua NA NA Visual Insetívora 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruíra NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Tityridae Pachyramphus 
polychopterus 

Caneleiro-preto NA NA Vocal Insetívora 

Rhynchociclidae Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio NA NA Vocal/Visual/ Foto Insetívora 

Estrildidae Estrilda astrild Bico-de-lacre NA NA Vocal/Visual/ Foto Granívora 

Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo NA NA Vocal\Visual\Foto Frugívora 

Fringilidae Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro NA NA Vocal/Visual/ Foto Frugívora 

Euphonia chlorotica Fim-fim NA NA Vocal/Visual  Frugívora 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-de-casa-pequena NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Stelgiopteryx ruficollis Andorinha-serradora NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Progne chalibea Andorinha-doméstica-
grande 

NA NA Visual\Foto Insetívora 

Progne tapera Andorinha-do-campo NA NA Visual Insetívora 
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Família Nome Científico Nome Popular 
Status de Conservação 

Formas de Registro Guilda Alimentar 
Estadual  Nacional 

Icteridae Molothrus bonariensis Vira-bosta NA NA Visual Insetívora 

Thraupidae Tangara sayaca Sanhaço-cinzento NA NA Vocal/Visual  Onívora 

Tangara palmarum Sanhaço-do-coqueiro NA NA Vocal/Visual  Onívora 

Coereba flaveola Cambacica NA NA Vocal/Visual/ Foto Nectarívora 

Sicalis flaveola Canário-da-terra NA NA Vocal/Visual/ Foto Granívora 

Volatinia jacarina Tiziu NA NA Vocal/Visual  Granívora 

Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho NA NA Vocal/Visual  Onívora 

Ramphocelus bresilius Tiê-sangue NA NA Vocal/Visual  Onívora 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto NA NA Vocal/Visual/ Foto Onívora 

Paroaria dominicana Cardeal-do-nordeste NA NA Visual\Foto Frugívora 

Dacnis cayana Saí-azul NA NA Vocal Onívora 

Tersina viridis Saí-andorinha NA NA Vocal Onívora 

Apodidae Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal  NA NA Vocal/Visual  Insetívora 

Vireonidae Vireo chivi Juruviara NA NA Vocal\Visual\Foto Insetívora 

Hylophilos thoracicus Vite-vite NA NA Visual\Foto Insetívora 

Parulidae Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra NA NA Visual/Vocal  Insetívora 

Passeridae Passer domesticus Pardal NA NA Vocal/Visual  Onívora 

   Legenda: Status de conservação das espécies: NA – Não ameaçado. 



  
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 198 
 

Dentre as 86 espécies registradas, 02 são consideradas Endêmicas do bioma Mata Atlântica: 

Synallaxis albescens e Thalurania glaucopis; 08 são raramente encontradas no local, no entanto, 

tem ampla distribuição nacional; 04 são consideradas exóticas e 04 são consideradas invasoras  do 

bioma mata atlântica, apesar de serem nativas do Brasil não são oriundas do bioma em questão, e 

a área contou com 09 espécies consideradas migratórias.  

 

Além disso, há 22 espécies que apresentam importância comercial por serem 

comercializadas no mercado de animais de estimação ou na falcoaria e 06 apresentam importância 

científica em relação a saúde pública. As espécies também foram classificadas de acordo com o grau 

de sensibilidade a distúrbios ambientais, com relação a essa classificação conclui-se que a ADA é 

ocupada majoritariamente por espécies com baixa sensibilidade a perturbações ambientais (69 

espécies), sendo que 16 espécies apresentam média sensibilidade enquanto apenas 01 espécie 

apresenta alto grau de sensibilidade. Espécies que apresentam alta sensibilidade a distúrbios 

ambientais são boas indicadoras do estado de conservação de uma área (Anjos et al. 2009a). Como 

a área já foi bastante antropizada, a ocorrência de espécies altamente sensíveis não é comum. O 

quadro a seguir caracteriza as espécies registradas na ADA. 
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Nome Científico 
Classificação das Espécies 

Nativa Exótica Sensibilidade Importância Comercial Importância científica Raras Migratórias 

Ardea alba X 
 

B 
    

Bulbucus ibis 
 

X B 
    

Megaceryle torquata X 
 

M 
    

Furnarius figurus X 
 

B 
    

Furnarius rufus X 
 

B 
    

Phacellodomus rufifrons X 
 

B 
    

Certhiaxis cinnamomeus X 
 

M 
    

Synallaxis albescens X 
 

B 
  

X 
 

Synallaxis spixi X 
 

B 
    

Vanellus chilensis X 
 

B 
    

Coragyps atratus X 
 

B 
    

Cathartes aura X 
 

B 
 

X 
  

Cathartes burrovianus X 
 

B 
 

X 
  

Rupornis magnirostris X 
 

M 
 

X 
  

Buteo brachyurus X 
 

B 
  

X 
 

Heterospizias meridionalis X 
 

B 
    

Buteo albonotatus X 
 

M X 
 

X 
 

Caracara plancus X 
 

B X 
   

Falco femoralis X 
 

B X 
 

X 
 

Falco sparverius X 
 

B X 
   

Milvago chimachima X 
 

B 
 

X 
  

Athene cunicularia X 
 

B X X 
  

Megascops choliba X 
 

M X 
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Nome Científico 
Classificação das Espécies 

Nativa Exótica Sensibilidade Importância Comercial Importância científica Raras Migratórias 

Asio clamator X 
 

B X 
   

Tyto furcata X 
 

B X 
   

Hydropsalis albicollis X 
 

M 
    

Columbina talpacoti X 
 

B 
    

Columbina picui X 
 

B 
    

Leptotila rufaxilla X 
 

M 
    

Patagioenas picazuro X 
 

B 
    

Columba livia 
 

X B 
    

Guira guira X 
 

B 
    

Crotophaga ani X 
 

B 
    

Piaya cayana X 
 

M 
    

Pisittacara leucophthalma X 
 

M X 
   

Pionus maximiliani X 
 

M X 
 

X 
 

Picumnus cirratus X 
 

B 
    

Colaptes campestris X 
 

B 
    

Melanerpes candidus X 
 

B 
  

X 
 

Thalurania glaucopis X 
 

M 
    

Eupetomena macroura X 
 

M 
    

Amazilia fimbriata X 
 

B 
    

Machetornis rixosa X 
 

B 
    

Myozetetes similis X 
 

B 
   

X 

Pitangus sulphuratus X 
 

B 
    

Tyrannus melancholicus X 
 

B 
    

Satrapa icterophrys X 
 

B 
   

X 

Camptostoma obsoletum X 
 

B 
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Nome Científico 
Classificação das Espécies 

Nativa Exótica Sensibilidade Importância Comercial Importância científica Raras Migratórias 

Megarynchus pitanguá X 
 

B 
    

Fluvicola nengeta X 
 

B 
    

Phyllomyias fasciatus X 
 

B 
    

Elaenia flagogaster X 
 

B 
    

Todirostrum cinereum X 
 

B 
    

Turdus rufiventris X 
 

B X 
   

Turdus amaurochalinus X 
 

B X 
  

X 

Turdus leucomelas X 
 

B X 
  

X 

Nyctibius griseus X 
 

B 
    

Troglodytes musculus X 
 

B 
    

Pachyramphus 

polychopterus 

X 
 

B 
    

Tolmomyias flaviventris X 
 

M 
    

Todirostrum cinereum X 
 

B 
    

Estrilda astrild 
 

X B 
    

Mimus saturninus X 
 

B X 
   

Euphonia violacea X 
 

B X 
   

Euphonia chlorotica X 
 

B 
    

Pygochelidon cyanoleuca X 
 

B 
   

X 

Stelgiopteryx ruficollis X 
 

B 
    

Progne chalibea X 
 

B 
    

Progne tapera X 
 

B 
   

X 

Molothrus bonariensis X 
 

B 
    

Tangara sayaca X 
 

B X 
   

Tangara palmarum X 
 

B X 
   

Coereba flaveola X 
 

B 
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Nome Científico 
Classificação das Espécies 

Nativa Exótica Sensibilidade Importância Comercial Importância científica Raras Migratórias 

Sicalis flaveola X 
 

B X 
 

X 
 

Volatinia jacarina X 
 

B X 
 

X 
 

Conirostrum speciosum X 
 

B 
    

Ramphocelus bresilius X 
 

M X 
   

Tachyphonus coronatus X 
 

M X 
   

Paroaria dominicana X 
 

B X 
   

Dacnis cayana X 
 

B 
    

Tersina viridis X 
 

B 
   

X 

Chaetura meridionalis X 
 

B 
   

X 

Vireo chivi X 
 

B 
   

X 

Hylophilos thoracicus X 
 

A 
    

Geothlypis aequinoctialis X 
 

M 
    

Passer domesticus 
 

X B 
 

X 
  

Legenda: Grau de Sensibilidade a Distúrbios Ambientais: B- Baixa Sensibilidade, M- Média Sensibilidade, A- Alta Sensibilidade.
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A relação percentual das guildas alimentares das espécies de aves identificadas durante o 

inventário faunístico pode ser observada a seguir na qual percebe-se que grande parte das espécies 

de aves registradas são insetívoras. 

 

 

Gráfico 18: Classificação quanto a guilda alimentar 

 

As espécies da avifauna foram registradas por meio de avistamento, vestígios indiretos e 

relatos de habitantes do local por meio de entrevistas, as imagens de ornitofauna, a seguir, foram 

registradas na ADA durante a inventário de campo. 

 

 

Figura 52: Athene cunicularia (Buraqueira) 

 

Figura 53: Asio clamator (Coruja-orelhuda) 
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Figura 54: Paroaria dominicana (Cardeal-do-nordeste) 

 

Figura 55: Todirostrum cinereum (Ferreirinho-relógio) 

 

Figura 56: Tersina viridis (Saí-andorinha) - macho 

 
Figura 57: Conirostrum speciosum (Figuinha-de-rabo-

castanho) – macho 

 

Figura 58: Certthiaxis cinnamomeus (Curutié) 

 

Figura 59: Heterospizias meridionalis (Gavião-caboclo) 
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Figura 60: Ramphocelus bresilius (Tiê-sangue) 

 

Figura 61: Progne tapera (Andorinha-do-campo) 

 

Figura 62: Elaenia flavogaster (Guaracava-de-barriga-

amarela) 

 

Figura 63: Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi) 

 

Figura 64: Euphonia chlorotica (Fifi) 

 

Figura 65: Eupetomena macroura (Beija-flor-tesoura) 
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Figura 66: Caracara plancus (Carcará) 

 

Figura 67: Phacellodomus rufifrons (João-de-pau) 

 

Figura 24: Sicalis flaveola (Canário-da-terra) 

 

Figura 23: Coragyps atratus (Urubu-de-cabeça-preta) 

 

Figura 25: Synallaxis albescens (Ui-pí) 

 

Figura 26: Tachyphonus coronatus (Tiê-preto) 
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Figura 28: Hylophilus thoracicus (Vite-vite) 

 

 

Figura 27: Amazilia fimbriata (Beija-flor-de-garganta-

verde) 

 

Figura 30: Tyrannus melancholicus (Suiriri) 

 

Figura 29: Tolmomyias flaviventris (Bico-chato-amarelo) 

 

Figura 33: Phyllomyias fasciatus (Piolhinho) 

 

Figura 31: Columbina picui (Rolinha-picuí) 
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Figura 32: Cathartes aura (Urubu-de-cabeça-vermelha) 

 

 Mastofauna 
 

 Método de Amostragem de Mastofauna Terrestre 

 

Visando o registro de espécies da mastofauna, em cada ponto de amostragem, contemplou-

se o total de seis horas de amostragem (três horas no período diurno e três horas no período 

noturno), com total de 2 (dois) dias. Foi realizada a metodologia de busca ativa  na qual o objeto de 

pesquisa (indivíduos ou vestígios dos mesmos) é procurado de forma ativa . Ressalta-se que nenhum 

animal foi coletado, manipulado ou encontrado morto. A área de amostragem foi percorrida, 

caminhando a um ritmo relativamente estável, de maneira vagarosa e com várias paradas, com o 

objetivo de fazer máximo de esforço para diminuir a produção de ruídos. 

 

As armadilhas fotográficas, também são conhecidas como câmeras trap, funcionam a partir 

de um conjunto de sensores de infravermelho passivo para detecção de calor associado a 

movimento. Elas são programadas para ativar o disparo de uma máquina fotográfica digital ou 

analógica que são adaptadas aos sensores. Quando um animal se movimenta, resulta na variação 

da radiação infravermelha, graças a geração de calor natural dos mamíferos. Essa variação, dispara 

a câmera. 

 



  
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 209 
 

Ao todo, foram instaladas duas (02) armadilhas fotográficas (câmeras trap) modelo digital 

Bushenell, que funcionam conforme supracitado. A escolha da localização das armadihas ocorreu 

de acordo com indícios prévios de passagem de mamíferos (pegadas, fezes e/ou rastros).  

 

As câmeras foram fixadas em troncos de árvores, a uma altura de 50 cm (cinquenta 

centímetros) a 1 m (um metro), dependendo do local. Ressalta-se que as câmeras permaneceram 

em funcionamento ao longo de todo o período de amostragem das demais metodologias , as figuras 

a seguir ilustram as câmeras instaladas no local. 

 

 

Figura 34: Armadilha fotográfica Bushnell  Figura 35: Armadilha Bushnell camuflada  

 

Na área de foco da câmera, colocou-se um atrativo alimentício (isca) composto por banana, 

mamão, bacon, sardinha, milho e sal grosso, com objetivo de atrair espécies com diversos hábitos 

alimentares. Todas as armadilhas instaladas foram verificadas na manhã do dia seguinte a sua 

montagem. 

 

A fim de complementar a amostragem em campo, entrevistas estruturadas  foram realizadas 

com moradores e funcionários locais de propriedades rurais da região do empreendimento. As 

entrevistas foram realizadas sem indução de respostas. 
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O entrevistador solicitou a descrição da morfologia externa, hábitos, comportamento e ou 

outras características do animal citado. A utilização de guia de campo com ilustrações desenvolvido 

especialmente para esse fim foi importante para ratificar a espécie relatada pelo entrevistado, para 

sua confirmação de ocorrência e inclusão na lista de riqueza de espécies. 

 

A identificação das espécies citadas nas entrevistas foi feita com base na distribuição 

conhecida dos táxons para a região (EMMONS & FEER, 1990; REIS et al.; 2006). Entrevistas são 

bastante efetivas para o registro de espécies de mamíferos mais conhecidos pela população, como 

as espécies de médio e grande porte como tamanduá, onça, capivara, anta, paca, quati, etc. As 

espécies de pequeno porte como roedores e marsupiais dificilmente são distinguidas.  

 

 Resultados de Mastofauna Terrestre 

 

Foram registradas durante os dois dias de amostragem um total de 03 ordens, 05 famílias e 

06 espécies de mamíferos não voadores na Área Diretamente Afetada. A ordem Rodentia foi a mais 

representativa no local, abrangendo 02 famílias e 04 espécies, as demais contaram apenas com 01 

espécie, como pode ser observado a seguir: 

 

 

Gráfico 19: Riqueza de espécies de mastofauna não voadora. 
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Quadro 30: Lista de espécies de mastofauna terrestre registrada na ADA. 

Ordem Família Nome Científico Nome Popular Classificação Forma de Registro 
Status de Ameaça 

Estadual Nacional 

Rodentia 

Caviidae 
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara CM E NA NA 

Cavia aperea Preá-do-mato CM E / TR NA NA 

Muridae 
Trynomis sp. Rato-do-mato CM AF NA NA 

Rattus norvegicus Ratazana CM AF NA NA 

Carnívora Canidae Canis lupus familiaris Cão-doméstico CM / EX VS / F / AF NA NA 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti  RR E NA NA 

Legenda: Classificação com relação ao bioma Mata  Atlântica: CM – Comum, RR - Raro; Formas de Registro: PG – Pegadas, Fezes – FZ, Pelos – PL, Fotos – F, 

Armadilha Fotográfica – AF, Entrevistas – E, Tocas – T, Trilhas – TR, Visualização – VS, Vocalização – VC; Status de Ameaça: NA- Não Ameaçado.
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 Método de Amostragem de Mastofauna Voadora 

 

A amostragem de quiropterofauna se deu pela técnica de avistamento e através da 

identificação pela vocalização dos Chiroptera que na verdade não conta atualmente com uma 

bibliografia disponível, sendo somente possível por experiência própria.  

 

A identificação, por avistamentos, vocalização, abrigos naturais e artificiais e pela vegetação 

presente, dos espécimes de Chiroptera, foram realizados nos períodos de lua nova e minguante, 

com a finalidade de aperfeiçoar a atividade realizada, pois os Chiroptera restringem suas atividades 

aos períodos mais escuros das fases lunares, evitando áreas abertas sob alta luminosidade lunar. 

Foi feito incursões durante o dia e à noite de acordo com a abertura de clareiras, cursos d’água e 

pela disponibilidade de fruteiras distribuídas em cada trilha. 

 

 Resultados 

 

Foram registradas 06 espécies da ordem Chiroptera, pertencentes a 02 famílias: 

Phyllostomidae, e Molossidae, em que todos os indivíduos identificados eram adultos. A família 

Phyllostomidae foi a mais expressiva na Área Diretamente Afetada, contando com 04 espécies 

distintas, enquanto que a família Molossidae apresentou 02 espécies. Nenhuma das espécies 

registradas é considerada ameaçada de extinção tanto no âmbito estadual como no nacional. A 

tabela a seguir lista as espécies encontradas na ADA e relaciona com a família pertencente, nome 

popular, classificação da espécie quanto ao bioma Mata Atlântica, formas de registro, guilda 

alimentar e status de ameaça.  
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Quadro 31: Lista de espécies de mastofauna voadora  registrada na ADA. 

Família Nome Científico Nome Popular 

Número de 

Indivíduos 
Registrados 

Classificação 
Tipo de 
Registro 

Guilda 
Alimentar 

Status de Ameaça 

Estadual Nacional 

Molossidae 

Molossus molossus 
Morcego das casas 

pequeno 
5 CM VOC, VIS Insetívoro NA NA 

Molossus rufus 
Morcego cauda-de-

rato 
3 CM VOC, VIS Insetívoro NA NA 

Phyllostomidae 

Artibeus lituratus Morcego-das-frutas 15 CM VOC, VIS, F Frugívoros NA NA 

Carollia perspicillata Morcego 25 CM VIS Frugívoros NA NA 

Glossophaga soricina Morcego Beija-flor 15 CM VOC, VIS, F Nectarívoro NA NA 

Phyllostomus hastatus Morcego 20 CM VOC, VIS Onívoro NA NA 

 

Legenda: Classificação quanto ao bioma Mata Atlântica: CM: Espécie comum; Formas de registro: VOC-Vocalização, F- Foto, VIS- Visualização; Status de Ameaça: NA – Não 

Ameaçado. 
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As imagens a seguir apresentam as espécies de mastofauna, tanto terrestre como 

voadoras, registradas na ADA por meio de buscas ativas e armadilhas  

 

 

Figura 36: Cão-doméstico (Canis lupus familiaris). 

 

Figura 38: Rato-do-mato (Trynomis sp.) 

 

Figura 39: Esq.: Ratus norvesicus (Ratazana) e Dir.: Rato 

do-mato (Trynomis sp) 

 

Figura 43: Glossophaga soricina (Morcego-beija-flor) 
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Figura 42: Artibeus lituratus (Morcego-frugívoro-grande) 

 

 Herpetofauna 
 

 Método de Amostragem de Herpetofauna 

 

Para o monitoramento da herpetofauna foram realizadas buscas através de procuras ativas, 

limitadas por tempo. A metodologia de Procura Limitada por Tempo (PLT) nos transectos foi 

empregada para evidenciar a presença de lagartos, serpentes e anfíbios, em atividade ou em 

abrigos, através de deslocamento a pé (muito lentamente, cerca de 60 a 80m/h), em diversos 

ambientes, terrestre, aquático, criptozóico, arborícola e suas transições, em um período 

predeterminado de tempo (9 horas por dia), durante o dia (6 horas) e à noite (3 horas). 

 

 Resultados 

 

Foram registradas apenas 03 espécies de herpetofauna na ADA, sendo que as três espécies 

são pertencentes a classe Reptilia. Estas espécies são provenientes de 02 famílias: Gekkonidae e 

Tropiduridae. Nenhuma dessas espécies é considerada ameaçada de extinção no âmbito estadual e 

nacional. 
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Quadro 32: Lista de espécies de herpetofauna registrada na ADA. 

Família Nome Científico Nome Popular Formas de Registros 
Status de Ameaça 

Estadual Nacional 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa-doméstica VIS NA NA 

Tropiduridae 
Tropidurus torquatus Calango T NA NA 

Ameiva ameiva Calango-verde VIS, F NA NA 

Legenda: Formas de registro: F- Fotos, T- Tocas, VIS –Visualização; Status de Ameaça: NA- Não Ameaçado. 

 

As imagens a seguir ilustram as espécies de herpetofauna encontradas na ADA. 

 

 

Figura 40: Ameiva ameiva (Calango-verde) 

 

Figura 41: Toca de Tropidurus torquatus (Calango). 

 

5.3.2.3. Interferência do empreendimento na fauna local e na região 

 

Conforme já mencionado nos itens anteriores, a área onde será implementado o 

empreendimento em voga, apresenta uma vegetação bastante descaracterizada da mata original, 

com predominância de espécies florísticas exóticas em relação ao bioma Mata Atlântica.  

 

Ao longo do levantamento faunístico, não foram registradas espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção e a grande maioria dos animais encontrados possuem pouca sensibilidade 

em relação a perturbações ambientais, logo, conseguem sobreviver em ambientes mais 

degradados. É importante ressaltar que algumas espécies consideradas mais raras de serem 
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registradas na área, foram visualizadas apenas sobrevoando o terreno, indicando que área em 

estudo não represente um ponto de refúgio para tais espécies. 

 

De acordo com as evidências citadas anteriormente, conclui-se que o empreendimento não 

causará interferência significativa para fauna loucal. Além disso, a reserva legal do empreendimento 

é composta por um pequeno fragmento florestal localizado ao lado do terreno onde será construída 

a UTE, tal área permitirá que a fauna local não se desloque por grandes distâncias para continuar 

obtendo alimento e abrigo. 

 

5.3.2.4. Projeto para a criação de possíveis corredores entre fragmentos florestais e/ou unidades de 

conservação 

 

É importante destacar que não há unidades de conservação assim como também não foram 

encontrados fragmentos florestais nas áreas de influência do meio biótico do empreendimento. A 

unidade de conservação mais próxima do empreendimento é a Área de Proteção Ambiental Waldeir 

Gonçalves- Serra de Itaóca, que está a aproximadamente 7,5 km da UTE Santa Cruz Rolugi.  

 

Segundo o atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica, Campos dos Goytacazes é 

um dos municípios do estado do Rio de Janeiro com a menor cobertura vegetal em relação a 

proporção de seu território, indicando que grande parte da área da cidade já passou por intenso 

processo de antropização. Tais evidências dificultam a criação de corredores ecológicos que na sua 

essência visam permitir o livre deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da 

cobertura vegetal. Além de reduzir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas ao promover a 

ligação entre diferentes áreas e permitir o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora.  

 

Para que haja conectividade entre os fragmentos vegetais seria necessário que estes 

estivessem relativamente próximos para que de fato fosse possível elaborar um corredor ecológico 

que atendesse aos objetivos propostos, ademais, a urbanização assim como as extensas áreas de 

cultivo e cana-de-açúcar dificultam a criação de corredores ecológicos na região. Segundo Muchailh 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxo_g%C3%AAnico
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(2009) quanto à avaliação da efetividade da implantação de corredores (conectividade funcional), 

somente pode ser aferida em trabalhos de ecologia populacional e fluxo gênico entre fragmentos, 

dentre outros métodos específicos que possam mensurar de acordo com a sensibilidade de cada 

espécie alvo.  

 

5.3.2.5. Áreas potenciais de refúgio e áreas de soltura para fauna  

 

A Reserva Legal do empreendimento será utilizada como área de soltura para a fauna, e por 

estar bem próxima do ADA também pode ser considerada uma área potencial de refúgio para os 

animais. A figura a seguir mostra a localização da Reserva Legal. 

 

 

Figura 68: Localização da Reserva Legal (polígono verde). 

 

A Reserva Legal encontra-se situada nas coordenadas geográficas apresentas no quadro 

subsequente. 
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Quadro 33: Coordenadas Geográficas da Reserva Legal  

Coordenadas Geográficas 

21°43'18.42"S 41°23'50.91"O 

21°43'21.07"S 41°23'51.91"O 

21°43'20.84"S 41°23'48.69"O 

21°43'20.30"S 41°23'45.31"O 

 

5.3.2.6. As áreas de vida (home range) dos exemplares da fauna ameaçados de extinção, raros, 

vulneráveis ou menos conhecidos. 

 

 É importante ressaltar que na Área Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento, não 

foram registradas espécies ameaçadas de extinção em nenhum dos grupos faunísticos analisados 

(avifauna, mastofauna e herpetofauna).  

 

No grupo de avifauna, foram destacadas 08 espécies consideradas raras no município de 

Campo dos Goytacazes, tal classificação foi feita com base na ausência de estudos científicos e 

observações comprovadas na cidade em questão. Mas vale enfatizar que essas espécies não são 

consideradas raras no estado do Rio de Janeiro e muito menos no bioma Mata Atlântica, visto que 

são amplamente registradas em diversos municípios pertencentes a este bioma. Em função destes 

resultados, não há necessidade de decrever a home range assim como demonstrar o mapeamento 

georreferencial destas espécies, já que apresentam ampla distribuição no país. 

 

5.4. MEIO SOCIOECONÔMICO  

 

Neste capítulo serão abordados os temas relativos ao processo de ocupação das Áreas de 

Influência Indireta e Direta (AII e AID) e respectiva organização societária no que se refere aos 

aspectos de estrutura espacial urbana, economia e finanças públicas, população, equipamentos  

sociais e condições de vida. O Município de Campos dos Goytacazes foi delimitado para área de 

influência indireta. A metodologia empregada para esse estudo, foi fundamentada em dados 

secundários.  
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As principais fontes desse levantamento foram Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE), Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (PNUD), Índice de Desempenho a Saúde (IDSUS), Ministério do Trabalho e Emprego (MET), 

seguindo as exposições temáticas individualizadas.  

 

5.4.1. Área de Influência Indireta 

 

Definiu-se como Área de Influência Indireta do meio socioeconômico, o município Campos 

dos Goytacazes e a Área de Influência Direta foi o Bairro de Santa Cruz, no qual está inserido o 

empreendimento em estudo.  

 

 

Figura 69: Imagem ilustrativa da localização do Município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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Figura 70 Macrozoneamento Município de Campos dos Goytacazes, RJ 
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5.4.2. Evolução da Ocupação Antrópica 

 

 Inicialmente, o território de Campos dos Goytacazes foi ocupado por índios denominados  

Goytacazes. Essa denominação apresenta múltiplos significados, como: corredores da mata, índios 

nadadores. O município fazia parte da capitania Pero de Góis da Silveira, conforme carta de doação 

de 28 de agosto de 1536. 

 

 Historicamente, foi palco de acontecimentos muito relevantes: recebeu quatro vezes o 

imperador Dom Pedro II e foi a primeira cidade da América Latina a ser dotada de luz elétrica, por 

exemplo. 

 

 Com a aparecimento da ferrovia, a circulação de pessoas foi facilitada transformando o 

município em um centro ferroviário regional. No século XIX o município se tornou rico devido 

prioritariamente à expansão da indústria açucareira que, que teve os engenhos a vapor substituídos 

por usinas com o avanço da produção e tecnologia. 

 

 A pecuária sempre se mostrou importante para a economia da região. Já a produção de café 

foi a responsável pela prosperidade dos antigos distritos de Cardoso Moreira e Italva, atualmente 

desmembrados de Campos dos Goytacazes. Em contrapartida, atualmente, o gado leiteiro 

predomina o nordeste do município. 

 

 Além disso, a descoberta do petróleo e gás na Bacia de Campos tem proporcionado aumento 

significativo da receita municipal nos últimos anos através do recebimento de royalties e 

participações espaciais. 

 

5.4.3. Ocupação e Uso do Solo 

 

O termo “uso do solo” pode ser entendido como a distribuição e a intensidade de uso no 

espaço urbano: residencial, industrial, comercial ou misto, que acaba determinando as localizações 
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das atividades humanas como viver, trabalhar e lazer dentro de parâmetros específicos de ocupação 

do solo urbano e de zoneamento (FREITAS, 2008). 

 

Podemos relacionar o uso do solo com o zoneamento da cidade, visto que o zoneamento 

consiste na repartição do solo segundo um determinado planejamento urbanístico e na atribuição 

a determinados usos. O zoneamento também engloba os aspectos físicos das construções e 

restrições de utilização de terrenos, alocando as atividades das cidades de acordo com seus usos 

(FREITAS, 2008). A diferença entre zoneamento e uso do solo é que o primeiro, segundo Souza 

(2004), consiste em um instrumento de planejamento urbano e, o segundo, vem a ser uma maneira 

de planejar a cidade, dando atribuições ao uso de um determinado local, implicando em políticas 

mais abrangentes de ocupação e conservação do solo. 

 

O processo de planejamento urbano tem como propósito ordenar, articular e equipar o 

espaço, de maneira racional, direcionando a malha urbana, assim como suas áreas ou zonas, a 

determinados usos e funções. No entanto, a ideia de processo de planejamento está baseada na 

compreensão de que somente ocorre eficazmente se houver todas as fases de desenvolvimento 

técnico: levantamentos e diretrizes, projeto, execução e reanálise (Philippi et al., 2004). 

 

Além disso, para compreender a questão do planejamento urbano das cidades brasileiras 

frente a uma expansão urbana que mais parece obedecer a lógicas espontâneas e paliativas, faz-se 

necessário analisar os pilares econômicos que sustentaram e sustentam o crescimento das cidades 

(QUINTO JR, 2003). No caso de Campos, sob a égide do complexo agroexportador, a expansão 

urbana se deu em função das demandas da indústria açucareira (VILAÇA et. al, 2014). 

 

A área do empreendimento pode ser caracterizada como campo antrópico, com base na 

Resolução CONAMA nº 423, de 12 de abril de 2010, que define como vegetação de campo formada 

em áreas originais de floresta, devido à intervenção humana e ações para uma maior produtividade 

de espécies forrageiras, principalmente com a introdução de espécies nativas ou exóticas, não 

considerada remanescente de Campo de Altitude. 
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Figura 71: Área da UTE Santa Cruz com pastagem e espécimes bovinos em primeiro plano e ao fundo, l inhas de 

transmissão. 

 

 

Figura 72: Aspecto da vegetação gramínea na área com travessias da LT 138KV da UTE Santa Cruz. 
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Figura 73: Zoneamento municipal de Campos dos Goytacazes (Fonte: Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes). 
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O empreendimento em questão encontra-se localizado em uma MEAP (Macro Eixo de 

Atividades Produtivas e de Serviço), conforme apresentado a seguir na Certidão de Zoneamento 

elaborada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal 

de Campos dos Goytacazes. 
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Figura 74: Certidão de Zoneamento 
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Com relação ao uso e ocupação do solo das áreas de influência do empreendimento, pode 

ser observado na figura a seguir que a maior parte das áreas de influência são compostas por 

agricultura de cana-de-açúcar. Ocorrendo algumas áreas de ocupação urbana de média e alta 

densidade e áreas de pastagem. As lavouras açucareiras do município de Campos dos Goytacazes 

surgiram no século XVII, mas o auge da produção açucaleira campista ocorreu somente no século 

XIX, com a introdução de novas técnicas no fabrico do açúcar, além da entrada de capitais para o 

aprimoramento dos primitivos engenhos que se transformaram em engenhos centrais e em usinas. 

Desde então, o município de Campos dos Goytacazes conta com uma extensa área de plantio de 

cana-de-açúcar. 
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Figura 75 e Anexo XI: Mapa de Uso e Cobertura do Solo das Áreas de Influência. 
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5.4.4. População 

 

O Estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios distribuídos em oito regiões de 

governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana, Baixadas Litorâneas, 

Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Costa Verde. O município de Campos dos Goytacazes se 

encontra na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

 

A Região Norte Fluminense possui 955.191 habitantes, o que corresponde a 6% da população 

do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, possui densidade demográfica de 96 hab/ km2, enquanto 

a do estado é de 365 hab/ km2. O município de Campos dos Goytacazes, por sua vez, apresenta o 

maior contingente populacional, 49%, cuja densidade demográfica é a 3ª mais alta da região, com 

115 hab/ m2 (SEBRAE, 2015). 

 

Campos dos Goytacazes é dividido em 14 distritos, são eles: Vila Nova de Campos, Travessão, 

Tocos, Serrinha, São Sebastião de Campos, Santo Eduardo, Santo Amaro de Campos, Santa Maria, 

Mussurepe, Morro do Coco, Morangaba, Ibitioca, Dores de Macabu, Campos dos Goytacazes.  

 

 O gráfico a seguir apresenta a distribuição da população por distrito do município de Campos 

dos Goytacazes, em 2010. Verifica-se que o distrito mais populoso é o distrito sede que dá o nome 

ao município e abriga 78% da população total do município. O número total de habitantes, segundo 

Censo IBGE (2010), era de 463.731 habitantes. 
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Gráfico 20: Distribuição da população por distrito (IBGE, 2010). Fonte: TCE, 2014. 

 

A seguir apresenta-se a evolução populacional entre as décadas de 1940 e 2010 do município 

em estudo.  

 

 

Gráfico 21: Evolução da população do município – 1940 à 2010. Fonte: IBGE/ CEPERJ (Arquivo Indicadores-Municipais-

Campos-dos-Goytacazes, 2013). 

 

Aliada a evolução populacional, ocorreu a evolução da densidade demográfica, que passou 

de 71,8 em 1960 para 115,2 no ano de 2010. Como apresenta o gráfico abaixo, o município tem 

demonstrado tendência de crescimento populacional em todas as décadas desde 1950. 
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Gráfico 22: Evolução da taxa de crescimento populacional do município – anos 1950 à 2010.Fonte: IBGE, 2010. 

CEPERJ (arquivo Indicadores-Municipais-Campos-dos-Goytacazes,2013). 

 

De acordo com IBGE, em 2010, o município de Campos dos Goytacazes, apresentava uma 

população de 463.731 habitantes, correspondente a 54,6% do contingente total da Região Norte 

Fluminense. Em comparação a década anterior, a população do município aumentou 13,9%, o que 

corresponde ao 36º maior crescimento no estado. (TCE, 2014).  

 

 A faixa etária jovem de Campos dos Goytacazes, que vai de menos de um ano de idade até 

os quatorze anos, de acordo com dados do IBGE, se apresenta da seguinte maneira, para o sexo 

masculino, conforme Censo 2010, somam em 54,415 pessoas, já para o sexo feminino se 

apresentam em 52.873 pessoas, para o mesmo período referido, também segundo dados  do IBGE 

(Plano Municipal de Saneamento Básico de Campos dos Goytacazes, 2013). 

 

 A distribuição da população com base nos grupos de idade, segundo dados do censo IBGE 

para os anos de 2000 e 2010 no município de Campos dos Goytacazes, é apresentada nas pirâmides 

etárias a seguir. É possível perceber que no ano 2000, a maior parte da população tinha entre 15 e 

19 anos, em contrapartida, em 2010, a maior parte da população tinha entre 10 e 14 anos de idade.  
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Gráfico 23: Distribuição da população com base nos grupos de idade – ano 2000. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

(2000). 

 

 

Gráfico 24: Distribuição da população com base nos grupos de idade – ano 2010. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

(2010). 

 

A densidade demográfica do município, em 2010, era de 115,2 habitantes por km². E a taxa 

de urbanização correspondia a 90% da população. Em comparação com a década anterior, a 

população do município aumentou 13,9%, ou seja, o município obteve o 36º maior crescimento no 

estado. 
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A estrutura demográfica também apresentou mudanças do ano 2000 para 2010. Verificou-

se a ampliação da população idosa, que aumentou em média 1,7%, passando do 11,1% para 12,8% 

do total da população municipal. A representação da população total de Campos dos Goytacazes de 

acordo com o gênero é apresentada no gráfico a seguir.  

 

 

Gráfico 25: População total por gênero, dados de 1991, 2000 e 2010 – Campos dos Goytacazes. Fonte: Perfi l  do 

Município de Campos dos Goytacazes, RJ/ Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

 

Quadro 34: Estrutura etária da população – Campos dos Goytacazes. 

ESTRUTURA ETÁRIA 
POPULAÇÃO 

(1991) 

% DO TOTAL 

(1991) 

POPULAÇÃO 

(2000) 

% DO TOTAL 

(2000) 

POPULAÇÃO 

(2010) 

% DO TOTAL 

(2010) 

Menos de 15 anos 119.756 31,81 111.188 27,31 108.352 23,37 

15 a 64 anos 236.391 62,79 267.996 65,83 317.769 65,52 

65 anos ou mais  20.349 5,4 27.934 6,86 37.610 8,11 

Razão de dependência 59,27 0,02 51,91 0,01 45,51 0,01 

Índice de 

envelhecimento 
- 5,4 - 6,86 - 8,11 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil  (2013). 

 

O gráfico a seguir apresenta a evolução da densidade demográfica que ocorreu no município 

em estudo desde o ano 1960 até 2010. Nota-se uma tendência de continuidade elevação da 

densidade demográfica. 
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Gráfico 26: Evolução da densidade demográfica no município. Fonte: IBGE, 2010. 

 

O município de Campos dos Goytacazes apresenta um significativo processo de urbanização, 

chegando ao ponto de apresentar em território urbano 90,3% da sua população, segundo Tribunal  

de Contas do Estado do Rio de Janeiro (2014). 

 

De acordo com Goodman et. al (1985), a presença, no final dos anos 60 e nos anos 70, de 

subsídios governamentais para aquisição de equipamentos e insumos químicos promoveu, 

progressivamente, alterações na composição da força de trabalho empregada no setor agrícola. 

Essas alterações se caracterizaram pela crescente mecanização e utilização de insumos 

industrializados no processo produtivo, no qual a mão-de-obra permanente foi substituída pela 

mão-de-obra temporária.  

 

Martine e Arias (1987) entendem que durante a década de 70, as ocupações estáveis e 

permanentes foram se desestruturando devido, principalmente, à adoção de escalas de produção 

maiores, expulsando os pequenos produtores, proprietários ou não; à maior utilização de máquinas, 

que expulsou a mão-de-obra tradicional; às mudanças nas relações trabalhistas, expulsando 

parceiros e arrendatários; e à especulação fundiária. A atuação desses mecanismos tem promovido 

a elevação da instabilidade do trabalho empregado na agricultura e o aumento dos empregados  
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temporários, a transformação de grande número de pequenos produtores em assalariados, o 

deslocamento de significativo número de famílias para as regiões de fronteira e a permutação de 

trabalhadores antes residentes nos estabelecimentos “urbanos”, volantes etc. Esse processo de 

expansão urbana pode ser observado de acordo com o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 27: Taxas de urbanização e ruralização do município – 1960 à 2010. Fonte: Ipeadata. (Arquivo Trabalho-

sobre-Campos dos Goytacazes - Vereadores). 

 

Na configuração atual, observa-se, a presença de novos centros, ou melhor, de novos  

espações de centralidade, inclusive em áreas tradicionalmente periféricas, conduzindo, algumas 

vezes, à desvalorização do antigo centro principal (FARIA, 2005).  

 

5.4.5. Economia 

 

Campos dos Goytacazes é caracterizado pelo importante polo comercial e financeiro na 

região, muito fortalecido pelo setor de petróleo e gás. O município é o maior produtor de petróleo 

do Brasil, além de concentrar a maior parte da indústria cerâmica fluminense, de acordo com o 

Plano Regional de Saneamento com Base Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto e 

Drenagem Urbana. 
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Para Piquet (2011), a atividade petrolífera tem deixado marcas irreversíveis na paisagem 

econômica, social, ambiental e cultural nos territórios onde vem sendo desenvolvida. No caso da 

Bacia de Campos, os impactos da atividade petrolífera não se dão somente sobre os municípios do 

norte fluminense. O município de Campos dos Goytacazes tornou-se um dos beneficiários das 

compensações financeiras (royalties do petróleo e participações especiais).  

 

Toda a complexidade da indústria de petróleo e seus prolongamentos permitiram que a 

economia regional crescesse significativamente a partir da década de 1997, com o novo marco 

regulatório e a quebra do monopólio da exploração e produção de petróleo (FERNANDES, 2012). 

Como a maior parte da produção nacional de petróleo se realiza na Bacia de Campos, no litoral do 

Rio de Janeiro, os maiores beneficiários de receitas de royalties estão neste Estado (POSTALI e 

NISHIJIMA, 2011). Desde a sua descoberta em território nacional, o petróleo transformou 

profundamente a economia, a sociedade e o espaço do Brasil, principalmente nas últimas quatro 

décadas, fornecendo divisas, energia e matérias-primas para o processo de industrialização (MONIÉ, 

2003). 

 

5.4.6. Renda  
 

A renda per capita do município em estudo, segundo Atlas de Desenvolvimento Humano 

cresceu 83,62% nas últimas décadas, passando de R$ 371,75, em 1991, para R$ 490,87, em 2000, e 

para R$ 682,59, em 2010. Ou seja, equivale a uma taxa média de crescimento anual de 3,14% entre 

1991 e 2000 e 3,35% entre 2000 e 2010. A seguir, apresenta-se o número de domicílios distribuídos 

de acordo com a classe econômica. 
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Gráfico 28: Número de domicíl ios particulares permanentes por classe de rendimento nominal mensal domicil iar no 

município. Fonte: IPC Target, 2011. 

 

LEGENDA: 

Classe Econômica Renda média familiar (R$) 

A1 14.400,00 

A2 8.100,00 

B1 4.600,00 

B2 2.300,00 

C1 1.400,00 

C2 950,00 

D 600,00 

E 400,00 

 

 A seguir, apresenta-se o número absoluto de pessoas com mais de 10 anos em cada classe 

de rendimento mensal, com base nos dados do IBGE. 

 

Quadro 35: Pessoas de 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal mensal no município.  

CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAIS NÚMERO DE PESSOAS DE 

10 OU MAIS DE IDADES 

PESSOAS DE 10 ANOS 

OU MAIS DE IDADES (%) 

Até 1/2 salário mínimo 14.019 3,53 

Mais de 1/2 salário mínimo a 1 salário mínimo 96.234 24,26 

Mais de 1 a 2 salários mínimos  67.475 17,01 

Mais de 2 a 5 salários mínimos  39.645 9,99 

Mais de 5 a 10 salários mínimos  13.475 3,4 

Mais de 10 a 20 salários mínimos  4.108 1,04 
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Mais de 20 salários mínimos  1.066 0,27 

Sem rendimento 160.727 40,51 

Sem declaração - - 

Total 396.749 100 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Segundo dados do Ipeadata, a população de Campos dos Goytacazes apresentou uma 

mudança na configuração espacial populacional. A partir da década de 1980, conforme apresenta o 

gráfico a seguir, as populações urbanas e rurais apresentaram taxas de crescimento 

acentuadamente divergentes. A população urbana começou a apresentar elevado crescimento ao 

passo que a população rural decaiu. Por volta dos anos 2000, as proporções começaram a se 

estabilizar, contudo o perfil no município urbano foi mantido. Em 2010, mais de 90% da população 

apresentava-se em zona urbana. 

 

O decaimento da população rural pode ser justificado pela alteração da dinâmica econômica 

regional. A inserção da indústria petrolífera no cenário regional representa uma nova dinâmica de 

desenvolvimento, baseada na transição das principais atividades econômicas. Segundo análise de 

Cruz (2004), o surgimento da atividade petrolífera ocorre, quando, a indústria sucro-alcooleiro já 

não apresenta mais o mesmo vigor econômico, e se mostrou incapaz de manter os postos de 

empregos existentes, quiçá empregar mais pessoas. Portanto, esse momento pode ser 

caracterizado como de transição entre ciclos econômicos, visto que revela a estagnação/ 

decadência da indústria sucro-alcooleira e o aparecimento de uma nova atividade econômica, capaz 

de proporcionar desenvolvimento para uma região até então sem perspectivas econômicas para 

médio e longo prazo. 
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Gráfico 29: Taxa de urbanização do município – 1960 à 2010. Fonte: Câmara de Vereadores do município de campos 

dos Goytacazes.  

 

A melhoria das condições de urbanização, da rede de infraestrutura de serviços coletivos e 

de oportunidades de emprego e renda, a construção de moradias, as redes públicas de água e 

esgoto, de educação e saúde, por exemplo, foram ampliados (CRUZ, 2003; PIQUET; SERRA, 2007; 

TERRA, 2004) na região urbana do município, resultando no fortalecimento da saída da população 

rural para a cidade durante a decadência da indústria sucro-alcooleira. 

 

5.4.7. Análise da Pobreza  
 

Pobreza foi definida por Abranches (1985, p. 30) como a destituição dos meios de 

sobrevivência física; marginalização no usufruto dos benefícios do progresso e no acesso às 

oportunidades de emprego e renda; desproteção por falta de amparo público adequado e 

inoperância dos direitos básicos de cidadania, que incluem garantias à subsistência e ao bem-estar. 

 

O percentual de pobreza no município de Campos dos Goytacazes, segundo o Atlas de 

Desenvolvimento Humano no Brasil, apresenta uma tendência de decréscimo. Quando analisamos 

os percentuais de pobreza dos anos de 1991 e 2010, verifica-se uma tendência de decréscimo das 

condições de pobreza da população do município. 
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Gráfico 30: Percentual de pobreza no município – Anos 1991, 2000 e 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

no Brasil. 

 

 Embora Campos dos Goytacazes seja considerada a capital nacional do petróleo, já que sua 

bacia de exploração é responsável por mais de 80% da produção nacional de petróleo, o município 

apresenta desigualdades sociais importantes. Em 2010, 16,6% da população encontravam-se em 

condições de pobreza, conforme apresenta o gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 31: Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência no município – 2010. Fonte: IBGE, Censo 

Demográfico 2010. 

 

O Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini e 

publicada no documento “Variabilità e Mutabilità” em 1912. Esse índice é comumente utilizado 
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para calcular a desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser usado também para qualquer 

distribuição, como concentração de terra, riqueza entre outras. Ele consiste em um número entre 

0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 

corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e as demais nada têm). 

 

A evolução da desigualdade de renda da população de Campo dos Goytacazes pode ser 

analisada com base no índice de Gini, que passou de 0,62, em 1991, para 0,56, em 2000, e para 

0,55, em 2010, conforme apresenta o quadro abaixo. 

 

Quadro 36: Renda, pobreza e desigualdade no município. 

INDICADOR ANOS 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 371,75 490,87 685,59 

% de extremamente pobres 15,66 6,47 3,67 

% de pobres 42,13 23,75 13,49 

Índice de Gini  0,62 0,56 0,55 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 
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Figura 76: Cartograma do Índice de Gini, por Município (IBGE, 2010). 

 

De acordo com Cruz (2003), a força polarizadora do município de Campos impôs o perfil 

monocultor à economia regional, e suas elites lançaram mão de uma ideologia regionalista que lhes 

assegurou o monopólio sobre a política a economia, a sociedade e a cultura locais, produzindo um 

quadro de desigualdade, pobreza e exclusão territorial e social. 
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5.4.8. Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) permite medir o desenvolvimento 

de uma população além da dimensão econômica. É uma medida composta de indicadores de três 

dimensões do desenvolvimento humano:  

 

 renda familiar per capita (soma dos rendimentos dividido pelo número de habitantes);  

 expectativa de vida dos moradores (esperança de vida ao nascer);  

 taxa de alfabetização de maiores de 15 anos (número médio de anos de estudos da 

população local).  

 

O índice varia de zero a um e classifica os resultados em cinco faixas de desenvolvimento: 

muito baixo (de 0,000 a 0,499), baixo (de 0,500 a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 

0,799) e muito alto (de 0,800 a 1,000). Portanto, quanto mais próximo de um, maior é o 

desenvolvimento humano apurado. 

 

Em vinte anos, o IDHM brasileiro apresentou um crescimento de 47,5%, passando da 

classificação de muito baixo (0,493 em 1991) para alto desenvolvimento humano (0,727 em 2010). 

Educação é o sub índice que apresenta o valor mais baixo (0,637 em 2010), seguido de renda (0,739) 

e longevidade (0,816), este com valor considerado muito alto pela classificação proposta no gráfico 

a seguir. 
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Gráfico 32: Evolução do Índice de Crescimento Humano Municipal de Campos dos Goytacazes – anos 1991, 2000 e 

2010. Fonte: Adaptado de Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

 

O IDHM de Campos dos Goytacazes passou de 0,505 em 1991 para 0,716 em 2010. O valor 

atingido em 2010 está situado na faixa de desenvolvimento humano alto (IDHM entre 0,700 e 

0,799). A dimensão mais expressiva na composição do índice é a longevidade (índice 0,830), seguida 

de renda (índice 0,715) e educação (índice 0,619, conforme gráfico acima exposto. 

 

5.4.9. População Economicamente Ativa (PEA) 

 

A População Economicamente Ativa (PEA), segundo o IBGE, compreende o potencial de 

mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população 

desocupada. Define-se população ocupada como: aquelas pessoas que, num determinado período 

de referência, trabalharam ou tinham trabalho, mas não trabalharam (por exemplo, pessoas em 

férias). Já a população desocupada é definida como aquelas pessoas que não tinham trabalho, num 

determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram 

alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.). 

 

A renda per capita média de Campos dos Goytacazes cresceu 83,62% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 371,75 em 1991 para R$ 490,87 em 2000 e R$ 682,59 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 32,04% no primeiro período e 39,06% no segundo. A extrema 

pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em 
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reais de agosto de 2010) passou de 15,66% em 1991 para 6,47% em 2000 e para 3,67% em 2010. A 

desigualdade diminuiu, o índice de Gini passou de 0,62 em 1991 para 0,56 em 2000 e para 0,55 em 

2010 (Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil) 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 62,34% em 2000 para 

61,38% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população 

economicamente ativa que estava desocupada) passou de 14,59% em 2000 para 10,19% em 2010 

(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). No ano de 2013, a maioria (61,4%) da 

população de Campos dos Goytacazes era classificada como não ativa, conforme apresenta o gráfico 

em sequência. 

 

 

Gráfico 33: Percentual de População Economicamente Ativa – Campos dos Goytacazes. Fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 

Em 2000, quase metade da população de Campos dos Goytacazes apresentava o 

rendimento mensal de até 1 salário mínimo e 77,37% até 2 salários mínimos. Esse quadro 

apresentou uma melhora na década seguinte. Em 2010, 15,37% da população de 18 anos ou mais 

apresentava rendimento médio de até 1 salário mínimo e quase dois terços da população ocupada 

obtinha o rendimento médio de até 2 salários mínimos.  
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Gráfico 34: Taxa de ocupação da população de 18 anos ou mais – Campos dos Goytacazes – 2013. Fonte: Atlas de 

Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. 

 

 A razão de dependência mede o peso da população em idade potencialmente inativa (0 a 14 

anos e 65 anos ou mais) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos). O percentual de 

dependência vem diminuindo quando comparamos os anos 1991, 2000 e 2010.  

 

Quadro 37: Razão de dependência por faixa etária do município de Campos dos Goytacazes. 

FAIXA ETÁRIA 
ANO 

1991 2000 2010 

Menos de 15 anos 119.698 111.149 107.288 

De 15 a 64 anos 236.255 267.913 318.672 

65 anos ou mais  20.337 27.927 37.773 

Razão de dependência 59,30% 51,90% 45,50% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

O rendimento nominal mensal pode ser definido como o rendimento médio mensal por 

situação de domicílio, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar, segundo IBGE. A classe 

de rendimento que apresentou maior variação de domicílios entre as décadas 2000 e 2010, foi o 

domicílio com rendimentos de até ¼ de salário mínimo, com aumento de 446% na década. 
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Quadro 38: Número de domicíl io por classes de rendimentos e variação decenal – anos 2000 e 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, Censo Demográfico (2010). 

 

 A faixa de rendimento central do município, ou seja, de 3 a 5 salários mínimos apresenta 

considerável estabilidade, indicando que a classe média será o ponto de inflexão da trajetória de 

variações positivas nas classes de rendimentos de até 3 salários mínimos. 

 

 Valor Adicionado 

 

 O cenário contemporâneo vem sendo caracterizado por significativas mudanças nas áreas 

social, política e econômica. A demonstração do valor adicionado é parte integrante deste novo 

grupo de relatórios desenvolvidos pela contabilidade para assistir melhor essas necessidades 

emergentes, visando principalmente, a evidenciar o papel social das empresas, apresentando 

claramente a riqueza gerada, para que toda a sociedade conheça sua função positiva na criação de 

valor para a comunidade (Cosenza, 2003). 
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O valor adicionado tem influência direta no crescimento e/ou desenvolvimento econômico 

e social dos municípios, uma vez que ele abrange os três setores econômicos sendo eles agricultura, 

indústria e serviços, estes os principais responsáveis pela economia local de cada região. Portanto, 

pode-se dizer que o desenvolvimento municipal dar-se-á através do que ele mesmo gera e/ou 

produz, pois é através de cada setor da economia que se representa o seu desenvolvimento 

econômico e seu valor adicionado, sendo base para os repasses aos municípios o que gera recursos 

para a gestão municipal, assim verifica-se relevante realizar tal pesquisa, pois são os índices 

econômicos que servem de base para gestões futuras em relação a agentes macroeconômicos  

(BORTOLOTTI e HRYCYK, 2013).  

 

 O valor adicionado pode ser definido segundo várias concepções, no âmbito macro ou 

microeconômico (MARTÍNEZ, 1996). Segundo Garcia e Vasconcelos (2004), pode ser definido como 

o valor que se adiciona ao produto em cada estágio da produção, ou seja, é a renda adicionada em 

cada setor produtivo. Desse modo, para se chegar ao produto final da economia basta somar o valor 

adicionado a cada estágio da produção. Dessa maneira, relaciona-se ao cálculo do que cada 

atividade econômica adicionou ao valor do produto final, nas etapas da produção, assim o valor 

adicionado é encontrado pela diferença entre o valor das vendas menos os custos dos bens 

intermediários. 

 

 O quadro a seguir apresenta o valor adicionado para as atividades econômicas: 

agropecuária, indústria, serviços e administração pública, de acordo com dados do IBGE.  

 

Quadro 39: Valor adicionado segundo as atividades econômicas – valores em R$ 1.000,00 (2010). 

ANO 

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (%) 

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1999 2,07 50,51 47,42 16,29 

2000 1,41 67,12 31,47 10,43 

2001 1,33 65,83 32,84 11,08 

2002 1,03 69,81 29,16 10,35 
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2003 0,94 73,35 25,70 9,49 

2004 0,94 74,60 24,46 8,79 

2005 0,52 80,45 19,03 6,94 

2006 0,38 84,32 15,31 5,89 

2007 44,00 80,58 18,98 7,27 

2008 0,27 84,73 15,00 5,87 

2009 0,79 71,62 27,60 9,06 

2010 0,46 73,84 25,70 8,34 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

 

Conforme Heineck (2010), o produto gerado em uma economia de mercado por um período 

de tempo é determinado pela demanda agregada, ou seja, quanto os agentes econômicos gastaram 

em determinado período de tempo. Os fluxos de produção de renda e de despesas são passíveis de 

serem acompanhados a partir de um sistema contábil que identifique e relacione transações 

relevantes a serem medidas ao longo do tempo. 

 

O quadro abaixo apresenta o valor adicionado bruto por atividade econômica, Produto 

Interno Bruto e Produto Interno Bruto per capita do município. 

 

Quadro 40: Valor adicionado bruto por atividade econômica, PIB e PIB per capita do município.  

Ano 

Valor (R$ 1000,00) 

Valor adicionado bruto Impostos 

sobre 

produtos 

PIB a preços 

de mercado 

PIB per 

capita 

(R$) 
Total Agropecuária Indústria Serviços (1) 

Administração 

Pública 

1999 3.491.177 72.421 1.763.250 1.655.507 568.886 123.350 3.614.527 8.748 

2000 5.516.159 77.755 3.702.499 1.735.905 575.164 128.747 5.644.907 13.803 

2001 5.856.186 77.832 3.855.131 1.923.223 648.759 153.606 6.009.792 14.574 

2002 7.652.070 78.680 5.342.273 2.231.117 791.641 202.524 7.854.594 18.890 

2003 9.359.729 88.315 6.865.763 2.405.651 888.679 212.689 9.572.418 22.831 

2004 10.790.721 101.044 8.049.972 2.639.705 949.000 250.285 11.041.006 26.116 

2005 16.383.676 85.934 13.180.493 3.117.250 1.136.942 269.723 16.653.399 39.073 

2006 22.822.678 86.113 19.243.338 3.493.228 1.344.408 311.629 23.134.307 53.842 
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Ano 

Valor (R$ 1000,00) 

Valor adicionado bruto Impostos 

sobre 

produtos 

PIB a preços 

de mercado 

PIB per 

capita 

(R$) 
Total Agropecuária Indústria Serviços (1) 

Administração 

Pública 

2007 20.488.112 91.138 16.509.089 3.887.884 1.489.667 323.686 20.811.798 48.836 

2008 28.777.760 78.734 24.382.368 4.316.658 1.690.288 347.949 29.125.709 67.446 

2009 19.579.908 153.939 14.022.337 5.403.632 1.773.877 577.660 20.157.567 46.445 

2010 24.537.808 112.836 18.119.035 6.305.937 2.047.106 775.372 25.313.179 54.608 

Legenda: (1) A atividade econômica Serviços inclui a Administração Pública. Fonte: IBGE, 2012.  

 

Segundo dados anuais do IBGE, do ano 1999 até 2010, quanto a participação das atividades 

econômicas de acordo com o setor, verifica-se que o ramo da indústria é o mais expressivo, sendo 

responsável por mais da metade das atividades econômicas em todos os anos.  

 

Quadro 41: Distribuição percentual do valor adicionado bruto por atividade econômica. 

ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 

ADICIONADO BRUTO 

Agropecuária 0,30% 

Indústria 44,40% 

Serviços 44,2 

Administração Pública 11,20% 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

Conforme dados do IBGE, o setor industrial foi o destaque (44,4%) na participação das 

atividades econômicas no ano de 2012. A região tem recebido diversos investimentos decorrentes, 

principalmente, da atividade econômica gerada pela produção de petróleo e gás natural. As 

atividades econômicas ligadas a Serviços obteve o segundo maior valor (44,2%). A Administração 

Pública apresentou 11,20 % de valor adicionado, enquanto o setor agropecuário apresentou apenas 

0,3% de participação. O quadro abaixo apresenta a participação nas atividades econômicas anual 

de 1999 à 2010 por setor de atividade. 

 

Quadro 42: Participação das atividades econômicas no valor adicionado bruto - Campos dos Goytacazes - 1999 – 2010. 
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ANO 
PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS (%) 

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA SERVIÇOS (1) 
ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

1999 2,07 50,51 47,42 16,29 

2000 1,41 67,12 31,47 10,43 

2001 1,33 65,83 32,84 11,08 

2002 1,03 69,81 29,16 10,35 

2003 0,94 73,35 25,70 9,49 

2004 0,94 74,60 24,46 8,79 

2005 0,52 80,45 19,03 6,94 

2006 0,38 84,32 15,31 5,89 

2007 44,00 80,58 18,98 7,27 

2008 0,27 84,73 15,00 5,87 

2009 0,79 71,62 27,60 9,06 

2010 0,46 73,84 25,70 8,34 

Fonte: IBGE, 2012. 

 

5.4.10. Área de Influência Direta 
 

Para melhor diagnosticar a área de influência direta do meio socioeconômico, foi realizado 

uma análise qualitativa com entrevistas no Bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes . Foi 

aplicado um questionário estruturado de dezoito questões múltipla escolha. As questões foram 

baseadas nos questionários formulados por Freitas et al (2002), Takahashi (1998) e Barros (2003), 

evidentemente, foram realizadas algumas alterações para que atendesse as exigências da 

INSTRUÇÃO TÉCNICA PRES/CEAM NO 02/2016 (Figura abaixo). Segue o questionário em anexo. 
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 Caracterização da Estrutura Fundiária da AID 

 

O Bairro de Santa Cruz é circundado por vários canaviais, onde a maioria da população 

trabalha na indústria sucroalcooleira. Historicamente, o setor sucroalacooleiro sempre teve uma 

forte influência na economia do município de Campos dos Goytacazes. 

 

Na Região Norte Fluminense, onde a cana-de-açúcar é a principal lavoura, essa atividade 

encontra-se em declínio e os estabelecimentos que cultivam cana têm apresentado retração de área 

e produtividade ao longo das décadas de 80 e 90 (IBGE, 2000), ao contrário do que ocorre em outras 

regiões agrícolas mais dinâmicas. O setor sucroalcooleiro do Estado do Rio de Janeiro ocupava na 

década de 60, o 3o lugar no ranking nacional, como o estado produtor de açúcar, aparecendo em 1o 

lugar, o estado de Pernambuco e em 2o lugar, o estado de Alagoas.  

 

O Estado do Rio de Janeiro foi perdendo, ao longo das últimas décadas, posições no ranking 

entre os estados. Enquanto o setor sucroalcooleiro cresce no país, declina no Estado do Rio de 

Janeiro. Quanto à área cultivada com cana, vale citar que, nos anos 70, a importância da 

agroindústria sucroalcooleira da Região Norte Fluminense era relevante para a economia regional, 

tanto que a Sede da Superintendência Regional do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), no estado 

do Rio de Janeiro, foi instalada no município de Campos dos Goytacazes. Observa-se que havia 

tendência de crescimento para o setor sucroalcooleiro na década de 70. A fusão, expansão, 

modernização das usinas e a criação do PROALCOOL foram alguns dos acontecimentos que 

trouxeram modificações nas práticas agrícolas e industriais para o setor sucroalcooleiro na Região 
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Norte Fluminense. Existia entusiasmo entre os atores envolvidos com o processo produtivo do setor 

sucroalcooleiro.  

 

Segundo SANTANA (1984), cuidando exclusivamente da lavoura canavieira, existiam no 

estado do Rio de Janeiro no ano de 1975, 6.778 estabelecimentos agrícolas.comparando-se a área 

plantada em 1950 com a área plantada em 1980, houve um crescimento de 77% na área com cana 

plantada no Estado do Rio de Janeiro e um crescimento de 48% em Campos dos Goytacazes. Já na 

década de 90, devido, em grande parte, ao início da desativação do PROALCOOL e às mudanças na 

regulação do setor sucroalcooleiro com o corte de subsídios do governo para o setor, houve uma 

redução da área plantada, ao longo das safras. 

 

Os 5% maiores imóveis do município de Campos ocupavam em 1998 área equivalente a 

57,24% da área do município. Ao longo do período 1972-1998, a área ocupada pelos 5% de imóveis 

mais extensos variou ligeiramente em torno dos 60% da área total. A análise da concentração 

fundiária pelo prisma oposto, ou seja, pelo percentual de área ocupado pelas 50% menores  

propriedades, reforça o diagnóstico da alta concentração de terras em Campos. Se separarmos 

todas as propriedades rurais de Campos em dois grupos com igual número de imóveis e tomarmos  

a metade composta pelas menores propriedades, veremos que todas elas juntas não ocupavam, em 

1998, mais do que 4,22% da área total do município (Souza et al., 2007). 

 

A atividade canavieira em Campos se distingue daquela que é praticada nas demais regiões 

produtoras do Brasil pela grande representatividade dos mini e pequenos produtores. O Diagnóstico 

da cadeia produtiva da cana-de-açúcar no Estado do Rio de Janeiro informa que o número total de 

fornecedores de cana em Campos chegava em 2004 a pouco mais de 10 mil, dos quais cerca de 87% 

respondiam individualmente por uma produção de até 300 toneladas por safra. O Diagnóstico 

também constata que os fornecedores de menor volume de produção se concentram na zona da 

Baixada Campista. Estão praticamente 70% dos fornecedores que produzem até 300 toneladas de 

cana por safra. Já a zona de tabuleiro4 concentra 62% das unidades que produzem mais de 5 mil 

toneladas de cana por safra. A concentração dos pequenos produtores na zona de baixada decorre, 
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da seguinte razão: historicamente, a atividade canavieira concentrou-se na zona de baixada, tendo 

avançado de forma mais acentuada para a zona de tabuleiro somente nos últimos 30 anos. Em 

virtude do longo tempo em que a atividade foi introduzida na zona de baixada, o processo de 

transferência das propriedades por sucessão hereditária ocorre com elevada frequência. Como 

consequência, os imóveis, ao serem partilhados, têm cada vez mais reduzida a sua área, o que dá 

origem a novos pequenos produtores rurais. Já na zona de tabuleiro, que concentra os produtores  

de maior expressão, a maioria dos fornecedores iniciou a atividade canavieira em tempos  

relativamente recentes, a partir da implantação do Programa Nacional do Álcool (Proalcool).  

 

A alta concentração fundiária de Campos e a versão da reforma agrária já realizada de forma 

espontânea‘ (mediante sucessão hereditária). Tomada de modo geral, a zona rural de Campos 

apresenta forte concentração fundiária, como demonstram os estudos de Souza et al (2007) aqui 

citados. Considerada especificamente a parcela do território campista situado na zona da Baixada 

Campista, é forte a presença dos minifúndios. Vale realçar que, apesar da longa história da 

monocultura da cana em Campos, cerca de 45% da área rural do município estão fora da esfera 

dessa cultura (VEIGA et al, 2006:). Isto significa que nem tudo o que se diga sobre a cultura da cana 

em Campos pode ser estendido mecanicamente ao conjunto da área rural do município. As figuras 

abaixo mostram canaviais na adjacência do empreendimento em questão.  
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Figura 77: Canaviais na adjacência do empreendimento em questão, Campos dos Goytacazes, RJ.  

 

 

 
Figura 78: Canaviais na adjacência do empreendimento em questão. Campos dos Goytacazes, RJ. 
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 Bairro de Santa Cruz 

 

Segundo IBGE (2010) e entrevistas com a população do Bairro de Santa Cruz é basicamente 

composta por operários da indústria sucroalcooleira possuindo 632 habitantes dentre estes 47% de 

mulheres e 53% de homens. Sendo a faixa etária predominante de 31 a 40 anos. Apresentando 222 

domicílios particulares e coletivos. No bairro de Santa Cruz mais de 70% dos habitantes são da cor 

parda. Figuras abaixo. 

 

 

Gráfico 35: Cor dos habitantes do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes. 

 

 

Gráfico 36: Faixa etária dos habitantes do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes  
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Nas entrevistas realizadas no Bairro de Santa Cruz foi verificado que as residências não 

possuem rede de esgoto. O sistema de esgotamento sanitário é feito por fossa séptica.  

 

A coleta de lixo é realizada pela prefeitura de Campos dos Goytacazes. O abastecimento de 

água é realizado pela CEDAE. O Sistema de Energia é fornecido pela AMPLA. O Bairro de Santa Cruz 

possui uma escola Municipal e o uma Creche Figura a seguir. 

 

 

Figura 79: Escola Municipal no bairro de Santa Cruz, Campos dos Goytacazes, RJ . 

 

 

Figura 80: Creche Vera Pretyman, bairro de Santa Cruz, Campos dos Goytacazes, RJ. 
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O grau de instrução demonstra qual a escolaridade do indivíduo. É, por definição, o 

cumprimento de um determinado ciclo de estudos. Se um indivíduo completou todos os anos de 

um ciclo e for aprovado, diz-se que este obteve o grau de escolaridade do ciclo em questão. 

 

O bairro de Santa Cruz mais de 60% possui Ensino Fundamental e menos de 10% com Ensino 

Superior Incompleto. Figura abaixo. 

 

 

Gráfico 37: Grau de instrução dos habitantes do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes. 

 

Como já foi citado neste relatório a maioria da população do bairro Santa Cruz trabalha na 

indústria sucroalcooleira, sendo o salário médio entre 1 a 5 salários. Figuras abaixo. 
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Gráfico 38: Ocupação dos habitantes do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes. 

 

 

Gráfico 39: Renda dos Moradores do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes, RJ. 

 

No bairro Santa Cruz, predominam entre 4 a 5 pessoas residentes em suas casas. e pessoas 

que trabalham na casa são entre 1 a 2 pessoas. Figura abaixo. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Empregado da
Indústria

Empregado
Comercial

Profissional
Liberal

Dona de Casa Aposentado Estudande

Ocupação

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 a 5 salários 6 a 10 salários

Renda



  
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Diagnóstico Ambiental 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

V - 262 

 

 

Gráfico 40: Moradores na casa do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes, RJ. 

 

 

Gráfico 41: Trabalhadores na casa do bairro de Santa Cruz, Campos de Goytacazes, RJ. 

 

O sistema de transporte coletivo rodoviário é feito por quatro linhas de ônibus Rio Preto, 

Tererê, São Fidelis O transporte mais utilizado pela maioria da população é o ônibus. Figura abaixo. 
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Gráfico 42: Transporte mais util izado pela população do Bairro Santa Cruz. 

 

 

Figura 81: Linha de ônibus Fidelis, no bairro de Santa Cruz. 
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Figura 82: Linha de Ônibus Brasil, no bairro de Santa Cruz. 

 

 

Figura 83: Policia Municipal do Estado do Rio de Janeiro, bairro Santa Cruz 
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Figura 84: Igreja no bairro de Santa Cruz. 

 

 

Figura 85: Praça pública no bairro de Santa Cruz 
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Figura 86: Praça pública no bairro de Santa Cruz. 

 

Com relação à perspectiva de implantação do complexo, a grande maioria dos moradores  

entrevistados apresentou-se favorável (100% Bom), apontando expectativas como a geração de 

emprego, a possibilidade de valorização dos imóveis e o aumento na segurança. Não ocorre nenhum 

tipo de associação no Bairro Santa Cruz. 

 

Percepção Ambiental  

 

A percepção ambiental é hoje, a consciência e prática de ações individuais e coletivas, 

desse modo, o estudo da percepção ambiental é de tal relevância para que se possa compreender 

melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, suas satisfações e 

insatisfações, expectativas, julgamentos e condutas (PACHECO e SILVA, 2007). 

 

Diante da aceleração monopolista do modelo de produção econômica, que se iniciou com 

a revolução industrial e se intensifica cada vez mais (AMORIM FILHO, 2003) a exploração 

descontrolada dos recursos naturais, assim como a cultura do consumo, faz-se necessária a 

aplicação dos estudos e programas de educação e percepção ambiental, na tentativa de se 

alcançar uma sustentabilidade capaz de prover  as necessidades sociais, partindo do pressuposto 
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de que através dos recursos naturais, a vida humana é sustentada, e assim cabem todas as 

possibilidades de explorá-los de maneira consciente. 

 

Deve estar atenta e centrada nas inúmeras diferenças relacionadas às percepções, aos 

valores existentes entre os indivíduos que compõem o cenário de uma cidade. Dessa forma, as 

diversas culturas, grupos socioeconômicos, desigualdades e realidades urbanas i rão influenciar 

diretamente na análise da percepção que se tem em relação à conservação do meio natural. Dentro 

desta proposição foi i introduzida apenas uma questão no questionário, “qual interesse por 

assuntos relacionados ao meio ambiente. Apenas 20% dos entrevistados tem algum interesse sobre 

assuntos relacionados com meio ambiente.  

 

A natureza é aquilo que observamos pela percepção obtida através dos sentidos. Nessa 

percepção sensível, estamos cônscios de algo que não é pensamento e que é contido em s i mesmo 

com relação ao pensamento. Essa propriedade de ser auto-contido com relação ao pensamento 

está na base da ciência natural, cujas relações mútuas prescindem da expressão do fato e do que 

se pensa acerca das mesmas (WHITEHEAD, 1994). 

 

5.4.10.1. Caracterização do Uso da água  
 

O uso predominante da água pelos habitantes do Bairro Santa Cruz é a pesca, sendo este 

uso considerado não consultivo. 

Segundo Moraes e Jordão (2002) enfatizam que os ambientes aquáticos são utilizados em 

todo o mundo com distintas finalidades, entre as quais se destacam o abastecimento de água 

(doméstico e industrial), a geração de energia, a irrigação, a navegação, pesca, a aquicultura, a 

harmonia paisagística, dessedentação de animais, preservação da fauna e da flora, criação de 

espécies, diluição e transporte de despejos. Os usos da água são classificados como usos de forma 

consuntiva e não consuntiva. Esta classificação ocorre em função da quantidade hídrica demandada 

e as perdas quali-quantitativas geradas após os usos. Figura a seguir. 
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Figura 87: Rio Paraíba do Sul, adjacente ao empreendimento. 

 

O uso consuntivo é aquele em que é retirada uma determinada quantidade de água dos 

mananciais, que depois de utilizada, é devolvida em quantidade menor e/ou com qualidade inferior, 

provocando prejuízos quali-quantitativos. De acordo com Tucci (2006), no Brasil, os usos 

consuntivos da água se distribuem em irrigação (63%), abastecimento humano (18%), setor 

industrial (14%) e uso animal (5%). O Ministério do Meio Ambiente (MMA), afirma que a estimativa 

da área irrigável no Brasil é da ordem de 29,6 milhões de hectares, sendo que no período de 1975-

2003 houve a incorporação média anual de 78 mil hectares de solos à prática da irrigação. O alto 

consumo de água neste tipo de atividade provoca perdas significativas, levando ao desperdício e à 

contaminação, tanto das águas superficiais quanto subterrâneas. De fato, uso eficiente no processo 

da irrigação pode controlar os prejuízos causados ao recurso hídrico e ao solo.  

 

Os usos da água nas indústrias variam de acordo com o ramo e a tecnologia de que dispõem 

em seus processos. A água é usada desde a sua incorporação nos produtos até a lavagem de 
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materiais, equipamentos e instalações, nos sistemas de refrigeração e geração de vapor. Porém, 

como todo uso consuntivo, uso industrial é um dos principais fatores de poluição hídrica. A água 

resultante do uso industrial pode carregar resíduos tóxicos, como metais pesados e restos de 

materiais em decomposição (Carvalho et al., 2007). 

 

Rebouças (2002) afirma que os usos não consuntivos utilizam a água em seus próprios 

mananciais sem precisar retirá-la do sistema de captação; ou após sua captação, retornam 

integralmente aos seus mananciais. Por exemplo: a geração de energia elétrica, a navegação, a 

diluição de efluentes, a pesca, a preservação da flora e fauna e a recreação. A navegação, um dos 

mais antigos meios de transporte, é também aquele que provoca menor impacto no ambiente, 

desde que se tomem as medidas necessárias para evitar acidentes com danos ambientais. O que 

talvez privilegie esse modo de transporte frente aos outros, com relação ao meio ambiente, é que 

a navegação em corrente livre não seciona nenhum ecossistema, uma vez que o rio ou lago faz parte 

de ecossistemas mais amplos (SANTOS, 2006). O aproveitamento da energia hidrelétrica é a 

principal forma de uso não consuntivo da água. No Brasil, as usinas hidrelétricas respondem por 

cerca de 90% da produção de energia elétrica (MMA/MEC, 2005).  

 

Além do alto custo da construção, usinas hidrelétricas de grande porte geralmente causam 

grande impacto ambiental nas regiões onde são instaladas, pois tendem a alagar áreas extensas, 

com sérios reflexos sobre o meio físico, os ecossistemas, a qualidade da água e sobre a população 

local, necessitando da adoção de critérios de construção e localização que minimizem os impactos 

ambientais. Outras formas de uso não consuntivo são as atividades relacionadas à recreação, lazer, 

harmonia paisagística e turismo. Elas estão diretamente relacionadas  à qualidade da água, 

principalmente aquelas destinadas à recreação de contato primário, como a natação, o esqui -

aquático e o mergulho, que devem seguir os padrões estabelecidos pelo CONAMA 357/005. No 

entanto, todas estas atividades (consultivas e não consultivas), em maior ou menor escala, 

oferecem riscos ao ambiente aquático quando manejadas sem controle e fiscalização adequados.  
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5.4.11. Arqueologia 

 

 Este diagnóstico tem como objetivo determinar a possibilidade de ocorrência de vestígios ou 

sítios arqueológicos na área da atividade de extração e beneficiamento de calcário.  

 

Este trabalho atende as diretrizes da Portaria nº 230, de 17/12/2002 do IPHAN, que dispõe 

sobre a realização de estudos arqueológicos associados ao processo de licenciamento, que indica 

para a fase de licença prévia a execução de diagnóstico arqueológico, baseado na revisão da 

bibliografia e levantamentos de campo. 

 

 Metodologia 

 

Com o intuito de avaliar a possibilidade de presença de sítios e vestígios arqueológicos na 

área potencialmente afetada pelo empreendimento, foram realizados os passos metodológicos  

descritos a seguir. 

 

 Revisão da bibliografia disponível, em especial dos estudos realizados em todo o litoral do 

estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a pequena quantidade de dados específicos para a 

área de estudo. 

 Entrevistas com os moradores e frequentadores da área de estudo. Nestas entrevistas foi 

perguntado para moradores locais se foi avistado ou encontrado algum vestígio arqueológico 

durante atividades desenvolvidas diariamente, ou se algum parente mais velho ou ancestral 

descrevia populações indígenas ou vestígios arqueológicos na área; 

 Revisão dos arquivos do IPHAN: foi realizada uma pesquisa nos arquivos de sítios 

arqueológicos cadastrados no IPHAN visando determinar a existência de sítios arqueológicos 

no terreno do empreendimento; 

 Caminhamento de campo, em que foram vistoriadas todas as diferentes áreas do terreno do 

empreendimento, visando verificar a presença de vestígios arqueológicos em superfície e em 

cortes/escavações do terreno, bem como evidências indiretas de vestígios arqueológicos, 
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como alterações de cor ou microtopografia do terreno. 

 Avaliação de Atratividade da Área para as diversas culturas que habitaram a região: a 

avaliação da atratividade é um dos diversos métodos que permite verificar a possibilidade 

de uma área ter sido ocupada ou não por povos do passado. Nesta abordagem, os diversos 

compartimentos paisagísticos de uma área de estudo são analisados comparativamente 

levando em conta três fatores, descritos a seguir: 

 

 a presença de recursos naturais relevantes, ou seja, se a área dispunha de recursos 

que pudessem manter a vida social de um determinado povo. Quanto maior a 

quantidade de recursos maior a atenção que o compartimento tende a atrair; 

 a acessibilidade do compartimento a outros compartimentos com variedade de 

recursos naturais; a acessibilidade a recursos diversos dentro de um macroambiente, 

possibilitando a manutenção da vida social diferentes ciclos anuais e plurianuais; 

quanto maior esta acessibilidade maior a atenção que um compartimento vai ter para 

diferentes grupos sociais; 

 a posição estratégica/defensiva do compartimento; avalia-se a possibilidade de 

controle, a partir do compartimento analisado, do macroambiente ou a defesa em 

relação a possíveis inimigos. Quanto melhor esta posição mais atenção o 

compartimento vai ter para diferentes povos; 

 

A avaliação da atratividade dos compartimentos é uma abordagem baseada na premissa que 

os diferentes grupos avaliam de maneira diferente o ambiente, mas suas escolhas locacionais 

passam pela necessidade de recursos, acessibilidade a diferentes ecossistemas (para as culturas pré-

coloniais a acessibilidade a diferentes ecossistemas garantia um fluxo constante de alimentos 

durante o ano), e por determinantes de controle e proteção. Para cada diferente cultura ou povo 

estes determinantes podem ser diferentes. Esta metodologia depende de uma correta leitura das 

culturas que viveram na área e em suas escolhas locacionais.  

 

 Avaliação dos processos destrutivos atuantes na área: nesta avaliação são estudados os 
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processos destrutivos e as condições de preservação dos diversos tipos de materiais 

arqueológicos na área de estudo. 

 

A possibilidade de presença de vestígios arqueológico é maior nos compartimentos de maior 

atratividade e menor incidência de processos destrutivos ao longo do tempo, independente de 

avistamento de vestígios em campo ou não. A possibilidade de presença de vestígios é mínima em 

locais de incidência de processos destrutivos de grande intensidade (aquelas que provocam 

alteração muito grande nos perfis de solo). 

 

 Arqueológia da Área de Inserção 

 

Nesta parte do trabalho foi realizada uma revisão dos povos que podem ter ocupado a área de 

estudo, os tipos de sítios que podem ter sido legados por estes povos, e sua cultura material.  

 

 Populações Pré-históricas: existem ainda muitas contradições sobre os povos que ocuparam o 

litoral do Rio de Janeiro e os processos de ocupação desta região, mas existe uma concordância 

que este espaço foi ocupado por populações de pescadores coletores construtores de 

sambaquis, Populações de pecadores coletores com adaptações, populações de horticultores  

ceramistas (tradição Una), e por populações de horticultores e ceramistas associados à tradição 

Tupi-guarani. 

 

 Populações de pescadores e coletores, construtores de Sambaquis: estas populações se fazem 

presente no litoral do estado a partir de 8000 AP (classificados como fase Macaé ou Tradição 

Macaé, sud-tradição Mambucaba I, Sub-tradição Guapi, e Sub-tradição Macaé) sendo 

caracterizados pela dieta baseada em peixes e moluscos, mas principalmente pela construção 

de Sambaquis. Os sítios típicos destas populações são os Sambaquis. 

 

 Populações de pescadores e coletores, mais diversificados: estas populações são classificadas 

em várias tradições e fase (tradição Itaipu, fase Itaipu A e Itaipu B), sendo caracterizadas por 
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uma dieta baseada na pesca e coleta de moluscos, com diversificações como aumento de 

consumo de sementes, ou com uma maior importância da pesca. Estão associados a estas 

populações Sambaquis e sítios sobre dunas, com cultura material próxima a dos construtores  

de sambaquis. 

 

 Populações de Horticultores e Ceramistas da Tradição Una: estas populações parecem ocupar o 

médio vale do rio Paraíba do Sul em 1.430 AP (fase Mucuri) e no litoral a 1060 AP (fase Una), 

provavelmente provenientes do atual território de Minas Gerais. Os registros destas populações 

estão associados a artefatos de cerâmica simples.  É possível que estes grupos sejam 

aparentados ao Puri-Coroados e Goitacazes do período histórico. A esta fase Mucuri está 

vinculado o Sítio Caju, situado em Campos dos Goitacazes, com datação de 1450-850 AP. A 

Tradição Una parece ser originária da região amazônica e expandiu-se para o sudeste a partir do 

noroeste de Minas Gerais, passando pelo norte de São Paulo, pela Serra Fluminense, Baixada de 

Campos e litoral do Rio de Janeiro, atingindo por fim o Estado do Espírito Santo.  Tais grupos 

humanos ocuparam não apenas grutas em Minas Gerais e na Serra Fluminense como também 

locais a céu aberto. Sua cerâmica está representada em sua maioria por vasilhames pequenos  

de forma arredondada (as mais antigas lembram a forma das cabaças), a exceção das urnas 

funerárias, e é considerada tecnologicamente bem-feita. Há ainda ocorrência de material lítico 

lascado, polido e picoteado, variados adornos encontrados junto aos enterramentos e, nos sítios 

com melhor preservação, farto material têxtil e vegetal. No Rio de Janeiro, o sítio arqueológico 

que mais se destaca é o sítio do Caju. Pesquisas realizadas demonstram que as populações pré-

históricas da Tradição Una apresentam diversas formas de enterramentos, fato comprovado 

pelos dados obtidos no estudo deste sítio. No caso específico do sítio do Caju (RJ-MP-QS), 

Campos, RJ, uma grande aldeia de um grupo ceramista e horticultor, as diferenciações 

observadas nos ritos funerários sugerem correlações às condições individuais como classe 

etária, sexo, patologias e valor pessoal (status). 

 

 Populações de Horticultores e Ceramistas da Tradição Tupi-guarani: estas populações estavam 

presentes no litoral do Rio de Janeiro a 800 AP, sendo provenientes do atual estado de São 
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Paulo, sendo caracterizados por uma dieta variada que incluía a caça, a coleta, a pesca e a 

horticultura. Estes grupos são bem conhecidos devido ao seu conato com europeus. 

Aparentemente estas populações tiveram uma presença menos marcantes no litoral norte do 

estado. 

 

 Populações do período de contato: o período de contato se estendeu da chegada dos 

Portugueses ao Brasil até a ocupação definitiva do território por volta da metade do século XVII. 

Neste período os europeus disputaram com as populações indígenas o espaço do norte 

fluminense. A área de interesse foi ocupada por populações indígenas identificadas como 

Goitacazes, Puri e-Coroados. Como resultado desta disputa as populações Goitacazes foram 

exterminadas e as demais populações reunidas em aldeamentos. 

 

 Populações Goitacazes: as populações Goitacazes estavam presentes no território norte 

fluminense no momento da chegada dos Portugueses, tendo se oposto ferozmente a invasão. 

Foram responsáveis pelo fracasso das tentativas de invasão até a metade do século XVIII. Estas 

populações estavam bem adaptadas ao ambiente de mangues e alagadiços do delta do Paraíba, 

pelo que se deduz dos principais relatos, e tinham sua dieta baseada na caça, coleta e 

horticultura, produzindo uma cerâmica simples. Evidências apontam que estes grupos são 

descendentes da tradição arqueológica Una, e sua filiação ao grupo linguístico Macro-Jê. Após 

o contato, a cultura material destes grupos passou a incorporar elementos europeus  

(caracterizando os sítios de contato). 

 

 Populações Puri e Coroados: aparentemente estas populações chegaram à região em um 

momento posterior ao da chegada dos europeus, descendo o Rio Paraíba do Sul, talvez fugindo 

das ações de escravização de índios. Sua subsistência era baseada na Caça, Pesca e Horticultura, 

e sua cerâmica era simples. Após o contato, a cultura material destes grupos passou a incorporar 

elementos europeus (caracterizando os sítios de contato). 
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 Populações de Aldeamentos: fracassadas as primeiras tentativas de invasão europeia, novas 

estratégias mais efetivas foram colocadas em prática: a guerra e a catequização – aldeamento 

das populações indígenas. Ambas podem ser vistas no mesmo contexto, pois em muitos casos 

funcionariam juntas, com a guerra enfraquecendo os grupos indígenas, forçando-os a um 

arranjo com a Igreja, que levava a sua descaracterização e perda de suas terras. O aldeamento 

é caracterizado como um espaço retangular tendo como centro a Igreja, sendo as populações 

indígenas tuteladas por elementos Clero. A cultura material mesclava elementos da cultura 

indígenas e elementos da cultura europeia. 

 

 Populações do Período Histórico: as populações do período histórico serão divididas por fases 

históricas, sendo acrescidas as populações quilombolas. 

 

 Populações da fase de conquista do território: a etapa de conquista do território engloba todo 

o período desde as primeiras tentativas de colonização até a dominação do território (meados 

de 1650). As populações desta época estavam concentradas em pontos específicos do território, 

a partir dos quais esperavam ampliar sua área de atuação. Estes primeiros colonizadores  

estavam voltados para atividades de criação de gado. Sua cultura material era bastante limitada, 

os assentamentos eram bastante precários (e muitos tiveram duração efêmera) e as casas de 

madeira.   

 

 Populações da fase de predomínio da pecuária: esta etapa se inicia com a efetiva divisão do 

território e se estende até o momento em que a produção de açúcar ultrapassa a atividade de 

criação de gado em importância (1750). Os assentamentos desta época ainda são precários e as 

unidades residenciais eram de madeira (com pouca possibilidade de preservação). A cultura 

material é simples e pouco variada.  

 

 Populações da fase inicial da civilização da cana de açúcar (até 1800): no início da “civilização do 

açúcar” a cultura material ainda era quantitativamente pequena e pouco variada. As unidades 

residenciais tornam-se maiores e mais variadas, com aparecimento de espaços para escravos, A 
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estas unidades residenciais se acrescentam uma malha urbana mais desenvolvida e unidades 

associadas a unidades produtivas da igreja. A cultura material se diversifica assim como a 

estrutura social. 

 

 Populações da fase de apogeu da cana de açúcar: esta é a fase de máximo apogeu da “civilização 

do açúcar” indo de 1800 até meados do século XX. Os sítios arqueológicos deste período são 

muitos e variados, englobando a maior parte do patrimônio cultural do município, como as casa 

e espaços do entro da cidade, palacetes e fazendas. Também inclui o patrimônio indústria, como 

usinas, infraestruturas associadas, estradas de ferro, e núcleos residenciais associados a estas 

usinas.  

 

 População da segunda metade do século XX: na segunda metade do século XX o declínio do 

“açúcar” é marcante. Os espaços urbanos e rurais passam por degradação, não tendo sido 

gerados patrimônios específicos desta fase. 

 

 Populações Quilombolas: a população de escravos na região, principalmente durante a fase de 

apogeu da civilização do açúcar, era superior a população livre. Os registros históricos apontam 

a ocorrência de rebeliões e fugas, com formação de quilombos, muitos deles perfeitamente 

inseridos na estrutura econômica da região. Este tipo de assentamento localizava-se em locais 

mais periféricos do espaço regional, em posições estratégicas defensivas importantes. A cultura 

material destes assentamentos apresenta uma composição entre elementos europeus e 

africanos.  

 

 Avaliação das Dificuldades de Implantação de Assentamentos  

 

Ao longo do tempo arqueológico muitas áreas do município de Campos do Goitacazes 

encontravam-se impedidas para ocupação humana, ou por estarem ainda submersas, ou por serem 

áreas inundáveis.  
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A área do empreendimento e suas vizinhanças estiveram, durante um longo período do tempo 

arqueológico, indisponíveis para a ocupação humana, por encontrarem-se submersas. Levando em 

conta a evolução do delta do Paraíba do Sul, marcado pela formação de uma laguna de barreira, 

posteriormente preenchida por sedimentos, pode-se estabelecer que somente em períodos mais 

recentes a área encontrava-se imersa. 

 

Mesmo neste período mais recente (depois da última transgressão) a área estava sujeita a 

alagamentos periódicos, provavelmente com uma característica pantanosa, que tende a dificultar a 

implantação de assentamentos permanentes. 

 

 Avaliação Dos Processos Destrutivos Atuantes Ao Longo Do Tempo 

 

Ao longo do tempo arqueológico a área de estudo esteve submetida a processos 

geomorfológicos de deposição fluvio-marinha, fluvio-lagunas e fluvial, com potencial de destruir 

vestígios arqueológicos por ventura existentes, mas sem efetividade para destruir a totalidade dos 

vestígios eventualmente presentes. Tende a ter ocorrido também processo de erosão fluvial 

associado a enchentes, com maior potencial destrutivo. 

 

Os processos destrutivos foram bem mais intensos durante o período histórico, inicialmente em 

função do plantio de cana-de-açúcar, cuja implantação determina uma profunda alteração na 

estratigrafia do terreno.  

 

Posteriormente, a implantação das infraestruturas industriais (Usina Santa Cruz), da Estrada de 

Ferro, e da área urbana está associada a alterações das camadas de solo, portanto com alto 

potencial de destruição de vestígios arqueológicos por ventura existentes. 

 

Ao analisar as imagens de satélite referentes ao ano de 2001 pode-se verificar que o terreno do 

empreendimento apresentava um uso industrial intenso. Segundo morador tratava-se de uma área 

de tratamento dos efluentes da usina, possibilitando o reuso da água. Foram escavados canais 
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profundos na área, realizados aterros e dissecação dos solos, entre outras intervenções. Estas 

intervenções apresentam um alto potencial de destruição de vestígios arqueológicos por ventura 

existentes. 

 

Tendo em vista os processos atuantes, de grande potencial destrutivo, pode-se afirmar que a 

possibilidade de presença de sítios ou vestígios arqueológicos no terreno do empreendimento é 

nula. 

 

 Avaliação da Atratividade da Área 

 

A atratividade da área de estudo será avaliada a partir dos pontos de vista da disponibilidade de 

recursos (inclusive de terrenos para implantação de assentamentos), do ponto de vista da 

acessibilidade a recursos e ecossistemas diferentes, e a posição estratégica ou defensiva. Esta 

avaliação possibilita a dedução da possibilidade da área estudada ter sido escolhida por diferentes 

grupos humanos em detrimento de outras áreas vizinhas. Deve-se lembrar que a área analisada 

apresenta duas realidades bastante distintas. O terreno do empreendimento e sua vizinhança estão 

situados em áreas de baixadas tomadas por mangues durante todo o tempo arqueológico. Porém, 

uma parte da área está situada nas margens do Rio Paraíba do Sul, uma paisagem de margem de rio 

ocupada por uma vegetação do tio Mata. 

 

 Atratividade do Ponto de Vista Recursos Disponíveis  

 

A área do empreendimento e sua vizinhança durante a maior parte do tempo arqueológico se 

caracterizou como uma área de baixada inundável ou inundada, possivelmente recoberta por 

vegetação de mangue. Os recursos de terreno para implantação de assentamentos permanentes  

podem ser considerados raros, mas este fato não pode levar a conclusões que não houve ocupação, 

tendo em vista os sítios do tipo Sambaqui existente no estado do Rio de Janeiro. As áreas de 

manguezais durante muito tempo foram consideradas desprovidas de recursos naturais, o que 

também deve ser relativizado em função da presença de grupos coletores e pescadores neste tipo 
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de ambiente. Recursos para a confecção de artefatos líticos são inexistentes ou de matérias primas 

para elaboração de artefatos cerâmicos (estes podem ser conseguidos em terrenos próximos). 

A área situada à beira do Rio Paraíba do Sul encontrava-se emersa em períodos posteriores a última 

transgressão marinha, dispondo de uma grande variedade de recursos. 

 

 Atratividade do Ponto de Vista da Acessibilidade a Diversos Ecossistemas  

 

A área de estudo apresenta uma boa acessibilidade a vários ecossistemas e recursos naturais, 

principalmente em função de sua proximidade com o Rio Paraíba do Sul. Neste sentido, as áreas 

mais próximas ao rio apresentam uma atratividade maior.  

 

 Atratividade do Ponto de Vista da Posição Estratégica e Defensiva 

 

Do ponto de vista estratégico ou defensivo a área não apresenta nenhuma característica positiva 

evidente. Os terrenos muito baixos em geral representam uma desvantagem do ponto de vista 

estratégico e defensivo. As margens de rios, apesar de sua característica estratégica de controle de 

passagem, somente são estratégicas quando associadas a um acidente geográfico marcante, como 

elevação, curva do rio, ilha, promontório, corredeira. 
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CAPÍTULO VI – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

6.1 Metodologia da Avaliação dos Impactos Ambientais 

 

Nesse item, define-se o esboço teórico a ser utilizado na execução da análise e descri-

ção dos componentes do EIA resultante da metodologia geral utilizada (e anteriormente des-

crita) e as especificidades do ambiente e do empreendimento. Deste esboço teórico fazem 

parte as seguintes etapas: 

 

 Descrição dos elementos de análise, ou seja, as características ambientais rele-

vantes, que podem sofrer alterações ambientais negativas ou positivas, que se-

rão utilizadas nas análises multidisciplinares típicas de um EIA;  

 

 A determinação dos espaços e do horizonte temporal onde ocorrerão os im-

pactos ambientais e que balizarão e limitarão as análises a serem realizadas;  

 

 A descrição dos critérios de avaliação dos elementos de análise para fins de 

análise de cenários;  

 

 A definição dos critérios de valoração dos impactos ambientais que serão utili-

zados na análise dos impactos.  
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Elementos de Análise 

 

Os elementos de análise são características do meio que podem sofrer alterações po-

sitivas ou negativas, seja pela ação dos processos modificadores existentes, seja pelos impac-

tos ambientais derivados do empreendimento. 

 

Os elementos de análise devem representar a diversidade do ambiente, de forma que 

a análise realizada leve em conta a multiplicidade das modificações e impactos que podem 

ocorrer.  

 

Assim, os elementos de análise englobam os fatores ambientais, a dinâmica dos pro-

cessos atuantes, e os problemas e potenciais ambientais da área. Esses diferentes tipos de 

elementos de análise permitem uma visualização de todo o leque de impactos que pode ocor-

rer no ambiente. 

 

Existe uma relação íntima entre todos esses diferentes tipos de elementos de análise, 

o que faz com que a modificação em um elemento individualmente repercuta em todos os 

demais. 

 

6.1.1. Fatores Ambientais 

 

Os fatores ambientais são as características concretas individuais do ambiente, po-

dendo ser materiais ou imateriais; são as formas concretas ou deduzidas existentes numa de-

terminada área, determinadas a partir dos diagnósticos e prognósticos realizados. Os fatores 
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ambientais podem ser divididos de acordo com os meios e compartimentos ambientais em 

que estão inseridos, e serão descritos a seguir: 

- Formas Geobiofísicas: 

Quadro 1: Compartimentos ambientais e seus respectivos fatores, quanto às formas geofísicas. 

Compartimento Fator Ambiental 

Atmosfera Microclima  

Ruídos 

Qualidade do ar 

Geosfera Encosta 

Baixada 

Pedosfera Fertilidade e produtividade do solo 

Morfologia e Física do solo 

Hidrosfera Escoamento 

Canais 

Áreas inundáveis 

Águas subterrâneas Águas subterrâneas 

Vegetação Floresta Ombrófila 

Área de transição 

Pastagens 

Formação invasora  

Fauna Fauna terrestre e Avifauna 

Espécies peridomiciliares 

Vetores de doenças 

Qualidade da Água  Qualidade das águas superficiais 

Qualidade das águas do lençol freático 

 

- Formas Socioeconômicas 

 

Quadro 2: Compartimentos ambientais e seus respectivos fatores, quanto às formas socioeconômicas. 

Compartimento Fator Ambiental 

Ocupação e uso do solo Espaços residenciais 

Espaços turísticos 

Espaços desocupados 

Atividade agrícola 
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Serviços Serviços (iluminação, telefonia e TV a cabo) 

Educação Quadro de educação 

Transporte Sistema viário 

População Baixo nível de renda 

Classe média 

Economia Empreendimentos imobiliários 

Turismo e lazer 

Atividade agrícola 

Atividade comercial 

Atividade mineral 

Atividade industrial 

Refinaria de petróleo - Comperj 

Saúde Quadro de doenças 

Serviços de saúde 

Sistema sanitário Abastecimento de água 

Coleta de lixo 

Esgotamento sanitário 

Drenagem pluvial 

6.1.2. Processos  

 

Os processos são as transferências de matéria e energia existente dentro do ambiente, 

que estão associadas a vários fatores ambientais simultaneamente, dando conta da modifica-

ção dinâmica nesses elementos, sofrendo, transformações com essas modificações. 

 

Os processos/dinâmicas encontrados no ambiente em estudo são: 

 

a. Dinâmica Atmosférica: Responsável pelas características locais da atmosfera, sendo 

comandada pela dinâmica geral das massas de ar no hemisfério sul, e influenciadas pelas ca-

racterísticas topográficas e de uso do solo local; 

 

b. Geodinâmica: Trata-se da circulação de materiais geológicos da superfície da Terra, 

sendo também responsável pela modificação dos relevos. Apresenta 3 (três) momentos dis-

tintos: os processos de desagregação, transporte e sedimentação (fases do fenômeno erosão). 

Na zona de influência do empreendimento temos estes 3 momentos representados, sendo os 
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processos erosivos mais intensos nas encostas dos morros presentes, os de transporte asso-

ciados aos canais fluviais e a deposição associada às planícies de inundação e canais. Esse ciclo 

pode sofrer influência de modificações locais, como desmatamentos e ocupação e uso do solo. 

 

c. Hidrodinâmica: Trata-se da circulação local das águas após a precipitação; sendo um 

ciclo local, dominado por processos de escoamento superficial e em canais de drenagem; 

d. Ecodinâmica terrestre: Dominada pelas espécies de fauna e avifauna que têm as 

áreas vegetadas da área como áreas preferenciais de nidificação; 

 

e. Ecodinâmica aquática: Apresentam cadeias de transferência de matéria e energia 

(cadeias alimentares) representada principalmente pelas linhas de drenagem e áreas alaga-

das; 

 

f. Dinâmica urbana: Trata-se dos condicionantes do processo de urbanização da área, 

controladas por agentes heterogêneos, que levam a ocupação diferenciada dos espaços por 

favelas, áreas urbanas estruturadas, áreas de lazer e áreas de preservação ambiental. Este 

processo é, localmente, uma faceta do processo geral de ocupação e uso do solo na região; 

 

g. Dinâmica econômica: São as forças e condicionantes associadas às atividades de 

geração de renda na região, dominadas por diferentes atividades antrópicas existente; 

 

h. Dinâmica populacional: Trata-se do modo de vida das comunidades locais, a movi-

mentação, insumos e descartes gerados pela população local, estando subordinada a suas ati-

vidades. 
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Esses processos apresentam forte grau de interdependência e diferentes suscetibilida-

des de serem modificados pela transformação de fatores locais. 

 

6.1.3. Problemas 

 

Os problemas de uma determinada região são eventos (acontecimentos) ou caracte-

rísticas que causam transtornos ou à população local ou a um grupo específico de interessa-

dos. A noção de problemas incorpora, portanto, um juízo de valor, sendo o subconjunto de 

todos os eventos dentro de um ambiente que são considerados relevantes e negativos pela 

sociedade. 

 

A utilização de problemas como elementos de análise se prendem ao fato de que cada 

problema é a junção de vários fatores e processos, todos eles necessariamente relevantes na 

análise. Por outro lado, a percepção da melhora ou piora de um problema é mais direta e 

facilmente explicada que a de um fator ou processo ambiental ou social. 

 

Os problemas encontrados na área de influência do empreendimento são apresenta-

dos na tabela a seguir, de acordo com o meio físico, biótico ou antrópico.  

 

Quadro 3: Problemas ambientais na área de influência do empreendimento. 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

- Assoreamento de canais 

- Áreas Degradadas  

- Enchentes 
- Poluição das águas 
 

- Desmatamentos 
- Afugentamento da fauna 
- Alteração de ecossistemas terres-
tres 
- Alteração de ecossistemas aquá-
ticos 

- Vetores de doenças 
 

- Ocupação desordenada 
- Déficit de infraestrutura e servi-
ços 
- Geração de Resíduos sólidos 
- Doenças 
- Sub-habitação 
- Pobreza 
- Segurança pública 
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6.1.4. Potenciais 

 

Os potenciais de uma dada região podem ser descritos como o conjunto de caracterís-

ticas que possibilita a instalação de uma determinada atividade humana, de forma que esta 

seja variável e com operação otimizada. Os potenciais têm a mesma função dos problemas, 

facilitando o entendimento e a explicação dos efeitos positivos do empreendimento. 

 

Os potenciais são avaliados a partir das características, dos processos e problemas exis-

tentes num determinado ambiente, de forma a estabelecer o grau de dificuldade/facilidade 

para a implantação ou desenvolvimento de uma atividade humana. 

 

Os potenciais existentes para a área são: 

 Urbanização de classe média 

 Urbanização de classe baixa 

 Lazer-turismo 

 Centro comercial 

 Atividades agrícolas 

 Atividades minerais 

 Atividades industriais 

 

 

6.2. Esboço Geográfico 

 

As áreas de influência direta e indireta do empreendimento serão analisadas de forma 

a se estabelecer uma distinção dentro das próprias áreas, criando-se um mosaico de regiões 

individuais, que sofrerão os impactos ambientais previstos de forma diferenciada. 
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No caso do empreendimento em questão duas escalas serão levadas em conta, a es-

cala regional e a escala local. 

 

6.2.1. Escala Regional 

 

A área de Influência Indireta do empreendimento, devido ao porte e as relações soci-

ais, econômicas e culturais a serem desenvolvidas pelo empreendimento em questão, defi-

nem-se como sendo o município de Campos dos Goytacazes, este último, visto a proximidade 

do empreendimento com o município. 

 

6.2.2. Escala Local - A Vizinhança do Empreendimento 

 

A área de influência direta do empreendimento apresenta as seguintes microrregiões 

com características específicas: 

 

Quadro 4: Definição das áreas de influência do empreendimento e suas respectivas características. 

Áreas Região Características Principais 

Diretamente 

Afetada 

Área do Empreendi-

mento 

É definida como aquela a ser submetida às obras de implantação 

do empreendimento, correspondendo a Usina Termoelétrica, Li-

nha de Transmissão, Gasoduto e Adutora. 

Influência 

Direta 

Buffer de 2.500 m Corresponde aos Meios físico, biótico da área continental delimi-

tou-se um Buffer de 2500 metros de distância, tendo um ponto 

central nas futuras instalações do empreendimento, estando inse-

rida na bacia do baixo Paraíba. 

Meio Socioeconômico foi considerado o Bairro Santa Cruz, locali-

zado adjacente ao empreendimento. 
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Influência Indi-

reta 

Buffer 5.000 m Corresponde aos Meios físico, biótico delimitou-se um Buffer 5000 

metros de distância, tendo um ponto central nas futuras instala-

ções do empreendimento. Ao delimitado pela do Rio Morto e a 

leste pelo Valão do Jurerê.  

Meio Socioeconômico foi considerado o município de Campos, Rio 

de Janeiro. 

 

É nesse espaço diferenciado que os impactos ambientais irão se manifestar, apresen-

tando intensidade variada conforme a distância ao empreendimento e características próprias 

da região ou micro-região afetada. 

 

6.3. Horizontes Temporais dos Impactos 

 

Além da variação espacial, os impactos ambientais também irão sofrer alterações du-

rante todo o tempo de instalação e operação do empreendimento. Nesse sentido, é funda-

mental para a análise estabelecer períodos diferenciados de tempo dentro do tempo gerencial 

total. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer os marcos inicial e final do horizonte tem-

poral. O marco inicial da análise é obviamente o início da implantação da mineração, quando 

os impactos ambientais derivados do empreendimento começam a ser sentidos. 

 

O marco final é mais difícil de se estabelecer, uma vez que o tempo total da fase de 

encerramento no local depende de fatores sociais e econômicos variáveis, e os impactos am-

bientais derivados se propagam ao longo do tempo. Para solucionar tal problema o tempo 

gerencial do presente estudo deve ser estabelecido em 20 (vinte) anos, intervalo de tempo 

para além do qual qualquer prognóstico torna-se apenas especulação. 

 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

VI - 10 
 

Dentro deste intervalo de anos, o empreendimento e suas atividades modificadoras e 

impactos ambientais, sofrerão alterações marcantes. Podemos definir 02 (dois) períodos bá-

sicos, onde as atividades modificadoras do empreendimento se manifestarão: 

 

-Fase 1: Implantação – 6 meses a 1 ano: Essa fase terá início com as atividades de ter-

raplanagem e implantação das instalações físicas e tecnológicas, de acordo com o cronograma 

apresentado no capítulo Caracterização do Empreendimento (Leitura do Projeto). 

 

-Fase 2: Operação – 20 anos: Essa fase tem como marco o início da geração e trans-

missão de energia elétrica, conforme descrito no capítulo Caracterização do Empreendimento 

(Leitura do Projeto). 

 

Cada uma dessas fases terá atividades diferenciadas, sendo os impactos existentes 

e/ou sua intensidade também diferenciada. 

 

6.4. Tipos de Projetos/Empreendimentos 

 

No caso específico deste empreendimento de geração e transmissão de energia elé-

trica, este estudo subdividiu o empreendimento em 4 (quatro) partes para melhor entendi-

mento na identificação e avaliação dos impactos ambientais de cada atividade. Em seguida, 

apresenta-se a divisão: 

1: corresponde a implantação e operação da Usina Termelétrica – UTE, que en-

contra-se restrita a sua área; 

2:  corresponde a implantação e operação do duto de gás natural, também cha-

mado de gasoduto, que terá uma extensão de aproximadamente de 4,1 km, 

que se conectará com o Gasoduto Cabiúnas/Vitória- GASCAV; 
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3: corresponde a implantação e operação da linha de transmissão – LT, que terá 

a extensão de aproximadamente 3,4 km, que se conectará com a linha de trans-

missão de Furnas Centrais Elétricas; 

4: corresponde a implantação e operação da adutora, que terá uma extensão 

de aproximadamente de 400 metros. 

É importante destacar que, a descrição de cada projeto/empreendimento que compõe 

este estudo é apresentado no capítulo Caracterização do Empreendimento (Leitura do Pro-

jeto). 

 

6.5. Sistema de Pontuação dos Impactos Ambientais 

 

Dentro da análise dos impactos ambientais é necessário hierarquizar os impactos de 

acordo com um valor global, obtido a partir dos pontos de seus atributos. 

 

O objetivo dessa valoração não é determinar se o empreendimento apresenta maiores 

valores de impactos por meio da comparação do somatório das notas positivas e negativas, 

mas sim estabelecer a importância de cada impacto relativo aos demais. 

 

Uma vez determinados os impactos mais ou menos importantes, pode-se avaliar de 

forma mais segura as modificações causadas pelo empreendimento, quais as medidas mitiga-

doras que devem ser tomadas e qual a relevância destas medidas mitigadoras. 

 

Os atributos dos impactos ambientais que serão levados em conta nesta análise são: 
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Quadro 5: Atributos utilizados na Avaliação de Impactos Ambientais. 

 Atributos dos Impactos Ambientais  

Grau Abrangência Espacial Intensidade  

Relação Ocorrência Importância 

Efetividade Duração Sinergismo 

Reversibilidade Cumulatividade - 

Meio Magnitude - 

 

A seguir serão descritas as escalas de valor para cada um destes atributos. 

 

 Grau: 

 

O grau indica se um impacto é positivo, quando leva a melhoria da situação ambiental, 

ou negativo, quando causa a degradação do ambiente ou piora da qualidade de vida, assu-

mindo os valores: 

 

Quadro 6: Escalas de valores para o atributo “Grau” 

Critério Pontos 

Impacto Positivo + 1 

Impacto Negativo -  1 

 

  Relação: 

 

Tradicionalmente, os impactos são considerados diretos (primários) ou indiretos (de-

rivados), sendo os primeiros considerados, normalmente, mais importantes que os segundos. 

Essa diferença é bastante clara quando são usadas exclusivamente matrizes do tipo “check-

list”, mas torna-se muito difícil de se estabelecer quando se faz uma análise integrada do am-

biente, em função de uma série de retro-alimentações dentro de uma cadeia de impactos. 

Além disso, os impactos indiretos podem ser mais importantes que os impactos primários, 

ocasionalmente. 
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Por essas razões, apenas indicaremos se um impacto é direto ou indireto, não estabe-

lecendo pontos para este atributo, que não será utilizado na valoração dos impactos. 

 

 Meio: 

 

O meio indica em qual componente o impacto ambiental encontra-se inserido, assim 

como, onde irá apresentar seus efeitos. Destaca-se que, em alguns casos o impacto ambiental 

poderá afetar mais de um meio simultaneamente. Tendo em vista sua importância os meios 

são classificados da seguinte forma: 

Quadro 7: Escalas de valores para o atributo “Meio” 

Meios Sigla 

Meio Físico F 

Meio Biótico B 

Meio Socioeconômico SE 

 

 Abrangência Espacial: 

 

Indica a área geográfica que será afetada por um determinado impacto ambiental. 

Quanto maior a área afetada mais importante será o impacto ambiental. Tendo em vista a 

variedade de espaços encontrados no ambiente, elegemos a seguinte escala de pontos para 

este atributo: 

 

Quadro 8: Escalas de valores para o atributo “Abrangência Espacial” 

Critério Pontos 

Terreno do empreendimento + Parte da zona de influência direta 1 

Toda a zona de influência direta 2 

Toda a zona de influência direta + Parte da zona de influência indireta 3 

Toda a zona de influência indireta 4 

 

 Ocorrência: 
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A ocorrência é definida como o intervalo de tempo existente entre o início de uma 

atividade modificadora e o aparecimento de um impacto ambiental. Quanto menor este in-

tervalo mais importante será o impacto. Neste EIA será utilizada a seguinte tabela de pontos 

para este atributo: 

Quadro 7: Escalas de valores para o atributo “Ocorrência” 

Manifestação do impacto Pontos 

Longo Prazo 1 

Médio Prazo 2 

Curto Prazo 3 

Imediata 4 

 

 Duração Temporal: 

 

A duração representa o espaço de tempo no qual o impacto ambiental continuará atu-

ando. Quanto maior a duração mais importante é o impacto ambiental. A tabela de pontos 

deste atributo apresenta os valores a seguir: 

Quadro 8: Escalas de valores para o atributo “Duração Temporal” 

Tempo de ocorrência do impacto Pontos 

Fase 01 – Implantação I 

Fase 02 – Operação II 

 

 Reversibilidade: 

 

A reversibilidade indica a possibilidade de um impacto ambiental ter seus efeitos re-

vertidos por medidas mitigadoras ou não. Normalmente os impactos são classificados em re-

versíveis ou irreversíveis, porém existem diferentes graus de reversibilidade. Quanto menor a 

possibilidade de reversão mais importante é o impacto. A tabela abaixo explica os pontos uti-

lizados na qualificação deste atributo: 

 

Quadro 9: Escalas de valores para o atributo “Reversibilidade” 

Critério Pontos 

Impacto facilmente revertido, seja com medidas mitigadoras, seja naturalmente; 1 

Impacto que pode ser revertido com medidas mitigadoras, ou naturalmente com intervalo 
de tempo longo; 

2 
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Impacto que somente pode ser revertido com a utilização de técnicas muito dispendiosas 
ou situações onde a reversão será apenas parcial; 

3 

Impacto irreversível. 4 

 

 Cumulatividade: 

 

A cumulatividade e/ou acumulação são impactos que se acumulam no tempo ou no 

espaço, e resultam de uma combinação de efeitos decorrentes de uma ou diversas ações. A 

tabela de pontos deste atributo apresenta os valores a seguir: 

 

Tabela 6.7: Escalas de valores para o atributo “Cumulatividade” 

Critério Pontos 

Ausente 1 

Presente 2 

 

 

 Sinergismo: 

 

Sinergismos ou efeito sinérgico indica a possibilidade de os impactos se somarem ou 

se multiplicarem. A tabela de pontos deste atributo apresenta os valores a seguir: 

 

Quadro 10: Escalas de valores para o atributo “Sinergismo” 

Critério Pontos 

Ausente 1 

Presente 2 

 Efetividade: 

 

A efetividade indica a força de modificação que um impacto exerce ou pode exercer 

sobre um determinado ambiente. Quanto mais efetivo é um determinado impacto maior será 

sua intensidade e, por conseguinte, sua importância. 
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Tendo em vista as variações espaciais e temporais que sofrem os impactos ambientais, 

a efetividade é sempre uma medida da média dentro de uma determinada área (abrangência) 

e de um intervalo de tempo específico (duração). A efetividade de um impacto será qualificada 

dentro do seguinte quadro de pontos: 

 

Quadro 11: Escalas de valores para o atributo “Efetividade” 

Grau de modificações possíveis Pontos 

Menos que 30% de modificação de uma característica ambiental; 1 

Entre 30% e 60% de modificação de uma característica ambiental; 2 

Entre 60% e 90% de modificação de uma característica ambiental; 3 

Mais de 90% de modificação de uma característica ambiental 4 

 

 Magnitude: 

 

A magnitude indica a amplitude espacial e temporal de um impacto, sendo determi-

nada pela seguinte formula: 

 

MAGNITUDE = ABRANGÊNCIA x OCORRÊNCIA x CUMULATIVIDADE 

 

Quanto maior a magnitude, maior a importância do impacto ambiental, sendo o maior 

valor admitido 32 e o menor valor 1. 

 

 

 

 Intensidade: 

 

A intensidade é a medida da força modificadora do impacto, sendo determinada da 

seguinte forma: 
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INTENSIDADE = EFETIVIDADE x GRAU x REVERSIBILIDADE X SINERGISMO 

 

A intensidade varia numa escala de -32 a +32, dependendo se o impacto é positivo ou 

negativo, sendo que, quanto maior é o módulo da intensidade, maior é a importância do im-

pacto. 

 

 Importância: 

 

A importância de um impacto é o seu potencial de transformar o ambiente, em relação 

aos demais impactos considerados. É determinado da seguinte maneira: 

IMPORTÂNCIA = MAGNITUDE x INTENSIDADE 

 

Após a determinação da IMPORTÂNCIA na forma quantitativa será realizada a avalia-

ção qualitativa deste atributo, podendo ser classificada em cinco graus, de acordo com a com-

binação dos níveis de magnitude e intensidade, ou seja, pouca importância, importância, im-

portância significativa, muita importância e extrema importância. Em seguida, apresenta-se a 

descrição de cada grau: 

 

 Pouca Importância 

Quando a magnitude ou a intensidade são pequenas, o impacto poderá ser classificado 

como “pouca importância”. 

 

 Importância 

Quando a magnitude ou a intensidade apresentar níveis médios, o impacto tem “im-

portância”. 
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 Importância Significativa 

Quando a magnitude ou a intensidade apresentar níveis médios, porém significativo 

na avaliação do mesmo, o impacto é de “importância significativa”. 

 

 Muita Importância 

Quando a magnitude ou a intensidade apresentar níveis muito elevados, o impacto 

tem “muita importância”. 

 Extrema Importância 

Quando a magnitude ou a intensidade apresentar níveis extremamente elevados, o 

impacto tem “extrema importância”. 

 

Quadro 12: Matriz Combinatória de Magnitude x Intensidade 

INTENSIDADE 

M
A

G
N

IT
U

D
E 

  BAIXA REGULAR MÉDIA ALTA 

BAIXA PI I IS IS 

REGULAR I IS MI EI 

MÉDIA IS MI MI EI 

GRANDE IS EI EI EI 

 

Quadro 13: Classificação dos Impactos Ambientais 

N0 CLASSIFICAÇÃO 

1 Pouca Importância PI 

2 Importância I 

3 Importância Significativa IS 

4 Muita Importância MI 

5 Extrema Importância EI 
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Quadro 14: Matriz Combinatória de Valores de Magnitude x Intensidade 

M
A

G
N

IT
U

D
E

 

INTENSIDADE 

  BAIXA REGULAR MÉDIA ALTA 

BAIXA 8 8 8 16 8 24 8 32 

REGU-

LAR 
16 8  16 16 16 24 16 32 

MÉDIA 24 8 24 16 24 24 24 32 

GRANDE 32 8 32 16 32 24 32 32 

 

Ressalta-se que, quanto maior o módulo da importância, maior será a hierarquia do 

impacto entre a totalidade dos impactos ambientais existentes, e maior o grau de transfor-

mação que poderá causar no ambiente, em relação às transformações possíveis. 

 

6.6. Sistema de Notação dos Elementos de Análise 

 

A avaliação entre cenários está baseada na comparação da situação de cada elemento 

de análise nos cenários atual e futuro, com ou sem o empreendimento, estabelecendo-se a 

direção da variação positiva ou negativa da situação ambiental de cada elemento, permitindo 

a visualização das melhoras ou pioras do ambiente, como um todo e setorialmente. 

 

A situação ambiental dos elementos está ancorada em uma escala de valores, sendo 

que a pior situação ambiental apresentará notas mais altas. Escolheu-se uma escala de 0 a 3 
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para os valores da situação ambiental, correspondendo o valor 0 a situação ótima, o valor 1 a 

situação boa, o valor 2 a situações ambientais medianas, e o valor 3 a situações ambientais 

ruins. 

 

Quadro 15: Escala de Notação da Situação Ambiental dos Elementos de Análise. 

Descrição Pontos 

Situação ambiental boa 1 

Situação ambiental mediana 2 

Situação ambiental ruim 3 

 

Essa escala é muito genérica, não permitindo uma real avaliação dos elementos de 

análise. Assim foi necessário dividir os elementos de análise e aplicar a cada grupo uma escala 

adequada a sua realidade, com parâmetros máximos e mínimos próprios, mas obedecendo a 

notação acima. 

 

Os elementos de análise foram diferenciados em: 

 

 Fatores ambientais e processos do meio geo-biofísico; 

 Fatores ambientais e processos do meio socioeconômico; 

 Problemas; 

 Potenciais. 

 

 Fatores Ambientais e Processos do Meio Geo-Biofísico: 

 

Os fatores e processos geo-biofísicos serão classificados numa escala de 0 a 3 em rela-

ção ao seu grau de degradação comparado ao ambiente original da área de estudo, ou seja, a 

situação ambiental anterior à presença do homem na região. 
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Assim, teremos a seguinte escala de valores para os fatores ambientais e processos do 

meio geobiofísico: 

 

Quadro 16: Escala de valores para os fatores e processos ambientais do meio geobiofísico. 

Grau de degradação Nota 

Inexistente 0 

Pequeno 0,1 a 1 

Médio 1,1 a 2 

Alto 2,1 a 3 

 

 Fatores Ambientais e Processos do Meio Socioeconômico: 

 

Os fatores e processos do meio antrópico não podem ser referenciados à condição 

original do ambiente, tendo sido escolhidos valores internacionalmente aceitos como bons, 

médios e ruins para qualificar os fatores e processos dentro da escala de 0 a 3. A escala apre-

senta uma relação inversa, na medida em que os valores mais próximos de 0 representam 

uma melhor situação ambiental e os maiores valores representam situações ambientais pio-

res. 

 

Quadro 17: Situação em relação aos parâmetros adequados. 

Tipo de situação Nota 

Situação socioeconômica pior que os valores considerados adequados 2,1 a 3 

Situação socioeconômica próxima aos valores considerados adequados. 1,1 a 2 

Situação socioeconômica melhor que os valores considerados adequados. 0,1 a 1 

Situação ótima 0 

 

 Problemas Ambientais: 

 
Os problemas ambientais serão classificados numa escala de 0 a 3 de acordo com seu 

grau de criticidade (frequência, área atingida e grau de destruição) sendo que os problemas 

mais críticos receberão notas mais altas. 
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Quadro 18: Grau de criticidade dos problemas ambientais. 

Criticidade dos problemas Nota 

Problema inexistente  0 

Problema pouco crítico: frequência e magnitude pequena, poucos estragos causados; 0,1 a 1 

Problema semi-crítico: frequência ou magnitudes altas com poucos estragos; frequên-
cia e magnitude baixas mas com estragos relevantes; 

1,1 a 2 

Problemas muito críticos: frequência e intensidade altas e estragos relevantes 2,1 a 3 

 

 Potenciais Ambientais: 

 
O potencial de cada atividade, indutivamente determinada, será qualificado de acordo 

com o grau de possibilidade da instalação dessa atividade, que irá variar com as vantagens 

apresentadas versus as limitações existentes no ambiente a estas mesmas atividades. Neste 

caso a escala utilizada também é inversa, com os menores potenciais com valores mais altos, 

significando pior situação ambiental, e os potenciais mais altos, com valores menores, repre-

sentando situação ambiental melhor. 

 

Quadro 19: Valores de acordo com o grau do potencial das atividades. 

Grau do Potencial Valor 

Potencial alto para uma dada atividade: vantagens grandes e limitações pe-
quenas; 

0,1 a 1 

Potencial médio para uma dada atividade: vantagens pequenas sem limita-
ções ou vantagens grandes com muitas limitações; 

1,1 a 2 

Potencial baixo para uma dada atividade: vantagens pequenas e limitações 
grandes 

2,1 a 3 
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CAPÍTULO VII - PROGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

7.1 - Introdução 

 

A análise ambiental calcada na avaliação de cenário tem como objetivo estabelecer a 

performance ambiental do empreendimento comparando a situação do ambiente atual e de sua 

situação futura, com a situação ambiental após a implantação do empreendimento. 

 

Este tipo de avaliação permite uma melhor contextualização da performance ambiental, 

uma vez que a análise por impacto ambiental pode sobrevalorizar os impactos, já que estes são 

analisados individualmente. 

 

O procedimento para a realização desta avaliação parte da montagem de um modelo 

geográfico-ambiental, calcado no sistema multidimensional descrito nos capítulos Metodologia do 

AIA. 

 

A partir deste modelo do ambiente atual, monta-se um modelo da situação futura 

(prognóstico ambiental) tendo em vista os processos modificadores atuantes na área. O terceiro 

passo é a determinação do modelo da situação futura com o empreendimento, baseado nos 

impactos ambientais x fatores ambientais.  

 

Assim sendo os cenários escolhidos foram os seguintes: 

 

1. Cenário atual - resumo das características do ambiental atual, tendo como base o 

diagnóstico ambiental. 

 

2. Cenário tendencial - este cenário seria gerado pela intensificação das ocupações 

urbanas desordenadas, com o crescimento das comunidades de baixa renda por toda 
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a região, inclusive na área de intervenção do empreendimento em estudo, com o 

declínio total das atividades agrícolas.  

 

3. Cenário futuro com empreendimento - este cenário apresenta todo o terreno 

formado pelo empreendimento em estudo, com a implantação de toda a 

infraestrutura necessária para sua implantação e operação, considerando no raio de 

10 km no entorno os empreendimentos licenciados ou em licenciamento. 

 

Cada elemento de análise do modelo será quantificado com valores estabelecidos no 

Capítulo Metodologia do AIA, sendo feito uma avaliação dos elementos que sofreram melhora e 

piora, levando a comparação sobre cada um dos cenários. 

 

7.2 – Descrições dos Cenários Ambientais 

 

A seguir são apresentadas as descrições detalhadas dos modelos geográfico-ambientais para 

cada um dos cenários escolhidos. 

 

1. Cenário Atual 

 

Quadro 1: Tabela do cenário atual 

   Cenário Atual - Fatores Geobiofísicos 

Atmosfera Baixa degradação, causada basicamente pelo tráfego de veículos e presença de 

indústrias e atividades agrícolas no entorno; 

1,0 

Geosfera Média degradação devido à presença de atividades agrícolas pretéritas; 1,5 

Pedosfera Média degradação dos solos devido à presença de atividades agrícolas 

pretéritas; 

1,5 

Hidrosfera Média degradação, causada pela falta de saneamento na região e presença de 

atividades agrícolas. 

1,5 

Águas Subterrâneas Baixa degradação pela possível contaminação do lençol freático por defensivos 

agrícolas; 

1,0 

Vegetação Altamente degradada, com as áreas das baixadas modificadas pela agricultura; 2,5 
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Fauna Média degradação, causada basicamente pelo tráfego de veículos e presença de 

indústrias e atividades agrícolas no entorno; 

1,5 

Qualidade da água Baixa degradação pela possível contaminação do lençol freático por defensivos 

agrícolas; 

1,0 

  Cenário Atual - Processos Geobiofísicos  

Dinâmica 

Atmosférica 

Média degradação, em virtude da presença de indústrias e atividades agrícolas 

na área de influência do estudo; 

1,5 

Geodinâmica Média degradação devido à presença de atividades agrícolas; 1,5 

Hidrodinâmica Medianamente degradada, devido a ocupações antrópicas e possibilidade de 

poluição das águas por esgotos domésticos e uso de defensivos agrícolas; 

1,8 

Ecodinâmica 

Terrestre 

Média degradação devido à presença de atividades agrícolas; 1,5 

Ecodinâmica 

Aquática 

Medianamente degradada, devido a ocupações antrópicas e possibilidade de 

poluição das águas por esgotos domésticos e uso de defensivos agrícolas; 

1,8 

  Cenário Atual – Fatores Sócio-Econômico  

Ocupação/Uso do 

Solo 

Situação ruim - muitas áreas sub-aproveitadas e de expansão, ocupação muito 

rarefeita e desordenada (residências) principal atividade agrícola; 

2,5 

População Situação ruim – representada pelo contraste, com uma parcela de indivíduos 

vivendo em propriedades agrícolas decadentes; 

2,5 

Educação Situação ruim – apesar da boa infraestrutura do sistema educacional da região, 

principalmente no Centro de Campos, observa-se que ainda há na área em 

estudo parcela de indivíduos com baixo nível de escolaridade. No entanto, existe 

uma escola municipal na localidade; 

2,1 

Saúde Situação ruim – quantidade e qualidade insuficiente de estabelecimentos, 

dificuldades operacionais e falta de saneamento básico, sobrecarregam sistema 

de saúde local, apesar do município possuir bons estabelecimentos de Saúde 

Pública; 

2,1 

Transportes Situação ruim – devido à deficiência de transportes coletivos na área em estudo; 2,1 

Serviços Situação ruim - falta de abastecimento local e baixa acessibilidade para 

populações mais pobres; 

2,1 

Sistema Sanitário Situação ruim – ausência de sistema de esgoto na região do estudo e drenagem; 2,1 

  Cenário Atual – Processos sócio-econômicos  

Dinâmica 

Populacional 

Situação ruim – possibilidade de ocupação desordenada pela população de baixa 

renda, sítios agrícolas em declínio; 

2,1 

Dinâmica Urbana Situação ruim - urbanização desordenada e falta de planejamento; 2,1 
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Dinâmica Econômica Atividades pouco produtivas e desarticuladas das atividades mais produtivas do 

município; 

2,1 

Vida da População Situação ruim - acesso de ida para o trabalho e lazer, falta de saneamento básico 

e segurança pública. 

2,1 

  Cenário Atual – Problemas 

Assoreamento Muito crítico - transferência de material natural, esgotos, solos e carência de 

limpeza e drenagens; 

2,2 

Enchentes Situação ruim – devido à presença de áreas inundáveis ainda não ocupadas; 1,8 

Poluição das Águas Semi-crítico – devido à falta de saneamento básico, das ocupações 

desordenadas e das atividades agrícolas; 

1,8 

Desmatamento Muito crítico – não existir áreas protegidas na área de intervenção, a ocupação 

desordenada está causando esse problema; 

2,2 

Afug. Fauna Muito crítico – não existir áreas protegidas na área de intervenção, a ocupação 

desordenada está causando esse problema; 

2,2 

Perda Ecossist. 

Terrestre 

Muito crítico – devido à degradação dos componentes do meio biótico; 2,2 

Perda Ecossist. 

Aquático 

Semi-crítico – devido à falta de saneamento, poluição e assoreamento; 1,8 

Vetores de Doenças Semi-crítico - falta de saneamento básico e aparecimento de ecossistemas 

propícios ao desenvolvimento de vetores de doenças; 

1,8 

Ocupação 

Desordenada 

Crítico – ocupação desordenada, apesar de ainda existirem áreas desocupadas, 

as mesmas estão sub-utilizadas; 

2,2 

Déficit I.E e Serviços Crítico - carências importantes, principalmente para população de classe de 

renda mais baixa, como é a população da área de influência direta do 

empreendimento; 

2,2 

Doenças Semi-crítico – devido à falta de saneamento básico; 1,8 

Pobreza Crítico – apesar da população pequena, a mesma é predominantemente 

ocupada por integrantes de baixa renda; 

2,2 

Desemprego Crítico – existência de pequeno mercado de trabalho e declínio do setor 

agrícola; 

2,2 

Segur. Pública Semi-crítico – apesar do pequeno aparato policial na região, as taxas de 

violência ainda são baixas; 

1,8 

Resíduos Sólidos Semi-crítico – a coleta de lixo pela Prefeitura amenizam esse problema. No 

entanto, não existe aterro sanitário licenciado para disposição final dos resíduos; 

1,5 
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  Cenário Atual – Potenciais 

Urb. Classe Média Médio – área possui esse potencial, porém se faz necessário a implantação de 

infraestrutura básica e urbanização; 

1,1 

Urb. Classe Baixa Alto – a área no entorno possui boas características para implantação de 

conjuntos e/ou loteamentos regulares de baixa renda; 

1,0 

Lazer / Turismo Baixo – ocupação desordenada, terrenos vazios e degradação ambiental; 2,5 

Centros Comerciais Médio – apesar da ocupação desordenada, terrenos vazios e degradação 

ambiental, a área em estudo não apresenta topografia favorável nem boa 

acessibilidade; 

1,1 

Ativ. Industriais e 

Minerárias 

Alto - apesar da ocupação desordenada e da carência de infra-estrutura, a área 

em estudo possui terrenos vazios, topografia adequada e boa acessibilidade; 

1,0 

Ativ. Agrícolas Alto – a área do estudo possui potencial para atividade agrícola. 2,0 
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2. Cenário Tendencial 

 

Quadro 2: Tabela do cenário tendencial 

 Cenário Tendencial – Fatores Geobiofísicos   

Atmosfera Alta degradação, causada diretamente pelo tráfego de veículos e indiretamente 

pelo desmatamento, intensificação da ocupação urbana e atividade agrícola 

desordenada; 

2,2 

Geosfera Alta degradação devido ao longo período de atividades agropecuárias; 2,2 

Pedosfera Alta degradação devido ao longo período de atividades agropecuárias; 2,2 

Hidrosfera Alta degradação, causada pelo aumento do lançamento de esgotos in natura e 

partículas de solo; 

2,5 

Águas Subterrâneas Altamente degradada pela percolação das águas servidas e esgotos, além da 

captação por poços; 

2,5 

Vegetação Aumento da degradação, com as áreas das baixadas totalmente ocupadas e 

modificadas; 

3,0 

Fauna Aumento da degradação, com evasão total das espécies da fauna local e atração 

de espécies nocivas ao meio ambiente; 

3,0 

Qualidade da água Alta degradação, devido ao acréscimo do lançamento de esgotos in natura e 

partículas de solo; 

2,5 

Cenário Tendencial – Processos Geobiofísicos 

Dinâmica 

Atmosférica 

Alta degradação, em virtude da retirada da cobertura vegetal 

indiscriminadamente, aumento do tráfego de veículos e intensificação das 

atividades humanas; 

2,2 

Geodinâmica Altamente degradada, com aumento de áreas deposicionais transformadas em 

comunidades de baixa renda; 

2,2 

Hidrodinâmica Altamente degradada, devido ao aumento da impermeabilização dos solos e 

poluição das águas; 

2,5 

Ecodinâmica 

Terrestre 

Aumento da degradação, com alteração de todos os níveis tróficos existentes; 3,0 

Ecodinâmica 

Aquática 

Altamente degradada, pela poluição hídrica causada por esgotos e partículas de 

solo; 

2,5 

Cenário Tendencial – Fatores Sócio-Econômico 

Ocupação/Uso do 

Solo 

Piora da situação – ocupação de áreas livres e expansão das comunidades de 

baixa renda; 

3,0 

População Piora da situação, com o aumento populacional representada pela classe baixa; 3,0 
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Educação Piora da situação – proporcionado pelo aumento populacional e sobrecarga de 

equipamentos educacionais públicos na região; 

3,0 

Saúde Piora da situação – aumento da população carente na região, com sobrecarga de 

estabelecimentos da saúde, além do aparecimento de ambientes propícios a 

proliferação de doenças; 

3,0 

Transportes Piora da situação – devido à deficiência de transportes coletivos e o aumento da 

população que utiliza esses meios; 

3,0 

Serviços Piora da situação - falta de abastecimento local, baixa acessibilidade para 

populações mais pobres aos serviços e aumento populacional; 

3,0 

Sistema Sanitário Piora da situação – ausência de sistema de esgoto, drenagem e disposição 

deficiente de resíduos sólidos, proporcionando aumento de áreas propícias a 

proliferação de vetores de doenças; 

3,0 

Cenário Tendencial – Processos sócio-econômicos 

Dinâmica 

Populacional 

Piora de situação em relação a processos atuantes na área, devido à ocupação 

desordenada e retração de empreendimentos regulares e estruturados, em 

virtude da desvalorização dos terrenos; 

3,0 

Dinâmica Urbana Piora da situação, com ocupação desordenada e falta de planejamento urbano; 3,0 

Dinâmica Econômica Piora de situação, tendo em vista que a ocupação desordenada afasta atividades 

produtivas para a região; 

3,0 

Vida da População Piora de situação, com problemas nas atividades diárias da população local, 

aumento da poluição em geral e de problemas de ordem da segurança pública. 

3,0 

Cenário Tendencial – Problemas 

Assoreamento Crítico - aumento da transferência de material natural, lixo, esgotos para as 

linhas de drenagens existentes na região; 

3,0 

Enchentes Crítico – assoreamento causado pelo aumento da transferência de material 

natural, lixo, esgotos para as linhas de drenagens existentes na região; 

2,5 

Poluição das Águas Crítico – aumento da poluição hídrica causada por lançamento de esgotos in 

natura e partículas de solo; 

3,0 

Desmatamento Crítico - aumento das práticas indiscriminadas de desmatamento, inclusive nas 

áreas frágeis e tidas como de preservação ambiental; 

3,0 

Afug. Fauna Crítico - aumento desse problema em virtude do desmatamento indiscriminado 

projetado e ocupação de áreas antes protegidas por lei; 

3,0 

Perda Ecossist. 

Terrestre 

Crítico - aumento, devido à intensificação da degradação dos componentes do 

meio biótico; 

3,0 

Perda Ecossist. 

Aquático 

Crítico - aumento devido a poluição hídrica; 3,0 
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Vetores de Doenças Crítico - aumento acarretado pelo surgimento de habitats preferenciais desses 

vetores em função da poluição e degradação ambiental, ocasionada pela 

ocupação desordenada; 

3,0 

Ocupação 

Desordenada 

Aumento da ocupação desordenada, pela própria natureza desse cenário criado 

e analisado; 

3,0 

Déficit I.E e Serviços Crítico - aumento em virtude do crescimento da população local, em um 

ambiente com déficit de infraestrutura e serviços; 

3,0 

Doenças Crítico - aumento desse problema devido ao acréscimo da população da região e 

da poluição ambiental por resíduos sólidos e esgotos; 

3,0 

Pobreza Crítico - aumento em virtude do crescimento de uma população de baixa renda; 3,0 

Desemprego Crítico - aumento em virtude do crescimento populacional em uma região 

carente de empregos; 

2,5 

Segur. Pública Crítico - aumento devido ao acréscimo rápido da população, o que dificulta 

ainda mais o atendimento na região; 

3,0 

Resíduos Sólidos Crítico - aumento acarretado pelo incremento de áreas de depósito de lixo 

comum em áreas com ocupação desordenada; 

3,0 

Cenário Tendencial - Potenciais 

Urb. Classe Média Baixo – desvalorização das terras, aumento da violência e degradação 

ambiental; 

2,1 

Urb. Classe Baixa Alto – espaço ocupado por empreendimentos imobiliários de baixa renda; 0,5 

Lazer / Turismo Baixo – desvalorização das terras, aumento da violência e degradação 

ambiental; 

3,0 

Centros Comerciais Baixo - desvalorização das terras, aumento da violência e perda do poder 

aquisitivo da população local; 

3,0 

Ativ. Industriais e 

Minerarias 

Baixo – ocupação desordenada e carência de infraestrutura; 3,0 

Atividades Agrícolas Baixo – ocupação das áreas agricultáveis pela expansão urbana desordenada. 3,0 
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3. Cenário Futuro Empreendimento 

 

Quadro 3: Tabela do cenário futuro do empreendimento 

   Cenário Futuro Empreendimento - Fatores Geobiofísicos 

Atmosfera Média degradação, principalmente em termos de modificação dos diversos 

fatores ambientais observando, ainda, a poluição do ar em termos do aumento 

do tráfego de veículos e movimentação de máquinas na área; 

1,5 

Geosfera Média degradação devido ao tipo de ocupação ordenada proposto; 1,1 

Pedosfera Média degradação dos solos, devido à ocupação regular do solo, além da 

impermeabilização do mesmo; 

1,1 

Hidrosfera Diminuição local tendo em vista que os esgotos sanitários a serem gerados pelo 

empreendimento serão tratados em unidade de tratamento própria, além de 

evitar a ocupação desordenada e o lançamento do lixo que indiretamente causa 

poluição hídrica; 

0,8 

Águas Subterrâneas Diminuição da degradação em virtude do tipo de ocupação ordenada proposta, 

com a implantação dos dispositivos de proteção ambiental na área do futuro 

empreendimento; 

0,8 

Vegetação O empreendimento gerará benefícios para esse fator, tendo em vista que, 

apesar da exploração, será demarcada a reserva legal com vegetação natural 

existente na área, além de promover a revegetação e o cinturão verde no seu 

entorno; 

0,8 

Fauna Pequena degradação em virtude da preservação de área verde na área de 

intervenção; 

0,8 

Qualidade da água Pequena degradação devido à possibilidade da poluição das águas; 0,8 

Cenário Futuro Empreendimento - Processos Geobiofísicos 

Dinâmica 

Atmosférica 

Haverá uma piora da dinâmica existente, devido à projeção de aumento do 

tráfego de veículos, geração de gases e poeiras; 

2,1 

Geodinâmica Diminuição em virtude do ordenamento do solo proposto pelo 

empreendimento; 

1,0 

Hidrodinâmica A impermeabilização induzida dos solos e a implantação do sistema de 

drenagem pluvial, fará com que os fluxos de águas pluviais sejam regularizados 

na área em estudo; 

1,0 

Ecodinâmica 

Terrestre 

Diminuição da degradação em virtude da proposta de ocupação ordenada do 

solo; 

1,0 
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Ecodinâmica 

Aquática 

Diminuição da degradação tendo em vista que o empreendimento irá tratar os 

seus efluentes, evitando a poluição das águas subterrâneas e das linhas de 

drenagens; 

1,0 

Cenário Futuro Empreendimento – Fatores Sócio-Econômicos 

Ocupação/Uso do 

Solo 

Situação melhor– barreira à ocupação desordenada e regularização do uso do 

solo local para fins de atividade industrial; 

1,0 

População Situação melhor – devido à promoção de uma barreira física às ocupações 

desordenadas, além de mitigação do problemas ambientais existentes; 

1,0 

Educação Situação melhor – o empreendimento melhorará esse fator de forma indireta 

pela indução de investimentos neste setor; 

1,0 

Saúde Situação melhor – pela ocupação ordenada do solo; 1,0 

Transportes Piora devido ao aumento do tráfego local por máquinas e caminhões e pelo uso 

dos meios de transporte por parte dos empregados do futuro empreendimento; 

2,5 

Serviços Melhora – indiretamente o empreendimento acarretará uma melhora dos 

serviços pela indução à ocupação ordenada e diretamente pela utilização os 

seus próprios serviços e investimentos no setor; 

1,0 

Sistema Sanitário Melhora – diretamente o empreendimento acarretará uma melhora do sistema 

sanitário devido a indução à ocupação urbana ordenada proposta pelo 

empreendimento; 

1,0 

Cenário Futuro Empreendimento – Processos sócio-econômicos 

Dinâmica 

Populacional 

Melhora em virtude do ordenamento do solo proposto, com serviços 

estruturados e barreira à ocupação ordenada; 

1,0 

Dinâmica Urbana Melhora em virtude do ordenamento do solo proposto, com serviços 

estruturados e barreira à ocupação desordenada; 

1,0 

Dinâmica Econômica Melhora devido à geração de empregos diretos e indiretos e atração de 

atividades comerciais para atender o empreendimento; 

1,0 

Vida da População Melhora em função do ordenamento do solo e geração de empregos diversos; 1,5 

  Cenário Futuro Empreendimento – Problemas 

Assoreamento Pouco crítico, em virtude dos serviços propostos pelo empreendimento, 

principalmente no que diz respeito aos projetos de drenagem de águas pluviais; 

1,0 

Enchentes Melhora – mesmo com a impermeabilização do solo e com o aumento dos 

fluxos superficiais, o empreendimento terá um sistema de drenagem eficaz para 

evitar esse problema; 

1,0 

Poluição das águas Pouco crítico – devido à manutenção de áreas verdes e tratamento dos 

efluentes gerados na área de intervenção; 

1,0 
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Desmatamento Pouco crítico devido à preservação de área verde e incremento da mesma por 

meio da implantação de reserva particular; 

1,0 

Afug. Fauna Semi-crítico - devido à preservação de áreas de interesses, ao reflorestamento e 

revegetação. Porém o problema da movimentação de caminhões e máquinas, 

ocasionando ruídos, será relevante; 

1,8 

Perda Ecossist. 

Terrestre 

Melhora devido à ocupação ordenada proposta, com a preservação de área 

verde; 

1,0 

Perda Ecossist. 

Aquático 

Melhora devido à ocupação ordenada proposta, com emprego de todos os 

equipamentos de controle ambiental; 

1,0 

Vetores de Doenças Ligeira melhora devido à ocupação ordenada proposta, com a preservação das 

áreas verdes e implantação de equipamentos de controle ambiental, no 

entanto, tal problema, ainda será considerado como sendo semi-crítico, em 

virtude da natureza do empreendimento; 

1,5 

Ocupação 

Desordenada 

Melhora – a ocupação proposta é uma solução sustentável para induzir a 

ocupação urbana de forma ordenada; 

1,0 

Déficit I.E e Serviços Ligeira melhora, pois toda a ocupação ordenada atrai novos investimentos para 

a área e consequentemente infra-estrutura e serviços, como é o caso; 

1,0 

Doenças Ligeira melhora devido à ocupação ordenada proposta; 1,5 

Pobreza Melhora em função da geração de empregos, impostos e aumento do nível de 

renda da população da região; 

1,0 

Desemprego Melhora acentuada pela oferta de empregos diretos e indiretos proporcionada 

pelo empreendimento; 

0,8 

Segur. Pública Melhora devido à ocupação ordenada proposta e atração de novos 

investimentos e barreira física a expansão de comunidades carentes; 

1,0 

Resíduos Sólidos Melhora devido à indução de ocupação urbana ordenada; 0,5 

 Cenário Futuro Empreendimento – Potenciais  

Urb. Classe Média Baixo – mesmo com a implantação de um empreendimento que respeita os 

critérios urbanísticos e ambientais, a região não terá otimização desse potencial; 

1,0 

Urb. Classe Baixa Alto – indiretamente o empreendimento melhorar esse potencial, por meio da 

ocupação ordenada e barreira a favelização, fazendo com que sejam formados 

espaços próprios para o desenvolvimento de projetos habitacionais 

estruturados, voltados para baixa renda; 

0,5 

Lazer / Turismo Baixo – com a proposta do empreendimento de criar um novo atrativo em 

termos de turismo de negócios; 

2,5 
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Centros Comerciais Alto – o empreendimento terá a capacidade de otimizar diretamente esse 

potencial em virtude da proposta comercial local de aquisição de insumos no 

comércio local; 

0,5 

Ativ. Industriais e 

Minerarias 

Alto – o empreendimento terá a capacidade de otimizar diretamente esse 

potencial em virtude da proposta de atividades industriais de suporte a 

atividade; 

0,5 

Atividade Agrícola Baixo – com a implantação do empreendimento esse potencial deverá ser 

reduzido em virtude da atração de novos negócios e urbanização para a região. 

1,0 
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7.3 – Análise Comparativa dos Cenários 

 

Quadro 4: Comparação entre a os elementos de análise nos cenários atual, tendencial e futuro com o empreendimento. 

Elementos de Análise Notas por Cenários 

1 – Fatores 

geobiofísicos 
Cenário Atual 

Cenário 

Tendencial 

Cenário 

Empreend. 

Cenário 

Empreend e 

Entorno 

Atual x Tendencial 
Empreend. x 

Atual 

Empreend. x 

Tendencial 

Atmosfera 1 2,2 1,5 1,9 -1,2 -0,5 0,7 

Geosfera 1,5 2,2 1,1 1,6 -0,7 0,4 1,1 

Pedosfera 1,5 2,2 1,1 1,6 -0,7 0,4 1,1 

Hidrosfera 1,5 2,5 0,8 1 -1 0,7 1,7 

Águas 

subterrâneas 
1 2,5 0,8 1 -1,5 0,2 1,7 

Vegetação 2,5 3 0,8 1,1 -0,5 1,7 2,2 

Fauna 1,5 3 0,8 0,8 -1,5 0,7 2,2 

Qualidade da água 1 2,5 0,8 1,5 -1,5 0,2 1,7 

2 – Processos 

geobiofísicos 
Cenário Atual 

Cenário 
Tendencial 

Cenário 
Empreend. 

Cenário 
Empreend. e 

Entorno 
Atual x Tendencial 

Empreend. x 
Atual 

Empreend. x 
Tendencial 

Dinâmica do clima 1,5 2,2 2,1 2,5 -0,7 -0,6 0,1 
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Elementos de Análise Notas por Cenários 

Geodinâmica 1,5 2,2 1 1,2 -0,7 0,5 1,2 

Hidrodinâmica 1,8 2,5 1 1,2 -0,7 0,8 1,5 

Ecodinâmica 

terrestre 
1,5 3 1 1,3 -1,5 0,5 2 

Ecodinâmica 

aquática 
1,8 2,5 1 1 -0,7 0,8 1,5 

3 – Fatores sócio-

econômicos 
Cenário Atual 

Cenário 
Tendencial 

Cenário 
Empreend. 

Cenário 
Empreend e 

Entorno 
Atual x Tendencial 

Empreend. x 
Atual 

Empreend. x 
Tendencial 

Ocup e uso do 

solo 
2,5 3 1 0,9 -0,5 1,5 2 

População 2,5 3 1 0,9 -0,5 1,5 2 

Educação 2,1 3 1 0,8 -0,9 1,1 2 

Saúde 2,1 3 1 0,8 -0,9 1,1 2 

Transporte 2,1 3 2,5 2,8 -0,9 -0,4 0,5 

Serviços 2,1 3 1 1 -0,9 1,1 2 

Sistema sanitário 2,1 3 1 1,1 -0,9 1,1 2 

4 – Processos 

sócio-econômico 
Cenário Atual 

Cenário 
Tendencial 

Cenário 
Empreend. 

Cenário 
Empreend e 

Entorno 
Atual x Tendencial 

Empreend. x 
Atual 

Empreend. x 

Tendencial 
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Elementos de Análise Notas por Cenários 

Dinâmica 

populacional 
2,1 3 1 0,9 -0,9 1,1 2 

Dinâmica urbana 2,1 3 1 0,9 -0,9 1,1 2 

Dinâmica 

econômica 
2,1 3 1 0,5 -0,9 1,1 2 

Vida da população 2,1 3 1,5 0,5 -0,9 0,6 1,5 

5 – Problemas Cenário Atual 
Cenário 

Tendencial 
Cenário 

Empreend. 

Cenário 
Empreend e 

Entorno 
Atual x Tendencial 

Empreend. x 
Atual 

Empreend. x 
Tendencial 

Assoreamento 2,2 3 1 1,1 -0,8 1,2 2 

Enchentes 1,8 2,5 1 1 -0,7 0,8 1,5 

Poluição das águas 1,8 3 1 1,2 -1,2 0,8 2 

Desmatamento 2,2 3 1 1 -0,8 1,2 2 

Afug. da fauna 2,2 3 1,8 1,8 -0,8 0,4 1,2 

Perda ecoss. 

terrestre 
2,2 3 1 0,9 -0,8 1,2 2 

Perda ecoss. 

aquático 
1,8 3 1 0,9 -1,2 0,8 2 

Vetores de 

doenças 
1,8 3 1,5 1,5 -1,2 0,3 1,5 
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Elementos de Análise Notas por Cenários 

Ocupação 

desordenada 
2,2 3 1 0,9 -0,8 1,2 2 

Déficit de i-e e 

serviços 
2,2 3 1 1,3 -0,8 1,2 2 

Doenças 1,8 3 1,5 1,8 -1,2 0,3 1,5 

Pobreza 2,2 3 1 1 -0,8 1,2 2 

Desemprego 2,2 2,5 0,8 0,8 -0,3 1,4 1,7 

Segurança pública 1,8 3 1 0,9 -1,2 0,8 2 

Resíduos sólidos 1,5 3 0,5 0,5 -1,5 1 2,5 

6 – Potenciais Cenário Atual 
Cenário 

Tendencial 
Cenário 

Empreend. 

Cenário 
Empreend e 

Entorno 
Atual x Tendencial 

Empreend. x 
Atual 

Empreend. x 
Tendencial 

Urb. de classe 

média 
1,1 2,1 1 1 -1 0,1 1,1 

Urb. de classe 

baixa 
1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0 

Lazer – turismo 2,5 3 2,5 2,8 -0,5 0 0,5 

Centros 

comerciais 
1,1 3 0,5 0,5 -1,9 0,6 2,5 
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Elementos de Análise Notas por Cenários 

Ativ. 

Indust./Minerárias 
1 3 0,5 2,5 -2 0,5 2,5 

Atividade agrícola 2 3 1 2,5 -1 1 2 
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Com base nestes dados podemos observar que o ambiente presente no cenário atual 

já se encontra degradado, em todos os elementos de análise aqui apresentados, atingindo 

praticamente todos os meios e compartimentos ambientais existentes, principalmente em 

termos de fatores biofísicos, com a presença de áreas degradadas oriundas originalmente de 

atividades agrícolas e atualmente de ocupação urbana desordenada. 

 

Contudo, para melhor explicar os valores expressos nas tabelas e matrizes presentes 

neste capítulo, foram montados quadros comparativos entre os diferentes cenários, expostos 

a seguir: 

 

 Cenário atual x Cenário tendencial 

Em seguida, apresenta-se o quadro de analise comparativo: 

 

Quadro 5: Comparativo do Cenário atual x Cenário tendencial 

Elemento de análise MA M PE P PA 

Fatores geobiofísicos - - - 4 4 

Processos geobiofísicos - - - 4 1 

Fatores sócio-econômicos - - - 7 - 

Processos sócio-econômicos - - - 4 - 

Problemas - - - 9 6 

Potenciais - 1 - 3 2 

Resumo  1  31 13 

 

Legenda: 

Melhora Acentuada MA Melhora M Permanência PE Piora P Piora Acentuada PA 

 

Analisando o quadro, cenário atual x cenário tendencial, observa-se que o ambiente 

atual, que já se encontra degradado em todos os níveis (meios físico, biótico, antrópico e legal) 

ocorrendo uma gama de problemas advindos da carência de infraestrutura básica 
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(abastecimento de água potável, tratamento de esgotos) e serviços (principalmente 

transporte) além do crescimento da ocupação desordenada e desmatamento. 

 

: 

Figura 1: Cenário atual X Cenário tendencial 

 

Legenda: 

Melhora Acentuada MA Melhora M Permanência PE Piora P Piora Acentuada PA 

 

Comparando o cenário atual x cenário tendencial, nota-se que irá ocorrer piora das 

características ambientais da área em estudo, sendo que 4 delas consideradas acentuadas. 

Portanto, o cenário tendencial somente levará ao aumento da degradação ambiental do 

ambiente atual, não proporcionando nenhum benefício. 

 

Assim sendo, a comparação entre o cenário atual e o cenário tendencial numa situação 

de expansão da ocupação desordenada, apresenta uma elevada degradação da qualidade 

ambiental com piora de todos os indicadores escolhidos. 
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 Cenário do empreendimento x Cenário atual 

 

Em seguida, apresenta-se o quadro de analise comparativo: 

 

Quadro 6: Cenário do empreendimento x Cenário atual 

Elemento de análise MA M PE P PA 

Fatores geobiofísicos 1 6  1  

Processos geobiofísicos  4  1  

Fatores sócio-econômicos 6   1  

Processos sócio-econômicos 3 1    

Problemas 7 8    

Potenciais  5 1   

Resumo 17 24 1 3  

 

Legenda: 

Melhora 

Acentuada 

MA Melhora M Permanência PE Piora P Piora Acentuada PA 

 

A comparação entre o cenário atual e o cenário com o empreendimento (quadro 

comparativo 8.2) apresenta melhora de quase todos os elementos analisados (fatores, 

processos, problemas e potenciais) com exceção do elemento Atmosfera, onde ocorrerá uma 

ligeira piora em decorrência do aumento do tráfego de veículos e de caminhões, além da 

emissão de gases e particulados da UTE em sua operação, mesmo levando em consideração 

os equipamentos de controle ambiental previstos. 
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Figura 2: Cenário Empreendimento X Cenário atual 

 

Legenda: 

Melhora 

Acentuada 

MA Melhora M Permanência PE Piora P Piora Acentuada PA 

 

No entanto, observa-se que a implantação do empreendimento em questão 

proporcionará para região em estudo, diversos benefícios que se traduzem pelas melhorias 

acentuadas nos diferentes elementos analisados, atingindo todos os meios, seja pela geração 

de benefícios ligados estritamente ao meio sócio-econômico (geração de empregos, renda, 

impostos, implantação de infraestrutura básica, barreira a ocupação desordenada e acréscimo 

de energia ao SIN) seja pelos benefícios ligados ao meio biofísico (demarcação de reserva legal 

e criação de reservas particulares). 

 

Comparando o cenário atual x cenário do empreendimento observa-se que o 

empreendimento levará a ganhos ambientais significativos na área de influência, englobando 

os meios físico, biótico e antrópico, proporcionado pela forma de ocupação proposta no 

empreendimento, privilegiando a região com um empreendimento que busca uma ocupação 

urbana ordenada do local e o desenvolvimento sustentável da região. 
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 Cenário do empreendimento x Cenário tendencial 

 

Em seguida, apresenta-se o quadro de analise comparativo: 

 

Quadro 7: Cenário do empreendimento x Cenário tendencial 

Elemento de análise MA M PE P PA 

Fatores geobiofísicos 7 1    

Processos geobiofísicos 4 1    

Fatores sócio-econômicos 6 1    

Processos sócio-econômicos 4     

Problemas 15     

Potenciais 4 1 1   

Resumo 40 4 1   

 

Legenda: 

Melhora 

Acentuada 

MA Melhora M Permanência PE Piora P Piora Acentuada PA 

 

 

Quando comparamos os cenários do empreendimento x tendencial, nota-se que todos 

os elementos analisados sofrerão melhoras, sendo a grande maioria acentuada, pois além de 

promover a barreira física à expansão da ocupação urbana desordenada, o empreendimento 

gerará uma série de benefícios no meio sócio ambiental, tão carente na região, com a geração 

de empregos, renda, impostos e serviços. 
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Figura 3: Cenário do empreendimento x Cenário tendencial 

Legenda: 

Melhora Acentuada MA Melhora M Permanência PE 

 

Portanto, os benefícios proporcionados pelo empreendimento em termos de uma 

expressiva melhoria nos padrões de qualidade sócio-ambiental com a implantação da UTE 

Santa Cruz e suas estruturas relacionadas, com criação de empregos, preservação de áreas de 

interesse, barreira física efetiva a expansão urbana desordenada na região e acréscimo de 

energia ao SIN, fazem com que o cenário com o empreendimento apresente-se 

ambientalmente muito melhor que os outros cenários analisados. 

 

Na figura abaixo, permite visualizar em números a avaliação comparativa dos cenários 

estudados, corroborando a afirmativa que anterior, onde a implantação do empreendimento 

irá gerar melhorias para a localidade e em especial as questões socioeconômicas. 
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Figura 4: Avaliação comparativa dos cenários. 

 

Legenda: 

Melhora Acentuada MA Melhora M Permanência PE 

 

Logo, o cenário empreendimento demonstra que o mesmo contribuirá de forma 

decisiva para a melhoria da região, possibilitando uma melhora da qualidade de vida e do 

desempenho econômico, trazendo serviços e oportunidades de empregos para a região, 

gerando renda, tributos, empregos e desenvolvimento. 
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CAPÍTULO VIII – AVALIAÇÃO POR IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

8.1 – Introdução 

 

Neste capítulo será realizada uma análise dos impactos ambientais a serem gerados 

pelo empreendimento em estudo, levando em consideração a relação das atividades 

modificadoras com os elementos de análise considerados (fatores ambientais, processos, 

problemas e potenciais).  

 

Além disso, neste capítulo serão analisados os conflitos entre planos e projetos co-

localizados e o empreendimento em questão. Esse item, em conjunto com os demais, serve 

para avaliar o impacto social do empreendimento na área em estudo. 

 

Primeiramente, foi realizado um “checklist descritivo” onde foram listados os possíveis 

impactos ambientais (negativos e positivos) e as interferências das atividades modificadoras. 

Cada célula das tabelas foi preenchida a partir de um “brainstorm” e de um exercício de 

síntese realizado pela equipe responsável pelo trabalho. 
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Quadro 1: Listagem dos Possíveis Impactos Ambientais Negativos e Interferência das Atividades Impactantes 

 Impactos Negativos Possíveis FASE PROJETOS Observações 

1 Sobre a atmosfera    

1.1 Diminuição da umidade S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

1.2 Aumento da temperatura S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

1.3 Aumento do nível de poeira Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Impacto originado na atividade de terraplenagem da UTE Santa Cruz e 
escavação para implantação das torres da linha de transmissão e da vala para 
lançamento da adutora e do gasoduto na fase de instalação. Para a fase de 
operação, devido à circulação de veículos para UTE Santa Cruz e 
movimentação de veículos para manutenção da faixa de servidão da linha de 
transmissão e do gasoduto. 

1.4 Emissão de gases Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Impacto originado na movimentação das máquinas e caminhões nas 
atividades de terraplenagem da UTE Santa Cruz e escavação para implantação 
das torres da linha de transmissão, assim como o lançamento da linha e 
também a abertura da vala para fixação do duto na fase de instalação. Para a 
fase de operação, devido à movimentação de máquinas e caminhões, assim 
como, a emissão de gases das chaminés da UTE Santa Cruz e movimentação 
de veículos para manutenção da faixa de servidão da linha de transmissão e 
do gasoduto. 

1.5 Aumento do nível de ruído e geração de 
campos eletromagnéticos 

Fases 1 e 2 1,2, 3 e 4 Impacto originado nas atividades na fase de instalação (construção) do 
empreendimento como um todo (UTE Santa Cruz, linha de transmissão, 
gasoduto e adutora). Na fase de operação será identificada a geração de ruído 
na usina e ao longo da linha de transmissão. O impacto gerado pela geração 
de campos eletromagnéticos provenientes da linha de transmissão será 
percebido exclusivamente na área diretamente afetada pelo 
empreendimento. 

2 Sobre a geosfera/pedosfera    

2.1 Impermeabilização do solo Fases 1 e 2 1 A remoção da camada vegetal e a impermeabilização na área da usina, irá 
ocasionar o aumento dos fluxos superficiais de águas pluviais, além da 
diminuição do tempo de concentração da bacia em questão 

2.2 Recalques diferenciais S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 
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2.3 Poluição do solo Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Esse impacto estará presente na área diretamente afetada do 
empreendimento, durante a fase de implantação, período quando as 
máquinas e equipamentos apresentam risco potencial de contaminação do 
solo por óleos e graxas. Durante o período de operação, este impacto se 
limitará a área da usina. 

2.4 Instabilização de taludes S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

2.5 Aumento dos processos erosivos S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

2.6 Alteração da paisagem natural (Impacto 
Visual) 

Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Impacto que se manifestará em virtude da modificação da paisagem 
existente. Atualmente a área do empreendimento e caracterizado pela 
ocupação antrópica, devida ao cultivo da cana-de-açúcar, cultura 
predominante na região. 

3 Sobre as águas subterrâneas    

3.1 Poluição do lençol freático Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Esse impacto estará presente na área diretamente afetada do 
empreendimento, durante a fase de implantação, período quando as 
máquinas e equipamentos apresentam risco potencial de poluição do lençol 
freático pelo lixiviamento do solo contaminado por óleos e graxas. Durante o 
período de operação, este impacto se limitará a área da usina. 

4 Sobre a hidrosfera    

4.1 Aumento dos fluxos superficiais Fases 1 e 2  Impacto associado à impermeabilização e exposição do solo. 

4.2 Diminuição do tempo de concentração Fases 1 e 2  Impacto associado à impermeabilização e exposição do solo. 

4.3 Diminuição das calhas de drenagem S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

4.4 Ocupação dos leitos dos mananciais S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

4.5 Risco de Contaminação das Águas 
Superficiais 

Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Esse impacto estará presente na área diretamente afetada do 
empreendimento, durante a fase de implantação, período quando as 
máquinas e equipamentos apresentam risco potencial de contaminação das 
águas superficiais por óleos e graxas, provenientes da impermeabilização do 
solo. Durante o período de operação, este impacto se limitará a área da usina. 

5 Sobre a vegetação e a fauna    

5.1 Supressão/Remoção de vegetação Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Impacto que se manifestará na área do empreendimento durante sua fase de 
instalação (englobando usina, linha de transmissão e gasoduto), pois haverá 
supressão de vegetação. Já na fase de operação, irá ocorrer o atividades de 
supressão vegetal seletivas, com objetivo de realizar a manutenção na faixa 
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de servidão da linha de transmissão e do gasoduto ( acessos permanentes, 
limpeza na praça das torres e entre as torres, assim como, ao longo do 
gasoduto). 

5.2 Perda da abundância e diversidade de 
espécies da flora 

Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Impacto que se manifestará na área do empreendimento, pois haverá 
supressão de vegetação, conforme impacto 5.1 Supressão/Remoção de 
vegetação. 

5.3 Afugentamento e Perturbação da Fauna Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Impacto devido às atividades de supressão de vegetação e também da 
movimentação de máquinas e equipamentos na fase de instalação. Na fase 
de operação, este impacto se manifestará exclusivamente nas atividades de 
manutenção (supressão seletiva e circulação de veículos nos acessos 
permanentes de serviço da linha de transmissão e do gasoduto). 
 

5.4 Destruição da meso e microfauna Fase 1 1, 2 e 3 Impacto que se manifestará na área do empreendimento, pois haverá 
supressão de vegetação, impermeabilização do solo e demais atividades que 
promoverá esta ação impactante. 

5.5 Pressão sobre espécies ameaçadas e/ou 
protegidas 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

5.6 Criação de ecossistema propício à 
ocorrência de espécies peridomiciliares 

Fases 1 e 2 1,2 e 3 Impacto decorrente das atividades antrópicas do empreendimento em 
questão, onde a falta de gerenciamento do lixo produzido pode atrair espécies 
consideradas peridomiciliares e vetores de doenças (ratos, moscas, 
mosquitos, baratas, dentre outros) na fase de instalação. Na fase de operação, 
esta situação poderá ocorrer no city gate do gasoduto, assim como, na 
subestação de entroncamento da linha de transmissão. 

5.7 Externalidade negativa com a fuga de 
espécies da fauna 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

5.8 Destruição sobre ecossistemas aquáticos S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

5.9 Perda da abundância de espécies da 
Ictiofauna 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

6 Sobre o uso e ocupação do solo    

6.1 Urbanização desordenada S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

6.2 Conflitos fundiários S/i S/i O empreendimento possui documentação fundiária legal da área. 
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6.3 Desapropriação e restrições de usos do 
solo 

Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Este impacto ocorrerá ao longo dos traçados da linha de transmissão e do 
gasoduto, nestes trechos não foram encontradas ocupações ou moradias. Os 
terrenos que receberam o empreendimento e sua faixa de servidão serão 
adquiridos pelo empreendedor de forma proporcional sua 
ocupação/interferência de acordo com valor de mercado não ocorrendo à 
desvalorização dos imóveis e propriedades impactadas. No entanto, estas 
propriedades estarão sujeitas as restrições de usos do solo. 

7 Sobre as populações    

7.1 Aumento da densidade populacional Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 O empreendimento causará esse impacto pela atração de mão de obra, cuja 
tendência é fixar residência próxima ao local de trabalho. 

7.2 Incômodo à população Fases 1 e 2 1, 2 e 4 Este impacto estará presente, na área de influência direta do 
empreendimento, cuja população é extremamente reduzida no raio de 1 km 
de distância do empreendimento, sendo efetivo na fase de instalação da 
usina, do gasoduto e da adutora. Já na fase de operação este impacto se 
limitará as atividades da usina. 

8 Sobre as infraestruturas    

8.1 Aumento da demanda de infraestrutura Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 O empreendimento causará esse impacto, pois o aumento população atraída 
pelo empreendimento utilizará parte dos equipamentos de infra-estrutura 
existentes na região, bem como irá fomentar a implantação de novas redes 
de infra-estrutura. 

8.2 Desgaste dos sistemas e serviços Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 O sistema de transporte da região sofrerá um maior desgaste devido ao 
aumento do fluxo de veículos para o local. Os demais sistemas e serviços 
(transporte urbano, telefonia, energia elétrica, abastecimento de água 
potável, saúde e educação) também sofrerão impactos, porém com menor 
relevância que o sistema de transporte. 

8.3 Aumento do trânsito de veículos Fases 1 e 2 1, 2, 3 e 4 Impacto decorrente do aumento dos fluxos de veículos na área. 

8.4 Interferência na faixa de domínio da 
Rodovia 

Fases 1 e 2 2 e 4 Impacto decorrente da instalação da adutora, onde cruzará a rodovia, assim 
como, o gasoduto que irá cruzar a rodovia e irá utilizar a faixa de domínio 
como um possível acesso, sobrepondo sua faixa de servidão com a mesma 
para suas rotinas de manutenção. 

9 Sobre problemas geobiofísicos    
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9.1 Degradação da qualidade da água Fases 1 e 2 1 e 4 O empreendimento possuirá infraestruturas capazes de evitar esse problema, 
como tratamento de esgotos e das águas servidas durante a fase de 
instalação. Cabe apontar que na fase de operação, além do tratamento citado, 
será também realizado o tratamento da água que sairá do sistema de 
resfriamento da usina para o corpo hídrico receptor, o rio Paraíba do Sul. 

9.2 Degradação da qualidade do ar Fases 1 e 2 1, 2 e 3 Impacto devido ao aumento do nível de gases e poeiras gerados pela 
movimentação de máquinas e equipamentos durante a fase de instalação do 
empreendimento. Na fase de operação, este impacto ocorrerá 
exclusivamente na usina com o funcionamento da produção de energia, tendo 
a emissão de gases pelas chaminés. 

9.3 Aumento dos riscos de enchentes S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

9.4 Vibrações S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

9.5 Aumento dos riscos de recalques S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

10 Sobre os problemas sócio-econômicos    

10.1 Aumento dos acidentes de trânsito Fases 1 e 2 1,2,3 e 4 É provável que ocorra esse impacto devido ao aumento do trânsito na região. 

10.2 Aumento da violência urbana S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

10.3 Aumento dos problemas de ocupação 
irregular 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

10.4 Exposição a riscos tecnológicos Fases 1 e 2 1 , 2 e 3 Este impacto está associado à ocorrência de acidentes com os cabos e torres 
da linha de transmissão e também  a implantação do gasoduto na fase de 
instalação. Na fase de operação, este impacto está relacionado novamente 
aos cabos e torres, como colisão e/ou ocorrência de descargas atmosféricas e 
também a vazamentos e/ou rompimentos das junções/entroncamento do 
gasoduto. 

10.5 Interferência em patrimônio 
histórico/arqueológico 

Fase 1 1, 2, 3 e 4 Impacto devido às atividades de instalação do empreendimento. 

10.6 Interferência com outros 
empreendimentos 

Fases 1 e 2 2 e 3 Impacto associado à interferência com as demais atividades no entorno do 
empreendimento, como: linhas de transmissão, rodovias e etc. 

11 Sobre a saúde pública    

11.1 Aumento de doenças geradas por 
distúrbios ambientais 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12 Sobre os potenciais    
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12.1 Diminuição dos potenciais de 
urbanização 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.2 Diminuição dos potenciais de 
preservação 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.3 Riscos áreas frágeis/protegidas S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.4 Aumento dos custos ambientais S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.5 Aumento da degradação ambiental S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.6 Diminuição da qualidade ambiental S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

12.7 Diminuição do potencial agrícola Fase 1 e 2 2 e 3 Haverá a diminuição do potencial agrícola da região de influência do 
empreendimento, em virtude da desapropriação de área para o 
empreendimento de energia, no caso a linha de transmissão e do gasoduto. 

12.8 Diminuição sobre as áreas de concessão 
de direitos minerários 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

 

Quadro 2: Listagem dos possíveis impactos ambientais positivos e interferência das atividades impactantes 

 Impactos Positivos Possíveis FASE PROJETOS Observações 

1 Sobre a vegetação e a fauna    

1.1 Replantio/Reflorestamento de Vegetação Fase 2 1 Impacto que se manifestará na área de influência direta do empreendimento, 
onde será realizado o reflorestamento de áreas prioritárias. 

1.2 Preservação e Conservação de Fragmentos de 
Vegetação Existentes 

S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

1.3 Adaptação e Regresso da fauna local Fase 2 1 e 3 Impacto que se manifestará na área de influência direta do empreendimento, 
com a conservação dos fragmentos de vegetação existentes a fauna local irá se 
adaptar e regressar a esses fragmentos vegetais, possibilitando o 
reestabelecimento de novas relações ecossistêmicas. 

2 Sobre as condições de vida da população    

2.1 Valorização dos imóveis S/i S/i O empreendimento não causará esse impacto. 

2.2 Aumento da renda média Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 A oferta de empregos local e regional oriunda do empreendimento em questão 
promoverá esse impacto positivo. 
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2.3 Melhoria da situação socioeconômica Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento, com a criação de 
empregos, barreira à ocupação desordenada, criação de novos negócios, 
arrecadação tributária e outros benefícios, promoverá esse impacto positivo. 

2.4 Geração de empregos Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 O empreendimento gerará empregos diretos e indiretos, contribuindo de forma 
direta e indireta para a melhoria da situação socioeconômica da região. 

2.5 Intensificação das atividades produtivas Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 Impacto gerado pelas atividades voltadas ao ramo da construção civil e 
terraplanagem na fase de implantação, e de atividades de geração e 
transmissão de energia em geral na fase de operação. 

3 Sobre a ocupação e uso do solo    

3.1 Implantação de controles urbanísticos Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento, promoverá melhor 
estruturação urbana da área, permitindo de forma direta melhor controle dos 
processos urbanísticos por parte dos órgãos públicos municipais. 

4 Sobre a carga tributária    

4.1 Aumento da arrecadação de taxas e impostos Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 A ocupação ordenada implica dentre outros benefícios já citados, no aumento 
da arrecadação de taxas e impostos por parte do Poder Público. Esse fato faz 
com que o Poder Público fique fortalecido para exercer suas funções (segurança 
pública, saneamento básico, entre outras). 

5 Sobre a estrutura urbana e serviços    

5.1 Melhoria da infra-estrutura urbana Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento implicará na melhoria 
de infraestruturas na região, uma vez que o empreendimento necessariamente 
será obrigado a investir em infraestrutura no seu entorno. 

5.2 Incremento de oferta de energia no SIN Fase 2 1, 2, 3 e 4 O empreendimento irá favorecer o aumento da disponibilidade de energia para 
o Sistema Interligado Nacional – SIN, reduzindo o risco de apagões e quedas de 
energia na região e para a nação. 

6 Sobre os potenciais    

6.1 Aumento dos potenciais de urbanização Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 O empreendimento causará esse impacto positivo, pois a proposta do projeto 
atrairá a urbanização para a região, principalmente em termos do sistema 
viário. 

6.2 Aumento dos potenciais de preservação Fases 1 e 
2 

1, 2, 3 e 4 O empreendimento causará esse impacto positivo, pois a proposta do projeto 
de replantio e reflorestamento vegetal irá proporcionar esta ação. 

Legenda: (1)Usina Termelétrica; (2)Gasoduto; (3)Linha de Transmissão; (4)Adutora. 
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  Análise dos Impactos Ambientais 

 

Esta etapa é importante porque aqui, diferentemente da técnica Delphos em que os 

resultados são coligidos por um coordenador a partir das avaliações isoladas, neste caso, as 

trocas de idéias e experiência variadas permitem não só a definição e análise dos impactos 

diretos, mas também a identificação e a análise dos efeitos dos impactos indiretos ou 

secundários associados às atividades modificadoras. 

 

Após isso, foram identificados os impactos ambientais a serem causados pelas 

atividades modificadoras do presente empreendimento. Esses impactos foram avaliados 

conforme descrito no Capítulo Metodologia do AIA, onde foi realizada a pontuação dos 

atributos selecionados: 

Quadro 2: Atributos dos Impactos Ambientais 

Atributos dos Impactos Ambientais 

Grau Abrangência Espacial Intensidade 

Relação Ocorrência Sinergismo 

Efetividade Duração Importância 

Reversibilidade Cumulatividade - 

Meio Magnitude - 

 

Os quadros a seguir indicam os pontos dados a cada atributo, apresentando valores de 

magnitude, intensidade e importância. 
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Quadro 3: Listagem do Impactos Negativos Identificados. 

IMPACTO NÚMERO 

Aumento do nível de poeira 1.  

Emissão de gases 2.  

Aumento do nível de ruído e geração de campos eletromagnéticos 3.  

Impermeabilização do solo 4.  

Poluição do solo 5.  

Alteração da paisagem natural (impacto visual) 6.  

Poluição do lençol freático 7.  

Aumento dos fluxos superficiais 8.  

Diminuição do tempo de concentração 9.  

Risco de Contaminação das Águas Superficiais 10.  

Supressão/Remoção de vegetação 11.  

Perda da abundância e diversidade de espécies da flora 12.  

Afugentamento e Perturbação da Fauna 13.  

Destruição da meso e microfauna 14.  

Criação de ecossistema propício à ocorrência de espécies peridomiciliares 15.  

Restrições de usos do solo 16.  

Aumento da densidade populacional 17.  

Incômodo à população 18.  

Aumento da demanda de infraestrutura 19.  

Desgaste dos sistemas e serviços 20.  

Aumento do trânsito de veículos 21.  

Interferência na faixa de domínio da Rodovia 22.  

Degradação da qualidade da água 23.  

Degradação da qualidade do ar 24.  

Aumento dos acidentes de trânsito 25.  

Exposição a riscos tecnológicos 26.  

Interferência em patrimônio histórico/arqueológico 27.  

Interferência com outros empreendimentos 28.  

Diminuição do potencial agrícola 29.  
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Quadro 4: Listagem dos Impactos Positivos Identificados. 

IMPACTO NÚMERO 

Replantio/Reflorestamento de Vegetação 1.  

Adaptação e Regresso da fauna local 2.  

Aumento da renda média 3.  

Melhoria da situação socioeconômica 4.  

Geração de empregos 5.  

Intensificação das atividades produtivas 6.  

Implantação de controles urbanísticos 7.  

Aumento da arrecadação de taxas e impostos 8.  

Melhoria da infraestrutura urbana 9.  

Incremento de oferta de energia no SIN 10.  

Aumento dos potenciais de urbanização 11.  

Aumento dos potenciais de preservação 12.  

 

Quadro 5 – Pontos dos Impactos Negativos Identificados Para Cada Parâmetro de Análise 

Impacto 

Número 
MEIO REL GRA ABRA OCO DUR REV CUM SIN EFE MAG INT IMP 

1.  
F D -1 2 4 I/II 2 2 1 1 16 -2 -32 I 

2.  
F D -1 2 4 I/II 3 2 2 2 16 -12 -384 IS 

3.  
F D -1 1 4 I/II 4 2 2 2 8 -16 -256 I 

4.  
F D -1 1 2 I/II 4 2 1 4 4 -16 -64 I 
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5.  
F D -1 1 2 I/II 3 2 1 3 4 -9 -36 I 

6.  
F D -1 1 4 I/II 4 1 1 4 4 -16 -64 I 

7.  
F D -1 1 3 I/II 2 2 1 3 6 -6 -36 I 

8.  
F D -1 1 4 I/II 2 2 1 2 8 -4 -32 PI 

9.  
F D -1 1 4 I/II 2 2 1 2 8 -4 -32 PI 

10.  
F D  -1 2 4 I/II 2 2 1 2 16 -4 -64 I 

11.  
B D -1 1 4 I/II 4 2 1 4 8 -16 -128 I 

12.  
B D -1 3 2 I/II 2 2 1 2 12 -4 -48 I 

13.  
B D -1 1 4 I/II 4 2 2 3 8 -24 -384 IS 

14.  
B I -1 3 2 I 4 2 2 4 12 -32 -768 EI 

15.  
B D -1 1 4 I/II 1 1 1 1 4 -1 -4 PI 

16.  
SE D -1 1 4 I/II 4 1 1 4 4 -16 -64 I 

17.  
SE D -1 3 4 I 2 2 2 1 24 -4 -192 IS 

18.  
SE D -1 1 4 I/II 3 2 2 2 8 -12 -192 I 

19.  
SE D -1 1 2 I/II 2 2 2 3 4 -12 -96 I 

20.  
SE I -1 2 4 I/II 3 2 1 2 16 -6 -96 I 

21.  
SE D -1 2 2 I/II 3 2 2 2 8 -12 -192 I 

22.  
SE D -1 2 3 I/II 3 2 2 3 12 -18 -432 MI 
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23.  
F D -1 2 3 I/II 3 2 2 3 12 -18 -432 MI 

24.  
F D -1 2 4 I/II 2 2 2 4 16 -16 -512 IS 

25.  
SE I -1 2 3 I/II 2 2 1 3 12 -6 -72 I 

26.  
SE D -1 2 3 I/II 4 2 1 4 12 -16 -192 IS 

27.  
SE D -1 1 4 I/II 4 1 1 4 4 -16 -64 I 

28.  
SE D -1 1 4 I/II 4 2 2 3 8 -24 -384 IS 

29.  
SE D -1 1 4 I/II 4 2 2 4 8 -32 -512 IS 

 

 

Legenda: 
Relação REL Grau GRA Abrangência ABRA Ocorrência OCO Efetividade EFE Intensidade INT 

Duração DUR Reversibilidade REV Cumulatividade CUM Sinergismo SIN Magnitude MAG Importância IMP 
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Quadro 6: Pontos dos Impactos Positivos Identificados Para Cada Parâmetro de Análise 

Impacto 

Número 
MEIO REL GRA ABR OCO DUR REV CUM SIN EFE MAG INT IMP 

1.  
B D 1 3 2 I/II 4 2 2 3 12 24 576 MI 

2.  
B D 1 2 2 II 2 2 2 3 8 12 192 I 

3.  
SE D/I 1 3 4 I/II 4 2 2 4 24 32 1536 EI 

4.  
SE I 1 2 2 I 4 2 2 3 8 24 384 IS 

5.  
SE D/I 1 3 3 I/II 3 2 2 2 18 12 432 IS 

6.  
SE I 1 3 4 I/II 4 2 2 3 24 24 1152 MI 

7.  
SE I 1 1 3 II 4 2 2 3 6 24 288 IS 

8.  
SE D 1 3 3 I/II 4 2 2 4 18 32 1152 EI 

9.  
SE I 1 2 3 I/II 4 2 2 3 12 24 576 MI 

10.  
SE I 1 4 3 II 4 2 2 4 24 32 1536 EI 

11.  
SE I 1 1 4 I/II 4 1 1 2 4 8 32 PI 

12.  
SE I 1 1 4 I/II 4 2 2 4 8 32 512 IS 
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Legenda: 
Relação REL Grau GRA Abrangência ABRA Ocorrência OCO Efetividade EFE Intensidade INT 

Duração DUR Reversibilidade REV Cumulatividade CUM Sinergismo SIN Magnitude MAG Importância IMP 
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8.2 – Análise Qualitativa e Quantitativa dos Impactos 

 

Este item tem como objetivo descrever o impacto analisado, com base nos pontos de 

cada atributo ambiental utilizado na avaliação, determinando suas relações com as atividades 

modificadoras e os demais impactos. 

 

I01 – Aumento do nível de poeira 

 

Impacto direto originado na atividade de terraplenagem da UTE Santa Cruz e 

escavação para implantação das torres da linha de transmissão e da vala para lançamento da 

adutora e do gasoduto na fase de instalação.  

 

Para a fase de operação, também ocorrerá devido à circulação de veículos para UTE 

Santa Cruz, assim como, na movimentação de veículos para manutenção da faixa de servidão 

da linha de transmissão e do gasoduto. 

 

Esse impacto se apresenta de forma direta, agindo negativamente no ambiente com 

características cumulativas, com magnitude e intensidade baixas, muito devido à pequena 

abrangência e baixa efetividade do mesmo e ser facilmente revertido. Contudo, foi 

classificado com um impacto de “importância” na avaliação dos impactos ambientais. 
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I02 – Emissão de gases 

 

Impacto direto originado na movimentação das máquinas e caminhões nas atividades 

de terraplenagem da UTE Santa Cruz e escavação para implantação das torres da linha de 

transmissão e da vala para lançamento do duto na fase de instalação.  

 

No que se refere à fase de operação, a UTE Santa Cruz realizará a geração termelétrica 

a partir do gás natural, portanto os principais poluentes gerados segundo ANEEL serão: 

dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e em menor escala, monóxido de 

carbono e alguns hidrocarbonetos de baixo peso molecular, inclusive metano. Esses gases 

serão eliminados através de uma chaminé de aço que ficará de 50 a 70 m de altura, o que 

colabora para a dispersão natural dos gases. Como o gás natural é praticamente isento de 

enxofre e material particulado, tornam-se dispensáveis as instalações de dessulfurização e 

eliminação de cinzas na UTE Santa Cruz (Rolugi). 

 

Cabe apontar que, existirá a contribuição na geração deste impacto à movimentação 

de veículos para manutenção da faixa de servidão da linha de transmissão e do gasoduto. 

 

Esse impacto negativo apresenta-se com ocorrência imediata e duração longa, 

resultando no ambiente características cumulativas e sinérgicas, com média magnitude e 

intensidade, classificado como “Importância Significativa”. 

I03 – Aumento do nível de ruído e geração de campos eletromagnéticos 

 

Uma das características da poluição sonora causada pelos ruídos é o seu imediatismo. 

Assim, a mesma já é percebida no início das atividades do empreendimento em questão, com 
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a movimentação das máquinas, equipamentos e caminhões, reduzindo sua ação impactante 

com o fim destas atividades.  

 Durante a fase de implantação da UTE Santa Cruz, linha de transmissão, adutora e 

gasoduto, haverá geração de ruído resultante das atividades de movimentação do maquinário 

de obras, execução de atividades de supressão de vegetação, transporte de insumos para a 

obra e circulação de trabalhadores. Ressalta-se que o local de instalação da usina apresenta 

baixa densidade urbana, portanto o impacto gerado não causará transtornos significativos à 

população residente.  

 

Já na fase de operação, o nível de ruído previsto dentro da casa de máquinas da Usina 

Termelétrica (UTE) Rolugi os níveis de ruído atinjam, no máximo, 120 dB. O projeto prevê a 

implantação dos sistemas de controles ambientais (enclausuramentos, isolamentos acústicos 

e silenciadores), espera-se que os níveis de ruído na área externa da casa de máquinas não 

ultrapassem 80 dB, enquanto na região limítrofe do empreendimento, os níveis de ruído 

estarão abaixo de 60 dB (Noturno) e 70 dB (Diurno). 

 

 Os outros equipamentos da usina com maior potencial para geração de ruído são: 

gerador, caldeira de recuperação de calor, casa de força, desaerador, exaustor, 

transformador, torre de resfriamento, sala elétrica de tratamento de água, linha de 

transmissão, entre outros. As torres de resfriamento gerarão um ruído de aproximadamente 

75dB(A), ou seja, abaixo dos demais equipamentos da usina. Desse modo, não haverá 

significativa acumulação nos níveis de pressão sonora sobre os demais equipamentos. 

 

 O monitoramento de ruídos será realizado através do cálculo do nível equivalente (Leq) 

diurno e noturno, conforme o funcionamento da usina. A fim de que os limites sempre se 

mantenham dentro dos padrões da norma aplicável, recomenda-se o monitoramento de 

todas as áreas potencialmente geradoras de ruído. O referencial utilizado para conforto 
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ambiental será o da NBR – 10151, utilizado para efeito comparativo com o Leq (nível 

equivalente) noturno e diurno. 

Em relação ao impacto gerado pela geração de campos eletromagnéticos provenientes 

da linha de transmissão, o mesmo ficará restrito a área diretamente afetada pelo 

empreendimento ou área de intervenção. Como descrito anteriormente, a área de 

implantação da UTE Santa Cruz e da linha de transmissão apresenta baixa densidade urbana, 

com predominância de campos com cultivo de cana-de-açúcar e demais atividades agrícolas.  

 

Assim sendo, esse impacto direto negativo atuará de forma imediata somente na área 

de intervenção do empreendimento, fato que lhe confere magnitude baixa. Porém, como uma 

intensidade média e com características cumulativas e sinérgicas, atribuindo ao mesmo um 

grau de “importância” dentro da análise global dos possíveis impactos ambientais. 

 

I04 – Impermeabilização do solo 

 

Á área do empreendimento apresenta grande ocupação antrópica, representa no 

cultivo e plantio da cana-de-açúcar e demais atividades relacionadas, as instalações físicas da 

UTE Santa Cruz irão figurar como uma pequena área impermeabilizada, porém, sem grande 

influência no cômputo final de área impermeabilizada. 

 

Por outro lado, a remoção da camada vegetal e exposição do solo, irá impor um 

aumento dos fluxos superficiais de águas pluviais, além da diminuição do tempo de 

concentração da bacia em questão. 

 

Assim sendo, esse impacto negativo direto e de ocorrência em curto prazo apresentará 

intensidade média, devido ao seu caráter irreversível. Esse impacto apresentará pequena 
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abrangência, o que contribuiu para uma baixa magnitude, tendo seu grau de “importância” 

dentro dessa análise global bastante relevante.  

I05 – Poluição do solo 

 

Esse impacto estará presente na área de intervenção do empreendimento, durante 

todo o período de implantação, quando as máquinas e equipamentos apresentam risco 

potencial de contaminação do solo por óleos e graxas, provenientes dos canteiros e suas áreas 

de manutenção de veículos e garageamento. 

 

Já na fase de operação este impacto se manifestará especificamente na área da UTE 

Santa Cruz, no armazenamento do diesel e áreas de manutenção de veículos e equipamentos 

da usina. 

 

Portanto, esse impacto negativo direto apresentará pequena abrangência e 

cumulativo, com duração e efetividade significativa, assumindo a classificação de 

“importância” dentro da presente análise dos possíveis impactos ambientais. 

 

I06 – Alteração da paisagem natural (impacto visual) 

 

Impacto que se manifestará diretamente em virtude da modificação da paisagem 

existente. Atualmente a área do empreendimento é representada principalmente por 

vegetação de pastagem (gramíneas e herbáceas), pouco indivíduos arbóreos isolados e uma 

mancha de vegetação arbórea localizada em uma área específica da área de implantação. Há 

ocorrência de determinadas áreas propensas a alagamento. Adjacente ao terreno, há áreas 

originalmente utilizadas para lavouras permanentes e temporárias, além de uma vila de 

moradores. 
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 As alterações no padrão cênico da área de implantação do empreendimento (UTE, 

linha de transmissão, adutora e gasoduto) deverão gerar impacto negativo na percepção 

visual, sobretudo aos observadores inseridos na Área Diretamente Afetada. Esse impacto será 

o resultado das atividades de supressão de vegetação, abertura de acessos, terraplanagem e 

instalação de toda a infraestrutura requerida, provocando alterações definitivas na paisagem 

local. 

 

Embora vá ocorrer à alteração da paisagem no local, cabe destacar que toda a área de 

instalação do empreendimento e entorno já apresenta características de área antropizada, 

com vegetação predominante de gramíneas e herbáceas, o que evidencia ação antrópica 

pretérita na área, resultando na alteração da paisagem.  

 

Entende-se que este impacto negativo direto apresentará magnitude baixa devido a 

sua pequena abrangência, porém uma efetividade média, pela modificação da paisagem local, 

sendo classificado com “importância” dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I07 – Poluição do lençol freático 

 

Esse impacto está associado ao impacto “I05 – Poluição do solo”, onde o mesmo será presente 

na área de intervenção do empreendimento, durante todo o período de implantação, quando 

as máquinas e equipamentos apresentam risco potencial de poluição do lençol freático 

mediante o lixiviamento do solo contaminado por óleos e graxas, provenientes dos canteiros 

e suas áreas de manutenção de veículos e garageamento. 

 

Na fase de operação este impacto se manifestará especificamente na área da UTE 

Santa Cruz de forma reduzida, apesar da existência das tubulações e demais estruturas 

enterradas de armazenamento e ligação com os tanques de diesel e áreas de manutenção de 
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veículos e equipamentos da usina. É importante ressaltar que na operação da usina, uma 

considerável porção superficial estará impermeabilizada pela aplicação do pavimento de 

concreto, anulando o processo de lixiviamento nestes pontos.  

 

Por este fato, o impacto negativo direto apresentará magnitude e efetividade média 

devido a sua pequena abrangência, porém com característica cumulativa, sendo classificado 

com “Importância” dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I08 – Aumento dos fluxos superficiais 

 

Impacto negativo e direto devido à retirada da vegetação e do solo de cobertura e 

exposição direta do solo, que faz com que esse impacto apresente baixa magnitude e 

intensidade, porém apresenta características cumulativas, porém com baixa abrangência, 

sendo classificado como “Pouca Importância” dentro da avaliação global dos impactos 

ambientais. 

 

I09 – Diminuição do tempo de concentração 

 

O Tempo de Concentração é o tempo necessário para que, a partir do início de uma 

dada chuva, toda a bacia passe a contribuir na seção em estudo. 

 

A manifestação desse impacto negativo e direto ocorrerá de maneira semelhante ao 

impacto anterior I08 – Aumento dos fluxos superficiais, tendo sido classificado como “Pouca 

Importância” na avaliação global dos impactos ambientais. 
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I10 – Risco de Contaminação das Águas Superficiais 

 

Esse impacto estará presente na área diretamente afetada do empreendimento, 

durante a fase de implantação, período quando as máquinas e equipamentos apresentam 

risco potencial de contaminação das águas superficiais por óleos e graxas, provenientes da 

impermeabilização do solo.  

 

Durante o período de operação, este impacto se limitará a área da usina, o sistema de 

funcionamento da UTE Santa Cruz operará em ciclo simples (aberto), com captação de água 

do corpo hídrico mais próximo, o rio Paraíba do Sul. Contudo, cabe esclarecer que a usina 

utilizará a outorga da Usina Sobrasil S/A para o consumo na planta termelétrica 

(compartilhamento de outorga) de aproximadamente 450m3/h. A previsão de consumo de 

água da usina será de 1,1 m3/MWh a 1,4 m³/h o que resulta na tomada de 326 a 415 m³/h a 

de água tratada sendo que a agua bruta acrescenta 15% de impurezas na água 375 a 478 m³/h 

quando a usina estiver em funcionamento pleno.  

 

 

O processo de geração de energia resultará no aquecimento da água captada que, por 

sua vez, será devolvida ao corpo hídrico com uma temperatura superior a original. Para 

amenizar este impacto, torres de resfriamento serão responsáveis por diminuir a temperatura 

da água antes mesmo antes de seu retorno ao circuito original. 

 

A temperatura das águas de um curso hídrico influencia diversos parâmetros físico-

químicos da água, como a tensão superficial e viscosidade, por exemplo, de acordo com a 

Agência Nacional das Águas. Os organismos aquáticos são diretamente afetados quando a 

temperatura da água está fora de seus limites de tolerância, o que resulta em impacto direto 

no crescimento e reprodução dos mesmos. 
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Este impacto negativo e direto apresentará magnitude média e efetividade baixa 

devido a sua abrangência, porém com característica cumulativa, sendo classificado com 

“importância” dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I11 – Supressão/Remoção de vegetação 

 

Impacto que se manifestará na área do empreendimento durante sua fase de 

instalação (englobando usina, linha de transmissão e gasoduto), pois haverá supressão de 

vegetação.  

 

É importante frisar que área onde pretende-se implantar o empreendimento (UTE, LT, 

Gasoduto e Adutora), a vegetação encontra-se descaracterizada, visto que sua cobertura 

original sofreu modificação pretérita. Sendo constituída principalmente por pastagem, ou 

seja, composta prioritariamente de gramíneas e herbáceas. Além disso, o desenvolvimento de 

culturas agrícolas. 

 

Já na fase de operação, irá ocorrer o atividades de supressão vegetal seletivas, com 

objetivo de realizar a manutenção na faixa de servidão da linha de transmissão e do gasoduto 

(acessos permanentes, limpeza na praça das torres e entre as torres, assim como, ao longo do 

gasoduto). 

 

Este Impacto negativo e direto de importância média devido à retirada da vegetação e 

da exposição do solo, que faz com que esse impacto apresente média intensidade, em 

decorrência da sua efetividade alta, sendo cumulativo, com sua mitigação dispendiosa, porém 

com baixa abrangência. Contudo, sendo classificado como “importância” dentro da avaliação 

global dos impactos ambientais.  
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I12 – Perda da abundância e diversidade de espécies da flora 

 

Impacto negativo e direto de importância baixa devido à retirada da vegetação e 

exposição do solo. Este impacto relaciona-se ao impacto “I11 – Supressão/Remoção de 

vegetação”, onde a vegetação existente apresenta baixa diversidade e abundância de flora, 

mediante as atividades agrícolas presente na região, atribuindo a esse impacto baixa 

intensidade e magnitude. Este impacto apresenta-se com seu grau de “Importância” dentro 

da avaliação global dos impactos. 

 

I13 – Afugentamento e Perturbação da Fauna 

 

 O impacto direto possui relação direta principalmente com as atividades executadas 

durante a fase de implantação da usina, tais como: de supressão da vegetação, 

terraplanagem, pavimentação e tráfego de veículos pesados de construção civil e circulação 

de pessoas na área de implantação do empreendimento. 

 

Durante as atividades de implantação do empreendimento (usina, linha de 

transmissão, adutora e gasoduto), os animais que habitam na área naturalmente migrarão 

para áreas de refúgio em ambientes mais afastados às frentes de obra. Com o passar do 

tempo, esses animais tendem a retornar ao seu habitat de origem ou caso que não retornam, 

estabelecendo a nova localização como moradia permanente.  

Destaca-se ainda que os levantamentos executados na área de implantação do 

empreendimento não indicaram a ocorrência espécies exclusivamente dependentes dessa 

área para reprodução, moradia ou fonte de alimento. Destaca-se ainda a presença de espécies 

sinantrópicas, como bois, cavalos e cachorros.  
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Na fase de operação, este impacto se manifestará exclusivamente nas atividades de 

manutenção, como supressão seletiva nas faixas de servidão estabelecidas na e circulação de 

veículos nos acessos permanentes de serviço da linha de transmissão e do gasoduto. Outro 

fator importante, com a implantação da linha de transmissão poderá ocorrer à colisão de aves 

nos cabos de energia. 

 

Logo esse impacto negativo direto se apresenta com pequena magnitude e média 

intensidade, apresentado fatores cumulativos e sinérgicos, visto que estão previstos projetos 

de revegetação e monitoramento de fauna silvestre, além da demarcação da reserva legal, 

criando assim um ambiente apropriado para abrigar as espécies afugentadas. Este impacto e 

classificado como “Importância Significativa” dentro da avaliação global de impactos 

ambientais. 

 

I14 – Destruição da meso e microfauna 

 

Impacto que se manifestará na área do empreendimento na fase de instalação, 

estando inteiramente ligado aos impactos: “I11 – Supressão/Remoção de vegetação, I12 – 

Perda da abundância e diversidade de espécies da flora e I13 – Afugentamento e Perturbação 

da Fauna”, pois haverá supressão de vegetação, impermeabilização do solo e demais 

atividades que promoverá esta ação impactante. 

 

No local onde será realizada a operação de terraplanagem e exposição do solo haverá 

esse impacto de forma irreversível, apresentado fatores cumulativos e sinérgicos, fazendo 

com que esse impacto seja de média magnitude e intensidade, o que confere “Extrema 

Importância” dentro da análise global dos impactos. 
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I15 – Criação de ecossistema propício à ocorrência de espécies peridomiciliares 

 

Impacto decorrente das atividades antrópicas do empreendimento em questão, onde 

a falta de gerenciamento do resíduo sólido produzido pode atrair espécies consideradas 

peridomiciliares e vetores de doenças (ratos, moscas, mosquitos, baratas, dentre outros) na 

fase de instalação. Na fase de operação, esta situação poderá ocorrer no city gate do 

gasoduto, assim como, na subestação de entroncamento da linha de transmissão. 

 

 Os vetores de doenças são animais que possuem a capacidade de gerar riscos para a 

saúde pública ou ainda produzir incômodos à população, seja por meio mecânico ou biológico. 

 

A sua ocorrência está ligada a diversos fatores que propiciam sua sobrevivência e 

proliferação. Dentre esses fatores podem ser citados a sazonalidade, a dinâmica de 

colonização, o regime de ventos, ocorrência de coleções de água e principalmente o manejo 

dos resíduos. 

 

Vale salientar que a proliferação de vetores tais como roedores e insetos está 

intimamente associada a práticas inadequadas no manejo e disposição dos resíduos.  

 

Assim, é o resíduo exposto possibilita que moscas depositem seus ovos, fornecendo o 

substrato para a sua reprodução; e também com sua exposição, somada a ausência da 

presença do homem, permite que os urubus se aproximem e se alimentem do mesmo. 

 

Dessa forma, a maior contribuição para a mitigação dos efeitos negativos desse 

impacto é contar com um serviço eficiente de coleta e disposição final adequada dos resíduos 
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sólidos urbanos gerados no empreendimento, impedindo que se estabeleça o ciclo completo 

de vida de insetos e que aves possam se alimentar dos resíduos.  

 

Esse impacto negativo direto poderá se manifestar de forma pouco abrangente e 

reversível, assumindo “pouca importância” dentro da análise global dos impactos ambientais. 

 

I16 – Restrições de usos do solo 

 

Este impacto ocorrerá ao longo dos traçados da linha de transmissão e do gasoduto, 

nestes trechos não foram encontradas ocupações ou moradias. Os terrenos que receberam o 

empreendimento e sua faixa de servidão serão adquiridos pelo empreendedor de forma 

proporcional sua ocupação/interferência de acordo com valor de mercado, não ocorrendo à 

desvalorização das propriedades impactadas. No entanto, estas propriedades estarão sujeitas 

as restrições de usos do solo. 

 

Esse impacto negativo direto poderá se manifestar de forma pouco abrangente e 

irreversível, com uma magnitude baixa, mas com intensidade alta, sendo classificado como 

“Importância” dentro da análise global dos impactos ambientais. 

 

I17 – Aumento da densidade populacional 

 

 O empreendimento causará esse impacto negativo diretamente, pela atração de mão-

de-obra durante a fase de instalação, cuja tendência é fixar residência próxima ao local de 

trabalho. Porém, o empreendimento e próximo a zona urbana do município de Campos de 

Goytacazes, facilitando a mobilidade dos trabalhadores envolvidos nas obras e em demais 

atividades.  
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Por este fato, este impacto tem discreta abrangência, apresenta característica 

cumulativa e sinérgica, com média magnitude e baixa intensidade, tendo seu grau de 

“Importância Significativa” dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I18 – Incômodo à população 

 

Mesmo com o controle e os investimentos propostos pelo empreendimento, esse 

impacto estará presente, na área de influência direta do empreendimento, cuja população é 

extremamente reduzida no raio de 1 km de distância do empreendimento, sendo efetivo na 

fase de instalação da usina, do gasoduto e da adutora. Já na fase de operação este impacto se 

limitará as atividades da usina. 

 

Assim sendo, esse impacto negativo direto está relacionado à existência de outros 

impactos já analisados anteriormente, como os impactos “I01 -Aumento do nível de poeira, a 

I02 - Emissão de gases, o I03 - Aumento do nível de ruídos e geração de campos 

eletromagnéticos e a I06 -  Alteração da paisagem natural”, dentre outros, tendo seu grau de 

“importância”, caracterizando-se por ser cumulativo e sinérgico nesta análise de impactos 

ambientais. 

 

I19 – Aumento da demanda de infraestrutura 

 

 O empreendimento causará esse impacto, pois o aumento população atraída pelo 

empreendimento, conforme analisado no item anterior, utilizará parte dos equipamentos de 

infraestrutura existentes na região, como redes elétricas e de telefonia, bem como irá 

fomentar a implantação de novas redes de infraestrutura, tais como abastecimento de água 

potável e de gás. 
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 Assim sendo, esse impacto negativo direto, se manifestará na área de influência direta 

em médio prazo, porém com longa duração e baixa efetividade, no entanto, o mesmo 

proporciona a esse impacto o grau de “Importância” no estudo. 

 

I20 – Desgaste dos sistemas e serviços 

 

O sistema viário da região sofrerá um maior desgaste devido ao aumento significativo 

do fluxo de veículos, bem como os sistemas de transporte urbano, viário, telefonia, energia 

elétrica, abastecimento de água potável, saúde e educação. 

 

Assim esse impacto negativo se manifestará indiretamente com longa duração, cuja 

reversibilidade requer a adoção de técnicas dispendiosas para mitigar os seus efeitos e 

apresenta característica cumulativa, fazendo com que o mesmo tenha seu grau de 

“Importância” dentro dessa análise. 

 

I21 – Aumento do trânsito de veículos 

 

Esse impacto negativo direto é decorrente do aumento dos fluxos de veículos na área, 

tanto na fase de implantação como na fase de operação do empreendimento, apresentando-

se com longa duração e abrangente e de características cumulativas e sinérgicas, com seu grau 

de “importância” devido à mitigação de seus efeitos. 

 

I22 – Interferência na Rodovia – RJ 158 

 

Impacto decorrente da instalação da adutora e do gasoduto. No caso da adutora, no 

período de sua implantação, as obras ocorreram diretamente na rodovia sendo necessária 
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paralização do transito parcialmente, revezando suas faixas. Já no gasoduto, o mesmo 

também que irá cruzar gerando interferência no transito e também o empreendimento irá 

utilizar a faixa de domínio da rodovia como um possível acesso, sobrepondo sua faixa de 

servidão com a mesma para suas rotinas de manutenção. 

 

Este impacto tem apresenta-se de forma irreversível, apresenta característica 

cumulativa, com média magnitude e intensidade, tendo seu grau de “Muita Importância” 

dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I23 – Degradação da qualidade da água 

 

Como identificado e avaliado o impacto “I10 – Risco de Contaminação das Águas 

Superficiais”, o empreendimento possuirá infraestruturas capazes de evitar esse problema, 

como tratamento de esgotos e das águas servidas durante a fase de instalação. Cabe apontar 

que na fase de operação, além do tratamento citado para as áreas administrativas, as torres 

de resfriamento serão responsáveis por diminuir a temperatura da água antes mesmo antes 

de seu retorno ao circuito original, assim como no corpo hídrico receptor, o rio Paraíba do Sul.   

 

Este impacto negativo e direto apresentará magnitude baixa e intensidade média 

devido a sua abrangência, porém com característica cumulativa e sinérgica, sendo classificado 

com “Muita Importância” dentro da avaliação global dos impactos ambientais. 

 

I24 – Degradação da qualidade do ar 

 

Este impacto direto e negativo apresenta característica cumulativa e resultados 

sinérgicos, agrupando os efeitos dos impactos “I01 – Aumento do nível de poeira e I02 – 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

 

VIII - 32 
 

Emissão de gases”. A ação conjunta destes impactos resultará na degradação da qualidade do 

ar nas imediações do empreendimento, requerendo medidas de atenuação destas emissões 

durante a fase de instalação e operação da UTE Santa Cruz.  

 

Em sua avaliação, esse impacto apresentará média magnitude e alta intensidade 

possuindo características cumulativas e sinérgicas. Este impacto e classificado como 

“Importância Significativa” no estudo. 

 

I25 – Aumento dos acidentes de trânsito 

 

Devido ao incremento do fluxo de veículos, como identificado no impacto “I21 - 

Aumento do trânsito de veículos” é provável que ocorra esse impacto negativo de forma 

indireta. 

 

Assim sendo, esse impacto poderá se manifestar de forma abrangente e duradoura, 

porém com alta reversibilidade e baixa efetividade, fazendo com que o mesmo se manifeste 

com “Importância”. 

 

I26 – Exposição a riscos tecnológicos 

 

Este impacto está associado à ocorrência de acidentes na linha de transmissão e no 

gasoduto, tanto nas fases de instalação e operação. 

 

Para a linha de transmissão, os acidentes possivelmente poderão ocorrer junto ao 

lançamento dos cabos e na montagem das torres da linha de transmissão na fase de instalação 
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e na operação a possibilidade de colisão nos cabos, ocorrência de descargas atmosféricas na 

linha e nas subestações. 

 

Para o gasoduto, os acidentes poderão ocorrer na escavação e implantação dos dutos, 

período de intensa atuação. Na fase de operação, este impacto está relacionado a possíveis 

vazamentos e/ou rompimentos das junções/entroncamento do gasoduto e também 

descargas atmosféricas no city gate. 

 

Assim sendo, esse impacto poderá se manifestar de forma abrangente e duradoura, 

porém com alta reversibilidade e efetividade, fazendo com que o mesmo se manifeste com 

“Importância Significativa”. 

 

I27 – Interferência em patrimônio histórico/arqueológico 

 

Este impacto só irá ocorrer na fase de instalação do empreendimento, principalmente 

na implantação da Usina e do Gasoduto, pois os limites da usina e a faixa de servidão do duto 

se encontram na faixa de domínio da ferrovia. Esta ferrovia, a antiga Estrada de Ferro 

Litorânea, ramal Campo – São Fidelis, atualmente desativa, representa como parte do 

patrimônio cultural da região, tendo em vista sua importância histórica, geográfica e cultural 

para região. 

 

No entanto, não irá ocorrer qualquer intervenção direta na estrutura da linha, onde a 

UTE Santa Cruz e suas estruturas associadas se limitaram ao faixa de domínio da ferrovia já 

estabelecida. Além disso, conforme indica o diagnóstico não interventivo, não foi identificada 

a presença de sítios ou vestígios arqueológicos, históricos e pré-históricos na área do 

empreendimento, podendo se afirma que a ocorrência e considerada como nula. 
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Por este fato, o impacto negativo e indireto poderá se manifestar de forma pouco 

abrangente, com baixa magnitude e efetividade, fazendo com que o mesmo se manifeste com 

“Importância”. 

 

I28 – Interferência com outros empreendimentos 

 

Este impacto se manifestará de forma direta e negativa, onde ocorrerá com 

interferência da UTE Santa Cruz e suas estruturas associadas com o cruzamento com linhas de 

transmissão, rodovias, ferrovias e dutos ocorrerá durante a etapa de lançamento dos cabos 

na fase de instalação. 

 

De acordo com as informações contidas na caracterização do empreendimento, o 

traçado provocará interferências com linhas de transmissão, rodovias, ferrovias e dutos.  

 Rodovia: A interferência irá ocorrer na Rodovia RJ 158, que será cruzada pela 

adutora e gasoduto; 

Para a travessia em rodovias, o empreendedor deverá assegurar o mínimo de 

transtorno possível durante a execução dessas ações, sendo considerados os padrões 

definidos pelas Concessionarias responsáveis pelas rodovias e pelo DNIT.  

 

 Ferrovia: Interferência irá ocorrer na antiga Estrada de Ferro Litorânea, ramal 

Campo – São Fidelis, atualmente desativa; 

 Linha de transmissão: A interferência irá ocorrer na conexão com a linha de 

transmissão de Furnas Centrais Elétricas; 

Quanto às Linhas de Transmissão, quando ocorrer travessias nas LTs, o que exigirá 

maior segurança na manobra de lançamento de cabos, para não acarretar o desligamento do 

sistema de transmissão já operante. Os cruzamentos com outras linhas de transmissão e 

ferrovias mesmo durante o lançamento de cabos, não implicam em interrupção de energia ou 

paralisação do trânsito de trens.  
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 Gasoduto: A interferência irá ocorrer na conexão com o Gasoduto Cabiunas-

Vitória (GASCAV). 

Em relação ao cruzamento sobre dutos, não é permitido instalar as estruturas na faixa 

de servidão dos dutos, respeitando a travessia sobre essas estruturas em um ângulo de 60º.  

De acordo com a descrição acima o impacto acontece na fase de instalação e operação 

do empreendimento, com abrangência pontual, tendo magnitude baixa e intensidade média 

com características cumulatividade e sinergia, classificada como “Importância Significativa” 

dentro da avaliação geral dos impactos. 

 

I29 – Diminuição do potencial agrícola 

 

Este impacto de manifestará de forma direta e negativa, promovendo a diminuição do 

potencial agrícola da área diretamente afetada - ADA, em virtude da desapropriação de área 

para o empreendimento de energia, no caso a linha de transmissão e do gasoduto. 

 

Assim como, o impacto “I17 –Restrições de usos do solo” estas áreas estarão sujeitas a 

restrições de usos, impossibilitando o cultivo da cana-de-açúcar e demais atividades agrícolas. 

 

Portanto, esse impacto negativo direto, se manifestará de forma pouco abrangente e 

com média intensidade, demonstrando-se seu grau de “Importância Significativa” do mesmo 

nesta análise. 

 

I30 - Replantio/Reflorestamento de vegetação 

 

As atividades de replantio e reflorestamento da vegetação irão ocorrer em paralelo as 

atividades de geração de energia (operação), onde serão identificadas áreas prioritárias a 
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recebem o enriquecimento vegetal e/ou a recomposição na sua totalidade possibilitando a 

criação de fragmentos vegetais adensados e propícios à adaptação e regresso da fauna local. 

 

Portanto, esse impacto positivo direto, se manifestará de forma abrangente e com alta 

intensidade, classificando-se como uma “Muita Importância” neste estudo. 

 

I31 - Adaptação e Regresso da fauna local 

 

Aliado aos efeitos positivos do impacto “I30 - Replantio/Reflorestamento de 

vegetação”, este impacto irá se manifestar na área de influência direta do empreendimento, 

com o reflorestamento e conservação da vegetação a fauna local irá se adaptar e regressar a 

esses fragmentos vegetais reflorestados, criando assim um ambiente apropriado para abrigar 

as espécies afugentadas possibilitando o reestabelecimento de novas relações ecossistêmicas. 

Portanto, esse impacto positivo direto, se manifestará de forma abrangente e com 

média intensidade, tendo “importância” neste estudo. 

 

I32 – Aumento da renda média 

 

A oferta de empregos local e regional, oriunda do empreendimento em questão 

promoverá esse impacto positivo de forma direta e indireta. 

 

Portanto, em virtude da atual situação da economia brasileira, com elevado número 

de desempregados, esse impacto se apresentará com “Extrema Importância”, com média 

magnitude e média intensidade. 
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I33 – Melhoria da situação socioeconômica 

 

A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento, com a criação de empregos, 

barreira à ocupação desordenada, criação de novos negócios, arrecadação tributária e outros 

benefícios, promoverá esse impacto positivo. 

 

A intensidade e magnitude desse impacto positivo indireto são médias, em virtude do 

seu caráter irreversível, longa duração e grande abrangência, tendo seu grau de “Importância 

Significativa” dentro deste estudo. 

 

I34 – Geração de empregos 

 

Este impacto se manifestará de forma positiva, com a incorporação de funcionários da 

localidade está relacionada com a oferta de mão-de-obra especializada local tanto na fase de 

implantação como de operação da usina termelétrica e suas demais estruturas. 

 

Para corresponder à demanda de trabalhadores durante as fases de implantação e 

operação do empreendimento, haverá Geração de Empregos na região. Estima-se que serão 

gerados 300 empregos diretos na fase de implantação, 1.500 indiretos nas fases de construção 

e fabricação, 100 indiretos na fase de operação, além de 50 empregos diretos na fase de 

operação e controle da UTE Santa Cruz. As áreas de atuação serão desde a limpeza de terreno, 

operações de terraplanagem, construção civil da usina e operação da mesma. 

 

Assim sendo, esse impacto positivo se manifestará de forma direta e indireta no 

ambiente estudado, com grande magnitude, média intensidade e com características 

cumulativas e sinérgicas, que proporciona uma classificação de “Importância Significativa” do 

mesmo dentro da análise global dos impactos. 
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I35 – Intensificação das atividades produtivas 

 

Esse impacto positivo será sentido principalmente pelas atividades voltadas ao ramo 

da construção civil e terraplanagem na fase de implantação, e de atividades de geração de 

energia em geral na fase de operação, com intensidade baixa e magnitude média, devido ao 

seu caráter irreversível, manifestando-se indiretamente com longa duração. Este impacto tem 

“Muita Importância” neste estudo. 

 

I36 – Implantação de controles urbanísticos  

 

A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento promoverá melhor 

estruturação urbana da área, permitindo de forma positiva e indiretamente um melhor 

controle dos processos urbanísticos por parte do Poder Público, principalmente a Prefeitura 

Municipal de Campos do Goytacazes. 

 

Portanto, esse impacto apresentará “Importância Significativa”, devido a sua 

considerável intensidade, manifestando-se de forma irreversível, com ocorrência em curto 

prazo e longa duração. 

 

I37 - Aumento da arrecadação de taxas e impostos 

 

A ocupação ordenada implica entre outros benefícios já citados, no aumento da 

arrecadação de taxas e impostos por parte do poder público. Esse fato faz com que o Poder 

Público fique fortalecido para exercer suas funções (segurança pública, saneamento básico, 

coleta de lixo, entre outras). 

 

Durante a vida útil do empreendimento serão arrecadados diversos tributos definidos 

por lei, vinculados ao recolhimento de taxas e impostos decorrentes do pagamento de 
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salários, contribuições sociais, aquisição de insumos construtivos e da contratação de serviços, 

tanto em nível municipal, como em nível estadual e federal, representando um incremento 

nas respectivas arrecadações. 

 

Assim sendo, esse impacto positivo direto se apresentará com alta intensidade, grande 

magnitude e possuem características cumulativas e sinérgicas, fato que torna o mesmo com 

um impacto de “Extrema Importância” neste estudo. 

 

I38 – Melhoria da infraestrutura urbana 

 

A ocupação ordenada proposta pelo empreendimento implicará na melhoria de 

infraestruturas da sua área de influência direta, uma vez que o empreendimento 

necessariamente será obrigado a investir no seu entorno, além das melhorias no sistema 

viário para sua operação. 

 

Esse impacto positivo indireto se manifestará com grande abrangência tendo seus efeitos 

sentidos na área de influência direta e parte da indireta do empreendimento, com 

magnitude média e intensidade alta, somados ao caráter irreversível, fato que o torna 

como sendo de “Muita Importância” neste estudo. 

 

I39 – Incremento de oferta de energia no SIN 

 

Este impacto se manifestará de forma positiva e indireta, pois a UTE Santa Cruz prevê em 

condições normais de operação, podendo gerar até 296MW e exportar em torno de 

286MW na fase inicial, pois o projeto prevê 10MW de consumo próprio, exportando mais 

se o consumo interno for inferior ao previsto. Desse modo, quando descontamos o 

consumo interno e as perdas na linha de transmissão que ligará a UTE Santa Cruz ao SIN, a 
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potência máxima injetada de 138 kV da Subestação de entroncamento será de 

aproximadamente 286 MW. 

 

Por este fato, o empreendimento irá favorecer o aumento da disponibilidade de energia 

para o Sistema Interligado Nacional – SIN, possibilitando a redução dos riscos de apagões 

e quedas de energia na região e para a nação. 

 

Esse impacto positivo e indireto se manifestará com grande abrangência tendo seus efeitos 

sentidos na área de influência direta e parte da indireta do empreendimento, com 

magnitude média e intensidade alta, somados ao caráter irreversível, fato que o torna 

como sendo de “Extrema Importância” neste estudo. 

 

I40 – Aumento dos potenciais de urbanização 

 

O empreendimento causará esse impacto positivo de forma indireta, pois a proposta 

do projeto atrairá a urbanização para a mesma, principalmente em termos do sistema viário. 

 

Porém, em termos da análise global dos impactos ambientais apresentados neste 

estudo, esse impacto se apresentará com intensidade baixa e magnitude baixa, sendo de 

“pouca importância” para o desenvolvimento urbano da região, porém de forma pouco 

efetiva e abrangente. 

 

I41 – Aumento dos potenciais de preservação 

 

Com a implantação e operação de todos os projetos propostos no empreendimento, 

haverá um aumento indireto dos potenciais de preservação da região, devido ao tipo de 

ocupação proposta. 
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Assim sendo, esse impacto positivo indireto apresentará “Importância Significativa”, 

devido à magnitude baixa e intensidade média, pois assumirá um caráter irreversível de longa 

duração. 

 

8.3 - Análise Integrada dos Impactos Ambientais 

 

Para a análise integrada dos impactos ambientais foram considerados os principais 

relações e aspectos socioambientais diagnosticados com a implantação do empreendimento, 

visando realizar o prognóstico da região de implantação UTE Santa Cruz com ou sem a sua 

presença. Com base nas tabelas 7.5 e 7.6 obtêm-se os seguintes resultados: 

 

 GRAU: 

Dentro do quadro de impactos foram identificados (41) impactos, sendo (29) impactos 

negativos e (12) impactos positivos. Tanto os impactos negativos como os positivos se 

apresentaram associados a todos os meios e compartimentos ambientais (físico, biótico e 

socioeconômico). 

 

 MEIO: 

Dos (29) impactos negativos identificados, (12) pertencem para o meio físico, (05) pertencem 

para o meio biótico e (12) pertencem para o meio socioeconômico e para os impactos 

positivos (12), (02) pertencem para o meio biótico e (10) pertencem para o meio 

socioeconômico. 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

 

VIII - 42 
 

 

Gráfico 1: Distribuição dos impactos positivos e negativos em relação aos meios. 

 

 RELAÇÃO: 

Dos impactos analisados, (29) possuem relação direta com as atividades modificadoras do 

empreendimento e (10) possuem relação indireta e (02) possui relações direta e indireta.  

 

 ABRANGÊNCIA: 

A maioria dos impactos negativos (26) encontram-se dentro da área de influência direta do 

empreendimento e dentro deste quantitativo, (16) impactos inserem-se exclusivamente na 

área de intervenção do empreendimento, demonstrando que os efeitos negativos destes 

impactos estarão restritos área do empreendimento. Já os impactos positivos (9) 

apresentaram média a grande abrangência, devido à proposta de aumento dos potenciais de 

preservação e também dos impactos relacionados com o meio socioeconômico (geração de 

emprego e renda e etc.). 
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 OCORRÊNCIA: 

A maioria dos impactos analisados (32), tanto positivo como negativo, apresenta ocorrência 

em curto prazo ou imediata, isto é, começam a se manifestar a partir do início da instalação 

do empreendimento e os demais impactos analisados (09) positivos e negativos apresentam 

ocorrência de médio em longo prazo. 

 

 DURAÇÃO:  

De forma geral, os impactos analisados (35) permeiam ambas as fases (implantação e 

operação) e os demais (03) impactos, sendo da implantação do empreendimento, com a 

Supressão/Remoção de vegetação e Aumento da densidade populacional, ambos são 

impactos negativos e também o impacto: Melhoria da situação socioeconômica, 

representando a melhoria imediata para localidade no início das obras do empreendimento. 

Em relação aos impactos específicos da operação, foram identificados (03) impactos positivos, 

que são: “Adaptação e Regresso da fauna local, Implantação de controles urbanísticos e 

Incremento de oferta de energia no SIN”. 

 

Nota-se que 95% dos impactos positivos (11) possuem longa duração temporal, ou seja, 

ocorrerão durante toda a vida do empreendimento, onde os benefícios trazidos pelos mesmos 

serão sentidos durante toda a vida útil do empreendimento em questão. 

 

 REVERSIBILIDADE:  

Dos (21) impactos ambientais que possuem caráter irreversível, (11) possuem efeitos 

negativos e (10) tem efeito positivo.  É previsto que os mesmos se manifestem exclusivamente 

na área com a presença do empreendimento. Já nos impactos negativos (11) assume o caráter 

irreversível: “Aumento do nível de ruído e geração de campos eletromagnéticos, 

Impermeabilização do solo, Alteração da paisagem natural (impacto visual), 

Supressão/Remoção de vegetação, Afugentamento e Perturbação da Fauna, Destruição da 
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meso e microfauna, Desapropriação e restrições de usos do solo, Exposição a riscos 

tecnológicos, Interferência em patrimônio histórico/arqueológico, Interferência com outros 

empreendimentos e Diminuição do potencial agrícola” e (07) impactos negativos assume o 

caráter reversível, porém com a utilização de técnicas muito dispendiosas, são eles: “Emissão 

de gases, Poluição do solo, Incômodo à população, Desgaste dos sistemas e serviços, Aumento 

do trânsito de veículos, Interferência na faixa de domínio da Rodovia e Degradação da 

qualidade da água”. 

 

Somados os impactos negativos classificados como caráter irreversível e reversível com 

técnicas muito dispendiosas contabiliza (18) impactos, sendo a grande maioria dos impactos 

negativos avaliados neste estudo. Destaca-se que os demais impactos podem ter seus efeitos 

reduzidos com a aplicação de medidas mitigadoras que variam de baixo a alto custo para sua 

implantação, principalmente para aqueles voltados para o meio socioeconômico. 

 

 CUMULATIVIDADE E SINERGISMO:  

Dos (41) impactos identificados, somente (24) impactos, dentre positivos e negativos 

apresentaram fatores cumulativos e sinérgicos combinados. Destaca-se que (05) destes não 

apresentaram características cumulativas são eles: Alteração da paisagem natural (impacto 

visual), Criação de ecossistema propício à ocorrência de espécies peridomiciliares, 

Desapropriação e restrições de usos do solo, Interferência em patrimônio 

histórico/arqueológico e Aumento dos potenciais de urbanização e os demais impactos (36) 

apresentaram unicamente características cumulativas.  

Os demais impactos exclusivamente classificados como “efeito sinérgico” estão associados 

diretamente aos efeitos cumulativos. Acreditam-se, apesar das características identificadas 

nestes impactos os mesmos serão mitigados e/ou compensados com os planos e programas 

propostos. 
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 EFETIVIDADE:  

Em relação à efetividade, (12) impactos negativos possuem média efetividade, devido ao grau 

de modificação que imprimirão ao meio carente de infraestrutura. Os demais, 

correspondendo a (17) impactos negativos apresentam alta efetividade, demonstrando que 

alguns deles têm força suficiente para modificar os processos gerais já atuantes, 

principalmente em relação ao meio socioeconômico da área de influência direta do 

empreendimento. Se tratando dos impactos positivos (10) de alta efetividade, podemos 

destacar: “Aumento da renda média, Aumento da arrecadação de taxas e impostos, 

Incremento de oferta de energia no SIN e Aumento dos potenciais de preservação.”  

 

 MAGNITUDE:  

No geral os impactos negativos (29) apresentam valores de magnitude baixos, sendo os mais 

expressivos (12) impactos: “Aumento do nível de poeira, Emissão de gases, Risco de 

Contaminação das Águas Superficiais, Perda da abundância e diversidade de espécies da flora, 

Destruição da meso e microfauna, Aumento da densidade populacional, Desgaste dos 

sistemas e serviços, Interferência na faixa de domínio da Rodovia, Degradação da qualidade 

da água, Degradação da qualidade do ar, Aumento dos acidentes de trânsito e Exposição a 

riscos tecnológicos”, cuja abrangência e longa duração fazem com que os mesmos se 

manifestem em grande parte da área de influência estudada. Os impactos positivos (12) 

associados ao meio biótico e socioeconômico apresentaram maiores valores de magnitude, 

como os impactos de: “Replantio/Reflorestamento de Vegetação, Adaptação e Regresso da 

fauna local, Aumento da renda média, Melhoria da situação socioeconômica, Geração de 

empregos, Intensificação das atividades produtivas, Implantação de controles urbanísticos, 

Aumento da arrecadação de taxas e impostos, Melhoria da infraestrutura urbana, Incremento 

de oferta de energia no SIN, Aumento dos potenciais de urbanização e Aumento dos potenciais 

de preservação”. 
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 INTENSIDADE:  

Os impactos negativos (29) apresentam as intensidades médias, porém seus efeitos nocivos 

ao meio ambiente podem ser revertidos com adoção de medidas mitigadoras. Já os impactos 

positivos (11) apresentaram-se na sua grande maioria intensos, pois os mesmos assumem 

caráter irreversível, isto é, depois que começam a se manifestar estima-se que não mais 

cessem essas manifestações, além de serem mais efetivos. 

 

 IMPORTÂNCIA:  

Dentre os 41 impactos ambientais analisados, (29) são impactos negativos, dentre os quais 

(07) como “importância significativa”, (16) com “importância”, (02) com “muita importância”, 

(01) com “extrema importância” e (03) como “pouca importância”. Já para os impactos 

positivos (12) apresentaram (01) como “pouca importância”, (01) com “importância”, (04) 

como “importância significativa”, (03) com “muita importância” e (03) com “extrema 

importância”. 

 

 

Gráfico 2: Distribuição dos impactos postivos e negativos em relação a sua importância 
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Gráfico de módulo de importância. Onde: PI- Pouca Importância, EI- Extrema Importância, MI- 

Muita Importância, I- Importância, IS- Importância Significativa. 

 

Com auxílio do gráfico, percebe-se que os impactos positivos apresentam módulo de 

importância maior, onde dos (12) impactos positivos identificados (10) se apresentaram com 

módulo de importância elevado, quando somamos a “importância significativa” (4), “muita 

importância” (3) e “extrema importância” (3), destacando-se: Aumento da renda média, 

Aumento da arrecadação de taxas e impostos e Incremento de oferta de energia no SIN. 

 

Analisando de uma forma integrada os atributos da avaliação de impactos ambientais 

utilizados neste estudo, percebe-se que os impactos negativos se apresentam em maior 

número, voltados diretamente á área do empreendimento (área diretamente afetada – ADA) 

presentes prioritariamente nos meios físico e socioeconômico, mas de forma discreta no meio 

biótico.  

 

 Os impactos negativos em sua grande maioria apresentaram-se com valores de 

magnitude e intensidade variando de baixo a médio, resultando em um grau de “importância” 

dentro da avaliação global dos impactos, pois os mesmos obtiveram valores medianos de 

magnitude ou a intensidade de forma geral. 

 

 Em relação aos impactos positivos, na sua grande maioria presentes no meio 

socioeconômico e parte no meio biótico, se apresentam significativamente favoráveis à 

implantação do empreendimento em questão. Pois, os mesmos como indicando nos atributos 

duração e reversibilidade, possuem longa duração temporal, ou seja, ocorrerão durante toda 

a vida do empreendimento e são irreversíveis, onde os benefícios trazidos pelos mesmos 

serão sentidos durante toda a vida útil do empreendimento em questão. 
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Tal fato corrobora com os atributos magnitude e intensidade, onde os impactos positivos, em 

todos os impactos identificados obtiveram valores muito significativos, podendo ser 

classificado como “importância significativa”, colaborando para elevação dos valores de 

importância dos mesmos. 

 

8.4 – Análise do Ônus e Benefícios Sociais do Empreendimento 

 

Esta avaliação, apresentada nos itens 7.2 e 7.3, visa identificar os prejuízos e vantagens que a 

UTE Santa Cruz poderá trazer os diversos segmentos sociais. Para que a distribuição dos ônus 

e benefícios sociais sejam avaliados, necessita-se: 

 

 Um diagnóstico ambiental bem realizado, com a efetiva identificação dos 

impactos negativos, seus efeitos sinérgicos e cumulativos e repercussão sobre 

modos de vida e meios materiais de existência; 

 Mitigações e compensações suficientes e adequadas às realidades 

socioculturais, devem ser consideradas as necessidades, 

 Peculiaridades e diferenças entre as pessoas e entre os grupos sociais; 

 Mitigações e compensações condicionadas à realidade socioeconômica; 

 Indenizações pelas perdas socioambientais e culturais, disponibilização de 

eficazes instrumentos de participação e controle social e 

 A qualificação e efetivo monitoramento durante a após a obra. 

 

A distribuição dos ônus e dos benefícios sociais da UTE Santa Cruz, como um todo, 

foram avaliadas considerando a conjunção do atributo dos impactos capazes de interferir 

sobre o meio socioeconômico, bem como a avaliação de seus cenários.  
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Esta classificação visa à priorização das medidas ou ações mitigadoras e 

potencializadoras, numa determinada área de influência, de forma que sejam definidos 

mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes da instalação 

e operação da UTE Santa Cruz. 

 

8.5 – Análise da Compatibilidade Entre os Planos e Projetos Co-localizados e o 

Empreendimento 

 

 Conforme descrito no Capítulo: Planos e Programas Co-Localizados, na área em estudo, 

de âmbito municipal, são eles: 

 

Quadro 7: Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

Programa 

Processo Digital 

O projeto prevê a automação de processos 

administrativos que hoje, além de serem 

manuais, movimentam dezenas, centenas e 

até milhares de documentos em seu ciclo de 

vida. Isto é, visa automatizar e gerenciar de 

forma eletrônica 

Secretaria de 

Estado da Casa 

Civil – CASA CIVIL 

INFRAESTRUTURA 

Programa GESPI 

Implantação do Sistema de Gestão de 

Serviços Públicos Por Indicadores (GESPI), 

cuja finalidade é avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pelos órgãos públicos 

diretamente ligados à população do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Secretaria de 

Estado e 

Governo - SEGOV 

INFRAESTRUTURA 

Programa de 

Renovação e 

Fortalecimento da 

O Programa de Renovação e Fortalecimento 

da Gestão Pública – Pró-Gestão visa ampliar 

e avançar no processo de melhoria da gestão 

pública, tendo como resultados melhor 

Secretaria de 

Estado de 

Planejamento e 

Gestão – SEPLAG 

INFRAESTRUTURA 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

Gestão Pública – 

Pró-Gestão 

qualidade na prestação do serviço público e 

no cotidiano da população fluminense. 

Programa Rio 

Poupa Tempo 

O RIO POUPA TEMPO é um programa, do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, de 

atendimento ao Cidadão e ao Empresário, 

que tem como propósito reunir, em um 

mesmo espaço físico, entidades públicas 

(Municipais, Estaduais e Federais) e 

privadas, fornecendo serviços de utilidade 

pública. 

Secretaria de 

Estado de 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Energia, 

Indústria e 

Serviços – SEDEIS 

INFRAESTRUTURA 

Programa Rio 

Capital da Energia 

O Programa Rio Capital da Energia pretende 

mobilizar a sociedade e concentrar recursos 

em torno do setor energético, fazendo do 

Rio de Janeiro uma referência mundial na 

energia sustentável. 

Secretaria de 

Estado de 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Energia, 

Indústria e 

Serviços – SEDEIS 

INFRAESTRUTURA 

Programa Compra 

Rio 

O Compra Rio tem por objetivo incrementar 

o volume de compras dos produtos 

fabricados no Estado do Rio de Janeiro, 

através de Rodadas e Encontros de Negócios 

que permitem fornecedores e compradores 

estarem frente a frente, possibilitando a 

criação de novos postos de trabalho e 

aumento de renda da população. 

Secretaria de 

Estado de 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Energia, 

Indústria e 

Serviços – SEDEIS 

INFRAESTRUTURA 

Programa 

Qualidade Rio – 

PQR 

O PQR é uma iniciativa do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, e visa mobilizar a 

sociedade de forma que a proposta de 

desenvolvimento socioeconômico seja 

desdobrada em diversas ações executadas 

descentralizadamente. Algumas dessas 

ações são voltadas para a conscientização e 

Secretaria de 

Estado de 

Desenvolvimento 

Econômico, 

Energia, 

Indústria e 

Serviços – SEDEIS 

INFRAESTRUTURA 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

motivação dos dirigentes de empresas, 

trabalhadores, consumidores, e para o 

desenvolvimento das pessoas envolvidas. 

Programa 

Somando Forças 

Repasse de recursos para realização de 

obras de infraestrutura nos municípios, com 

o auxílio das prefeituras municipais. 

Secretaria de 

Obras - SEOBRAS 
INFRAESTRUTURA 

Programa 

Delegacia Legal 

Construção/reforma de delegacias policiais, 

postos de polícia técnica; Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli e Instituto Médico 

Legal (IML) 

Secretaria de 

Obras – SEOBRAS 
SEGURANÇA 

Programa de 

Apoio aos 

Hospitais do 

Interior – PAHI 

O Programa de Apoio aos Hospitais do 

Interior (PAHI) é uma ação da SES/RJ, por 

meio do apoio financeiro e técnico, que tem 

o objetivo de promover a melhoria da 

qualidade da atenção hospitalar do SUS. 

Atualmente existem quatro componentes 

no programa: PAHI Municipal, PAHI 

Regional, Apoio à Sala de Estabilização 

(PASE) e Apoio às Unidades de Terapia 

Intensiva da Região Metropolitana (PA-UTI). 

Secretaria de 

Saúde – SES 
SAÚDE 

Programa de 

Excelência em 

Gestão – PEG/SES 

o Programa de Excelência em Gestão - PEG 

tem por objetivo principal qualificar a 

Gestão da SES utilizando os modelos 

preconizados pela Fundação Nacional da 

Qualidade, GESPÚBLICA e os Modelos de 

Acreditação Internacional. 

Secretaria de 

Saúde – SES 
SAÚDE 

Programa 

Cuidando da Voz 

O Programa de Saúde Vocal “CUIDANDO DA 

VOZ“ foi especialmente desenvolvido em 

face do grande número de professores da 

rede estadual de ensino licenciados e 

readaptados por alterações vocais 

objetivando prevenir a ocorrência de 

Secretaria de 

Saúde – SES 
SAÚDE 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

disfonias laborativas relacionadas ao mau 

uso vocal que podem prejudicar a atuação 

dos docentes. 

Ação Unidos pela 

Cura 

O projeto “Unidos pela Cura” tem o 

propósito de consolidar a política de 

promoção do diagnóstico precoce do câncer 

infanto-juvenil no Estado do Rio de Janeiro e 

se desenvolve pela parceria do Instituto 

Nacional do Câncer, Instituto Desiderata, 

Instituto Ronald McDonald e Secretaria de 

Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 

Secretaria de 

Saúde – SES 
SAÚDE 

Ação Rio sem 

Fumo 

O Estado do Rio de Janeiro deu um grande 

passo rumo à preservação da vida e da saúde 

pública. Sancionada pelo Governador Sérgio 

Cabral, a Lei Estadual 5517/09 visa 

resguardar a sociedade dos malefícios do 

fumo passivo, preservando a saúde do 

cidadão. 

Secretaria de 

Saúde – SES 
SAÚDE 

Programa 

Autonomia 

O Programa, de aceleração de estudos, 

Autonomia, uma parceria entre a Secretaria 

de Estado de Educação do Rio de Janeiro e a 

Fundação Roberto Marinho, foi lançado em 

março de 2009 com o objetivo de reduzir a 

distorção idade-série, tanto no Ensino 

Fundamental como no Ensino Médio. 

Secretaria de 

Estado de 

Educação – 

SEEDUC 

EDUCAÇÃO 

Programa Cinema 

para Todos 

O programa CINEMA PARA TODOS é fruto de 

uma iniciativa da Secretaria de Estado de 

Cultura e da Secretaria de Estado de 

Educação. Parte do Programa de 

Desenvolvimento do Audiovisual do Estado 

do Rio de Janeiro - Rio Audiovisual - que 

integra o Plano Estratégico do Governo do 

Secretaria de 

Estado e 

Educação – 

SEEDUC 

EDUCAÇÃO 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

Estado, o CINEMA PARA TODOS já levou 

mais de 1 milhão de alunos e educadores às 

salas de cinema e é uma das ações mais 

relevantes nas áreas de difusão da 

cinematografia nacional e formação de 

público. 

Programa de 

Expansão do 

Ensino 

Profissionalizante 

– PROEP 

O programa objetiva a reforma da E.T. João 

Barcelos Martins e construção do 

Laboratório de Cerâmica Vermelha na 

mesma escola, em Campos dos Goytacazes e 

a reforma da E.T. Agrícola Antonio Sarlo e 

construção do Laboratório de Fruticultura na 

mesma escola, também em Campos dos 

Goytacazes. 

Secretaria de 

Estado, 

Tecnologia e 

Inovação – SECTI 

EDUCAÇÃO 

Programa Rede 

Rio de 

Computadores – 

FAPERJ 

Rede-Rio de Computadores/FAPERJ é uma 

rede de computadores, integrada por 

universidades e centros de pesquisa 

localizados no Estado do Rio de Janeiro. 

Secretaria de 

Estado, 

Tecnologia e 

Inovação – SECTI 

INFRAESTRUTURA 

Programa 

Consórcio CEDERJ 

Parceria formada com as seis universidades 

públicas (UFRJ, Uerj, Uff, UniRio, Uenf e 

UFRRJ) com apoio dos municípios, conta 

com 23 pólos e postos regionais que 

oferecem cursos de graduação , tendo como 

objetivo principal democratizar o acesso ao 

ensino superior público, gratuito e de 

qualidade, usando a metodologia da 

educação à distância. 

Secretaria de 

Estado, 

Tecnologia e 

Inovação – SECTI 

EDUCAÇÃO 

Programa Bolsa 

Nota 10 

Programa destinado aos melhores alunos de 

pós-graduação do Estado, contempla os 

últimos 12 meses dos cursos de mestrado e 

os últimos 24 dos de doutorado. 

Secretaria de 

Estado, 

Tecnologia e 

Inovação – SECTI 

EDUCAÇÃO 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

Programa de 

Reaproveitamento 

de Óleos Vegetais 

do Estado do Rio 

de Janeiro - 

PROVE 

O Prove foi criado com o objetivo de evitar o 

despejo de óleo de cozinha usado em corpos 

hídricos, ao estimular sua coleta e a 

reutilização na produção de sabão e de 

fontes alternativas de energia, como o 

biodiesel. 

Secretaria de 

Estado do 

Ambiente - SEA 

 

AMBIENTE 

Projetos 

Catadores e 

Catadoras Em 

Redes Solidárias – 

CRS 

O Programa objetiva o fortalecimento das 

cooperativas e a organização destas em 

redes de comercialização, tornando-as 

economicamente viáveis e sustentáveis para 

atuarem no mercado da reciclagem – 

inclusive prestando serviços às prefeituras 

dispostas a implementar seus planos de 

coleta seletiva. 

Secretaria de 

Estado do 

Ambiente - SEA 

 

AMBIENTE 

Programa de 

Coleta Seletiva 

Solidária 

O objetivo do Programa é promover o 

desenvolvimento de políticas públicas 

municipais para a gestão integrada de 

resíduos sólidos. Através de assessoria, o 

PCSS instrumentaliza os municípios e órgãos 

públicos estaduais para implantação de 

Programas de Coleta Seletiva Solidária, em 

atenção às leis e às normas ambientais, 

através do planejamento participativo, da 

educação ambiental e do controle social, 

com reconhecimento, inclusão, valorização 

e protagonismo da categoria dos catadores 

de materiais recicláveis. Encontra-se 

atualmente em fase de reestruturação. 

Secretaria de 

Estado do 

Ambiente - SEA 

 

AMBIENTE 

Programa Rio 

Genética 

Promover o melhoramento genético dos 

rebanhos pecuários do Estado, 

democratizando o acesso à tecnologia 

Secretaria de 

Estado de 

Agricultura e 

AGRICULTURA E 

PECUÁRIA 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

 

VIII - 55 
 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

genética e fazendo com que a qualidade e o 

resultado estejam ao alcance de todos. 

Pecuária – 

SEAPEC 

Programa Rio 

Rural 

Buscar alternativas sustentáveis de 

desenvolvimento, tendo como referência de 

planejamento e de intervenção as 

microbacias hidrográficas, investindo na 

recuperação da qualidade da água, 

conservação do solo, recomposição da 

cobertura vegetal, infraestrutura e 

saneamento rural, entre outros. 

Secretaria de 

Estado de 

Agricultura e 

Pecuária – 

SEAPEC 

AMBIENTE 

Programa 

Estradas da 

Produção 

Melhoria das condições de escoamento da 

produção agrícola e da qualidade de vida da 

população rural, permitindo o seu acesso à 

serviços públicos como escolas e postos de 

saúde, entre outros. 

Secretaria de 

Estado de 

Agricultura e 

Pecuária – 

SEAPEC 

INFRAESTRUTURA 

Programa Crédito 

Fundiário 

Oferecer oportunidades para que 

trabalhadores rurais, arrendatários, 

parceiros e meeiros, que têm tradição na 

lida rural, mas que não dispõem de recursos, 

possam adquirir a própria terra para o 

desenvolvimento de atividades agrícolas. 

Secretaria de 

Estado de 

Agricultura e 

Pecuária – 

SEAPEC 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Programa 

Eletrificação Rural 

Proporcionar condições para que a oferta 

de energia no meio rural seja 

generalizada, com utilização de ICMS e 

financiamento da Eletrobrás. 

Secretaria de 

Estado de 

Agricultura e 

Pecuária – 

SEAPEC 

INFRAESTRUTURA 

Programa Plano 

Territorial de 

Qualificação – 

PLANTEQ 

O Plano Territorial de Qualificação é uma das 

ações do Plano Nacional de Qualificação 

(PNQ), da Secretaria de Políticas Públicas de 

Emprego do Ministério do Trabalho e 

Emprego. Todo trabalhador pode participar 

do Planteq, sendo dada preferência a 

Secretaria de 

Estado de 

Trabalho e 

Renda 

EDUCAÇÃO 



 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Metodologia de Avaliação dos Impactos Ambientais 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A 

 

 

VIII - 56 
 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Estadual 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

pessoas de baixa renda, menor escolaridade 

e com maior dificuldade de acesso ao 

mercado de trabalho. 

Programa Renda 

Melhor 

O Programa Renda Melhor, elaborado pela 

Secretaria de Assistência Social e Direitos 

Humanos a partir de orientação do 

Governador Sérgio Cabral, é parte 

integrante do Plano de Erradicação da 

Pobreza Extrema no Rio de Janeiro e tem 

como objetivo assistir com benefício 

financeiro as famílias que são integrantes do 

Programa Bolsa Família, do Governo 

Federal. O Governo do Rio de Janeiro visa 

assim alinhar-se ao desafio nacional pela 

superação da pobreza extrema, lançado pelo 

Governo Federal, com o Plano Brasil Sem 

Miséria. 

Secretaria de 

Estados de 

Assistência Social 

e Direitos 

Humanos – 

SEASDH 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

 

Quadro 2: Planos e Programas Governamentais no Âmbito Municipal 

Planos e Programas Governamentais no Âmbito Municipal 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

Programa 

Cheque Cidadão 

O programa consiste na transferência de 

renda temporária para famílias em situação de 

vulnerabilidade social 

Prefeitura de 

Campos dos 

Goytacazes 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 

Programa 

Campos Cidadão 

O programa garante passagem de ônibus a R$ 

1 nas linhas de ônibus de todo o município de 

Campos dos Goytacazes. 

Prefeitura de 

Campos dos 

Goytacazes 

TRANSPORTE 

Programa de 

Microcrédito 

O programa permite que todos os 

empreendedores de pequenos negócios 

tenham acesso ao crédito, para melhorar e 

Fundo de 

Desenvolvimento 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
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Planos e Programas Governamentais no Âmbito Municipal 

Planos e 

Programas 
Síntese Órgão Gestor P.A. 

continuar desenvolvendo suas atividades, 

com dignidade e segurança, agindo como 

elemento de inclusão econômica, financeira e 

social. 

Campos 

(Fundecam) 

Projeto A Escola 

é Nossa 

Visa fortalecer o vínculo entre a escola e a 

comunidade por meio de parcerias com 

órgãos públicos e ONGs, oferecendo 

atividades, como cursos, oficinas, palestras, 

muitas brincadeiras, distribuição de 

presentes, apresentação dos trabalhos de 

leitura e os serviços sociais. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

Cultura e 

Esportes (Smece) 

EDUCAÇÃO 

Programa Bairro 

Legal 

O programa garante aos moradores do bairro, 

rede de galerias pluviais, novas calçadas, 

pavimentação das ruas, sinalização de 

trânsito, tratamento paisagístico e melhoria 

do sistema viário. 

Prefeitura de 

Campos dos 

Goytacazes 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Projeto 

Educação para o 

Consumo 

O projeto consiste em palestras onde são 

divulgados os principais problemas da relação 

consumerista e as formas do consumidor se 

defender dos eventuais conflitos. Também são 

distribuídas cartilhas educativas e exemplares 

do Código de Defesa do Consumidor. 

Superintendência 

do Procon-

Campos 

EDUCAÇÃO 

Projeto Amor 

A ação acontece em instituições, como abrigos 

e escolas públicas, e é desenvolvida pelo 

Grupamento de Ação Social da GCM. A banda 

da Guarda participa executando canções, com 

o objetivo de animar os internos das 

instituições e alunos de escolas, para que haja 

uma confraternização. 

Guarda 

Municipal 
SOCIAL 
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Os planos e programas foram agrupados nos seguintes itens: 

 

P01 – SAÚDE 

P02 – EDUCAÇÃO 

P03 – INFRAESTRUTURA 

P04 – SOCIAL 

P05 – DESENVOLVIMENTO URBANO 

P06 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

P07 – TRANSPORTE 

P08 – AGRICULTURA E PECUÁRIA 

P09 – AMBIENTE 

P10 – SEGURANÇA 

 

Na tabela a seguir estão relacionados os conflitos entre os planos e projetos e o 

empreendimento em questão: 
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  Quadro 8: Conflitos entre os projetos existentes 

PLANOS E PROJETOS  

P
LA

N
O

S 
E 

P
R

O
JE

TO
S 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 EMP 

P1 - NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

P2 NE - NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

P3 NE NE - NE NE NE NE NE NE NE NE 

P4 NE NE NE - NE NE NE NE NE NE NE 

P5 NE NE NE NE - NE NE NE NE NE NE 

P6 NE NE NE NE NE - NE NE NE NE NE 

P7 NE NE NE NE NE NE - NE NE NE NE 

P8 NE NE NE NE NE NE NE - NE NE NE 

P9 NE NE NE NE NE NE NE NE - NE NE 

P10 NE NE NE NE NE NE NE NE NE - NE 

EMP NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE - 
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 LEGENDA:  

NE Não existente conflito 

E Existência de conflito 

EMP Empreendimento 

 

Observa-se que todos os planos e programas co-localizados se relacionam de forma 

positiva, seja direta ou indiretamente, cujos objetivos são os mesmos – desenvolvimento 

sustentável da região, na qual está inserida o município de Campos. 

 

Pode-se verificar que o empreendimento não apresenta conflitos com os planos e 

projetos co-localizados da região, estando em conformidade direta com a maioria deles, 

principalmente com o grupo de oportunidade de geração de empregos para absorver a mão-

de-obra em formação e de energia para o SIN. 
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CAPÍTULO IX - MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 

9.1- Introdução 

 

Neste capítulo serão descritas as medidas mitigadoras necessárias e suficientes para minorar 

os efeitos dos impactos negativos do empreendimento e/ou melhorar seu desempenho ambiental. 

Os impactos positivos listados deverão ser otimizados para assim expressar sempre os benefícios 

que foram atribuídos aos mesmos. 

 

Além das medidas mitigadoras, neste capítulo também serão descritas as medidas auxiliares 

e compensatórias, cuja finalidade das mesmas é otimizar a proposta sustentável do 

empreendimento em questão.  

 

9.2 – Listagem das Medidas Mitigadoras 

 

I01 – Aumento do nível de poeira 

 

 Implantar sistemas de controle de emissões atmosféricas no 

empreendimento com aspersão, durante todo o horário de trabalho no 

período de implantação da UTE Santa Cruz e , nas vias de acesso internas e 

externas da área de intervenção e parte da área de influência direta do 

empreendimento por onde haverá a movimentação de máquinas e 

caminhões; 

 Implantar o projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal; 

 Orientar os operadores das máquinas de terraplanagem para utilizarem 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (máscaras descartáveis); 

 

Essas medidas são eficazes e de baixo custo, devendo ser seguida na íntegra para mitigar esse 

impacto negativo. 
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I02 – Emissão de gases 

 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal; 

 Orientar os operadores das máquinas para utilizarem Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI’s (máscaras descartáveis); Manutenção preventiva 

dos caminhões e máquinas utilizados no empreendimento, de modo que os 

mesmos funcionem com os motores regulados, evitando a geração excessiva 

de gases poluentes; 

 Intensificar a manutenção dos caminhões e veículos dedicados à implantação 

da UTE Santa Cruz e suas estruturas relacionadas; 

 Instalar filtros nas chaminés da Usina Termelétrica Santa Cruz. 

 

Essas medidas são eficazes e de baixo custo, devendo ser seguida na íntegra para mitigar esse 

impacto negativo. 

 

I03 – Aumento do nível de ruído e geração de campos eletromagnéticos 

 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal; 

 Orientar os operadores das máquinas de terraplanagem para utilizarem 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s (protetores auriculares); 

 Manutenção preventiva dos caminhões e máquinas utilizados na implantação 

e na operação do empreendimento; 

 Estabelecer distância mínima para residências e/ou moradias próximas a 

Linha de transmissão; 

 Desenvolver estudo de dimensionamento de campos eletromagnéticos 

oriundos da linha de transmissão no período de operação; 

 Utilizar equipamentos e máquinas com a tecnologia mais avançada possível a 

fim de amenizar a geração de ruído; 

 Realizar manutenção preventiva e periódica de todas as máquinas e 

equipamentos utilizados na obra; 
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 Realizar fiscalização dos veículos para a verificação dos mesmos quanto ao seu 

enquadramento no padrão de geração de ruído estabelecido pelos órgãos 

competentes; 

 Executar o Programa de Monitoramento de Ruídos durante as fases de 

implantação e operação do empreendimento. 

 

Essas medidas são eficazes e de baixo custo, devendo ser seguida na íntegra a fim de reduzir 

os efeitos negativos desse impacto ambiental. 

  

I04 – Impermeabilização do solo 

 

As medidas mitigadoras desse impacto ambiental estão associadas, basicamente, ao sistema 

de drenagem pluvial a ser implantado no empreendimento em questão. 

 

Portanto, o empreendedor deverá implantar um sistema de drenagem pluvial composto por 

canaletas de captação e escoamento por meios hidráulicos, que promoverão um melhor 

desempenho ambiental do deságue das águas pluviais próximo a área de intervenção do 

empreendimento, direcionando o fluxo com baixa velocidade e evitando o escoamento livre das 

mesmas e, consequentemente, os efeitos nocivos associados à esse escoamento (erosão, 

carreamento de sólidos, entre outros) provocado pelos efeitos negativos desse impacto. 

 

Por se tratar de obra de engenharia hidráulica, a mesma apresenta custo elevado, porém 

eficaz. 

 

I05 – Poluição do solo 

 

Como descrito na Avaliação de Impactos desse trabalho, esse impacto ocorrerá pela 

possibilidade de vazamento de óleos e graxas das máquinas e equipamentos utilizados no 

empreendimento.  
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Assim sendo, para a redução dos efeitos negativos desse impacto deve-se adotar as 

seguintes medidas: 

 Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, para que os mesmos não 

possuam pontos de vazamento de óleos, graxas e combustíveis; 

 Adoção de bacias de contenção nos equipamentos estacionários e tanques de 

armazenamento, tais como geradores e tanques de combustíveis; 

 Construção de instalações físicas apropriadas para o armazenamento de bombonas 

de óleos e graxas, bem como das embalagens utilizadas, que deverão ser 

encaminhadas para disposição de forma adequada, a ser definida no programa de 

gerenciamento de resíduos; 

 Implantação de dispositivos de tratamento de efluentes líquidos, tais como 

separadores de água e óleo e sistemas de tratamento de esgotos sanitários, a fim de 

evitar que os mesmos possam ser dispostos sem prévio tratamento. 

 

Essas medidas são eficazes e de baixo custo, devendo ser seguida na íntegra a fim de reduzir 

os efeitos negativos desse impacto ambiental. 

 

 

I06 – Alteração da paisagem natural (impacto visual) 

 

Conforme dito no Capítulo Avaliação de Impactos Ambientais, esse impacto se manifestará 

em virtude da ocupação da área e implantação da UTE Santa Cruz, assim como, Gasoduto e Linha 

de Transmissão. Logo, para mitigá-lo será necessária a adoção das seguintes medidas: 

 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal; 

 Sugere-se a aplicação de técnicas de pintura e revestimento das instalações 

de construção civil, visto que o impacto visual é mais percebido em distâncias 

curtas. 
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I07 – Poluição do Lençol Freático 

 

 Implantar Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água. 

 

I08 – Aumento dos fluxos superficiais 

 

 Implantação de medidas mitigadoras descritas anteriormente, referentes à drenagem e 

cortina verde, estes promoverão a amenização desse impacto negativo. 

 

I09 – Diminuição do tempo de concentração 

 

Como a manifestação desse impacto ocorrerá de maneira semelhante ao impacto anterior 

(I08), as medidas recomendadas devem ser adotadas também para mitigar os efeitos desse impacto 

negativo.  

 Sugere-se que, sempre que possível, seja prioritário o uso de pavimentações 

semipermeáveis; 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal, a fim de manter um nível de 

absorção pluvial pelo solo; 

 Implantar Programa de Monitoramento e Controle de Erosão e Assoreamento. 

 

 

I10 – Risco de Contaminação das Águas Superficiais 

 

 Manutenção periódica das torres de resfriamento de modo que funcionem em sua 

eficiência máxima, ou seja, resfriando ao máximo as águas de devolução ao rio Paraíba do Sul, a 

fim de que as águas devolvidas ao corpo hídrico apresentem temperatura similar à original; 

 Implantar Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água. 
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I11 – Supressão/Remoção de vegetação 

 

Como a manifestação desse impacto ocorrerá de maneira semelhante ao impacto Alteração 

da Paisagem Natural (I08), as medidas recomendadas devem ser adotadas também para mitigar os 

efeitos desse impacto negativo.  

 Sugere-se que só haja supressão nas áreas estritamente necessárias, priorizando a 

supressão de espécies exóticas em detrimento às nativas; 

 Implantação do Programa de Controle e Acompanhamento de Supressão da Vegetação 

durante as atividades de Supressão da Vegetação, a fim de minimizar as interferências geradas 

pela implantação do empreendimento sobre a biota local; 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal. 

 

I12 - Perda abundância e diversidade de espécies da flora 

 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal, de modo a promover a 

cobertura do solo rapidamente, utilizando espécies nativas da região. Além dessa cortina, 

recomenda-se, também, de forma compensatória, o reflorestamento de áreas adjacentes para 

adensar a vegetação presente.  

 

 

I13 – Afugentamento e Perturbação da Fauna 

 

 Implantar projeto de Replantio e Reflorestamento Vegetal, onde as espécies vegetais 

selecionadas promoverão a atração de um grande número de espécies da avifauna; 

 Promover o monitoramento da fauna silvestre existente durante a fase de instalação do 

empreendimento;  

 Fomentar dados biológicos e ecológicos para atividades de monitoramento ambiental 

na localidade, após o início da operação do empreendimento;  

 Subsidiar o desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental efetivo à prática das 

atividades do empreendimento em questão;  
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 Implantar Programa de Monitoramento, Resgate e Translocação de Fauna, que prevê o 

resgate e translocação de espécimes animais para áreas de soltura com características similares 

às da área suprimida. Esse programa deve começar a ser executado antes do início antes das 

atividades de supressão da vegetação. 

 

I14– Destruição da meso e microfauna 

 

 Conforme dito anteriormente esse impacto é considerado como sendo de grande 

importância, no entanto o mesmo será compensado com um conjunto de medidas já 

apresentadas nesse capítulo, como a implantação do projeto de Replantio e Reflorestamento 

Vegetal e a demarcação da área de reserva legal, além de outras áreas de preservação. 

 

I15 – Criação de ecossistema propício à ocorrência de espécies peridomiciliares 

 

A ocorrência deste impacto está associado a possibilidade de acúmulo de resíduo sólidos na 

área do empreendimento em questão. 

 

No entanto, pelas características operacionais propostas para a operação ordenada do 

empreendimento, os efeitos negativos desse impacto serão mitigados mediante a implantação do 

conjunto de medidas, principalmente no que diz respeito aos procedimentos de coleta e disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos, de acordo com o estabelecido no programa de gerenciamento 

de resíduos sólidos. 

 Implantar Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

Cabe ressaltar que a coleta do lixo por parte da Prefeitura, também, é fundamental para o 

controle desse impacto, de modo a evitar que os resíduos fiquem acumulados na área do 

empreendimento. 
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I16 – Restrições de usos do solo 

 

 Implantar Programa de Comunicação Social, para orientar aos vizinhos do entorno do 

empreendimento sobre as novas formas de ocupação; 

 O empreendedor deverá adquirir as áreas de interferência (UTE, LT e Gasoduto) do 

empreendimento para evitar transtornos futuros e conflitos fundiários; 

 

I17 – Aumento da densidade populacional 

 

 Esse impacto é inerente da própria natureza da instalação de empreendimentos antrópicos, 

pois será causado indiretamente pela atração de mão-de-obra, que normalmente procuram fixar 

moradia próximo ao trabalho. 

  

Contudo, por se tratar de um impacto indireto, cujos efeitos serão sentidos fora da área de 

intervenção do empreendimento, cabe o empreendedor fortalecer o Poder Público local por meio 

dos impostos recolhidos, para que o mesmo possa exercer o controle desse impacto e seus efeitos, 

orientando a população quanto a importância e obrigatoriedade da ocupação ordenada. 

 

I18 – Incômodo à população 

 

Conforme dito no Capítulo Avaliação de Impactos Ambientais, mesmo com o controle e os 

investimentos propostos pelo empreendimento, esse impacto estará presente, mas não na área de 

influência direta, cuja população é extremamente reduzida, mas pela população presente na área 

de influência indireta, principalmente, devido aos problemas decorrentes a geração de campos 

eletromagnéticos e percepção dos níveis de ruídos da LT. 

 

No entanto, além das medidas de controle já descritas neste capítulo, que visam à mitigação 

dos efeitos dos impactos ambientais em todos os meios e compartimentos, incluindo o 

socioeconômico, é recomendado também que o empreendedor realize ações de comunicação social 

junto à comunidade do município em questão, principalmente aquelas localizadas próximo ao 

empreendimento. 
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Assim sendo, devem ser realizadas palestras e cursos para o público para conhecer as 

peculiaridades locais do empreendimento, promovendo o diálogo com as comunidades sobre as 

atividades que ali serão desenvolvidas e informando-as. 

 

Assim sendo, a mitigação dos efeitos negativos desse impacto requer a implantação de um 

conjunto de medidas, para que se possa ter a eficiência pretendida.   

 

I19 – Aumento da demanda de infraestrutura 

 

Por se tratar de um impacto negativo, cujos efeitos serão sentidos fora da área de 

intervenção do empreendimento, cabe o empreendedor fortalecer o Poder Público local por meio 

de impostos recolhidos, para que o mesmo possa exercer o controle desse impacto e seus efeitos, 

orientando a população quanto a importância e obrigatoriedade da ocupação ordenada. 

 

I20 – Desgaste dos sistemas e serviços 

 

 O desgaste dos sistemas será um impacto causado pelo empreendimento decorrente do uso 

inevitável dos mesmos, como do sistema viário, da saúde e educação. No entanto, esses sistemas 

são utilizados por outras pessoas e empresas da região não ligadas ao empreendimento. 

 

Logo, as medidas de controle desse impacto, como a conservação, manutenção e pagamento 

dos impostos pelo uso desses sistemas, são de responsabilidade de todos da região, inclusive do 

empreendimento, além do Poder Público. 

 

I21– Aumento do trânsito de veículos 

 

Cabe ao empreendedor a sinalização das vias de acesso a ser definida em conjunto com o 

órgão responsável pelo controle de tráfego do município, manutenção dos veículos, treinamento 

dos motoristas, fiscalização e manutenção das vias de acesso para assegurar boas condições de 

tráfego. 
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As medidas de controle desse impacto cabem ao Poder Público no sentido de orientar o fluxo 

do trânsito na região. No entanto, cabe ao empreendedor orientar o escoamento de sua produção 

de tal sorte que evite os horários de picos do trânsito. 

 

I22 – Interferência na Faixa de Domínio da Rodovia 

 

 Realizar as intervenções em horários especiais para não causar interdições e/ou 

conflitos com a circulação de veículos local; 

 Implantar sistema de “Siga e Pare”, no momento de intervenção; 

 Implantar Programa de Monitoramento e Controle da Faixa de Servidão. 

 

I23 – Degradação da qualidade da água 

 

As medidas mitigadoras indicadas para os impactos de Risco de Contaminação das Águas 

Superficiais (I10) e Poluição do Lençol Freático (I07), devem ser aplicadas em conjunto de modo a 

minimizar os efeitos negativos do impacto. 

 

I24 – Degradação da qualidade do ar 

 

As medidas mitigadoras indicadas para os impactos, Aumento do Nível de Poeira (I01), 

Emissão de Gases (I02) e Aumento do Nível de Ruído e Geração de Campo Eletromagnético (I03), 

devem ser aplicadas em conjunto de modo a minimizar os efeitos negativos do impacto. 

 

I25 – Aumento de acidentes de trânsito 

 

O controle desse impacto é atribuição do Poder Público para fiscalizar e aplicar a legislação 

de trânsito vigente, conforme proposto para o aumento do trânsito de veículos (I21).  

 

No entanto compete ao empreendedor, implantar sinalizações de trânsito no sentido de 

orientar o fluxo dos veículos envolvidos na implantação e operação do empreendimento em estudo.  
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O empreendedor deverá implantar melhorias na via de acesso principal ao 

empreendimento, incluindo a sinalização e mecanismos de redução de velocidade em 

conformidade com as normas de trânsito do município de Campos de Goytacazes.  

 

Os motoristas sob responsabilidade do empreendedor deverão receber treinamento em 

Direção Defensiva, atividade que deve estar incorporada na rotina dos motoristas efetivados bem 

como instruções específicas sobre cuidados ao trafegar nas imediações do empreendimento. 

Qualquer incidente deverá ser imediatamente comunicado ao empreendedor que tomará as 

devidas providências. 

 

I26 – Exposição a Riscos Tecnológicos 

 

 Realizar estudos de Análise de Risco para determinação e gerenciamento dos 

mesmos; 

 Implantar Programa de Gerenciamento de Riscos- PGR e Plano de Atendimento a 

Emergência – PAE. 

 

I28 – Interferência com Outros Empreendimentos 

 

A medida mitigadora indicada para o impacto, Interferência na Faixa de Domínio da Rodovia 

(I22), deve ser aplicada em conjunto de modo a minimizar os efeitos negativos deste impacto. 

 

I29 – Diminuição do potencial agrícola 

 

Por se tratar de um impacto negativo, cujos efeitos serão sentidos fora da área de 

intervenção do empreendimento, cabe o empreendedor fortalecer o Poder Público local por meio 

de impostos recolhidos, para que o mesmo possa exercer o controle desse impacto e seus efeitos, 

orientando a população quanto a importância e obrigatoriedade da ocupação ordenada e 

promovendo políticas públicas de incentivo agrícola. 
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9.3 – Avaliação das Medidas Mitigadoras 

 

Tendo em vista as características dos impactos ambientais negativos do empreendimento, 

principalmente sua magnitude e intensidade, estas medidas tendem a reduzir ainda mais os 

impactos existentes. 

 

 Cabe ressaltar que para cada impacto negativo analisado e descrito, foi realizada avaliação 

de sua eficácia. 
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CAPÍTULO X - PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 
 

Com a implantação do empreendimento e consequente manifestação dos efeitos das 

alterações ambientais identificadas, torna-se imperativo o acompanhamento cuidadoso e 

sistemático dos parâmetros ambientais, não só para o cumprimento da legislação, como também 

para o alerta de mudanças significativas nos indicadores de qualidade ambiental.  

 

A essas operações dá-se o nome de monitoramento, o que constitui a principal ferramenta 

de garantia da boa performance ambiental. 

 

10.1 - Programa de Gestão Ambiental  

 

O Programa de Gestão Ambiental - PGA tem como principal objetivo a gestão integrada de 

todos os programas necessários ao controle ambiental da fase de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

O Programa de Gestão Ambiental consiste na sistematização e no acompanhamento do 

desempenho e da eficácia das medidas recomendadas, através dos programas ambientais 

referentes às atividades de prevenção, mitigação e/ou compensação das interferências oriundas da 

implantação do empreendimento de modo a garantir a qualidade ambiental de toda a área de 

influência das obras. 

 

O Programa de Gestão Ambiental tem suas atividades técnicas voltadas para as seguintes 

ações:  

 

 Supervisão ambiental de obras, com acompanhamento, controle e avaliações funcionais, 

qualitativas e quantitativas ambientais. Estas atividades serão realizadas pela equipe de 

supervisão ambiental das obras;  
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 Acompanhamento de Programas Ambientais, verificação do cumprimento de cronogramas 

e atividades previstas no Plano Básico Ambiental, discussão com agentes executores, 

empreendedor e órgãos ambientais para detectar deficiências e prover soluções;  

 

 Acompanhamento do atendimento às condicionantes estabelecidas pelas licenças 

ambientais e demais autorizações.  

 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

 Programa de Controle e Monitoramento da Poluição Atmosférica 

 Programa de Monitoramento de Ruídos 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

10.2 - Plano Ambiental de Construção - PAC 

 

O programa tem como objetivo principal fiscalizar e controlar os padrões construtivos da obra 

ambientalmente, os compatibilizando com as normas e procedimento ambientais cabíveis e 

pertinentes nas seguintes intervenções: 
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 Instalação do Canteiro de Obras 

 

As operações realizadas no canteiro de obras devem ser monitoradas durante toda a fase de 

implantação do empreendimento para que se façam os descartes de forma correta, de acordo com 

as medidas mitigadoras recomendadas.  

 

Neste monitoramento faz-se necessária a inclusão de medidas que impliquem na ordenação 

do espaço do canteiro e conscientização do pessoal empregado, por meio de treinamentos (cursos 

e palestras), principalmente no que diz respeito às normas de segurança do trabalho descritas nas 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como o estabelecido no PPRA e PCMAT 

obrigatórios. 

 

 Terraplanagem 

 

A terraplanagem a ser realizada na fase de implantação do empreendimento deverá ser feita 

com o auxílio de equipamentos necessários para o monitoramento geotécnico das condições 

impostas no projeto. 

 

Este controle deverá ser efetuado com acompanhamento constante de técnico qualificado 

(engenheiro civil) executando-se as alterações que se fizerem necessárias, sem desviar, porém, os 

objetivos iniciais estabelecidos pelo projeto de terraplanagem da empresa. 

 

 Limpeza da Fossa Séptica 

 

o O sistema necessita de um tempo de aclimatação de cerca de três meses. Para evitar 

os inconvenientes, maus odores que ocorrem no início da operação das fossas 

sépticas, é recomendada a introdução de 50 a 100 litros de lodo proveniente de 

fossas antigas; 
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o Se a fossa em funcionamento produz maus odores, é conveniente introduzir-se 

substâncias alcalinizantes, como a cal; 

o A fossa necessita de limpeza adequada. A primeira retirada de sólidos pode ser feita 

após cerca de um ano de funcionamento; 

 

o Nas limpezas não se deve esvaziar totalmente a câmara de digestão, devendo ser 

deixados cerca de 10% de seu volume; 

 

o A remoção do lodo digerido deve ser realizada através de bombas de sucção, 

evitando-se o contato do operador com o material; 

 

o O lodo retirado deve ser disposto na célula em operação; 

 

 Limpeza da Caixa de Gordura 

 

o Quinzenalmente, as caixas de gordura deverão ser limpas, de modo a evitar-se o 

comprometimento do sistema de tratamento de esgotos; 

 

o Para fins de inspeção e remoção do lodo digerido, a fossa deve possuir na laje de 

cobertura uma entrada dotada de tampão de fechamento hermético, com 0,60 m de 

diâmetro; 

 

o  A remoção de gordura deve ser realizada lentamente, evitando-se possíveis 

turbulências e com isso a passagem de gordura em excesso para a fossa; 

 

o Deve-se ter cuidado com os gases tóxicos e explosivos, como o gás metano que se 

acumulam nas fossas sépticas, evitando-se fumar ou acender fósforos no local, pois 

acidentes tem sido observados. Antes de realizar qualquer operação no interior das 
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fossas ou tanques sépticos, deve-se manter as tampas abertas por tempo suficiente 

à remoção dos gases (mínimo de 5 minutos). 

 

 

 

 

 

 Abastecimento de Água Potável 

 

Mesmo o sistema sendo abastecido por meio de caminhões pipas, é recomendado que se 

realize o monitoramento da qualidade da água potável trazidas por tais caminhões, com análise 

semestral dos seguintes parâmetros: coliformes totais e termotolerantes, cor, pH, dureza total, 

ferro total e cloretos. 

 

Recomenda-se também, por exigência da INEA, a higienização semestral de todos os 

reservatórios (caixas d’águas, cisternas e castelo d’água) de água potável presentes no sistema de 

abastecimento de água do empreendimento em estudo. 

 

 Manutenção e Controle de Erosão em Caminhos de Serviço 

 

O controle de erosão deverá ser uma atividade contínua durante a fase de operação, não 

somente na faixa de servidão, mas também ao longo de todos os caminhos de serviço, em especial 

aqueles implantados em função das obras. 

 

Problemas de erosão poderão surgir não somente em função de situações induzidas pelos 

próprios caminhos de serviço, mas também em função de situações com origem em áreas lindeiras 

com impacto na estabilidade dos mesmos. 
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Neste contexto, é importante ressaltar algumas situações diferenciadas quanto à 

distribuição de responsabilidades pela manutenção de caminhos de serviço. 

 

A responsabilidade pela manutenção de caminhos no interior da faixa de servidão será única 

e exclusivamente do empreendedor. Esse também será o caso nos caminhos de serviço fora da faixa 

de servidão (em áreas de terceiros) que foram implantados em função das obras da LT e Gasoduto, 

não se descartando, no entanto, a possibilidade de compartilhamento das responsabilidades de 

manutenção quando a utilização do caminho não for exclusivamente do empreendedor. 

 

Em função do exposto, as equipes de manutenção realizarão vistorias periódicas em todos 

os caminhos de serviço necessários à manutenção do empreendimento. A programação destas 

vistorias será ajustada, sempre que necessário, levando em conta a ocorrência de chuvas de grande 

intensidade ao longo de determinados subtrechos e eventuais comunicações sobre processos 

erosivos recebidas de proprietários lindeiros. 

 

 Manejo da Vegetação na Faixa de Servidão 

 

A cobertura vegetal na faixa de servidão poderá ser constituída por espécies herbáceas que 

foram preservados durante as obras. Neste segundo caso, deverá ser realizada a poda seletiva 

periódica, mantendo a distância de segurança entre os cabos e a copa das árvores (conforme 

recomendação NBR 5.422/1985), de forma a que a vegetação não coloque em risco o 

empreendimento. 

 

 Proteção da Faixa de Servidão 

 

As atividades admitidas no interior da faixa de servidão limitam-se ao plantio de algumas 

culturas temporárias, podendo-se admitir culturas permanentes de baixa altura. Culturas e manejos 

agrícolas sujeitos ao uso de fogo, assim como qualquer instalação física (construção ou 

equipamento) não são admitidas (incluindo pivôs de irrigação). 
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Todas as inspeções da faixa de servidão, realizadas por qualquer membro da equipe do 

empreendedor, incluirão verificação de eventuais atividades ou usos irregulares no interior da faixa. 

Os procedimentos de notificação ao responsável (proprietário lindeiro ou outros) serão definidos 

caso a caso. 

 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

 Programa de Controle e Monitoramento da Poluição Atmosférica 

 Programa de Monitoramento de Ruídos 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

10.3 - Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais 

 

O plano de monitoramento ambiental foi desenvolvido com a finalidade de analisar possíveis 

falhas no funcionamento dos dispositivos de proteção ambiental instalados, em decorrência da 

operação, a fim de que se possam tomar as medidas de correção necessárias tão logo seja atingido 

o nível de ação de algum destes parâmetros. 
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O programa de controle contido neste monitoramento estabelece que as amostras sejam 

coletadas mensalmente no período de instalação e trimestralmente na operação da UTE, seguindo 

a direção do fluxo de água, bem como a sistemática desse controle.  

 

 Para o monitoramento da Qualidade da água superficial: 

 

O monitoramento ambiental deve ser realizado em amostras simples tomadas a jusante do 

lançamento das águas superficiais no Rio Paraíba do Sul, buscando:  

 

 Acompanhar as possíveis alterações nos padrões de qualidade dos cursos d’água próximo a 

UTE Santa Cruz; 

 Determinar os níveis de alteração dos parâmetros de qualidade da água dos corpos hídricos 

pertinentes, no caso Rio Paraíba do Sul. 

 

O monitoramento deverá ser realizado de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005 e 

demais normas e legislações aplicáveis com as exigências específicas do INEA.  

 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação do 

empreendimento. 
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10.4 - Programa de Controle e Monitoramento da Poluição Atmosférica 

 

O programa tem o objetivo principal realizar o controle e monitoramento da poluição 

atmosférica na área de influência da direta do empreendimento. 

 

O controle e monitoramento da poluição atmosférica do empreendimento serão 

desenvolvidos da seguinte forma: 

 

Será realizado no período de instalação e operação do empreendimento, a implantação de 

estações automáticas de amostragem em local a ser definido em conjunto com o INEA, e levando 

em consideração os resultados da modelagem de dispersão atmosférica. Em seguida apresentam-

se os parâmetros a serem monitorados: 

 

Os poluentes a serem monitorados serão os definidos pela Resolução CONAMA 03/1990, 

conforme listados abaixo:  

 Os óxidos de nitrogênio (NOx=NO+NO2);  

 Monóxido de carbono (CO);  

 Dióxido de enxofre (SO2);  

 Material particulado menores do que 10 μm (PM10)  

 Material particulado menores do que 2,5 μm (PM2,5)  

 Ozônio (O3).  

 

Além dos seguintes parâmetros meteorológicos:  

 

 Direção e velocidade do vento;  

 Pressão atmosférica;  
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 Temperatura do ar;  

 Umidade relativa do ar;  

 Precipitação pluviométrica;  

 Radiação solar.  

 

 Metodologia de Medição dos Parâmetros  

 

O monitoramento dos poluentes NOx (NO+NO2), CO, SO2,PM10 eO3 e os parâmetros 

meteorológicos utilizarão equipamentos automáticos de medição. Todos os equipamentos serão 

calibrados periodicamente e de acordo com o fabricante dos equipamentos para minimizar a perda 

de dados ou a sua invalidação.  

Todos os equipamentos terão certificações de entidades consagradas na área e aprovados 

pela US-EPA, e deverão ser previamente apresentados ao órgão ambienta para análise e aprovação, 

antes de sua aquisição. 

 

 Período de Monitoramento 

O período monitorado deverá ser iniciar antes do começo das obras de construção da UTE, 

para definição do background e durante todo período de instalação e operação, obtendo assim, 

séries temporais dos poluentes e da meteorologia expressos em médias de uma hora.  

 

É importante, que ao término da obra, o programa de monitoramento deverá ser revisado e 

serem propostas medidas de otimização de todos os processos e de equipamentos.   

 

 Localização da Estação 

 

Sugere-se a localização da estação seja definida conforme o estudo de modelagem 

atmosférica. 
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O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Monitoramento de Ruídos 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

 

10.4 - Programa de Monitoramento de Ruído 

 

Durante a execução das obras será necessário o uso de maquinário de grande porte, que se 

relaciona diretamente a emissão de ruídos e o acompanhamento do campo eletromagnético. Para 

controle dessas emissões, ratifica-se a necessidade de um programa de controle ambiental. 

 

Objetivo: 

 

 Propor procedimentos com o objetivo de controlar os níveis de ruído, de maneira tal que 

não ultrapassem os limites estabelecidos por legislação vigente e aplicável; 

 Determinar os níveis de ruído resultantes das atividades de implantação do 

empreendimento. 
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Alguns pontos tais como Igrejas, escolas, residências e demais pontos sensíveis precisam ser 

monitorados de modo a não serem impactados com níveis sonoros além do permitido pela 

legislação em vigor. Dessa forma, é necessário monitorar, avaliar e, caso haja necessidade, 

estabelecer medidas minimizadoras para que os níveis de ruído gerados pelas atividades de obra 

estejam dentro dos padrões oficiais. 

 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação 

 

10.5 - Programa de Supressão Vegetal 

 

A supressão de vegetação será uma das primeiras atividades a serem executadas na 

implantação da UTE. A área em estudo possui apenas remanescentes de vegetação, contudo 

algumas espécies de animais adaptados a ambientes alterados podem utilizar essas manchas de 

vegetação como refúgio ou local de alimentação. Além disso, o programa tem papel fundamental 

para garantir a supressão apenas do estritamente necessário com a adoção de todos os 

procedimentos técnicos adequados. 

 

Objetivo: 
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 Minimizar as interferências geradas pela implantação do empreendimento sobre a biota 

local. 

 Controlar os procedimentos de supressão vegetal, de modo a evitar excessos. 

 

A supressão vegetal buscará minimizar a supressão de vegetação, respeitando-se os critérios e 

normas de segurança, serão descritos os procedimentos para execução deste Programa. A 

Autorização de Supressão de Vegetação estabelecerá a largura de retirada da vegetação, que não 

poderá ser excedida. A equipe responsável pela Supressão Vegetal será informada da estrita 

proibição de retirada de material vegetal para comercialização e/ou uso próprio. 

 

As principais etapas deste Programa são a seguir pontuadas: 

 Estudos locacionais; 

 Instalação do traçado; 

 Inventário florestal; 

 Planejamento das atividades de supressão; 

 Relatórios de atividades. 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação 
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10.6 - Programa de Monitoramento, Resgate e Translocação de Fauna 

 

Objetivo: 

 

Este Programa tem como objetivo minimizar os impactos relacionados à fauna presente na 

área de influência do empreendimento. 

 
Para desenvolvimento do programa será implantada três atividades: i) Afugentamento, 

Resgate e Soltura, ii) Prevenção de Acidentes com a Fauna e iii) Monitoramento da Interação da 

Avifauna com as Estruturas da LT. São elas: 

 

 Afugentamento, Resgate e Soltura 

 

Esta atividade se baseia nas ações de manejo: i) afugentamento, resgate e soltura de animais 

e ii) aproveitamento científico. 

 

As atividades de supressão de vegetação para a implantação da UTE Santa Cruz e suas 

estruturas aumentam as possibilidades de que muitos animais fujam das áreas em que se 

encontram em função da movimentação e ruídos gerados a partir do início desse trabalho. A fauna 

passível de resgate será aquela que não conseguir fugir por seus próprios meios ou não tiver sido 

afugentada de forma passiva pela equipe de resgate, em função de injúrias que a tornem 

fisicamente inapta a fazê-lo ou devido a alguma característica própria de sua biologia. 

 

O aproveitamento científico de animais que forem encontrados mortos ao longo das 

atividades de implantação do empreendimento e, consequentemente, as informações obtidas dele 
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podem fornecer importantes dados sobre aspectos ecológicos, biogeográficos e taxonômicos das 

espécies, contribuindo com futuras ações conservacionistas e de manejo, em geral. Sendo assim, 

esses animais serão aproveitados sempre que possível e encaminhados às instituições de pesquisa 

parceiras. 

 

 Prevenção de Acidentes com a Fauna  

 

Durante a implantação do empreendimento, alguns procedimentos construtivos poderão 

resultar em acidentes com indivíduos da fauna terrestre. A utilização de vias de acesso e a instalação 

dos canteiros de obras aumentarão o fluxo de veículos e pessoas, podendo haver o risco de 

atropelamento de animais silvestres.  

Com o intuito de minimizar esse impacto, serão instaladas placas de trânsito sinalizadoras nos locais 

de movimentação de veículos, as quais terão imagens indicando a possibilidade de presença de 

animais silvestres e mensagens alertando para o risco de atropelamento deles, bem como a 

velocidade permitida para os veículos da obra.  

 Para a instalação das torres e dos dutos, serão abertas cavas/valas para as fundações dos 

equipamentos. Essas escavações poderão funcionar como armadilhas para algumas espécies da 

fauna, como mamíferos e répteis, aprisionando-os, o que poderá ocasionar predação ou morte 

desses indivíduos. Para mitigar esse impacto, serão instaladas cercas protetoras ao redor das valas 

e cobertura sobre elas, caso permaneçam abertas por mais de um dia, a fim de impedir a queda 

desses animais. 

 Muitas espécies de aves são propensas a colisões com obstáculos, tais como linhas de 

transmissão, especialmente se esses ocupam grandes áreas do espaço aéreo. Sendo assim, com o 

objetivo de evitar a ocorrência de acidentes com a fauna alada, serão instalados sinalizadores para 

aves nos cabos para-raios da LT, nas áreas que apresentarem alto risco de colisão. 
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 Monitoramento da Interação da Avifauna com as Estruturas da LT 

 

O comportamento das aves em relação à LT e a medição da eficácia dos sinalizadores basear-se-

ão no conceito de potencial de periculosidade abordado ao longo de estudos relativos à implantação 

de empreendimentos lineares nos últimos anos, distinguido frente às informações qualitativas e 

quantitativas das espécies que cruzam em voo o espaço aéreo compreendido pela LT. 

 

 Assim sendo, serão avaliados em campo alguns critérios que orientarão à seleção das áreas 

para a instalação dos sinalizadores para a avifauna, no âmbito da prevenção de acidentes com a 

fauna. 

 

O público-alvo será o empreendedor, a construtora, empresas responsáveis pela operação e 

manutenção da LT e Gasoduto, trabalhadores e comunidades científicas interessadas. 

 

O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção – PAC 

 Programa de Supressão Vegetal 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 

O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação. 

 

10.7 - Programa de Educação Ambiental 
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A necessidade de se abordar o tema da complexidade ambiental decorre do processo de 

reflexão acerca das práticas existentes e das múltiplas possibilidades de defini-la como uma nova 

racionalidade e um espaço onde se articulam natureza, técnica e cultura.  

 

 Refletir sobre a complexidade ambiental compreende a formação de novos atores sociais, 

que se mobilizam para um processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade, 

apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a interdependência de diferentes áreas. Além disso, 

questiona valores e premissas que norteiam as práticas sociais prevalecentes, implicando mudança 

na forma de pensar e transformação no conhecimento e nas práticas educativas. 

 

Objetivo: 

 

 O objetivo geral deste programa 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 Educação ambiental para os trabalhadores, sob responsabilidade das 

empresas contratadas, deverá contemplar a realização de palestras, direcionadas para o 

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. 

 
10.8 - Programa de Comunicação Social 

 

 Diante dos do porte do empreendimento, poderão ocorrer divergências de opinião quanto 

a implantação do mesmo em diferentes grupos de interesse. Para que a população direta e  

indiretamente atingida pelo empreendimento tenha possibilidade de esclarecer suas dúvidas no 

que tange o projeto, é muito importante a implantação de um canal de comunicação entre a 

comunidade e o empreendedor. 
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Objetivo: 

 

 Estabelecer um canal de comunicação direto com a comunidade, de modo a dirimir dúvidas 

e incertezas acerca da instalação e operação do empreendimento. 

 

 

 

10.9 - Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal 

 

 Para a implantação e operação do empreendimento em questão, será necessário realizar 

supressão de vegetação, a fim de que se obtenha área para duplicação e construção de acostamento 

na via. O Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal funciona como uma compensação 

perante a execução de atividades de supressão vegetal. 

 

Objetivo: 

 

 Promover a garantia da qualidade do Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal, 

com vistorias técnicas visando a verificação de todas as especificações do Projeto de 

Recuperação da área. 

 

Os trabalhos de implantação e manutenção do projeto devem ser realizados 

criteriosamente, seguindo as seguintes etapas:  

 Etapas de Implantação: Essas são fundamentais em qualquer fase que envolva o replantio de 

espécies vegetais. Logo, para garantir o sucesso desse plano, é recomendado que essas etapas 

sejam acompanhadas por profissionais da área (engenheiro florestal ou agrônomo). 

 

o Reconhecimento da área: Faz-se um levantamento das condições locais do solo, 

efetuando-se a limpeza da área, no que diz respeito ao controle de ervas daninhas.  
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o Controle às Formigas: As formigas do gênero Atta (saúva) e Acromyrmex (quenquém) 

são as principais causadoras de danos aos vegetais na época de crescimento juvenil. 

Portanto, seu controle faz-se necessário, utilizando iscas granuladas permitidas na 

legislação. 

 

o Marcação e alinhamento: É recomendado sempre alinhar e marcar as covas para não 

haver desuniformidade da linha de plantio. 

 

o Coveamento: As covas deverão ter dimensões mínimas de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m 

e espaçadas de 4,0 m x 4,0 m, para espécies do cinturão verde. 

 

o Recomendação de corretivos: No momento do plantio, o solo a ser colocado nas 

covas deverá ser adubado com 4 kg de matéria orgânica/cova e mais corretivos 

(calcáreos e adubos químicos) se for necessário após verificação com análise química 

do mesmo. 

 

o Época de plantio   A melhor época de plantio é a das "águas", que na região 

corresponde aos meses de outubro a fevereiro, pois esta época apresenta as 

melhores condições climáticas (temperatura e precipitação) para o desenvolvimento 

inicial das espécies propostas nesse projeto. 

 

o Tratamento Fitossanitário: operação absolutamente imprevisível no tocante ao tipo 

de pragas e doenças, época de ocorrência e intensidade do ataque. Essa prática fará 

parte da fase de manutenção que será realizada por técnico responsável, onde serão 

tomadas as medidas necessárias para o bom desenvolvimento das mudas plantadas. 
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 Etapas de Manutenção: Essa etapa é muito importante nesse projeto, uma vez que irá assegurar 

às mudas instaladas no campo condições satisfatórias de desenvolvimento. O prazo de 

manutenção deverá ser de 03 (três) anos, sendo composto das seguintes operações: 

 

o Combate às formigas: embora tenha sido citada anteriormente, essa operação deve 

ser sempre utilizada quando necessária. 

 

o Capina: executada semestralmente, visando à eliminação de ervas daninhas que 

comprometam as condições de desenvolvimento das mudas. 

 

o Replantio Florestal: é feito periodicamente após o plantio e visa à substituição das 

mudas mortas no campo. 

 

o Tratamento Fitossanitário: monitoramento do estado fitossanitário das mudas, de 

modo a resguardá-las contra danos causados por pragas e doenças. 

 

O Plano de Monitoramento deverá ser realizado por profissionais competentes, especialistas 

em vegetação local, de modo a garantir o sucesso do mesmo.  

 

O Plano de Monitoramento deverá constar de vistorias periódicas para controle de pragas, 

doenças e ervas daninhas (principalmente capim colonião) que possam causar danos às espécies 

vegetais nativas presentes, além de orientar aos empregados e visitantes do empreendimento em 

questão sobre a importância e relevância ambiental desse tipo de vegetação presente nessas 

manchas para o meio ambiente de toda a região estudada.  

Recomenda-se a emissão de relatório de acompanhamento trimestral das etapas acima 

descritas, cuja finalidade é controlar e avaliar as condições das mudas plantadas no campo, de modo 

a garantir o seu sucesso. 
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O Programa irá interagir com todos os outros programas propostos, articulando 

concomitantemente informações de interesse, além de participação nas divulgações e 

conscientização dos trabalhadores e usuários.  Dentre eles, destacam-se: 

 

 Programa de Gestão Ambiental  

 Plano Ambiental de Construção - PAC 

 Programa de Educação Ambiental 

 Programa de Comunicação Social 

 
O Programa será implementado ao longo de todo o período de implantação e operação. 
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Quadro 1: Cronograma de implantação e elaboração dos planos e programas. 

Atividades Ano 1 Ano 2 

Meses Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Citygate e Gasoduto UTE SCR 

Projetos executivos gasoduto e citygate                       

Aquisição de Equipamentos da citygate e materiais do gasoduto e 
citygate 

                      

Construção e Montagem do gasoduto e citygate                       

Instalações elétricas automação instrumentação                       

Start up e posta em marcha                       

LT UTE SCR 

Projetos executivos SE elevadora e entroncamento e LT UTE SCR                       

Aquisição de Equipamentos da SE elevadora e entroncamento e LT 
UTE SCR e materiais da LT 

                      

Construção e Montagem da SE elevadora e entroncamento e LT UTE 
SCR e LT 

                      

Homologação medidor na CCEE                       

Energização da SE entroncamento                       

Energização da SE elevadora                       

Planos e Programas Ambientais 

Programa de Gestão Ambiental                        

Plano Ambiental de Construção - PAC                       

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais                       
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Atividades Ano 1 Ano 2 

Meses Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Programa de Controle e Monitoramento da Poluição Atmosférica                       

Programa de Monitoramento de Ruído                       

Programa de Supressão Vegetal                       

Programa de Monitoramento, Resgate e Translocação de Fauna                       

Programa de Educação Ambiental                       

Programa de Comunicação Social                       

Programa de Replantio e Reflorestamento Vegetal                       
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CAPÍTULO XII – CONCLUSÕES 

 

Com base nas avaliações realizadas neste EIA, tanto por impactos ambientais como por 

cenários, são feitas neste capítulo considerações a respeito da viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

 

Portanto o estudo de impacto ambiental realizado aponta características que tornaram 

possíveis a formulação das seguintes considerações: 

 

1. A análise por cenários ambientais demonstra que o Empreendimento apresenta balanço positivo 

do ponto de vista ambiental, com impactos positivos relevantes, principalmente devido ao papel 

sócio-econômico-ambiental do empreendimento de geração de empregos, geração de energia para 

o SIN, renda e criação de serviços e negócios, alavancando e ampliando os processos de 

aquecimento econômico em andamento, além de proteger áreas de interesse ambiental. 

 

2. Os impactos negativos identificados, no geral, apresentaram-se com média importância quando 

analisados dentro do quadro global dos impactos aqui identificados, devido a suas médias 

magnitudes e intensidade. Dentre os impactos negativos analisados, merecem destaque pela sua 

importância os impactos: Emissão de gases, Aumento do nível de ruído e geração de campos 

eletromagnéticos, Alteração da paisagem natural (impacto visual), Poluição do lençol freático, Risco 

de Contaminação das Águas Superficiais, Supressão/Remoção de vegetação, Desapropriação e 

restrições de usos do solo, Degradação da qualidade da água, Degradação da qualidade do ar, 

Exposição a riscos tecnológicos e Interferência com outros empreendimentos. 

 
3. A grande maioria dos impactos positivos apresentou módulo de importância elevado quando 

comparado com os negativos, destacando-se: Replantio/Reflorestamento de Vegetação, Adaptação 

e Regresso da fauna local, Aumento da renda média, Melhoria da situação socioeconômica, Geração 

de empregos, Intensificação das atividades produtivas, Implantação de controles urbanísticos, 

Aumento da arrecadação de taxas e impostos, Melhoria da infraestrutura urbana, Incremento de 

oferta de energia no SIN, Aumento dos potenciais de urbanização e Aumento dos potenciais de  
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preservação. Vale salientar que os impactos positivos apresentaram um conjunto de magnitude e 

intensidade média a alto, fato que reafirma que todos os impactos positivos se manifestaram com 

relevância no espaço temporal analisado neste estudo, gerando melhorias significativas nos meios. 

 

4. Os impactos negativos do empreendimento podem ser amenizados por medidas mitigadoras, que 

variam de medidas simples às complexas, na construção, sendo que algumas cabem estritamente 

ao empreendedor, como manutenção preventiva de caminhões e máquinas, a cobertura dos 

caminhões de transporte de material, além da implantação dos projetos de paisagismo, do sistema 

de drenagem, da unidade de tratamento de esgotos, dentre outras. Já na operação da UTE deverão 

ser implantadas os controles ambientais, assim como, execução dos planos e programas ambientais 

neste estudo, garantindo o atendimento as normas e leis ambientais. Demais medidas mitigadoras, 

como: desgaste dos sistemas, aumento do trânsito de veículos e aumento dos acidentes de trânsito, 

demandam a participação da sociedade civil e do Poder Público, para em associação com o 

empreendimento estabelecer procedimentos necessários para mitigar tais impactos.  

 

5. Os planos de monitoramento a serem realizados são importantes do ponto de vista ambiental, 

pois têm como objetivo prevenir e controlar eventos que possam ser considerados nocivos ao meio 

ambiente estudado. Existe a necessidade de monitoramento criterioso dos aspectos voltados ao 

monitoramento e controle dos componentes ambientais (ar, água (subterrânea e superficial) e solo) 

e as demais interações com outros empreendimentos, como exemplo o monitoramento da faixa de 

servidão dos projetos lineares (gasoduto, linha de transmissão e adutora) e também conservação e 

preservação das áreas de interesse ambiental.  

 
 É notório que o empreendimento gerará modificações no ambiente, mas melhorias 

significativas representadas pelos impactos positivos em termos de proteção das áreas de interesse 

ambiental associada às atividades socioeconômicas faz com que a implantação do empreendimento 

seja viável para a região, ainda mais marcante quando comparamos as situações futuras com e sem 

o empreendimento, com os cenários atual e tendencial, desde que sejam implantados os projetos 

ambientais, medidas mitigadoras e plano de monitoramento recomendados neste estudo. 
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ANEXO I- Localização das placas de sinalização no entorno da UTE Santa Cruz Rolugi. 
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ANEXO II- Mapa da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento. 





 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Anexos 
ROLUGI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. 

 

 

 

ANEXO III: Mapa da Área de Influência Indireta e Direta dos meios físico e biótico do 

empreendimento. 
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ANEXO IV: MAPA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA E DIRETA DO MEIO SOCIOECONÔMICO DO 

EMPREENDIMENTO. 
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ANEXO V: Mapa de Hidrologia das áreas de influência. 
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ANEXO VI: Mapa Geomorfológico das Áreas de Influência. 
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ANEXO VII: Mapa Geológico das Áreas de Influência. 
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ANEXO VIII:  Mapa Pedológico das Áreas de Influência. 
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ANEXO IX:  Art do responsável técnico pelo inventário florestal. 
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ANEXO X: Mapa das Unidades de Conservação do Município de Campos dos Goytacazes 
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ANEXO XI: Mapa de Uso e Cobertura do Solo das Áreas de Influência. 
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ANEXO XII: Estimativa das Emissões Atmosféricas 
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INVENTÁRIO DAS FONTES DE EMISSÃO 

 

UTE Santa Cruz 

APRESENTAÇÃO 

O inventário aqui apresentado refere-se às emissões provenientes da operação da UTE 
Santa Cruz. O empreendimento se localiza no município de Campos dos Goytacazes, no 
Estado do Rio de Janeiro, às margens da Rodovia RJ 158, km 7,7 - que liga os 
municípios de Campos dos Goytacazes e de São Fidelis - RJ (Coordenadas latitude 
(DMS) 21° 43’ 25,76” S e longitude (DMS) 41º 23’53,53” W) - Figura A - 1:  
 

 
 

Figura A- 1: Localização Geográfica da UTE Santa Cruz (Rolugi) 

 

A UTE ocupará uma área de 90.956,316 m², sendo caracterizada por terreno plano e 
composto por pastagem, área industrial e lavoura de cana de açúcar. O empreendimento 
envolve as seguintes unidades:  

 UTE Santa Cruz (Rolugi) 

 City Gate Santa Cruz (Rolugi) 

 Gasoduto UTE Santa Cruz (Rolugi)  
 

A UTE Santa Cruz irá gerar, numa primeira fase (objeto desse inventário), um total de 
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296 MW,  em ciclo simples (aberto) - consistindo de duas GT turbina gas heavy-ducty  
General Electric, modelo 7F-04, de potência de 148 MW. Apresenta indisponibilidade de 
geração de 99%, potencia de 293,04 MW, considerando 5MW de consumo interno e  
exportação média de 288,04 MW. 
 
 A nova Turbina a Gás 7F-04, proposta pela GE, permite eficiência em ciclo simples, 
superior a 59% e oferece o menor tempo de colocação em marcha: apenas 10 minutos 
para carga base da turbina a gás. A Turbina a Gás 7F-04, alcança as menores taxas de 
emissão de óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono (9 ppm para ambos). 
 
O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz (Rolugi) será fornecido através do City-
Gate derivado do gasoduto GASCAV, proveniente de GNL regaseificado, no volume de 
2.000.000 Nm³/dia.  
 
O gasoduto UTE Santa Cruz (Rolugi) será enterrado e terá 4,4 km de extensão. 
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1.0 Introdução 

O Anexo 2 da Instrução Técnica PRES/CEAM Nº 02/2016 requer a avaliação da 
contribuição das emissões de poluentes do ar, provenientes da operação da UTE Santa 
Cruz para 2 cenários: 
 

Cenário I: Contribuição apenas da operação da empresa; e   
Cenário II: Contribuição da operação da empresa e das demais fontes dos 
empreendimentos já licenciados ou em processo de licenciamento ambiental, 
existentes num raio de 10 km a partir da empresa estudada. 

 
Os poluentes convencionais a serem analisados conforme a IT N.º 02/2016 são: 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC). Serão 
apresentadas as taxas de emissão de cada fonte identificada na operação do 
empreendimento. 
 
O inventário analisa as seguintes unidades do empreendimento:  

 UTE Santa Cruz (Rolugi) 

 City Gate Santa Cruz (Rolugi) 

 Gasoduto UTE Santa Cruz (Rolugi)  

 

1.1 UTE Santa Cruz 

A UTE Santa Cruz compreende as seguintes unidades: 
 

 Sistema de Gás Natural: será dimensionado para atender a vazão máxima de 
consumo da usina em sua carga plena. Terá a função de medir, limpar e reduzir à 
pressão de operação o gás natural para as condições de operação do turbo - 
gerador;  
 

 Torre de Resfriamento: dimensionada para atender a carga térmica do 
condensador e do circuito fechado de resfriamento. Sua reposição será feita com 
água captada no Rio Paraíba do Sul; 

 Circuito Fechado de Resfriamento: fornecerá água desmineralizada como fluido 
de resfriamento para diversos trocadores de calor dos sistemas auxiliares da 
turbina a gás, refrigeração em circuito fechado;  

 Sistema de Óleo Lubrificante: responsável pela lubrificação forçada dos motores e 
composto por bombas elétricas (VAC e VDC), trocadores de calor, filtro de óleo e 
tanques;  

 Estação de Tratamento de Água: fornecerá águas para as diversas necessidades 
tais como, serviço da planta, proteção contra incêndio, sistemas de resfriamento 
dos conjuntos geradores e consumo das instalações;  

 Estação de Tratamento de Efluentes: dimensionada para tratar e descartar a 
purga da torre e outros efluentes, nas condições requeridas pela legislação;  
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 Sistema de Separação Água e Óleo: terá por finalidade dotar o  efluente oleoso 
(hidrocarbonetos) de características e qualidades compatíveis com as normas 
ambientais regulamentadoras de descarte.  Este sistema é composto por um 
separador, do tipo gravimétrico, que fará a segregação das partículas oleosas 
retendo-as e direcionando-as para o poço de acumulação de óleo, para posterior 
coleta, de modo a ser reutilizado ou reciclado;  

 Sistema de Esgotamento Sanitário: coletará o esgoto sanitário gerado na planta, 
tratado na ETE e encaminhar as águas tratadas para reutilização na irrigação de 
áreas verdes, lavouras de cana, poços sumidouros e valas de infiltração;  

 Sistema de Drenagem Pluvial: coletará as águas pluviais não contaminadas da 
planta e destinação final para o sistema de drenagem natural;  

 Sistema de Ar Comprimido: terá por finalidade gerar ar para sistema pneumático, 
pneumotronicos, instrumentos e sistema pneumático de serviço de utilidades para 
toda a planta;  

 Sistema de Monitoração Contínua de Emissões: responsável pelo monitoramento 
durante a operação da usina, em consonância com as exigências dos órgãos 
ambientais, garantindo que o dimensionamento dos níveis de CO e NOx não 
ultrapassem os valores regulamentados pela legislação local e federal, e  

 Sistema de Combate a Incêndio: basicamente será composto pelos seguintes 
subsistemas:  

- Rede de Hidrantes para proteção da área externa da planta;  

- Sistema de dilúvio dos transformadores;  

- Detecção e Alarme para as salas dos diversos prédios; e 

- Extintores Portáteis para os prédios e área externa.  
 

Uma termelétrica de ciclo simples apresenta as seguintes fontes de emissão de 
monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos (HC), 
consideradas nesse inventário:  
 

 Turbina de combustão de gás natural; 

 Gerador de emergencia à diesel; 

 Bomba de combate a incendio com motor à diesel; 

 Tanque de estocagem de diesel; e 

 Emissões fugitivas de vazamento de equipamentos. 

 

1.1.1 Turbina da UTE Santa Cruz 

A Usina Termelétrica Santa Cruz empregará sistema de geração de ciclo simples  para a 
produção total de 296  MWhr.   
 

As turbinas à gás simples, são usualmente modeladas com base no ciclo ideal 
denominado ciclo-padrão a ar Brayton, ou simplesmente ciclo Brayton. Neste ciclo ideal, 
o fluido de trabalho não apresenta mudança de fase (o fluido está sempre na fase vapor). 
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No ciclo Brayton, a transformação energética ocorre a partir da expansão de gases de 
combustão, em uma turbina a gás, que está ligada ao eixo de um gerador elétrico. O ar 
atmosférico é comprimido continuamente por um compressor e é direcionado a uma 
câmara de combustão, onde é misturado a um combustível. 
 
Durante a queima são gerados gases de exaustão, que são utilizados para movimentar a 
turbina e, consequentemente, o gerador elétrico. Após, os gases são descarregados na 
atmosfera, finalizando o ciclo aberto. 
 
A Figura 1-1, a seguir, é um diagrama esquemático do ciclo Brayton, com os estágios de 
compressão do ar atmosférico (compressor – 1); combustão da mistura ar-combustível 
(combustor – 2); expansão dos gases de combustão (turbina – 3), para posterior 
liberação para a atmosfera; e geração de energia elétrica (gerador – 4). Nota-se que a 
turbina é responsável por movimentar, além do gerador, também o compressor. 
 

 

 
Fonte: RIMA - Relatório de Impacto Ambiental da Termelétrica de Três Lagoas 

 

Figura 1- 1: Diagrama esquemático do ciclo Brayton 

 
 
Nas turbinas à gás os poluentes relevantes são: óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido 
de carbono (CO). Emissões de hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOx),  
partículas e metais pesados são de menor importância.  
 

Três mecanismos são responsáveis pela formação do NOx numa turbina: NOx térmico; 
NOx de introdução; e combustível já contendo NOx. O predominante na formação de 
NOx em motores de combustão é o NOx térmico. NOx térmico é a fixação do Oxigênio e 
Nitrogênio da própria atmosfera circundante, que ocorre a altas temperaturas de 
combustão. Temperatura da chama e tempo de permanência da mesma são as principais 
variáveis, que influenciam nos níveis de NOx térmico. 
 
Projetistas de turbinas a gás são continuamente desafiados a melhorar a  eficiência do 
ciclo e ao mesmo tempo mantendo ou mesmo reduzindo as emissões. Este desafio se 
torna mais difícil devido ao fato de que estas metas são muitas vezes conflitantes. O 
caminho para melhorar a eficiência é aumentar as temperaturas de trabalho, porém 
temperaturas mais elevadas promovem a formação de NOx. Além disso, a diminuição do 
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oxigênio disponível para a redução de NOx pode resultar em maiores emissões de 
monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos não queimados, devido à combustão 
incompleta. 

 
Na UTE Santa Cruz a turbina a gás GE 7F 04 (Figura 1-2), o rendimento da instalação 
será superior a 59%, o que representa uma eficiência muito elevada para geração de 
energia elétrica. 
 
 

 
 

Figura 1- 2:  Turbinas à Gás - GE 7F 04 
 
No Quadro 1-1 estão apresentados os dados técnicos principais da Turbina da UTE 
Santa Cruz e no Quadro 1-2 as propriedades do gás natural. 
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Quadro 1- 1: Dados da Turbina da UTE Santa Cruz  

 

 

Turbina Ciclo Simples 

General Electric, modelo 7F-04 

 1 unidade 1 unidade Total de 2 unidades 

Potência instalada bruta 
(objeto da LP) 

148 MW 148 MW 296  kW 

Chaminé A B  

Altura da chaminé (2) 51 m 51 m - 

Diâmetro da chaminé (2) 6 m 6 m - 

Temperatura Gasosa (1) 622 º C  622 º C  - 

Emissão de NOx (1) 9 ppmvd a 15%O2 9 ppmvd a 15%O2 - 

Emissão de CO (1) 9 ppmvd a 15%O2 9 ppmvd a 15%O2 - 

Combustível (2) Gás natural Gás natural - 

Consumo do Combustível (2) 1.003.578,26 m3/dia  1.003.578,26 m3/dia 2.007.156,51 m3/dia 

Notas: 

(1) Dados do Catálogo da GE modelo GE7F 04  (Anexo 1). 

(2) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi Muraishi. 

 
 

 

Quadro 1- 2: Propriedades do Gás Natural  
 

 Gás Natural 

“Heat Rate” (combustível principal) 6.024 kj/kWh (net @ LHV) 

Poder Calorífico do combustível (PCI) 37,5 MJ/ Nm3 ou 47,7 MJ/kg 

Densidade do Combustível  0,78  kg/m3 

 

1.1.2 Gerador Emergencial e Moto Bomba à Diesel 

No Quadro 1-3 estão apresentados os dados técnicos principais do Gerador Emergencial 
à Diesel e do Motor à Diesel da Bomba de Combate à Incêndio da  UTE Santa Cruz. As 
Figuras 1-3 e 1-4 ilustram os equipamentos. 
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Quadro 1- 3: Dados do Gerador Emergencial e do Motor da Bomba de Combate à 

Incêndio da UTE Santa Cruz  
 

 Moto Geradores e Moto Bomba 

 Moto Gerador   Moto Gerador   Moto bomba  

Número de Unidades 1 1 1 

 
GES-450 

CATERPILLAR 
GES-450 

CATERPILLAR 
610 TCA MWM  

STEMAC  

Potência (1) 450kva  450kva  200cv 

 360 kw  360 kw  - 

 482,5737 hp 482,5737 hp 197,2640 hp 

Combustível (1) diesel diesel diesel 

Poder Calorífico do combustível (HHV) (2) 10.274 kcal/m3 10.274 kcal/m3 10.274 kcal/m3 

Densidade do Combustível (2) 840 kg/m3 840 kg/m3 840 kg/m3 

Enxofre (2) 10 ppb 10 ppb 10 ppb 

Consumo do Combustível (1) 88,8 litros/h 88,8 litros/h 35 litros/h 

Temperatura dos Gases de Escape (1) 456 ºC 456 ºC 545 ºC 

Fluxo dos gases de escape  (1) 74,2 m3/min 74,2 m3/min - 

Altura do duto de descarga (2) 30 cm 30 cm - 

Diâmetro da Conexão de Descarga (2) 30 cm 30 cm 3 " 

Dimensões  do equipamento (1)    

Comprimento 3,480 m 3,480 m 2,300 M 

Largura 1,120 m 1,120 m 1,000 M 

Altura 2,075 m 2,075 m 1,670 M 

Horas de uso por ano (2) 100 100 100 

Consumo do Combustível/ano Maximo (1) 8.800 litros 8.800 litros 3.500 litros 

Notas: 

(1) Dados dos Catálogos (Anexos 2 e 3). 

(2) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi Muraishi. 
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Figura 1- 3:  Motogerador GES-450 CATERPILLAR 

 

 
 

Figura 1- 4:  Motobomba 610 TCA MWM - STEMAC  

1.1.3 Tanque de Estocagem de Diesel 

No Quadro 1-4 estão apresentados os dados técnicos principais do Tanque de 
Estocagem de Diesel da UTE Santa Cruz. 
 

Quadro 1- 4: Dados do Tanque de Estocagem de Diesel UTE Santa Cruz  
 

 Tanque de Diesel 

Características Tanque horizontal de teto fixo 

Número 1 

Diâmetro 1,5 m 

Comprimento 3 m 

Volume 5,29875 m³ 

Movimentação 21.100 l/ano (8.800+8.800+3500) 

Nota: 

(1) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi Muraishi. 
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1.1.4 Vazamento de Equipamentos - UTE 

A movimentação de combustível através de dutos e bombas resulta em pequena emissão 
de metano por perda não intencional. O projeto usará várias bombas, conexões, válvulas, 
flanges, etc. que são fontes fugitivas de emissão de metano. Nessa fase do projeto não 
existe ainda um detalhamento desses equipamentos. Entretanto essas emissões são 
insignificantes em relação ao total de emissão para o projeto. 
 

1.2 Gasoduto UTE Santa Cruz  

No Quadro 1-5 estão apresentados os dados do gasoduto e a Figura 1-5 ilustra o projeto 
do City Gate e Gasoduto. 

 

Quadro 1- 5: Dados do Gasoduto da UTE Santa Cruz  
 

 Tanque de Diesel 

Características Tubo enterrado de aço carbono API 5L com proteção externa betuminoso 

Extensão 4,4 km 

Diametro nominal 10" 

Vazão 2.000.000 m³/dia 

Pressão máxima 99, 9985 kgf/cm²  na entrada do city gate 

Nota: 

(1) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi Muraishi. 
 

 

 

Figura 1- 5:  Desenho do City Gate e Gasoduto da UTE Santa Cruz 
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1.3 City Gate da UTE Santa Cruz 

O City-Gate, será composto basicamente das seguintes instalações:  
 

• Filtragem  
• Aquecimento  
• Regulagem de pressão  
• IP 
• Medição de vazão  
• Medição de gás de suprimento de instrumentação  
• Sistema de controle local  
• Sistema Supervisório  
• Utilidades  

 
O City Gate irá trabalhar com pressão máxima de 99,9985 kgf/cm² na entrada do City 
Gate (1.422,31 psig).  
 
A partir do sistema de filtragem, o gás segue para o sistema de aquecimento, que tem 
como objetivo evitar a formação de condensado nas linhas à jusante da redução de 
pressão, devido à queda de temperatura causada pelo efeito Joule-Thompson (Van 
Wylen e Sonntag, 2003), além de manter a temperatura de saída do gás dentro da 
especificação.  
 
O aquecimento será feito por aquecedor de gás natural tipo indireto, através de água 
quente dentro do tanque, que transmite calor à serpentina (troca térmica) por onde passa 
o gás natural á ser aquecido. Principais componentes do aquecedor indireto: 
- tanque 
- queimador principal 
- queimador piloto 
- detector de chama 
- visor de chama  
- termostatos  
- indicadores de pressão e temperatura  
- isolamento térmico do casco  
- sistema de controle e outros 
 
O Sistema de Aquecimento, no City Gate, deverá ser composto de dois aquecedores, 
cada qual dimensionado para 50% da capacidade térmica requerida e 100% da vazão 
máxima do ponto de entrega (City Gate). 
 
Os dois aquecedores deverão operar em paralelo, situação em que a temperatura de 

fornecimento deverá ser mantida em torno de 20C. Em caso de falha de um deles, a 

temperatura de fornecimento mínima deverá ser igual a 5C, na condição de máxima 
pressão a montante e máxima vazão, admitindo-se uma vazão de 50% passando por 
cada aquecedor. 
 
Segundo o Estudo PUC Rio-Certificação Digital Nº 0812204/CA: 
"http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17888/17888_2.PDF",  o consumo médio de gás natural, 
utilizado nos aquecedores das estações de entrega (City Gate) do GASBOL- Petrobras é 
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de cerca de 0,3% da capacidade total de transporte.  
 
As Figuras 1-6 e 1-7 ilustram o projeto do City Gate.  

 

 

Fonte: http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/17888/17888_2.PDF 

 
Figura 1- 6:  Foto da Estação de Entrega (City Gate) de São Carlos da TBG 

 

 
Fonte:  http://www.gascat.com.br/produto/49/chama-indireta  

 
Figura 1- 7:  Foto do Aquecedor de Chama Indireta Fornecido pela Gascat 

http://www.gascat.com.br/produto/49/chama-indireta
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2.0 Sistemas de Controles Adotados  e Atendimento aos Padrões de Emissão 

A Turbina da UTE Santa Cruz usará gás de baixo teor de enxofre, o que resulta em baixa 
emissão de óxidos de enxofre e material particulado. A composição do gás natural é 
mostrada no Quadro 2-1 

 
Quadro 2- 1: Composição do Gás Natural - UTE Santa Cruz - Turbina Ciclo Simples 

 

Componentes Composição (%) 

Metano Min. 68,0 (v/v) 

Etano Máx. 12,0 (v/v) 

Propano Máx. 3,0 (v/v) 

Butano e mais pesados Máx. 1,5 (v/v) 

N2 + CO2 Máx. 18,0 (v/v) 

H2S Máx. 15 mg/m3 

Enxofre total Máx. 70 mg/m3 

Etil mercaptana traços 

Fonte: FISPQ Gás Natural Petrobras (Nº FISPQ: Pb0027_P) 

 
 
O sistema de controle de emissões de poluentes do ar proposto para a Turbina da UTE 
Santa Cruz para NOX é o sistema Dry low NOx- DLN. 
 
A característica básica do Sistema Dry low NOx- DLN (Figura 2-1) é que a mistura do ar 
e combustível e a combustão ocorrem em duas etapas sucessivas. A mistura do ar de 
combustão e o combustível, antes da queima, forma uma distribuição homogênea da 
temperatura e uma temperatura de chama mais baixa é alcançada, o que resulta em 
menores emissões de NOX, apresentando assim um desempenho ambiental 
significativamente superior às turbinas a gás convencionais. 
 
O sistema Dry low NOx- DLN proposto pela GE na Turbina modelo 7F-04, produz uma 
taxa de emissão  de menos de 9 ppm para NOx e CO (um dos mais baixos), minimizando 
a necessidade de controles adicionais. 
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Fonte: Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants – 

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)—European Commission,  July 2006. 

Figura 2- 1:  Características do Sistema Dry low NOx- DLN  
. 
As emissões da turbina deverão atender à legislação brasileira, representada pela 
Resolução CONAMA Nº 382, de 26 de Dezembro de 2006. Em alguns casos o INEA 
poderá ainda requerer a aplicação das melhores tecnologias de controle (BACT).  
 
Padrão Brasileiro de Emissão 
 
A Resolução CONAMA Nº 382, estabelece no seu Anexo V, Limites de Emissão para 
Poluentes Atmosféricos Provenientes de Turbinas a Gás para Geração de Energia 
Elétrica (combustão interna), com geração superior a 100 MWe  Os limites máximos são 
estabelecidos para a emissão de poluentes atmosféricos gerados por turbinas movidas a 
gás natural ou combustíveis líquidos, em ciclo simples ou ciclo combinado, sem queima 
suplementar, com potência elétrica acima de 100 MWe, destinadas à geração de energia 
elétrica. Quando a somatória total de energia gerada por empreendimento for superior a 
100 MWe, os limites estabelecidos também são requeridos para cada turbina 
individualmente, independentemente de sua capacidade de geração. 

 

Padrões Americanos para Turbinas 

Subpart KKKK—Standards of Performance for Stationary Combustion Turbines, 
July 6, 2006. 
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Limites para óxidos de nitrogênio  
 

Combustion turbine type 
Combustion turbine heat 

input at peak load 
(HHV) 

NOXemission standard 

New turbine firing natural gas > 50 MMBtu/h and  
≤ 850 MMBtu/h 

25 ppm at 15 percent O2 or 150 ng/J of 
useful output (1.2 lb/MWh). 

Modified or reconstructed 
turbine firing natural gas 

> 50 MMBtu/h and  
≤ 850 MMBtu/h 

42 ppm at 15 percent O2 or 250 ng/J of 
useful output (2.0 lb/MWh). 

 
Melhores Tecnologias de Controle Disponíveis - BAT (Best Available Techniques) 
para Turbinas– Europa 
De acordo com a comunidade européia (Article 2-11, Directive 96/61/EC on integrated 
pollution prevention and control) 
 

“Melhores Técnicas Disponíveis” significa o estágio mais eficaz e avançado no 
desenvolvimento das atividades e dos seus métodos de operação que indicam a 
adequabilidade prática de determinada técnica para servir, em princípio, como base para 
os valores dos limites de emissão destinados a prevenir e, onde não seja viável, reduzir 
em geral os impactos no meio ambiente como um todo. BAT para Grande Plantas de 
combustão é apresentado no “Reference Document on Best Available Techniques for 
Large Combustion Plant” - (IPPC), 2006. 
 
Parte do resumo apresentado no documento é mostrado a seguir: 
 
 

 
Thermal efficiency 
Prudent management of natural resources and the efficient use of energy are two of the major 
requirements of the IPPC Directive. In this sense, the efficiency with which energy can be generated 
is an important indicator of the emission of the climate relevant gas CO2. One way to reduce the 
emission of CO2 per unit of energy generated is the optimisation of the energy utilisation and the 
energy generating process. Increasing the thermal efficiency has implications on load conditions, 
cooling system, emissions, use of type of fuel and so on. 
 

 
Table 4: Efficiency of gas-fired combustion plants associated to the use of BAT 
 

Plant type 

Electrical efficiency (%)  Fuel utilisation(%)  

New plants  Existing plants  
New and existing plants  

CCGT  

Combined cycle with or without 
supplementary firing (HRSG) for 
electricity generation only 

54 – 58  50 – 54  

- 

Combined cycle without supplementary 
firing (HRSG) in CHP mode  <38  <35  75 – 85  

Combined cycle with supplementary 
firing in CHP mode  <40  <35  75 – 85  

HRSG
:  

heat recovery steam generator  CHP:  Cogeneration  
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7.5.4 NOX and CO emissions from gas-fired combustion plants 
In general, for gas turbines, gas engines and gas fired boilers, reduction of nitrogen oxides 
(NOX) is considered to be BAT. The nitrogen compounds of interest are nitric oxide (NO) and 
nitrogen dioxide (NO2), collectively referred to as NOX. 
 
For new gas turbines, dry low NOX premix burners (DLN) are BAT. 
Several gas turbine and gas engines operating in Europe, Japan and the US have also applied 
SCR to reduce the emissions of NOX. Beside the dry low NOX premix burner technique (DLN) 
and the injection of water and steam, SCR is also considered to be part of the BAT 
conclusion. 
 
For new gas turbines, the DLN burners can be seen as the standard technique so that the 
application of an additional SCR system is, in general, not necessary. For further reduction of 
NOX, SCR can be considered where local air quality standards request a further reduction of NOX 
emissions compared to the levels given in Table 7.37 (e.g. operation in densely populated urban 
areas). In Table 7.37 emergency machinery has not be taken into account. 
 
For existing gas turbines, water and steam injection or conversion to the DLN technique is 
BAT. Gas turbines of unchanged combustion design, but with higher inlet temperatures, have higher 
efficiencies and higher NOX values. In this context, it should be noted that with a higher efficiency the 
specific NOX emission per kWh are still lower. 
 
SCR retrofitting is technically feasible, but not economical for existing CCGT plants if the 
required space in the HRSG was not foreseen in the project and is therefore not available. 
 
A split view was declared by industry saying that in the case of combined cycles, the HRSG has to 
be modified, which means dismantled and retrofitted to enable the incorporation of an SCR. 
 
This will increase the already high investments of SCR. Furthermore, the operation and 
maintenance costs of an SCR are relatively high, therefore, SCR is not cost effective for existing 
combined cycles. Industry also declared that, in the case of simple cycle gas turbines, SCR is not 
cost effective, because a) the gases have to be cooled down. This requires an additional cooler to 
reduce the gas temperature to a level to enable the SCR to operate. This cooler will increase the 
already high investments and operational costs, and b) simple cycle gas turbines in Europe are peak 
load plants, which run in emergency cases only. The high investment, operation and maintenance 
costs make the implementation of an SCR in a gas turbine economically unviable. 
 
Table 9: BAT for the reduction of NOX and CO emissions from gas-fired combustion plants 

 

Plant type 

Emission level associated 
with BAT (mg/Nm3) O2 level 

(%) 
BAT options to reach these levels 

NOx CO 

CCGT  

New CCGT without 
supplementary firing 
(HRSG)  

20 – 50  5 – 100  15  
Dry low NOx premix burners or 
SCR  

New CCGT with 
supplementary firing  

20 – 50  30 – 100  
Plant 
spec.  

Dry low NOx premix burners and 
low NOx burners for the boiler 
part or SCR or SNCR  

SCR: Selective catalytic reduction of NOx  
SNCR: Selective non catalytic reduction of NOx  
DLN: dry low NOX 
 HRSG: heat recovery steam generator  
CHP: Cogeneration  
CCGT: combined cycle gas turbine  
* Some split views appeared on these values and are reported in Section 7.5.4 of the main document. 
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7.5.3 Dust and SO2 emissions from gas fired combustion plants 
For gas-fired combustion plants using natural gas as a fuel, emissions of dust and SO2 are very low. 
The emission levels of dust by using natural gas as a fuel are normally well below 
5 mg/Nm3 and SO2 emissions are well below 10 mg/Nm3 (15 % O2), without any additional 
technical measures being applied. 

 
 
 
O Quadro 2-2 apresenta um resumo das emissões da UTE Santa Cruz - Turbina GE 
modelo 7F-04, do padrão CONAMA, padrão americano e BACTs. 
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Quadro 2- 2: Sistemas de Controle  - UTE Santa Cruz - Turbina Ciclo Simples 
 

 
Controle UTE Santa 

Cruz-Turbina 

Emissão UTE Santa Cruz-Turbina 
Conama 382  

Anexo V Padrão EUA BAT Europa  
ppm Kg/MWhr (mg/Nm3) (mg/Nm3) 

Eficiência 
Térmica 

59% - - - - - 58% - 

NOx (como 
NO2) 

Dry low NOx (DLN)  9 (1) 15% O2 0,1549 (1) 16,9218 50 
25 ppm 

0,6 kg/MWhr 

 20-50 mg/m3 
Dry low NOx(DLN) 

ou SCR 
15%O2 

CO - 9 (1) 15% O2 0,0943 (1) 10,3002 65 - 30-100 mg/m3 15%O2 

HC -  0,0560 (2) 6,1145 N.A. - - - 

Notas: 
(1)  Dados da Turbina da UTE Santa Cruz, fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia Clóvis Massachi Muraishi (ver catálogo em Anexo 1). 

(2)  Cálculo baseado no "Compilation of Air Pollution Emission Factors, 13.1 Stationary Gas Turbines, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, 
 December 2005- Table 3-1-2a". 
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A análise dos dados apresentados no Quadro 2-2 indica que : 

 

 Comentário 

Eficiência Térmica 
A eficiência do projeto proposta de 59 % é equivalente às Melhores 
Tecnologias - BATs, definidas na Europa para turbinas à gás. 

NOx (como NO2) 

A técnica de controle proposta de Dry low NOx (DLN) para controle 
das emissões de NOX, atende com certa vantagem o padrão 
definido no CONAMA 382 e nos EUA, assim como os limites da 
BAT Europa.  

CO 
A emissão de CO atende com folga os limites do CONAMA 382, 
assim como a BAT da  Europa. Não tem padrão americano. 

HC Não tem padrão. 
Legenda 

NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio; 

CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e 

HC - taxa de emissão de hidrocarbonetos. 

 
A Resolução CONAMA Nº 382 não estabelece padrão de emissão para Motogeradores e 
motores de bomba. O Motogerador Emergencial  e o Motor da Bomba de Combate a 
Incêndio usarão Diesel de baixo teor de enxofre e boas técnicas de combustão para 
reduzir as emissões (condições que podem ser consideradas como Melhores 
Tecnologias de Controle para o caso da Santa Cruz). O número previsto de uso de 100 
h/ano é baixo. 
 
A Resolução CONAMA Nº 382-Anexo II "Limites de Emissão para Poluentes 
Atmosféricos Provenientes de Processos de Geração de Calor a Partir da Combustão 
Externa de Gás Natural" estabelece para o caso do Aquecedor do City Gate da UTE 
Santa Cruz o limite de emissão de NOx de 320mg/Nm3, em base seca e 3% de excesso 
de oxigênio (considerando o caso do City Gate com um consumo de gás de 6 mil m3/dia - 
2,717 MW). 
 
A emissão de NOx dos aquecedores do City Gate foi estimada em 150 mg/m3 e portanto 
atende ao padrão fixado pelo CONAMA. 
 
O sistema de queima dos aquecedores possui monitoramento inteligente e seguro, 
resultando num sistema mais eficiente e consequentemente mais econômico. O sistema 
será operado e mantido de acordo com as recomendações do fabricante e com as boas 
práticas de combustão  (Melhores Tecnologias de Controle). 
 
As emissões fugitivas de metano provenientes de vazamento de equipamentos serão 
controladas por um programa de inspeção áudio/visual/olfatório (AVO) para detecção de 
vazamento. Como o gás natural é odorizado com pequenas quantidades de mercaptanas 
o programa AVO atende. 



 

 

Inventário das Emissões de Poluentes do Ar 
UTE Santa Cruz-LP 
Novembro, 2016 – Rev. 01 
 

25/57 25/57 

 

3.0 Emissão de Poluentes Atmosféricos - Cenário I 

O inventário de emissões foi desenvolvido com base em levantamento de informações de 
projeto, fornecidas pelo empreendedor, dados do fabricante e em fatores de emissão da 
USEPA AP-42. O Quadro 3-1 apresenta o inventário de emissão de poluentes 
provenientes da operação do empreendimento.  

Quadro 3- 1: Inventário de Emissão de Poluentes  - UTE Santa Cruz - Cenário I 

 

FONTE 
Emissão (Kg/h) Emissão (T/ano) 

NOX CO HC NOX CO HC 

Turbinas a Gás 45,8479 27,9074 16,5665 401,628 244,469 145,123 

Motogeradores a Diesel (1) 0, 1549 0,0334 0,0123 1,357 0,292 0,108 

Bomba de Combate á Incêndio (1) 0,0317 0,0068 0,0025 0,277 0,060 0,022 

Tanques de Diesel - - 0,000066 - - 0,001 

Vazamento de Equipamentos na UTE - - ND - - ND  

Vazamento de Equipamentos no 
Gasoduto 

- - 0,0194 - - 0,170 

Vazamento de Equipamentos no City 
Gate 

- - 3,6424 - - 31,907 

Aquecedor do City Gate 0,4005 0,3364 0,0441 3,508 2,947 0,386 

TOTAL 46,2801 28,2840 20,2873 406,770 247,768 177,717 

  Legenda 
 NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio; 

 CO - taxa de emissão de monóxido de carbono; e 

 HC - taxa de emissão de hidrocarbonetos.  

Nota: (1) Valor em (kg/h)  representa uma média anual - Motogeradoras e bomba de combate á incêndio 
funcionam 100 horas por ano. 

 

A equação básica do algoritmo de estimativa das emissões, segundo a EPA (1999; 
1997b) para fatores sem controle pode ser expressa como:  

E = A x FE x (1 – ER/100)   

Onde,  

E - Estimativa da emissão para a fonte;  

A – Nível de atividade;  

FE – Fator de emissão sem controle; e 

ER – Eficiência global da redução das emissões, expressa em porcentagem e igual a  
      eficiência do mecanismo de captura versus a eficiência do mecanismo de controle.  
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Para fatores de emissão com controle, o termo (1 – ER/100) já está incorporado, sendo a 
equação simplificada e representada como:  

E = A x FE  

Onde,  

E - Estimativa da emissão para a fonte;  

A – Nível de atividade; e 

FE – Fator de emissão com controle. 

 

3.1 Emissão de Poluentes Atmosféricos - Turbinas da UTE Santa Cruz 

 
O Quadro 3-2 mostra as emissões de poluentes provenientes da operação da Turbina da 
UTE Santa Cruz. Em maior quantidade são emitidos os óxidos de nitrogênio (NOx), 
seguidos do monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos (HC). 

 

Quadro 3- 2:  Emissões de Poluentes - Turbina da UTE Santa Cruz -Turbina Ciclo 
Simples   

 

  Turbina  UTE Santa Cruz 

 Chaminé 1 1 Total 

Capacidade MWhr 148 148 296 

Consumo de gás combustível m3/dia 1.003.578,26 1.003.578,26 2.007.156,52 

Vazão de gás em cada chaminé (1) Nm3/s 376,3043 376,3043 - 

Emissão de Poluentes 

(d) Emissão: Óxidos de Nitrogênio (3) 
kg/h 22,9239 22,9239 45,8479 

g/s 6,3678 6,3678 12,7355 

(E) Emissão: Monóxido de Carbono (3) 
kg/h 13,9537 13,9537 27,9074 

g/s 3,8760 3,8760 7,7521 

(F) Emissão: Hidrocarbonetos (2) 
kg/h 8,2832 8,2832 16,5665 

g/s 2,3009 2,3009 4,6018 

Notas:   

(1) Dado calculado conforme "Calculating air emissions for the Michigan air emissions reporting system  
(MAERS)" (Apêndice A Trecho 1-1). 

(2) Dado calculado conforme "Compilation of Air Pollution Emission Factors, 13.1 Stationary Gas Turbines, U.S.  
Environmental Protection Agency, Washington, DC, December 2005"- Table 3-1-2a (Apêndice A Trecho 1-2). 

(3) Dados calculados conforme o Catálogo da Turbina (Anexo 1). 
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3.2 Emissão de Poluentes Atmosféricos - Motogeradores Emergenciais da 
UTE Santa Cruz 

 
O Quadro 3-3 mostra as emissões de poluentes provenientes da operação das 2 
motogeradores à Diesel da UTE Santa Cruz. Em maior quantidade são emitidos os 
óxidos de nitrogênio (NOx), seguidos do monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos 
(HC). 

 

Quadro 3- 3:  Emissões de Poluentes - Motogeradores Emergenciais da UTE Santa 
Cruz  

 

  Motogeradores da UTE Santa Cruz  

 Chaminé 1 Total -2 1 Total -2 

Capacidade (1) kwh 360 720   

 hp 482,5737  965,1474   

Consumo de diesel (1) l/h 88,8 177,6   

Vazão de gás em cada chaminé (1) Nm3/min 74,2 -   

Emissão de Poluentes 100 h/ano 
Corrigido 

média anual 

(d) Emissão: Óxidos de Nitrogênio (2) 
kg/h 6,7856 13.5713 0,0775 0,1549 

g/s 1.8849 3.7698 0,0215 0,0430 

(E) Emissão: Monóxido de Carbono (2) 
kg/h 1.4622 2.9244 0,0167 0,0334 

g/s 0.4062 0.8123 0,0046 0,0093 

(F) Emissão: Hidrocarbonetos (2) 
kg/h 0.5407 1.0813 0,0062 0,0123 

g/s 0.1502 0.3004 0,0017 0,0034 

 Notas:   

 (1) Dados calculados conforme o Catálogo do fornecedor (Anexo 2).   

 (2) Dado calculado conforme "Compilation of Air Pollution Emission Factors, 3.3 Gasoline And Diesel  
     Industrial Engines, U.S.  Environmental Protection Agency, Washington, DC, December 2005" 
     - Table 3.3-1 (Apêndice  A Trecho 1-3). 

 

3.3 Emissão de Poluentes Atmosféricos - Bomba de Combate à Incêndio da 
UTE Santa Cruz 

O Quadro 3-4 mostra as emissões de poluentes provenientes da operação da bomba de 
combate à incêndio à Diesel da UTE Santa Cruz. Em maior quantidade são emitidos os 
óxidos de nitrogênio (NOx), seguidos do monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos 
(HC). 
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Quadro 3- 4:  Emissões de Poluentes - Bomba de Combate à Incêndio da UTE Santa 
Cruz  

 

  Bomba da UTE Santa Cruz 

 Chaminé 1  

Capacidade (1) cv 200  

 hp 197,2640  

Consumo de diesel (1) l/h 35  

Vazão de gás em cada chaminé (3) Nm3/s 0,3315  

Emissão de Poluentes 100 h/ano 
Corrigido 

 média anual 

(d) Emissão: Óxidos de Nitrogênio (2) 
kg/h 2,7738 0,0317 

g/s 0,7705 0,0088 

(E) Emissão: Monóxido de Carbono (2) 
kg/h 0,5977 0,0068 

g/s 0,1660 0,0019 

(F) Emissão: Hidrocarbonetos (2) 
kg/h 0,2210 0,0025 

g/s 0,0614 0,0007 

Nota:   

 (1) Dado calculado conforme do Catálogo do fornecedor (Anexo 3). 

 (2) Dado calculado conforme "USEPA-AP42- Compilation of Air Pollution Emission Factors, 3.3 
     Gasoline And Diesel Industrial Engines, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC,  
     December 2005- Table 3.3-1 (Apêndice A- Trecho 1-3). 

 (3) Dado calculado conforme "Calculating air emissions for the Michigan air emissions reporting system  
      (MAERS)" (Apêndice A Trecho 1-1). 

 

3.4 Emissão de Vapores Orgânicos - Tanque de Diesel da UTE Santa Cruz 

A UTE Santa Cruz utilizará 1 tanque horizontal de teto fixo de 5,3 m3 para estocagem de 
óleo Diesel, com uma movimentação anual prevista de 21.100 litros. 
 
O Quadro 3-5 apresenta as características do tanque de Diesel.  
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Quadro 3- 5: Tanque de Diesel  

 

Tanque Diesel Unidade Valor 

Número - 1 

Tipo - Horizontal Teto fixo 

Diâmetro m 1,5 

 ft 4,9213 

Comprimento m 3 

 ft 9,8425 

Volume do Tanque m3 5,2988 

 gal 1.399,9339 

Temperatura oC 25ºC 

Movimentação  l/ano 21.100 

 gal/ano 5.574,6367 

Nota: 

(1) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi Muraishi. 
 

 
Os dois tipos significativos de emissões de vapores orgânicos (hidrocarbonetos), 
provenientes dos tanques de teto fixo são: armazenamento e perdas de trabalho. 
 
Perda de armazenamento é a expulsão de vapor de um tanque, a partir da expansão e 
contração de vapor, que são o resultado de mudanças de temperatura e de pressão. Esta 
perda ocorre sem qualquer alteração do nível do líquido no tanque. 

 

A perda combinada de enchimento e esvaziamento é chamado de perda de trabalho. 
Evaporação durante operações de enchimento é o resultado do aumento no nível do 
líquido no tanque. Como o nível de líquido aumenta, a pressão no interior do tanque  
excede a pressão de alívio e os vapores são expelidos do tanque. Perda por evaporação 
durante o esvaziamento, ocorre quando o ar aspirado para dentro do tanque, durante a 
remoção do líquido torna-se saturado com vapor orgânico e se expande, ultrapassando a 
capacidade do espaço para vapor. 

 

As emissões provenientes dos tanques de armazenamento de Diesel foram estimadas 
através dos fatores de emissão definidos na seguinte literatura: “Compilation of Air 
Pollutant Emission Factors, AP-42, The United States Environmental Protection Agency 
(USEPA), 7.1 Organic Liquid Storage Tanks, item 7.1.3.1 Total Losses From Fixed Roof 
Tanks”, através do uso do  software "TANKS versão 4.0.9d" disponível no site do EPA: 
www.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/. 
 
O total de emissão de hidrocarbonetos de tanques de teto fixo é a soma das 
perdas:durante o armazenamento - "standing storage loss" e trabalho -  "working loss": A 
equação utilizada é a seguinte: 
 

LT = LS + LW 
 

Equação 1- 1: Emissões-Tanques 
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Onde: 
LT = perda total, kg/ano. 
LS = perda durante o armazenamento, kg/ano. 
LW = perda de trabalho, kg/ano. 

O Quadro 3-6 mostra as emissões de vapores de hidrocarbonetos provenientes do 
Tanque de Diesel da UTE Santa Cruz.  

 
Quadro 3- 6: Emissão de Hidrocarbonetos -Tanques  

 

Tanques Nº 
COV- tanque COV-tanque  

kg/h g/s 

Armazenamento 1 0,000053 0,000015 

Trabalho 1 0,000012 0,000003 

Total  0,000065 0,000018 
Nota: Fatores de Emissão Utilizados: “EPA- AP-42 Section 7.1 Organic Liquid Tanks” (software TANKS 4). 

 

3.5 Emissão Fugitiva de Metano  - Vazamento de Equipamentos na UTE 
Santa Cruz 

As emissões de metano para cada tipo de componente (bombas, conexões, válvulas, 
flanges, etc.) pode ser feita utilizando fatores de emissão da seguinte literatura: 

 

"1995 Protocol for Equipment Leak Emission Estimate, EPA-453 R-95-017 Tabela 
2-2 “Oil &Gas Production Operations Average Emissions Factors”. 

 

O Quadro 3-7 a seguir apresenta como exemplo a base de cálculo das emissões de 
metano provenientes do vazamento em equipamentos na movimentação de Diesel. 
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Quadro 3- 7: Emissão Fugitiva de Metano – Vazamento de Equipamentos na UTE 
(exemplo) 

 

Componente 
  

Serviço 
  

Fator de 
Emissão 

N.º de componentes Emissão de COV 

kg/h/fonte (1) N.º/ tanque (2) total kg/h g/s 

Válvulas Líquido pesado 0.00023 ND    

Bombas Líquido pesado 0.02100 ND    

Conexões Líquido pesado 0.00025 ND    

Conexões de 
amostragem 

Líquido pesado 0.01500 ND    

Open-end linhas Líquido pesado 0.00230 ND    

Total de Emissões Fugitivas de Equipamentos   

Nota:  

(1) -  Fator de Emissão Utilizado - “EPA-453 R-95-017 Tabela 2-2 para Refinery Average  Emissions Factors” 
(Apêndice A –Trecho Original 1-4). 

(2) -  Número de componentes - não disponível nessa fase do projeto. 

 
As informações sobre o número de componentes estarão disponíveis somente após o 
detalhamento do projeto e assim nessa fase de projeto não existe condição para a 
estimativa dessas emissões. Entretanto essas emissões não são significantes. 

 

3.6 Emissão Fugitiva de Metano - Vazamento de Equipamentos no Gasoduto 
e City Gate   

Existem vários métodos para a estimativas das emissões de metano provenientes de 
vazamento em equipamentos (componentes  Válvulas, Bombas, Conexões, Conexões de 
amostragem e Open-end linhas) na distribuição de sistemas de gás natural. A seleção do 
método para estimar as emissões deve considerar os dados disponíveis para a 
estimativa. 
 
A Referência "API American Petroleum Institute, Compendium of Green House Gas 
Emissions Methodologies for the Oil and Gas Industry, February 2004", aborda 
metodologias em três níveis: 
 

1. Fator de emissão nível empreendimento (Tabela VII-2 da referencia) - mais 
simples e usado quando não existe disponibilidade da contagem de componentes; 

2. Fator de emissão nível equipamento; e 
3. Fator de emissão nível componente médio - requer a contagem do número de 

componentes. 
 
Segundo o API o uso da primeira alternativa é aceitável quando a emissão não é 

significativa. 
 
Considerando a não disponibilidade, nessa fase do projeto, da contagem do número de 
componentes no City Gate e Gasoduto, será utilizada a abordagem de fator de emissão 
"nível empreendimento". Existem várias fontes para esses fatores. 
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Para o Gasoduto será usado o dado da referencia  "EPA, 40 CFR Part 98, Subpart W, 
Table W-7 of Subpart W of Part 98 - Default Methane Emission Factors for Natural Gas 
Distribution" para aço protegido (Apêndice A –Trecho Original 1-5). 
 
Para o City Gate será usado o dado do "EPA - Inventory of U.S. Greenhouse Gas 
Emissions and Sinks 1990-2014: Revisions to Natural Gas Distribution Emissions, April 
2016" para M&R Station (City Gate - above grate) maior que 300 psig- na entrada do City 
Gate (Apêndice A –Trecho Original 1-6). 
 
O Quadro 3-8 mostra as emissões de metano (hidrocarbonetos) provenientes do 
gasoduto e City Gate (M&R Stations). 
 
Quadro 3- 8: Emissão Fugitiva Metano – Vazamento de Equipamentos- Gasoduto e 

City Gate 
 

Fonte Atividade Fator de Emissão Emissão  

  Unidade Valor 
CH4 FE (1)                       
(scf/mile-h) 

CH4 FE                       
(scm/km-h) 

CH4 FE  (2)               
(scfh/station) 

CH4 FE                 
(scmh/station) 

CH4                                                              
(scm/h) 

CH4                                                              
(Kg/h) 

CH4                                                              
(g/s) 

Gasoduto Extensão  
4,4 

(km) 
0,3500 0,0062  - -  0,0246 0,0194 0,0054 

City Gate (M&R) 
>300 psig 

Numero 1 -   - 179,8000 5,0914 5,0914 3,6424 1,0118 

Total               3,6618 1,0172 

Nota:  

(1)-  Fator de Emissão Utilizado - "40 CFR Part 98, Subpart W, Table W-7 of Subpart W of Part 98 - Default 
Methane Emission Factors for Natural Gas Distribution" (Apêndice A –Trecho Original 1-5). 

 
(2)- Fator de Emissão Utilizado -  "EPA - Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990-2014: 
Revisions to Natural Gas Distribution Emissions, April 2016" para M&R Station (City Gate - above grate) maior 
que 300 psig (Apêndice A –Trecho Original 1-6). 
 

3.7 Emissão de Poluentes Atmosféricos - Aquecedor do City Gate 

O Quadro 3-9 mostra as emissões de poluentes provenientes do aquecedor do City 
Gate.  
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Quadro 3- 9: Emissão de Poluentes Atmosféricos – Total para os 2 Aquecedores do 

City Gate 
 

        Dados 

Consumo de Combustível (1) 

Gás Natural total para os 2 
aquecedores 

(m3/dia) 6.000 

Chaminé (1) 

Altura (m) 10 

Diâmetro (polegadas) 30 

Temperatura (ºC) 300 

Chaminés por aquecedor Número 01 

Emissões 

Fonte Potência Fator de Emissão (2) Emissão kg/h Emissão g/s 

 Unidade Valor NOX FE                       
(lb/10-6 ft3) 

CO FE                    
(lb/10-6 ft3) 

HC FE                                
(lb/10-6 ft3) 

NOX                                                               
(Kg/h) 

CO                    
(Kg/h) 

HC                                              
(Kg/h) 

NOX                                                               
(g/s) 

CO                    
(g/s) 

HC                                              
(g/s) 

AQUECEDOR 
CITY GATE 

ft3/h 8828,6750 100 84 11 0,4005 0,3364 0,0441 0,1112 0,0934 0,0122 

 MMBTU/H 9,2701          

Notas:  

(1) Dados fornecidos pelo Gerente de Projetos e Engenharia da Rolugi l, engenheiro Cóvis Massachi 
Muraishi. 
(2) Dados calculados conforme  " USEPA-AP42- Compilation of Air Pollution Emission Factors, 1.4 - Natural 
Gas Combustion- Table 1.4-1  e 1.4-2 - small  boiler-uncontrolled-, U.S.  Environmental Protection Agency, 
Washington, DC, December 2005"  (Apêndice A –Trecho Original 1-7). 
 

4.0 Emissão de Poluentes -  Cenário II 

Foram identificadas duas empresas num raio de 10 km da UTE Santa Cruz: (1) Usina de 
Campos dos Goytacazes/RJ de FURNAS; e (2) Usina SOBRASIL S.A. de Açucar. 
Entretanto a biblioteca do INEA não possui o Estudo de Dispersão Atmosférica - anexos 
I, II e III do Estudo de Impacto  da UTE de Campos e não possui informações sobre a 
Usina SOBRASIL. Essas empresas também não estão vinculadas ao PROCON-AR. 
Desta maneira não foi possível fazer a sinergia de suas emissões. 
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5.0 Parâmetros de Modelagem 

5.1 Motogerador e Motor da Bomba 

Os 2 motogeradores e bomba de incêndio operam apenas 100h por ano. O tratamento de 
fontes intermitentes é abordado no seguinte documento do EPA: 
 

"MEMORANDUM SUBJECT: Additional Clarification Regarding Application of 
Appendix W Modeling" 
"Guidance for the I-hour NOx ,National Ambient Air Quality Standard-
TREATMENT OF INTERMITTENT EMISSIONS" 
 
 Análise de alguns estados americanos: "In part, the guidance allows the reviewing 
agency, at their discretion, to exempt intermittent units from model requirements 
under appropriate circumstances". 
 

 

Tal documento recomenda a modelagem apenas da média anual. No caso da 
motobomba considerando a sua pequena contribuição (0,07 % das emissões anuais de 
NOx na UTE Santa Cruz) e as características do ponto de lançamento, alguns estudos 
não incluem sua modelagem.  
 
Nesse sentido recomenda-se para o presente caso a modelagem apenas das médias 
anuais do motogerador e não modelagem das emissões da bomba. 

5.2 Tanque de Estocagem de Diesel 

Os parâmetros de modelagem são extraídos da referencia da LAKES: 
 

Modeling Tip 

TANKS in AERMOD 

Emissions from tanks can be successfully modeled in the US EPA AERMOD model, but the approach taken to defining the source will depend 

on the type of tank.  In this modeling tip, we will consider two different kinds of tanks; fixed roof and floating roof tanks. 

Fixed Roof Tanks 
Fixed roof tanks, as the name suggests, have roofs which are fixed at the top and do not move depending on the contents of the tank.  There will 

be a vent on the roof, typically in the center, from which built up vapors can escape. 

Floating Roof Tanks 
Floating roof tanks have roofs which move with the level of the stored liquid to stop the build up of vapors.  These kinds of tanks are typically 
used for the storage of liquids with low flash points.  Emissions typically escape from around the sides of the roof. 

It is also possible to have internal floating roof tanks, which have a floating roof covered by a fixed roof.  Emissions from these tanks are often 

captured rather than released into the atmosphere, but if they are modeled they can be modeled as fixed roof tanks. 

Modeling Tanks 
For both tank types, building downwash may be a concern. For this reason, it is necessary to create a circular building to represent the tank 

structure and a point source or point sources to represent the release of emissions.  BPIP, the AERMOD model’s building downwash processor, 
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only calculates building downwash for point sources, making other source types ineffective in this scenario. 

As the vertical momentum and flow rate of tank emissions are generally small, small values for the exit velocity and stack diameter should be 
chosen.  An ambient release temperature should also be specified. 

The placement of the point sources is dependent on the tank type, as is illustrated in the diagram below: 

 
Exit Velocity Stack Diameter Exit Temperature 

Near zero 

i.e. 0.001 m/s 

Near zero 

i.e. 0.001m 

Ambient - 0.0 sets models to use 

ambient temperature 
 

5.3 Emissões Fugitivas no Gasoduto e City Gate 

Para a modelagem da emissão do gasoduto de 0,0054 g/s de metano sugere-se a 
utilização de 10 fontes tipo areapoly, com 0.5 m de altura e 4 vértices.  
 
Para a modelagem da emissão do City Gate de 1,0118 g/s de metano sugere-se a 
utilização de 1 fonte tipo areapoly, com 2,0 m de altura e 4 vértices.  
 
A equipe de modelagem irá avaliar e definir o tipo de fonte a ser utilizado. 

6.0  Inventário de Gases do Efeito Estufa (GEE) - Cenário I 

A queima de combustíveis produz emissão dos seguintes Gases do Efeito Estufa (GEE): 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) . O monóxido de carbono 
contribui com a maior parte dos GEE numa TURBINA. 
 
Foram estimadas para o empreendimento UTE Santa Cruz as Emissões Diretas de GEE 
(Escopo 1).  As taxas de emissão dos GEE foram calculadas pela multiplicação do fator 
de emissão pela potência ou consumo de gás/diesel na UTE Sana Cruz. Os valores de 
emissões de gases de efeito estufa foram normalizados de acordo com o equivalente em 
CO2, conforme os diferentes potenciais de aquecimento global do CH4 e N2O. 

 
O total de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) da UTE Santa Cruz apurado foi de 
474.544,55 t CO2 e/ano (Quadro 6-1). 
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Quadro 6- 1:   Emissões de GEE  Provenientes da UTE Santa Cruz - (Escopo 1) - 

Cenário I 
 

 

Poluente 

Fator de 
Emissão 

(kg/MMBtu) 
(1) 

 

MWhr MMBTUh t/ano   
Potencial de 
Aquecimento 

Global  (2) 
t/ano CO2 e 

Turbinas 

CO2  53,02 296,00 1.009,95 469.077,46 1,00 469.077,46 

CH4 1,0E-03 296,00 1.009,95 8,85 21,00 185,79 

N2O 1,0E-04 296,00 1.009,95 0,88 310,00 274,26 

Sub-Total      469.537,51 

Geradores e 
Bomba (3) 

CO2 73,96  2,9577 21,8750 1,00 21,87 

CH4 3,0E-03  2,9577 0,0213 21,00 0,45 

N2O 6,0E-04  2,9577 0,0043 310,00 1,32 

Sub-Total      23,64 

Aquecedor do 
City Gate 

CO2  53,02  9,2701 4.305,5502 1,00 4.305,55 

CH4 1,0E-03  9,2701 0,0812 21,00 1,71 

N2O 1,0E-04  9,2701 0,0081 310,00 2,52 

Sub-Total      4.309,77 

Fugitivas 
Gasoduto e 
City Gate (4) 

CH4    35,0774 21 673,62 

             474.544,55 
 

Legenda 

CH4 - taxa de emissão de metano; CO2 - taxa de emissão de dióxido de carbono; e 

N20 - taxa de emissão de óxidos nitrosos; 
CO2e - taxa de emissão de dióxido de carbono 
equivalente. 

 
Nota: 

     

(1)  Fatores baseados nas tabelas C-1 e C-2 do "40 CFR 98 Mandatory  Greenhouse Gas Reporting" 
(Apêndice Trecho 1-8). 
(2) Fatores baseados na tabela A-1 do "40 CFR 98 Mandatory  Greenhouse Gas Reporting" (Apêndice 
Trecho 1-8).  

(3) Operação de 100 h/ano. 
(4) Emissão de metano do Quadro 3-8. 
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APÊNDICE A – TRECHOS ORIGINAIS 
 

 
Trecho 1- 1:  item 3.1 - Emissão de Poluentes Atmosféricos - Turbinas da UTE Santa 

Cruz 
 
Cálculo de Vazão de Gases na Chaminé  
Referência:  “ Calculating air emissions for the Michigan air emissions reporting system 
(MAERS)". 

 

 

 
 
 



 

 

Inventário das Emissões de Poluentes do Ar 
UTE Santa Cruz-LP 
Novembro, 2016 – Rev. 01 
 

40/57 40/57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inventário das Emissões de Poluentes do Ar 
UTE Santa Cruz-LP 
Novembro, 2016 – Rev. 01 
 

41/57 41/57 

 

Conversão de ppmv para mg/m3 
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Trecho 1- 2:  item 3.1 - Emissão de Poluentes Atmosféricos - Turbinas da UTE Santa 
Cruz 

 
 
Cálculo Emissão  
Referência "Compilation of Air Pollution Emission Factors, 13.1 Stationary Gas Turbines 
U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, December 2005". 
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Trecho 1- 3: item 3.2 e 3.3- Emissão de Poluentes Atmosféricos - Motogerador 
Emergencial e Bomba 

Cálculo Emissão 

Referência: "Compilation of Air Pollution Emission Factors, 3.3 Gasoline And Diesel 
Industrial Engines U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, December 
2005". 
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Trecho 1- 4: item 3.5 Emissão Fugitiva de Metano  - Vazamento de Equipamentos na 

UTE Santa Cruz 
 
Cálculo de Emissão 
Referência  “ 1995 Protocol for Equipment Leak Emission Estimate, EPA-453 R-95-017 
Tabela 2-2 “Oil &Gas Production Operations Average Emissions Factors”. 

 
 

Trecho 1- 5:  item 3-6 Emissão Fugitiva de Metano  - Vazamento de Equipamentos 
no Gasoduto  

 
Cálculo Emissão 
Referência  "40 CFR Part 98, Subpart W, Table W-7 of Subpart W of Part 98 - Default 
Methane Emission Factors for Natural Gas Distribution" 
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Trecho 1- 6:  item 3-6 Emissão Fugitiva de Metano  - Vazamento de Equipamentos  
no City Gate   

 
 
Cálculo Emissão 
Referência   "EPA - Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks 1990-2014: 
Revisions to Natural Gas Distribution Emissions, April 2016" para M&R Station (City Gate 
- above grate) maior que 300 psig.  

 

 
 
 



 

 

Inventário das Emissões de Poluentes do Ar 
UTE Santa Cruz-LP 
Novembro, 2016 – Rev. 01 
 

47/57 47/57 

 
Trecho 1- 7:  item 3-7 Emissão de Poluentes  - Aquecedor do City Gate   
 

Cálculo Emissão 
Referência: " USEPA-AP42- Compilation of Air Pollution Emission Factors, 1.4 - Natural Gas 

Combustion- Table 1.4-1  e 1.4-2 - small  boiler-uncontrolled-, U.S.  Environmental Protection Agency, 
Washington, DC, December 2005" . 
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Trecho 1- 8:  Referência  “item 6. Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) 
40 CFR 98 Mandatory  Greenhouse Gas Reporting 
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APÊNDICE B – INPUTS PARA MODELAGEM 
 
 
 
 
 

 

O Quadros A1-1 e A1-2  mostram as características das emissões da UTE Santa Cruz - 
fontes do tipo ponto e areapoly. 

 

Alguns parâmetros de modelagem ainda serão definidos na fase de modelagem. Desta 
maneira a listagem completa será apresentada na modelagem. 
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Quadro A1- 1:  Emissão de Poluentes do Ar - fontes ponto 

 

N.º Nome da Fonte Emissora 
Fonte Coord. X  Coord.Y  T.E.NOX T.E.CO T.E.HC Alt.Fonte  Temp.  Vel Diâmetro  

ID UTM (m) UTM (m) (g/s) (g/s) (g/s) (m) (ºK) (m/s) (m) 

1 
UTE Santa 
Cruz 

Turbina 1 UST01 (M) (M) 6,3678 3,8760 2,3009 51 895 40,50 6 

2 
UTE Santa 
Cruz 

Turbina 2 UST02 (M) (M) 6,3678 3,8760 2,3009 51 895 40,50 6 

3 
UTE Santa 
Cruz 

Motogerador 1 (A) USM01 (M) (M) 0,0215 0,0046 0,0017 2,375 729 43,257 0,300 

4 
UTE Santa 
Cruz 

Motogerador 2 (A) USM02 (M) (M) 0,0215 0,0046 0,0017 2,375 729 43,257 0,300 

5 
UTE Santa 
Cruz 

Tanque USQ01 (M) (M) - - 0,000018 1,5 297 0,001 0,001 

6 
UTE Santa 
Cruz 

Aquecedor 1 USA01 (M) (M) 0,05562 0,04672 0,00612 10 573 158,392 0,762 

7 
UTE Santa 
Cruz 

Aquecedor 2 USA02 (M) (M) 0,05562 0,04672 0,00612 10 573 158,392 0,762 

Legenda 
CO - taxa de emissão de monóxido de carbono;    
HC - taxa de emissão de hidrocarbonetos;  e    
NOx - taxa de emissão de óxidos de nitrogênio. 
 
Nota: 
(M) - A ser definido na modelagem. 
(A) - A ser incluído apenas na modelagem de média anual. Valor de emissão conservador. 
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Quadro A1- 2: Emissão de Poluentes do Ar - fonte areapoly 
 

N.º Nome da Fonte Emissora Fonte 
Coord. 

X  
Coord
.Y  

T.E.NOX T.E.CO T.E.HC Alt.Fonte  
Nº 

Vértices 
Vertical 

Dim. 

  ID 
UTM 
(m) 

UTM 
(m) 

(g/m2/s) (g/m2/s) (g/m2/s) (m) (m/s) (m) 

1 UTE Santa Cruz Gasoduto USG01 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

2 UTE Santa Cruz Gasoduto USG02 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

3 UTE Santa Cruz Gasoduto USG03 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

4 UTE Santa Cruz Gasoduto USG04 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

5 UTE Santa Cruz Gasoduto USG05 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

6 UTE Santa Cruz Gasoduto USG06 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

7 UTE Santa Cruz Gasoduto USG07 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

8 UTE Santa Cruz Gasoduto USG08 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

9 UTE Santa Cruz Gasoduto USG09 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

10 UTE Santa Cruz Gasoduto USG10 (M) (M) - - (M) 0.5 4  

11 UTE Santa Cruz City Gate USC1 (M) (M) - - (M) 2.0 4  

continuação na horizontal do Quadro A1-2 

Vertice 1 Vertice 2 Vertice 3 Vertice 4 

Coord. X  Coord.Y  Coord. X  Coord.Y  Coord. X  Coord.Y  Coord. X  Coord.Y  

UTM (m) UTM (m) UTM (m) UTM (m) UTM (m) UTM (m) UTM (m) UTM (m) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

(M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) (M) 

Legenda 
HC - taxa de emissão de hidrocarbonetos.    

Nota: (M) - A ser definido na modelagem.    
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo  1:  Folha de Dados Técnicos da Turbina a Gás GE 7F 04  
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Anexo  2:  Folha de Dados Técnicos do Motogerador GES-450 CATERPILLAR 
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Anexo  3:  Folha de Dados Técnicos do Motor da Bomba de Combate a Incêndio  
 STEMAC 
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Anexo  4:  Catálogo do Aquecedor - Gascat 
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1. Introdução 

 O controle e estudo das emissões de gases por fontes antropogênicas são de 

fundamental importância para a qualidade do ar do ecossistema local. Deste modo, 

antes da concessão ou renovação de uma licença ambiental faz-se necessária a 

realização de um estudo prévio do impacto ambiental que estas instalações e/ou 

empreendimentos possam provocar na região. Estudos que avaliam a implantação de 

possíveis fontes emissoras devem contemplar, quando possível, dados observacionais 

de monitoramento meteorológico e qualidade do ar, além de estimativas de 

concentração dos poluentes simuladas pelos Modelos de Qualidade do Ar (MQAr). 

Estas simulações auxiliam na concessão de permissões para instalação de futuros 

parques industriais permitindo identificar as possíveis regiões mais afetadas, as 

condições meteorológicas mais propícias a eventos de poluição, bem como, uma 

estimativa quantitativa dos possíveis máximos de concentração de poluentes nas 

redondezas do empreendimento. Para isso, alguns MQAr como o AERMOD (EPA, 

2004a e 2004b) e CALPUFF (SCIRE et al., 2000) são recomendados por órgãos 

ambientais nacionais e internacionais para Estudos de Dispersão Atmosférica (EDA) 

que visam o licenciamento de fontes poluidoras. 

 Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão gestor ambiental do Estado do Rio 

de Janeiro, exige Estudos de Dispersão Atmosférica (EDA) como requisito primário para 

a concessão ou renovação de licenças ambientais. Sendo assim, o presente Relatório 

Técnico tem como objetivo principal apresentar os dados meteorológicos para o 

licenciamento ambiental da Usina Termelétrica (UTE) Santa Cruz. Além disso, serão 

avaliados sua representatividade para região, consistência física e estatística, 

metodologia utilizada para a escolha e aquisição de dados, bem como a análise dos 

resultados diretos e indiretos obtidos por meio do processador meteorológico 

AERMET. 
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2. Caracterização da Região 

 O projeto da UTE Santa Cruz pretende realizar suas instalações no município 

Campos dos Goytacazes, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), possui uma população de 487.186 habitantes estimada em 2016, 

fazendo da cidade a mais populosa do interior do estado do Rio de Janeiro. Localizada 

na região Norte Fluminense à aproximadamente 280 km da capital, a cidade apresenta 

a maior extensão territorial do estado ocupando uma área de 4.026,696 km2 

(http://cidades.ibge.gov.br/) que faz divisa com os municípios de São Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva, Bom 

Jesus do Itabapoana e Mimoso do Sul, sendo este último, pertencente ao estado do 

Espírito Santo. (Figura 1). 

 
Figura 1 – Imagem de satélite do estado do Rio de Janeiro com destaque para o município de Campos 

dos Goytacazes (amarelo) e posicionamento do estado no Brasil e na região Sudeste. 

  

http://cidades.ibge.gov.br/
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2.1 Relevo e Hidrografia 

 O relevo do Norte Fluminense é conhecido pela sua extensa região de baixada 

margeada pela Serra do Mar à Oeste e pelo Oceano Atlântico à Leste (Figura 2). No que 

tange especificamente a Campos dos Goytacazes, observam-se estas regiões planas 

nas porções Leste, Sudeste e Sul, em que a maior parte deste território está abaixo dos 

50 metros em relação ao nível médio do mar. Nas porções Norte e Nordeste verifica-se 

uma planície elevada acima dos 200 m com picos isolados que não ultrapassam 500 m. 

Na porção Oeste estão localizadas as maiores elevações do município, superando em 

grande parte os 1000 m de altitude na região do Parque Estadual do Desengano.  

 
Figura 2 – Mapa do Relevo (metros) para o Norte Fluminense com destaque para o município de Campos 

dos Goytacazes (contorno branco). Fonte: SRTM 90 metros. 

 Campos encontra-se no interior da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, 

que tem seu principal rio de mesmo nome atravessando toda porção central do 

município, inclusive a sua região urbana. Além disso, deve-se destacar outros corpos 

d’água como a Lagoa Feia na parte sul, a Lagoa de Cima à leste do centro urbano e o 

Rio Muriaé que desagua no Paraíba do Sul próximo do centro Urbano.  
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2.2 Uso e Cobertura do Solo 

 O uso e cobertura do solo em Campos dos Goytacazes apresenta um perfil 

heterogêneo devido principalmente às ações antrópicas (Figura 3). Uma vez que toda 

essa região de baixada era predominantemente coberta por pastagens, a exceção da 

parte leste florestada que hoje integra o Parque Estadual. O principal motivo para essa 

mudança é uma das principais atividades econômicas de Campos: o cultivo de Cana de 

Açúcar, que ocupa grande parte do território dando suporte paras as usinas de Açúcar 

e Álcool. Uma vez que 6 das 7 usinas de todo o estado do Rio de Janeiro estão 

instaladas no município. O centro de Campos teve sua fundação no início do século 19 

quando a região já se destacava por seus canaviais. Hoje, o perímetro urbano possui 

uma grande área considerada de alta densidade populacional cercada por áreas de 

média e baixa densidade que seguem o curso da Rodovia BR-101 ao Norte e da 

Rodovia RJ-216 ao Sul.  

 
Figura 3 – Mapa de Uso e Cobertura do solo para o Norte Fluminense com destaque para o município de 

Campos dos Goytacazes (contorno branco). Fonte: INEA (2012). 
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2.3 Arredores do Empreendimento 

 Apesar do município abranger parte do litoral fluminense, a UTE Santa Cruz 

estará localizada a 40 km da linha de costa, aproximadamente. Suas instalações serão 

realizadas no bairro Santa Cruz com coordenadas geográficas 21°43’25’’ S e 41°23’53’’, 

à Oeste do centro urbano desta cidade e à sul das margens do Rio Paraíba do Sul que 

atravessa a toda cidade, seguido paralelamente pela Rodovia RJ-158 Campos-São 

Fidelis (Figura 4). 

 
Figura 4 – Região de estudo. Os pontos em vermelho indicam a localização da UTE Santa Cruz e as 

posições com informações meteorológicas. 
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2.4 Sistemas Meteorológicos Relevantes 

 Os principais sistemas meteorológicos que influenciam as condições do tempo 

na região em estudo são os Sistemas Frontais (frentes frias), bloqueios atmosféricos, 

os Sistemas Convectivos de Mesoescala, a Zona de Convergência de Umidade (ZCOU), 

a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Anticiclone Subtropical do Atlântico 

Sul (ASAS). Este último se posiciona mais próximo do continente durante os meses de 

outono e inverno provocando reduções significativas nos índices pluviométricos. Em 

áreas costeiras ou próximas a grandes corpos d’água, pode-se observar também a 

atuação de outro fenômeno marcante: o regime de brisas marítima e terrestre, 

resultado da diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Fenômenos 

deste tipo proporcionam transportes de umidade para o interior do continente que, ao 

se deparar com a topografia acidentada, favorecem a formação de nuvens e, 

consequentemente, de precipitação. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Processador Meteorológico AERMET 

 O Sistema de Modelagem AERMOD é recomendado para estudos regulatórios 

por diversos órgãos ambientais nacionais e internacionais. Este sistema é composto 

por pré-processadores de dados, processadores e o módulo de dispersão atmosférica. 

Dentre estes, destaca-se aqui o AERMET (AERMOD Meteorological Processor), um 

processador meteorológico que a partir de dados meteorológicos de superfície e 

altitude, e de características da superfície como albedo, rugosidade e razão de Bowen, 

calcula diversos parâmetros da Camada Limite Atmosférica (CLA) necessários para os 

cálculos das concentrações dos poluentes no módulo de dispersão AERMOD que 

deverão ser apresentados no EDA. 

 Objetivando atender os pré-requisitos exigidos pelo INEA para o EDA, nos 

próximos tópicos são descritos os dados, as ferramentas e as configurações utilizadas 

para a execução do processador meteorológico AERMET. 
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3.2 Dados Meteorológicos 

 Para os Estudos de Dispersão Atmosférica um mínimo de informações 

meteorológicas é requerido para simular a dispersão dos poluentes emitidos na 

atmosfera. Essas informações meteorológicas podem ser oriundas de Estações 

Meteorológicas com medições diretas na atmosfera, por meio de modelagem 

numérica dos processos atmosféricos, ou então uma combinação das duas opções 

anteriores. 

 As informações meteorológicas requeridas podem ser classificadas como: 

superfície e altitude. Das informações de superfície, as variáveis minimamente exigidas 

pelo sistema de modelagem AERMOD são direção e intensidade do vento, 

temperatura do ar ambiente e cobertura total de nuvens (EPA, 2004a). Além destas 

variáveis, outras informações meteorológicas de superfície também podem ser 

utilizadas no objetivo de minimizar esquemas paramétricos, como por exemplo: 

radiação global, radiação líquida, pressão atmosférica e umidade. Através das variáveis 

meteorológicas de superfície e os perfis verticais de temperatura encontrados nos 

dados de altitude, processadores meteorológicos como o AERMET são capazes de 

estimar a altura da Camada Limite, bem como, outros importantes parâmetros 

micrometeorológicos (𝑢∗, 𝑤∗, 𝐿 e 𝐻). 

 A escolha das informações meteorológicas devem atender quesitos de 

qualidade, mas também devem ser representativas da região em estudo. A 

representatividade pode ser função do relevo, uso e ocupação do solo, e do próprio 

sistema de modelagem utilizado no EDA. O sistema de modelagem AERMOD, 

recomendado para EDA no Estado do Rio de Janeiro, é limitado espacialmente a um 

domínio de 50x50 km de área. Esta limitação impõe restrições ao uso de dados 

meteorológicos de superfície, uma vez que prioritariamente devem ser utilizados 

dados observados contidos na área de modelagem. 

 Visto que as estimativas das concentrações nos EDAs são fortemente 

relacionadas com as informações meteorológicas, torna-se imprescindível selecionar, 

formatar e processar corretamente todas as informações meteorológicas que serão 
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utilizadas nos EDAs. Neste sentido, a seguir são propostos e descritos os dados 

meteorológicos que serão utilizados no EDA. 

 

a) Dados de Superfície 

 Atualmente, o sistema de monitoramento no Norte Fluminense dispõe de 

algumas estações meteorológicas que são operadas por instituições públicas e 

privadas, distribuídas entre os municípios que constituem esta região. No entanto, 

baseado no citado anteriormente, as opções de dados meteorológicos de superfície 

considerados para o estudo se aterá às que se encontram em até 25 km de distância 

das fontes emissoras. Dentre as disponibilizadas publicamente, tem-se: a estação 

automática A607 operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) localizada 

nas coordenadas 21°42'53"S e 41°20'39"O, e a estação do Aeroporto de Campos dos 

Goytacazes (SBCP) pertencente a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica 

(REDEMET) localizada nas coordenadas 21°41'54"S e 41°18'6"O (Figura 4). 

 A estação do INMET foi instalada em meados de 2006 obedecendo aos padrões 

da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e se mantém até os dias atuais 

coletando dados de temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, umidade 

relativa, pressão, velocidade e direção do vento, rajada, precipitação, e radiação 

global. Dados estes que são disponibilizados livremente através do site 

www.inmet.gov.br, continuamente em frequência horária. 

 A estação SBCP, trata-se de uma estação meteorológica com dados 

disponibilizados publicamente para os últimos dez anos. Também obedece aos 

padrões da Organização Mundial de Meteorologia (OMM). Por ter fins para aviação 

civil, os dados desta estação são fornecidos na forma de mensagens METAR (Relatório 

Meteorológico de Aeródromo, do inglês METeorological Aerodrome Report), um 

relatório codificado associado às observações meteorológicas e utilizado para fornecer 

informações sobre condições do tempo horárias em um aeródromo específico. Dentre 

as variáveis meteorológicas reportadas no METAR estão: temperatura do ar, 

http://www.inmet.gov.br/
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temperatura do ponto de orvalho, pressão, velocidade e direção do vento, condições 

de tempo presente e cobertura de nuvens. Apesar de disponibilizados na frequência 

horária, o código METAR do aeroporto de Campos dos Goytacazes não é reportado 

durante as 24 horas do dia, mas apenas para o período de funcionamento do 

aeroporto, das 06 às 23 horas local. 

 Apesar de ambas estações meteorológicas de superfície atenderem a 

representatividade espacial, e que nenhum obstáculo geográfico significativo se 

interpõe entre a localização das fontes e as estações, nenhuma das estações 

consideradas atende individualmente todos os quesitos exigidos para um EDA. Pois, 

enquanto a estação A607 não registra cobertura de nuvens, os dados da estação SBCP 

não são disponibilizados publicamente para todo o período do dia. Desta forma, 

optou-se por mesclar informações de ambas as estações para compor os dados 

meteorológicos de superfície que será utilizado no EDA. Visto que a estação A607 se 

encontra mais próxima do empreendimento, considerou-se os dados de temperatura 

do ar, pressão, velocidade e direção do vento desta estação. Enquanto que os dados 

de cobertura de nuvens disponibilizados das 6 às 23 horas local da estação SBCP foram 

considerados. Durante o período sem dados de cobertura de nuvens, ou seja, das 00 às 

05 horas local, considerou-se cobertura parcial de 50%, neste caso 5 décimos, mesmo 

valor utilizado na parametrização da Radiação Líquida do processador AERMET (EPA, 

2004a) em situações que não há medições disponíveis para a variável cobertura de 

nuvens. 

b) Dados de Altitude 

 No estado do Rio de Janeiro, a única estação meteorológica de altitude de 

acesso público disponível se encontra no Aeroporto Internacional Antônio Carlos 

Jobim – Galeão (SBGL), localizada no município do Rio de Janeiro a 225 km de distância 

do empreendimento, aproximadamente. Considerada demasiadamente distante da 

região de estudo e, consequentemente, não representativa para a mesma, é 

recomendado pelo INEA utilizar informações meteorológicas prognosticadas pelo 
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modelo de mesoescala Weather Research and Forecasting (WRF) para suprir a 

ausência de dados meteorológicos de altitude. 

 O modelo WRF foi executado para os mesmos três anos considerados no 

estudo (2013, 2014 e 2015) seguindo as especificações acordadas com o INEA 

(INSTRUÇÃO TÉCNICA PRES/CEAM Nº 02/2016). Os resultados obtidos a partir destas 

simulações foram extraídos do ponto de grade mais próximo do empreendimento 

(Figura 4) através do programa Mesoscale Model Interface Program (MMIF) 

desenvolvido pela agência ambiental americana Environmental Protection Agency 

(EPA) e organizados no formato FSL. 

 O modelo atmosférico WRF é um modelo de mesoescala de previsão numérica 

do tempo, desenvolvido tanto para fins de pesquisa quanto operacionais. 

Desenvolvido conjuntamente por uma série de instituições e agências governamentais 

americanas: National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force 

Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, Oklahoma University e Federal 

Aviation Administration (FAA). O modelo WRF foi desenvolvido para ser flexível, com 

código portável e eficiente em ambientes de computação paralela. O WRF é um 

modelo não hidrostático com um sistema de coordenada vertical que segue a 

topografia. O modelo resolve as equações de Navier-Stokes em três dimensões, a 

equação termodinâmica e a equação de transferência radiativa. Possui dois núcleos 

dinâmicos, o Advanced Research WRF (ARW) e o Non-Hidrostatic Mesoescale Model 

(NMM). O núcleo dinâmico que será utilizado no trabalho será o ARW, uma vez que 

este código apresenta mais opções físicas do que o núcleo NMM. As diversidades 

existentes de opções físicas são referentes: ao solo/superfície terrestre, camada limite 

planetária, radiação na atmosfera e superfície terrestre, microfísica de nuvens e 

convecção de cúmulos. Pode ser usado em aplicações de diferentes escalas espaciais, 

desde alguns metros até milhares de quilômetros. Estas aplicações incluem previsões 

numéricas do tempo operacionais e voltadas para a pesquisa de: parametrizações 

físicas e assimilação de dados, modelos de qualidade do ar, acoplamento oceano-



meteorologia
 

15 

Relatório Técnico Meteorológico para EDA 
Usina Termo Elétrica Santa Cruz, Campos dos Goytacazes – RJ 
Dezembro de 2016 

 

atmosfera e simulações idealizadas como ondas baroclínicas, convecção e linha de 

instabilidade (SKAMAROCK, et al, 2008). 

 

 

Figura 5 – Domínios utilizados nas simulações com o modelo WRF. 

 Nas simulações realizadas com o WRF utilizaram-se três domínios (Figura 5), 

sendo o primeiro o mais abrangente e de menor resolução espacial, e outros dois 

domínios aninhados com resoluções espaciais horizontais decaindo na proporção de 

3:1 (Tabela 1) para que a interação bidirecional (“two-way”) entre os domínios seja 

realizada com sucesso pelo WRF. A interação bidirecional permite avaliar 

explicitamente as consequências dos processos de microescala produzidos em uma 

resolução mais refinada, a partir da grande-escala (SHAFRAN et al, 2000). 
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 As grades foram aninhadas de forma que o domínio D3 (resolução de 3 km) 

abrangesse todo o Estado do Rio de Janeiro. O domínio maior é centrado na latitude 

de 22,0°S e longitude de 42,6°W. Todos os domínios foram configurados com 35 níveis 

“eta” na vertical. Nesses domínios foram utilizados os dados de elevação e uso do solo 

da USGS (U.S. Geological Survey), com diferentes resoluções espaciais conforme a 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Características de cada domínio utilizado nas simulações com WRF. 

Domínios 
Características 

Pontos em                          
x e y 

Resolução 
Espacial (km) 

Dimensão da grade (°) 
(Latitude/Longitude) 

Topografia 
USGS (km) 

1 80 x 80 27 
12.25°S e 31.12°W 

19 
32.39°S e 52.82°W 

2 100 x 100 9 
18.47°S e 26.37°W 

4 
38.59°S e 47.14°W 

3 178 x 196 3 
19.60°S e 24.83°W 

1 
40.37°S e 45.40°W 

 

 As parametrizações físicas utilizadas nos três domínios do modelo são 

apresentadas na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Parametrizações utilizadas nos três domínios de simulação com WRF. 

  Tipo Opção 

  Cúmulos Betts-Miller-Janjic scheme (Betts-Miller, 1993; Janjic, 1994) 

  Microfísica de Nuvens WSM 3-class simple ice scheme (Hong, Dudhia and Chen, 2004) 

  Radiação de Onda Curta Dudhia scheme (Dudhia, 1989) 

  Radiação de Onda Longa RRTM scheme (Mlawer et al, 1997) 

  Camada Limite Atmosférica YSU scheme (Hong, Noh and Dudhia, 2006) 

  Superfície Monin-Obukhov scheme (Similarity theory MM5) 

 

 O WRF foi inicializado com dados meteorológicos provenientes do modelo 

global GFS (Global Forecast System) do NCEP (National Centers for Environment 

Prediction). Esses dados são assimilados pelo WRF possuindo uma resolução espacial 

horizontal de 0,5° (~55 km) e uma resolução temporal de 6 horas (00, 06, 12 e 18Z). Em 

todos os horários os dados são análises do GFS que fornecem as condições iniciais e de 

contorno para as simulações com o WRF. O modelo GFS é inicializado com uma base 
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de dados composta por observações de superfície e altitude recolhidas globalmente. A 

aquisição dos dados observados é feita pelo Global Telecommunications System (GTS) 

of WMO disponível em http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/index_en.html. 

 As simulações realizadas com o WRF foram integradas no período de sete dias 

utilizando o primeiro dia como tempo de ajuste das condições de contorno e iniciais, 

pois segundo Warner et al (1997), quando utilizamos modelo de área limitada, como 

WRF, é necessário inicializar o modelo antes do período de previsão desejado para 

permitir que a dinâmica do modelo ajuste o balanço de energia em respostas as 

forçantes de mesoescala e de escala sinótica. Desta forma, os resultados do primeiro 

dia foram descartados e utilizados apenas os resultados simulados a partir do segundo 

dia.  

 O Mesoscale Model Interface Program (MMIF) converte campos 

meteorológicos tridimensionais prognosticados pelo modelo meteorológico para servir 

como dados de entrada nos formatos requeridos para iniciar modelos de dispersão de 

poluentes AERMOD, CALPUFF e SCICHEM (BRASHERS e EMERY, 2012). No presente 

estudo, foram extraídos através do MMIF os perfis atmosféricos de pressão, 

temperatura, direção e intensidade do vento do modelo WRF e convertidos para o 

formato FSL adequado para a entrada no processador meteorológico AERMET. O 

ponto selecionado para a extração das informações meteorológicas (21,73°S e 

41,41°W) está, aproximadamente, a 1,5 km da UTE Santa Cruz (Figura 4). 

  

http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/index_en.html
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3.3 Albedo, Rugosidade e Razão de Bowen 

 Outras informações requeridas na execução do AERMET são: albedo, 

rugosidade e razão de Bowen, informadas ao processador meteorológico AERMET para 

a estimativa dos parâmetros micrometeorológicos.  

 O comprimento de rugosidade da superfície está relacionado com a altura dos 

obstáculos em relação ao escoamento que, à princípio, está correlacionado a altura em 

que a velocidade média do vento horizontal é zero. O comprimento de rugosidade da 

superfície influencia na tensão de cisalhamento e é um importante fator na 

determinação da magnitude da turbulência e da estabilidade mecânica da camada 

limite. Já o albedo é a fração da radiação solar incidente na superfície que é refletida 

pela superfície de volta para o espaço sem absorção. Por fim, a razão de Bowen é um 

indicador de umidade na superfície definido como a razão entre o fluxo de calor 

sensível e o fluxo de calor latente e, em conjunto com o albedo e outras observações 

meteorológicas, é usada para determinar os parâmetros micrometeorológicos para 

condições convectivas impulsionadas pelo fluxo de calor sensível.  

 Grande parte dos estudos de licenciamento para o Hemisfério Sul que utilizam 

o AERMOD eram realizados até um passado recente por meio de uma caracterização 

visual dos parâmetros de superfície, onde valores tabelados para albedo, rugosidade e 

razão de Bowen eram associados às superfícies caracterizadas no estudo. No entanto, 

com o desenvolvimento da ferramenta AERSURFACE (EPA, 2013), essa tarefa pode ser 

realizada de forma automatizada e com um maior grau de confiança. Esta ferramenta 

foi desenvolvida para auxiliar os usuários na obtenção de valores de características 

reais de superfície, incluindo albedo, razão de Bowen, e comprimento de rugosidade, 

para a entrada no AERMET. O AERSURFACE usa dados publicamente disponíveis de 

cobertura e uso do solo e tabelas que associam as características da superfície com 

valores para os parâmetros requeridos, variando por tipo de cobertura do solo e 

estação do ano.  
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 Para este estudo o AERSURFACE foi utilizado com informações de uso e 

cobertura do solo com resolução de 1 km, do projeto GLOBAL LAND COVER 

CHARACTERIZATION (GLCC) desenvolvido pela U.S. Geological Survey 

(http://edc2.usgs.gov/glcc/glcc.php), para gerar os parâmetros necessários para o 

AERMET. A única fonte de dados compatíveis com o AERSURFACE para o Hemisfério 

Sul. Como já comentado anteriormente, a região de estudo apresenta o uso do solo 

bastante diversificado, tornando árdua a tarefa de escolha dos parâmetros 

representativos para a região. Sendo assim, é apresentado na Figura 6 a caracterização 

do uso do solo obtida através da ferramenta AERSURFACE (Landuse.tif), onde é 

possível observar a representação do ambiente urbano (em rosa), o rio Paraíba do Sul 

(em azul), e o predomínio de pastagens nas vizinhanças da estação meteorológica 

A607 do INMET. 

 
Figura 6 – Imagem de satélite da região de estudo e a respectiva 

caracterização de uso do solo gerada pelo AERSURFACE. 

 A determinação do comprimento de rugosidade de superfície é baseada numa 

média geométrica ponderada pelo inverso da distância para um raio padrão de 5 km a 

sotavento do ponto selecionado. O comprimento de rugosidade pode variar por setor 

de acordo com as variações na cobertura de uso do solo da área; entretanto, as 

larguras destes setores não devem ser menores que 30°. A determinação da razão de 

http://edc2.usgs.gov/glcc/glcc.php
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Bowen é baseada numa simples média geométrica não ponderada (ou seja, sem 

direção ou dependência da distância) para um domínio padrão representativo de 

dimensões de 10x10 km centrado na região determinada. Assim como para razão de 

Bowen, o cálculo do albedo fundamenta-se numa média aritmética simples não 

ponderada (independente de sentido e distância) para o mesmo domínio definido para 

a razão de Bowen (EPA, 2013). 

 Buscando considerar as variações sazonais sobre nestes parâmetros 

micrometeorológicos, neste estudo o AERMET foi configurado para produzir valores 

mensais de cada uma destas variáveis (vide AERSURFACE.OUT). Desta forma, foram 

definidos doze valores para comprimento de rugosidade referente a cada setor da 

região, para os doze meses que compõem o ano, com valores que variaram de 0,035 a 

0,554 metros. Os valores para razão de Bowen e Albedo também foram calculados 

mensalmente. Porém, o para Bowen a variação foi de 0,58 a 0,91, enquanto o albedo, 

por sua vez, varia de 0,16 a 0,18 durante todo o ano.  
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4. Resultados 

4.1 Controle de Qualidade dos dados Meteorológicos 

 Em estudos de dispersão atmosférica os resultados são fortemente afetados 

pelos dados meteorológicos, por isso, além da escolha correta da fonte de informações 

meteorológicas, é fundamental avaliar a qualidade destas informações antes de serem 

utilizadas em estudos de licenciamento, que exigem grande responsabilidade. Desta 

forma, foi realizado um controle de qualidade sobre os dados utilizados (Tabela 3) em 

que verificou-se que dentre os dados meteorológicos de superfície esperados para 

todo o período estudo, 93,54% estão disponibilizadas e se encontram dentro de limites 

aceitáveis para a região (vide ROLUGI.sam). Quanto aos dados de altitude utilizados, 

observou-se que dentre os 1095 dias do período de estudo, apenas 1 (o primeiro dia 

de simulação, 01/01/2013) apresentou dado ausente e/ou inválido pelo AERMET (vide 

ROLUGI.RP3), algo esperado quando se utilizam dados oriundos de modelagem 

atmosférica. Sendo assim, ambos estes resultados para superfície e altitude dão 

credibilidade às informações utilizadas no presente estudo. 

Tabela 3 – Controle de Qualidade dos dados meteorológicos do período 01/01/2013 a 31/12/2015 a 
serem utilizados EDA. 

  
Temperatura        

do Ar (°C) 
Cobertura de 
Nuvens (/10) 

Velocidade            
do Vento (m/s) 

Direção do 
Vento (°C) 

Total 

Dados Esperados 26280 26280 26280 26280 105120 

Dados Válidos 96,86% 100,00% 88,64% 88,64% 93,54% 

Dados Ausentes 3,14% 0,00% 11,36% 11,36% 6,46% 

Mínimo 11,85 0,00 0,00 --- --- 

Médio 23,90 3,94 3,26 --- --- 

Máximo 39,25 10,00 12,30 --- --- 

Limite CQ Inferior 0 0 0 0  

Limite Superior 45 10 25,72 360  
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4.2 AERMET 

4.2.1 Variáveis Meteorológicas 

a) Temperatura do Ar 

 A temperatura do ar constitui-se num parâmetro essencial nos estudos sobre o 

clima da Terra. A sua distribuição na atmosfera é de fundamental importância para 

definir o estado termodinâmico e as circulações na atmosfera. Sua variação diária 

próxima à superfície é resultado do balanço entre a energia proveniente do Sol e a 

energia emitida pela superfície da Terra na forma de ondas longas (banda 

infravermelha no espectro eletromagnético). Essa variação local da temperatura se dá 

pelas trocas energéticas entre a superfície terrestre e a atmosfera, além da advecção 

de ar frio e ar quente causada pelas circulações nas diversas escalas atmosféricas. 

 Na Figura 7 são apresentadas médias mensais para as temperaturas máxima 

(limite superior da faixa vermelha), média (linha vermelha) e mínima (limite inferior da 

faixa vermelha) da estação A607.  

 

Figura 7 – Médias mensais de Temperatura do Ar (°C) para estação meteorológica de 
superfície A607 do INMET, período de 2013 a 2015. 

 Verifica-se que as mínimas, médias e máximas temperaturas do ar apresentam 

uma variação sazonal típica de regiões tropicais, com suaves mudanças entre as 

estações, com uma amplitude térmica diária média em torno de 10°C. O ciclo sazonal 
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de temperatura do ar está diretamente relacionado com a radiação global incidente. 

Assim, os meses de primavera e verão (maior radiação global incidente) apresentam 

maiores temperaturas do ar e os meses de outono e inverno (menor radiação global 

incidente) temperaturas mais amenas. A temperatura média mensal oscila entre 

21,15°C em julho e 26,92°C em fevereiro. A média das temperaturas máximas ficou em 

torno 33°C em fevereiro e a média das temperaturas mínimas atingiu 17°C no mês de 

agosto. 

 Na análise dos valores extremos encontrados para temperatura do ar nos 

dados meteorológicos que compreendem o período entre 2013 e 2015 em Campos 

dos Goytacazes, observa-se que a temperatura do ar máxima absoluta aconteceu no 

dia 29 de dezembro de 2014 às 13h, quando os termômetros da estação registraram 

39,3°C. Já a temperatura do ar mínima absoluta atingiu o valor de 11,9°C em 

07/08/2014 às 6h e outros 74 registros inferiores à 15°C. 

 

b) Nebulosidade 

 As nuvens são constituídas por gotículas de água condensada, oriunda da 

evaporação da água na superfície do planeta, ou cristais de gelo que se formam em 

torno de núcleos microscópicos, geralmente de poeira suspensa na atmosfera. Essa 

constituição depende basicamente da temperatura e altitude. A presença de nuvens 

na atmosfera pode ao mesmo tempo diminuir a radiação solar que incide na superfície 

terrestre e manter a radiação proveniente da superfície emitida na forma de onda 

longa (infravermelho). Entretanto, durante o dia esse balanço geralmente é positivo, 

ou seja, a superfície recebe mais energia do que emite, porém, na ausência de 

radiação solar (período da noite) o balanço inverte. Quando se leva em consideração a 

presença de nuvens, esse balanço negativo que ocorre durante a noite é amortecido 

devido ao efeito estufa das nuvens, que reflete a radiação infravermelha emitida pela 

superfície. Assim é evidente que as nuvens possuem papel fundamental no equilíbrio 

energético da atmosfera liberando calor latente durante os processos de mudança de 
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fase, pelo espalhamento, absorção, reflexão e emissão de radiação pelas gotículas de 

água e/ou cristais de gelo. 

 

Figura 8 – Médias mensais de Frequência de Cobertura de Nuvens (%) para estação meteorológica de 
superfície SBCP do Aeroporto de Campos dos Goytacazes, período de 2013 a 2015. 

 No gráfico de distribuição de frequência mensal de nebulosidade (Figura 8) são 

consideradas as seguintes escalas: 0 a 2/10 para céu claro, 3 a 5/10 para parcialmente 

nublado, 6 a 08/10 para céu nublado e céu encoberto de 9 a 10/10. Pode-se destacar 

que, dentre as condições de nebulosidade apresentadas, a condição de céu 

parcialmente nublado é a predominante na região, entretanto, deve-se lembrar que 

uma das causas para este resultado decorre do preenchimento de dados com o valor 

de 5/10 para os períodos que não há reporte do código METAR. Observa-se ainda que 

os meses de primavera são caracterizados por maior nebulosidade, enquanto o mês de 

fevereiro poucos são os momentos de céu encoberto. A explicação de tal condição em 

fevereiro talvez se explique pelo fato que nestes últimos anos fortes bloqueios 

atmosféricos se estabeleceram neste mês. 
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c) Vento 

 A análise da direção do vento foi baseada no conjunto de dados extraído da 

estação INMET A607, para o período compreendido entre janeiro de 2013 a dezembro 

de 2015, para a determinação do padrão de ventos típico da região de interesse.  

 Nas Figura 9a (todo período), Figura 9b (primavera), Figura 9c (verão), Figura 9d 

(outono) e Figura 9e (inverno) são apresentados os padrões de ventos típicos para a 

região de estudo. Observa-se que, de uma maneira geral, a predominância de ventos 

de direção NE, resultado da atuação do ASAS sobre a região. Fato este que pode ser 

observado em todas as estações do ano, à exceção do outono (Figura 9d) que registrou 

um aumento de frequência de ventos fluindo de SO. Além dos ventos de NE e SO, 

verificam-se também frequências apreciáveis de ventos ocorrendo nas direções N, S e 

L. As estações mais quentes, verão e primavera, são as que mais ocorrem ventos de 

NE, sendo o verão a estação com mais registros nesta direção e menor variabilidade de 

direções de vento. Com padrão diferente, a variabilidade dos ventos durante outono e 

inverno é maior.  

 Se considerarmos a escala de vento Beaufort adotada pela OMM, a escala de 

vento mais frequente durante todo o ano na estação A607 está entre 3,6 a 5,7 m.s-1, 

que caracteriza brisa suave (WMO 2008). Juntamente com os ventos de NE, a 

predominância de ventos mais intensos também ocorre nas estações quentes, 

primavera e verão, em que intensidades de vento superiores a 5,7 m.s-1 ocorrem com 

mais frequência nestas estações do ano. No que tange os períodos sem ventos 

apreciáveis, ou seja, calmarias, os registros são raros, não ultrapassando 1% de todos 

os registros de vento. Sendo a estação do outono a mais frequente dentre todas as 

estações, registrando 0,84 %. 
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Figura 9 – Rosa dos ventos para a estação A607, para o período de estudo: (a) 

todo período, (b) primavera, (c) verão, (d) outono e (e) inverno. 
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 Na análise diária da direção e intensidade do vento, de maneira geral, observa-

se que os ventos mais intensos e de NE ocorrem nos períodos da tarde e noite. Ventos 

estes que podem estar associados a uma sobreposição da circulação brisa de brisa 

marítima que vem da região litorânea com a atuação do ASAS. Este indicio é 

sustentado aqui pelo fato do período da tarde apresentar ventos mais intensos que os 

do período da noite, visto que a circulação de brisa marítima é mais forte no período 

vespertino. No entanto, esta indicação deve ser considerada com cautela, visto que 

estudos aprofundados devem ser elaborados para a região. 

 No período da tarde e noite (Figura 10d e Figura 10e) a direção do vento 

predominante é NE, entretanto, ventos de S e L também ocorrem, porém em 

frequências inferiores. Nestes períodos, vespertino e noturno, também são os que 

registram os ventos mais intensos na estação meteorológica, destacando-se o período 

da tarde, com ventos acima de 5,7 m.s-1 ocorrendo com maior frequência. 

 Uma maior variabilidade de direções em conjunto com ventos mais fracos 

ocorrem nos períodos da madrugada e manhã (Figura 10b e Figura 10c). Durante a 

madrugada (Figura 10b) há uma dicotomia na direção dos ventos, em que ventos de 

direções opostas, NE e SO atuam em frequência similar. Além disso, neste período os 

ventos são os mais fracos dentre todos os períodos do dia, em que a escala de 

velocidade do vento entre 2,1 a 3,6 m.s-1 predomina. No período da manhã (Figura 

10c) a componente NE ainda é muito frequente, entretanto, a componente N está 

estabelecida em frequência maior que a NE. Apesar de raros, inferiores a 1%, os 

períodos calmarias ocorrem mais durante a madrugada (Figura 10b) e quase não 

ocorre nos horários vespertinos (Figura 10d), 0,06 %. 
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Figura 10 – Rosa dos ventos para a estação A607, para o período de estudo: (a) todo período, (b) 
madrugada, (c) manhã, (d) tarde e (e) noite.  
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4.2.2 Variáveis Micrometeorológicas 

 Nesta seção é apresentada a análise de dois parâmetros micrometeorológicos 

de grande importância para os processos de dispersão de poluentes na atmosfera: a 

altura da Camada Limite Atmosférica (CLA) e condições de estabilidade atmosférica. A 

estimativa destes parâmetros foi realizada via processador meteorológico AERMET 

utilizando os dados de superfície das estações SBCP e A607 mesclados, e de altitude do 

modelo WRF.  

 

a) Altura da Camada Limite Atmosférica 

 A Camada limite Atmosférica é a parte da troposfera que é diretamente 

influenciada pela presença da superfície terrestre, e responde as forçantes superficiais 

com uma escala de tempo de uma hora ou menos (STULL, 1988). Essas forçantes 

podem ser de origem térmica ou mecânica e determinam, respectivamente, as alturas 

das Camadas Limite Convectiva (CLC) e Mecânica (CLM). Durante o dia os fluxos 

superficiais de energia são positivos e mais expressivos, portanto, o desenvolvimento 

da CLA é mais pronunciado, e no período noturno os fluxos são negativos e menores 

apresentando uma CLA diferenciada. Embora exista predominância de turbulência 

térmica na camada diurna, o vento também gera turbulência mecânica na camada, 

especialmente próximo à superfície onde o atrito gerar um maior cisalhamento do 

vento. Como todos os processos de dispersão de poluentes atmosféricos acontecem 

no interior da CLA, determinar sua altura é de fundamental importância neste tipo de 

estudo, de modo que camadas mais profundas representam um volume maior de 

atmosfera para o poluente se dispersar e, camadas rasas favorecem o confinamento 

dos poluentes em maiores concentrações próximas à superfície. 
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Figura 11 – Ciclo diário médio da altura da CLA para cada estação do ano estimadas para o ponto da 

estação A607, período de 2013 a 2015. 

 Na Figura 11 são apresentadas as médias sazonais das alturas da CLA durante 

as 24 horas que compõe o dia. Este gráfico é uma composição das alturas das camadas 

limite Mecânica e Convectiva, sendo considerado o maior valor entre as duas 

(procedimento adotado no AERMOD). Este tipo de gráfico é importante para reunir 

informações da variação diurna da CLA e caracterizar dias típicos de cada estação do 

ano. O crescimento desta altura no decorrer do dia apresenta alta correlação com o 

ciclo diurno de temperatura. Como as estações do verão e primavera têm dias mais 

longos e radiação solar mais intensa interagindo com a superfície da Terra, a CLA tende 

a ser mais profunda e duradoura durante estes meses quando comparadas com as 

demais estações. De maneira geral, em todas as estações do ano as maiores alturas de 

CLA foram encontradas no fim da tarde e as maiores discrepâncias estão entre as 

estações do verão e outono, onde a primeira apresentou picos médios em torno dos 

1700m de altura contra, aproximadamente, 1500m na estação do outono. É 

importante ressaltar que essa altura é relativa a superfície na estação A607. Devido à 

ausência de radiação Solar, a CLA durante o período noturno é dirigida apenas pela 

forçante mecânica, que é menos vigorosa do que a forçante térmica. 

Consequentemente as alturas médias da CLA neste período variaram entre 150 a 170 

metros, tornando-se menos favorável para a dispersão atmosférica sob o ponto de 

vista da altura da CLA. 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

A
lt

u
ra

 d
a 

C
LA

 (
km

)

Hora Local

Outono

Inverno

Primavera

Verão

Anual



meteorologia
 

31 

Relatório Técnico Meteorológico para EDA 
Usina Termo Elétrica Santa Cruz, Campos dos Goytacazes – RJ 
Dezembro de 2016 

 

b) Classes de Estabilidade Atmosférica 

O processo de dispersão depende da estabilidade atmosférica desde o 

momento em que o poluente é emitido pela fonte, determinando a forma da pluma, 

até mesmo a profundidade da camada atmosférica onde estes poluentes são 

dispersos. Segundo STULL (1988), a estabilidade responde tanto pelos processos 

térmicos quanto mecânicos, onde o fluxo de calor sensível se apresenta com fator 

determinante na definição da estabilidade dentro da CLA. Este fluxo, por sua vez, é 

positivo durante o dia quando a CLA se apresenta predominantemente instável, e 

negativo durante o período noturno quando a CLA é predominantemente estável. A 

fim de diagnosticar o estado atmosférico na região e averiguar o sucesso da 

modelagem, é apresentado na Figura 12 o gráfico com a distribuição de frequência das 

classes de estabilidade atmosférica durante o dia, estimadas pelo AERMET para a 

região do empreendimento.  

 
Figura 12 – Frequência horária das classes de estabilidade de Pasquill-Gifford estimadas para a região da 

UTE Santa Cruz, período de 2013 a 2015. 

 Como é possível observar na Figura 12, o ciclo diurno é bem demarcado pelas 

classes instáveis, A, B e C, que só estão presentes das 6 às 18 horas. Essas condições 

indicam que forçantes térmicas atuam na intensificação da turbulência que, por sua 

vez, aumenta a mistura do ar no interior da camada e eleva o topo da CLA. Apesar do 

período diurno ser marcado predominantemente por classes instáveis, 60 %, verifica-
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se que a condição de neutralidade ocorre com frequência significativa, 40 %. No 

período noturno as classes D, E e F predominam. A estabilidade no período noturno 

corrobora para alturas de CLA abaixo menores, conforme observadas na Figura 11 que 

dificultam os processos de dispersão vertical de poluentes atmosféricos nestes 

horários. 
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5. Conclusões 

 Através dos resultados apresentados nas seções anteriores e dos outputs do 

AERMET (ROLUGI.SFC e ROLUGI.PFL), conclui-se que todas as bases de dados 

meteorológica imprescindíveis para o sucesso da modelagem da dispersão de 

poluentes foram utilizadas de maneira responsável e atende os propósitos do Estudo 

de Dispersão Atmosférica. Uma vez que, seguiram-se as recomendações do órgão 

ambiental competente e as boas práticas de modelagem. 

 Do ponto de vista dispersivo, a análise dos parâmetros meteorológicos e 

micrometeorológicos indicam que os períodos do dia menos propícios à dispersão dos 

poluentes são: primeiro, a madrugada, e segundo o período da manhã. Em que os 

ventos fracos, a estabilidade atmosférica e a profundidade da CLA são fatores que 

somados contribuem para esta condição desfavorável à qualidade do ar. Em relação à 

sazonalidade, verifica-se que os meses de outono e inverno são os mais preocupantes.   
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1. Introdução 
 

O controle e estudo das emissões de gases por fontes antropogênicas são de 

fundamental importância para a qualidade do ar do ecossistema local. Deste modo, 

antes da concessão ou renovação de uma licença ambiental faz-se necessária a 

realização de um estudo prévio do impacto ambiental que estas instalações e/ou 

empreendimentos possam provocar na região. Estudos que avaliam a implantação de 

possíveis fontes emissoras devem contemplar, quando possível, dados observacionais 

de monitoramento meteorológico e qualidade do ar, além de estimativas de 

concentração dos poluentes simuladas pelos Modelos de Qualidade do Ar (MQAr). 

Estas simulações auxiliam na concessão de permissões para instalação de futuros 

parques industriais permitindo identificar as possíveis regiões mais afetadas, as 

condições meteorológicas mais propícias a eventos de poluição, bem como, uma 

estimativa quantitativa dos possíveis máximos de concentração de poluentes nas 

redondezas do empreendimento. Para isso, alguns modelos como o American 

Meteorology Society-Environmental Protection Agency Regulatory Model (AERMOD) e 

o Sistema de Modelagem CALPUFF são recomendados pelos órgãos ambientais 

nacionais e internacionais para uso no licenciamento de fontes poluidoras. 

 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão gestor ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro, exige Estudos de Dispersão Atmosférica (EDA) como requisito para a 

concessão de licenças ou renovação de licenciamentos. Estes estudos devem 

contemplar a modelagem da dispersão de poluentes universalmente consagrados 

como indicadores da qualidade do ar pelos efeitos adversos que causam ao meio 

ambiente. São eles: dióxido de enxofre (SO2), partículas totais em suspensão (PTS), 

partículas inaláveis (PI ou PM10), monóxido de carbono (CO), oxidantes fotoquímicos 

expressos como ozônio (O3), hidrocarbonetos totais (HC) e dióxido de nitrogênio (NO2) 

(http://www.inea.rj.gov.br/fma/qualidade-ar.asp). A avaliação da qualidade do ar 

nestes estudos é realizada através de comparações entre os resultados simulados com 
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os  padrões  nacionais  de  qualidade  do  ar  estabelecidos  na  Resolução  CONAMA n° 

03/90 (http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100). 

 
Tabela 1 - Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos na Resolução CONAMA 03/90 

 

 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m³) 

Padrão 
Secundário 

(µg/m³) 

Método de 
Medição 

Partículas Totais 
em Suspensão 

24 horas¹ 240 150 amostrador de 

MGA² 80 60 grandes volumes 

Partículas 
Inaláveis 

24 horas¹ 150 150 separação 

MAA³ 50 50 inercial / filtração 

 
Fumaça 

24 horas¹ 150 100  

  
MAA³ 60 40 

Refletância 

Dióxido de 
Enxofre 

24 horas¹ 365 (140 ppb) 100 (40 ppb)  

  
MAA³ 80 (30 ppb) 40 (15 ppb) 

Pararosanilina 

Dióxido de 
Nitrogênio 

1 hora¹ 320 (170 ppb) 190 (101 ppb)  

  
MAA³ 100 (53 ppb) 100 (53 ppb) 

Quimiluminescência 

Monóxido de 
Carbono 

1 hora¹ 40.000 (35 ppm) 40.000 (35 ppm) infravermelho não 

8 horas¹ 10.000 (9 ppm) 10.000 (9 ppm) dispersivo 

Ozônio 1 hora¹ 160 (82 ppb) 160 (82 ppb) Quimiluminescência 
 

1. Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano; 2. Média geométrica anual; 3. Média aritmética anual. 
Obs.: Valores em ppm (10³ ppb) calculados para temperatura do ar de 25ºC. 

 
 
 

No dia 6 de junho de 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabeleceu através do decreto nº 99.274 novos Padrões de Qualidade do Ar tendo em 

vista a necessidade de ampliar o número de poluentes atmosféricos passíveis de 

monitoramento e controle no País. São padrões de qualidade do ar as concentrações 

de poluentes atmosféricos que quando, 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. Entende-se como poluente atmosférico 

qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e 

que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; e 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
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comunidade  (CONAMA  03/90).  Sendo  assim,  são  apresentados  na   Tabela  1       os 

poluentes e seus respectivos padrões de qualidade do ar regulamentados e vigentes 

nos dias atuais. 

 

A partir do exposto, a Usina Termelétrica (UTE) Santa Cruz ROLUGI, vem por 

meio deste estudo requerer/renovar o licenciamento para operação. E assim, mostrar 

a viabilidade de seu funcionamento respeitando as normas e exigências do órgão 

ambiental competente no que se refere a qualidade do ar. 
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2. Caracterização da Região 
 

O projeto da UTE Santa Cruz ROLUGI pretende realizar suas instalações no 

município Campos dos Goytacazes, que de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população de 487.186 habitantes estimada 

em 2016, fazendo da cidade a mais populosa do interior do estado do Rio de Janeiro. 

Localizada na região Norte Fluminense à aproximadamente 280 km da capital, a cidade 

apresenta a maior extensão territorial do estado ocupando uma área de 4.026,696 km2 

(http://cidades.ibge.gov.br/)  que  faz  divisa  com  os  municípios  de  São  Francisco de 

Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, São Fidélis, Cardoso Moreira, Italva, Bom 

Jesus do Itabapoana e Mimoso do Sul, sendo este último, pertencente ao estado do 

Espírito Santo. (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Imagem de satélite do estado do Rio de Janeiro com destaque para o município de Campos 
dos Goytacazes (amarelo) e posicionamento do estado no Brasil e na região Sudeste. 

 
 
 
 

 

Estudo de Dispersão Atmosférica 

UTE Santa Cruz - Campos dos Goytacazes – RJ 8 

http://cidades.ibge.gov.br/


  meteorologia 

 

Outras Legendas 

Água 

Urbano 

2.1. Relevo e Hidrografia 

 
O relevo do Norte Fluminense é conhecido pela sua extensa região de baixada 

margeada pela Serra do Mar à Oeste e pelo Oceano Atlântico à Leste (Figura 2). No  

que tange especificamente a Campos dos Goytacazes, observam-se estas regiões 

planas nas porções Leste, Sudeste e Sul, em que a maior parte deste território está 

abaixo dos 50 metros em relação ao nível médio do mar. Nas porções Norte e  

Nordeste verifica-se uma planície elevada acima dos 200 m com picos isolados que não 

ultrapassam 500 m. Na porção Oeste estão localizadas as maiores elevações do 

município, superando os 1000 m de altitude na região do Parque Estadual do 

Desengano. 

 

Figura 2 – Mapa do Relevo (metros) para o Norte Fluminense com destaque para o município de Campos 
dos Goytacazes (contorno branco). Fonte: SRTM 90 metros. 

 
Campos encontra-se no interior da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul, 

que tem seu principal rio de mesmo nome atravessando toda porção central do 

município, inclusive a sua região urbana. Além disso, deve-se destacar outros corpos 
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d’água como a Lagoa Feia na parte sul, a Lagoa de Cima à leste do centro urbano e o 

Rio Muriaé que desagua no Paraíba do Sul próximo do centro Urbano. 
 

 

2.2. Uso e Cobertura do Solo 

 
O uso e cobertura do solo em Campos dos Goytacazes apresenta um perfil 

heterogêneo devido principalmente às ações antrópicas (Figura 3). Uma vez que toda 

essa região de baixada era predominantemente coberta por pastagens, a exceção da 

parte leste florestada que hoje integra o Parque Estadual. O principal motivo para essa 

mudança é uma das principais atividades econômicas de Campos: o cultivo de Cana de 

Açúcar, que ocupa grande parte do território dando suporte paras as usinas de Açúcar 

e Álcool. Uma vez que 6 das 7 usinas de todo o estado do Rio de Janeiro estão 

instaladas no município. O centro de Campos teve sua fundação no início do século 19 

quando a região já se destacava por seus canaviais. Hoje, o perímetro urbano possui 

uma grande área considerada de alta densidade populacional cercada por áreas de 

média e baixa densidade que seguem o curso da Rodovia BR-101 ao Norte e  da 

Rodovia RJ-216 ao Sul. 
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Figura 3 – Mapa de Uso e Cobertura do solo para o Norte Fluminense com destaque para o município de 

Campos dos Goytacazes (contorno branco). Fonte: INEA (2012). 
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2.3. Arredores do Empreendimento 

 
Apesar do município abranger parte do litoral fluminense, a UTE Santa Cruz 

estará localizada a 40 km da linha de costa, aproximadamente. Suas instalações serão 

realizadas no bairro Santa Cruz com coordenadas geográficas 21°43’25’’ S e 41°23’53’’ 

O, à Oeste do centro urbano desta cidade e à sul das margens do Rio Paraíba do Sul 

que atravessa a toda cidade, seguido paralelamente pela Rodovia RJ-158 Campos-São 

Fidelis (Figura 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 – Região de estudo. Os pontos em vermelho indicam a localização da UTE Santa Cruz e as 

posições com informações meteorológicas. 
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2.4. Sistemas Meteorológicos Relevantes 

Os principais sistemas meteorológicos que influenciam as condições do tempo 

na região em estudo são os Sistemas Frontais (frentes frias), bloqueios atmosféricos,  

os Sistemas Convectivos de Mesoescala, a Zona de Convergência de Umidade (ZCOU),  

a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e o Anticiclone Subtropical do Atlântico 

Sul (ASAS). Este último se posiciona mais próximo do continente durante os meses de 

outono e inverno provocando reduções significativas nos índices pluviométricos. Em 

áreas costeiras ou próximas a grandes corpos d’água, pode-se observar também a 

atuação de outro fenômeno marcante: o regime de brisas marítima e terrestre, 

resultado da diferença de temperatura entre o continente e o oceano. Fenômenos 

deste tipo proporcionam transportes de umidade para o interior do continente que, ao 

se deparar com a topografia acidentada, favorecem a formação de nuvens e, 

consequentemente, de precipitação. 
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3. Materiais e Métodos 

 
3.1. Inventário de Emissões 

 
Apresentam-se nesta seção os dados do Inventário de Emissões Atmosféricas  

da UTE Santa Cruz aprovados pelo órgão ambiental (BRAILE, 2017). Seguindo a 

Instrução Técnica para o estudo, o presente relatório apresenta simulações distintas 

para dois cenários distintos. Em que além do inventário do empreendimento também 

são consideradas as emissões atmosféricas de empreendimentos distantes em até 10 

km, objetivando avaliar o impacto destas emissões na região. 

 
a) Cenário UTE Santa Cruz 

 
Este cenário irá contemplar apenas as emissões atmosféricas oriundas da UTE 

Santa Cruz ROLUGI. Sendo assim, são apresentadas nas tabelas a seguir as informações 

de cada uma das fontes pontuais (Tabela 2), área (Tabela 3) e volumétrica (Tabela 4) 

bem como suas respectivas taxas de emissão. As informações destas tabelas são 

oriundas do inventário de emissões aprovado pelo órgão ambiental (BRAILE, 2017) e 

assimiladas no modelo AERMOD para o presente estudo. 

 

Conforme apresentado no inventário de emissões (BRAILE, 2017) e destacado 

na Tabela 2, as emissões oriundas dos motogeradores (USM01 e USM02) devem ser 

consideradas apenas nas análises de longa exposição de NOx, isto é, avaliação das 

concentrações médias anuais. Desta forma, as simulações do AERMOD contemplaram 

os motogeradores apenas nas estimativas das concentrações médias anuais de óxidos 

de nitrogênio. 
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Tabela 2 - Emissões atmosféricas oriundas das fontes pontuais da UTE SANTA CRUZ ROLUGI. Fonte: BRAILE, 2017. 
 

Nº Fonte ID Descrição 
Coordenadas (Zona 24) Altura 

Fonte (m) 
Diâmetro 

(m) 
Temp. 

(K) 
Vel. Saída 

(m/s) 
Taxas de Emissão (g/s) 

UTM X (m) UTM Y (m) NOx CO HCT 
1 UST01 Turbina 1 251948.59 7595758.93 51.000 6.000 895.15 40.654 6.476700 3.942300 2.300900 

2 UST02 Turbina 2 252021.45 7595737.04 51.000 6.000 895.15 40.654 6.476700 3.942300 2.300900 

3 USM01 Motogerador 1* 251960.94 7595816.26 2.375 0.300 729.00 43.522 0.021500 0.004600 0.001700 

4 USM02 Motogerador 2* 252033.26 7595794.04 2.375 0.300 729.00 43.522 0.021500 0.004600 0.001700 

5 USQ01 Tanque 252101.43 7595949.63 2.000 0.001 297.00 0.001 - - 0.000018 

6 USA01 Aquecedor 1 255284.22 7595769.51 10.000 0.762 573.00 1.590 0.055620 0.046720 0.006120 

7 USA02 Aquecedor 2 255303.36 7595767.10 10.000 0.762 573.00 1.590 0.055620 0.046720 0.006120 

        * Considerado apenas para o período longo de NOx (Anual). 

 

Tabela 3 - Emissões atmosféricas oriundas das fontes área da UTE SANTA CRUZ ROLUGI. Fonte: BRAILE, 2017. 
 

Nº Fonte ID Descrição 
Coordenadas (Zona 24) Altura 

Fonte (m) 
Comp. X 

Lateral (m) 
Comp. Y 

Lateral (m) 
Dimensão 
Vert. (m) 

Ângulo em 
rel. ao N(º) 

Taxa de Emissão 

UTM X (m) UTM Y (m) HCT (g/s m²) 

8 USG01 Gasoduto 252074.57 7595729.64 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

9 USG02 Gasoduto 252150.15 7595703.61 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

10 USG03 Gasoduto 252140.94 7595675.36 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

11 USG04 Gasoduto 252649.44 7595464.31 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

12 USG05 Gasoduto 253157.54 7595253.63 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

13 USG06 Gasoduto 253372.39 7595908.88 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

14 USG07 Gasoduto 254008.21 7595831.08 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

15 USG08 Gasoduto 254644.55 7595754.38 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 
16 USG09 Gasoduto 255278.69 7595677.26 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

17 USG10 Gasoduto 255290.78 7595746.95 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

18 USG11 Gasoduto 255330.52 7595741.16 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

19 USG12 Gasoduto 255319.68 7595671.91 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 

20 USG13 Gasoduto 255696.85 7595616.12 0.000 4.000 4.00 0.500 0.00 2.596E-05 
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Tabela 4 - Emissões atmosféricas oriundas da fonte 
volumétrica da UTE SANTA CRUZ ROLUGI. Fonte: BRAILE, 2017. 

 

Fonte ID USC1 

Descrição City Gate 

Altura Fonte (m) 2.00 

Comp. Lateral (m) 100 

Dimensão Horizontal (m)* 23.26 

Dimensão Vertical (m)* 0.465 

Coordenadas UTM (Zona 24)  

X (m) 255314.10 

Y (m) 7595773.10 

Taxa de Emissão  

HCT (g/s) 1.01200 

* Parâmetros calculados diretamente no AERMOD através da Altura 
da Fonte e do Comprimento Lateral. 

 

A localização das 7 fontes pontuais, 13 fontes área e da fonte volumétrica são 

apresentadas na Figura 5 com destaque para a região do empreendimento (A) e a área 

do CityGate (B) que são conectadas pelo gasoduto subterrâneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Disposição das fontes de emissões da UTE Santa Cruz ROLUGI com ênfase 
na área da UTE (A) e do CityGate (B). 

 
 
 
 

 

Estudo de Dispersão Atmosférica 

UTE Santa Cruz - Campos dos Goytacazes – RJ 16 



  meteorologia 

 

b) Cenário Sinergia 

 
Este segundo cenário contempla, não só as emissões atmosféricas da UTE Santa 

Cruz ROLUGI, como também as emissões de todos os empreendimentos no seu raio de 

10 km. Sendo assim, seguindo orientações do INEA, neste cenário sinergia serão 

consideradas as emissões do cenário UTE Santa Cruz (item anterior) e da UTE Campos 

(Tabela 5), posicionada 5 km a leste do empreendimento em estudo e a 2 km do 

CityGate, aproximadamente (Figura 6). 

 

Tabela 5 - Emissões atmosféricas oriundas da fonte pontual 
da UTE Campos. Fonte: BRAILE, 2017. 

Fonte ID UC1 

Descrição Caldeira 

Altura Fonte (m) 45.00 

Diâmetro (m) 3.30 

Temperatura (K) 410.60 

Dimensão Vertical (m)* 4.00 

Coordenadas UTM (Zona 24)  

X (m) 257172.98 

Y (m) 7595803.00 

Taxa de Emissão  

NOx (g/s) 
 
 

0.94500 

 

 

Conforme se verifica nas Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4, as emissões estimadas 

para a UTE Santa Cruz contemplam os poluentes NOX, CO e HCT. No entanto, segundo 

a Tabela 5, a composição do cenário sinergia deverá considerar apenas as emissões de 

NOX do empreendimento vizinho (UTE Campos), pois é o único poluente inventariado 

dentre os três estimados para a UTE Santa Cruz ROLUGI. 

 

A disposição de todas as fontes de emissões utilizadas no cenário sinergia, ou 

seja, fontes da UTE Santa Cruz ROLUGI e UTE Campos estão apresentadas na Figura 6. 
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Figura 6 – Localização das fontes de emissões da UTE Santa Cruz ROLUGI e da UTE 

Campos com ênfase na área da UTE (A) e do CityGate (B). 
 
 
 
 

 

3.2. O Sistema de Modelagem AERMOD 

 
O AERMOD foi desenvolvido pela AERMIC (AMS/EPA Regulatory Model 

Improvement Comittee) com o objetivo de incorporar à estrutura do modelo ISC3 

(Industrial Source Complex Model) as mais avançadas técnicas de modelagem e os mais 

recentes conhecimentos da estrutura da CLA (EPA, 2004a). O Sistema de Modelagem 

AERMOD é recomendado para estudos regulatórios por diversos órgãos ambientais 

nacionais e internacionais. Este sistema é composto por dois pré-processadores e um 

modelo de dispersão. O AERMET (AERMOD Meteorological Pre-processor) é um pré- 

processador que a partir de dados meteorológicos de superfície e altitude, e de 

características da superfície como albedo, rugosidade e razão de Bowen, calcula 

diversos parâmetros da Camada Limite Atmosférica (CLA) e os informa para o módulo 

de dispersão AERMOD. O AERMAP (AERMOD Terrain Pre-processor) caracteriza o 

terreno e o incorpora na grade de receptores para o módulo de dispersão utilizando 

informações digitais de elevação. O AERMOD é um modelo de dispersão atmosférica 
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de pluma estacionária, baseado na equação da pluma Gaussiana, que assume que as 

concentrações em todas as distâncias durante a hora modelada são governadas pelas 

condições meteorológicas médias na dada hora. As informações meteorológicas 

necessárias consideradas neste tipo de modelagem são restritas a apenas uma estação 

meteorológica de superfície e uma de altitude, e isto é devido a sua concepção de 

homogeneidade. 

 
 
 
 

3.3. Dados Meteorológicos 

 
Para os Estudos de Dispersão Atmosférica um mínimo de informações 

meteorológicas é requerido para simular a dispersão dos poluentes emitidos na 

atmosfera. Essas informações meteorológicas podem ser oriundas de Estações 

Meteorológicas com medições diretas na atmosfera, por meio de modelagem 

numérica dos processos atmosféricos, ou então uma combinação das duas opções 

anteriores. 

As informações meteorológicas requeridas podem ser classificadas como: 

superfície e altitude. Das informações de superfície, as variáveis minimamente exigidas 

pelo sistema de modelagem AERMOD são direção e intensidade do vento,  

temperatura do ar ambiente e cobertura total de nuvens (EPA, 2004a). Além destas 

variáveis, outras informações meteorológicas de superfície também podem ser 

utilizadas no objetivo de minimizar esquemas paramétricos, como por exemplo: 

radiação global, radiação líquida, pressão atmosférica e umidade. Através das variáveis 

meteorológicas de superfície e os perfis verticais de temperatura encontrados nos 

dados de altitude, processadores meteorológicos como o AERMET são capazes de 

estimar a altura da Camada Limite, bem como, outros importantes parâmetros 

micrometeorológicos (    ,      ,    e    ). 

A escolha das informações meteorológicas deve atender quesitos de qualidade, 

mas também devem ser representativas da região em estudo. A representatividade 
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pode  ser  função  do  relevo,  uso  e  ocupação  do  solo,  e  do  próprio  sistema  de 

modelagem utilizado no EDA. O sistema de modelagem AERMOD, recomendado para 

EDA no Estado do Rio de Janeiro, é limitado espacialmente a um domínio de 50x50 km 

de área. Esta limitação impõe restrições ao uso de dados meteorológicos de superfície, 

uma vez que prioritariamente devem ser utilizados dados contidos na área de 

modelagem. 

Visto que as estimativas das concentrações nos EDAs são fortemente 

relacionadas com as informações meteorológicas, torna-se imprescindível selecionar, 

formatar e processar corretamente todas as informações meteorológicas que serão 

utilizadas nos EDAs. Neste sentido, a seguir são propostos e descritos os dados 

meteorológicos que serão utilizados no EDA. 

 
 

 

a) Dados de Superfície 

 
Atualmente, o sistema de monitoramento no Norte Fluminense dispõe de 

algumas estações meteorológicas que são operadas por instituições públicas e 

privadas, distribuídas entre os municípios que constituem esta região. No entanto, 

baseado no citado anteriormente, as opções de dados meteorológicos de superfície 

considerados para o estudo se aterá às que se encontram em até 25 km de distância 

das fontes emissoras. Dentre as disponibilizadas publicamente, tem-se: a estação 

automática A607 operada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) com 

coordenadas 21°42'53"S e 41°20'39"O, e a estação do Aeroporto de Campos dos 

Goytacazes (SBCP) pertencente a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica 

(REDEMET) com coordenadas 21°41'54"S e 41°18'6"O (Figura 4). 

A estação do INMET foi instalada em meados de 2006 obedecendo aos padrões 

da Organização Mundial de Meteorologia (OMM) e se mantém até os dias atuais 

coletando dados de temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, umidade 

relativa, pressão, velocidade e direção do vento, rajada, precipitação,  e radiação 
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global. Dados estes que são disponibilizados livremente através do site 

www.inmet.gov.br, continuamente em frequência horária. 
 

A estação SBCP, trata-se de uma estação meteorológica com dados 

disponibilizados publicamente para os últimos dez anos. Também obedece aos  

padrões da Organização Mundial de Meteorologia (OMM). Por ter fins para aviação 

civil, os dados desta estação são fornecidos na forma de mensagens METAR (Relatório 

Meteorológico de Aeródromo, do inglês METeorological Aerodrome Report), um 

relatório codificado associado às observações meteorológicas e utilizado para fornecer 

informações sobre condições do tempo horárias em um aeródromo específico. Dentre 

as variáveis meteorológicas reportadas no METAR estão: temperatura do ar, 

temperatura do ponto de orvalho, pressão, velocidade e direção do vento, condições 

de tempo presente e cobertura de nuvens. Apesar de disponibilizados na frequência 

horária, o código METAR do aeroporto de Campos dos Goytacazes não é reportado 

durante as 24 horas do dia, mas apenas para o período de funcionamento do 

aeroporto, das 06 às 23 horas local. 

Apesar de ambas estações meteorológicas de superfície atenderem a 

representatividade espacial, e que nenhum obstáculo geográfico significativo se 

interpõe entre a localização das fontes e as estações, nenhuma das estações 

consideradas atende individualmente todos os quesitos exigidos para um EDA. Pois, 

enquanto a estação A607 não registra cobertura de nuvens, os dados da estação SBCP 

não são disponibilizados publicamente para todo o período do dia. Desta forma, 

optou-se por mesclar informações de ambas as estações para compor os dados 

meteorológicos de superfície que será utilizado no EDA. Visto que a estação A607 se 

encontra mais próxima do empreendimento, considerou-se os dados de temperatura 

do ar, pressão, velocidade e direção do vento desta estação. Enquanto que os dados  

de cobertura de nuvens disponibilizados das 6 às 23 horas local da estação SBCP foram 

considerados. Durante o período sem dados de cobertura de nuvens, ou seja, das 00 às 

05 horas local, considerou-se cobertura parcial de 50%, neste caso 5 décimos, mesmo 

valor utilizado na parametrização da Radiação Líquida do processador AERMET (EPA, 
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2004a) em  situações que  não  há  medições  disponíveis para  a  variável cobertura de 

nuvens. 
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b) Dados de Altitude 

 
No estado do Rio de Janeiro, a única estação meteorológica de altitude de 

acesso público disponível se encontra no Aeroporto Internacional Antônio Carlos  

Jobim – Galeão (SBGL), localizada no município do Rio de Janeiro a 225 km de distância 

do empreendimento, aproximadamente. Considerada demasiadamente distante da 

região de estudo e, consequentemente, não representativa para a mesma, é 

recomendado pelo INEA utilizar informações meteorológicas prognosticadas pelo 

modelo de mesoescala Weather Research and Forecasting (WRF) para suprir a 

ausência de dados meteorológicos de altitude. 

O modelo WRF foi executado para os mesmos três anos considerados no  

estudo (2013, 2014 e 2015) seguindo as especificações acordadas com o INEA 

(INSTRUÇÃO TÉCNICA PRES/CEAM Nº 02/2016). Os resultados obtidos a partir destas 

simulações foram extraídos do ponto de grade mais próximo do empreendimento 

(Figura 4) através do programa Mesoscale Model Interface Program (MMIF) 

desenvolvido pela agência ambiental americana Environmental Protection Agency 

(EPA) e organizados no formato FSL. 

O modelo atmosférico WRF é um modelo de mesoescala de previsão numérica 

do tempo, desenvolvido tanto para fins de pesquisa quanto operacionais.  

Desenvolvido conjuntamente por uma série de instituições e agências governamentais 

americanas: National Center for Atmospheric Research (NCAR), National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA), Forecast Systems Laboratory (FSL), Air Force 

Weather Agency (AFWA), Naval Research Laboratory, Oklahoma University e Federal 

Aviation Administration (FAA). O modelo WRF foi desenvolvido para ser flexível, com 

código portável e eficiente em ambientes de computação paralela. O WRF é um 

modelo não hidrostático com um sistema de coordenada vertical que segue a 

topografia. O modelo resolve as equações de Navier-Stokes em três dimensões, a 

equação termodinâmica e a equação de transferência radiativa. Possui dois núcleos 

dinâmicos, o Advanced Research WRF (ARW) e o Non-Hidrostatic Mesoescale Model 
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(NMM). O núcleo dinâmico que será utilizado no trabalho será o ARW, uma vez que 

este código apresenta mais opções físicas do que o núcleo NMM. As diversidades 

existentes de opções físicas são referentes: ao solo/superfície terrestre, camada limite 

planetária, radiação na atmosfera e superfície terrestre, microfísica de nuvens e 

convecção de cúmulos. Pode ser usado em aplicações de diferentes escalas espaciais, 

desde alguns metros até milhares de quilômetros. Estas aplicações incluem previsões 

numéricas do tempo operacionais e voltadas para a pesquisa de: parametrizações 

físicas e assimilação de dados, modelos de qualidade do ar, acoplamento oceano- 

atmosfera e simulações idealizadas como ondas baroclínicas, convecção e linha de 

instabilidade (SKAMAROCK, et al, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Domínios utilizados nas simulações com o modelo WRF. 

 
Nas simulações realizadas com o WRF utilizaram-se três domínios (Figura 7), 

sendo o primeiro o mais abrangente e de menor resolução espacial, e outros dois 

domínios  aninhados  com  resoluções  espaciais horizontais  decaindo na proporção de 
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3:1 (Tabela 6) para que a interação bidirecional (“two-way”) entre os domínios seja 

realizada com sucesso pelo WRF. A interação bidirecional permite avaliar 

explicitamente as consequências dos processos de microescala produzidos em uma 

resolução mais refinada, a partir da grande-escala (SHAFRAN et al, 2000). 

As grades foram aninhadas de forma que o domínio D3 (resolução de 3 km) 

abrangesse todo o Estado do Rio de Janeiro. O domínio maior é centrado na latitude  

de 22,0°S e longitude de 42,6°W. Todos os domínios foram configurados com 35 níveis 

“eta” na vertical. Nesses domínios foram utilizados os dados de elevação e uso do solo 

da USGS (U.S. Geological Survey), com diferentes resoluções espaciais conforme a 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Características de cada domínio utilizado nas simulações com WRF. 

   Características  
Domínios Pontos em 

x e y 
Resolução 

Espacial (km) 
Dimensão da grade (°) 
(Latitude/Longitude) 

Topografia 
USGS (km) 

   12.25°S e 31.12°W  
1 80 x 80 27  19 

   32.39°S e 52.82°W  
   18.47°S e 26.37°W  

2 100 x 100 9  4 
   38.59°S e 47.14°W  
   19.60°S e 24.83°W  

3 178 x 196 3  1 
   40.37°S e 45.40°W  

 
 

As parametrizações físicas utilizadas nos três domínios do modelo são 

apresentadas na Tabela 7 a seguir. 

 

Tabela 7 - Parametrizações utilizadas nos três domínios de simulação com WRF. 

Tipo Opção 

Cúmulos Betts-Miller-Janjic scheme (Betts-Miller, 1993; Janjic, 1994) 

Microfísica de Nuvens WSM 3-class simple ice scheme (Hong, Dudhia and Chen, 2004) 

Radiação de Onda Curta Dudhia scheme (Dudhia, 1989) 

Radiação de Onda Longa RRTM scheme (Mlawer et al, 1997) 

Camada Limite Atmosférica YSU scheme (Hong, Noh and Dudhia, 2006) 

Superfície Monin-Obukhov scheme (Similarity theory MM5) 
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O  WRF  foi  inicializado  com  dados  meteorológicos  provenientes  do  modelo 

global GFS (Global Forecast System) do NCEP (National Centers for Environment 

Prediction). Esses dados são assimilados pelo WRF possuindo uma resolução espacial 

horizontal de 0,5° (~55 km) e uma resolução temporal de 6 horas (00, 06, 12 e 18Z). Em 

todos os horários os dados são análises do GFS que fornecem as condições iniciais e de 

contorno para as simulações com o WRF. O modelo GFS é inicializado com uma base  

de dados composta por observações de superfície e altitude recolhidas globalmente. A 

aquisição dos dados observados é feita pelo Global Telecommunications System (GTS) 

of WMO disponível em http://www.wmo.int/pages/prog/www/TEM/index_en.html. 

As simulações realizadas com o WRF foram integradas no período de sete dias 

utilizando o primeiro dia como tempo de ajuste das condições de contorno e iniciais, 

pois segundo Warner et al (1997), quando utilizamos modelo de área limitada, como 

WRF, é necessário inicializar o modelo antes do período de previsão desejado para 

permitir que a dinâmica do modelo ajuste o balanço de energia em respostas as 

forçantes de mesoescala e de escala sinótica. Desta forma, os resultados do primeiro 

dia foram descartados e utilizados apenas os resultados simulados a partir do segundo 

dia. 

O Mesoscale Model Interface Program (MMIF) converte  campos 

meteorológicos tridimensionais prognosticados pelo modelo meteorológico para servir 

como dados de entrada nos formatos requeridos para iniciar modelos de dispersão de 

poluentes AERMOD, CALPUFF e SCICHEM (BRASHERS e EMERY, 2012). No presente 

estudo, foram extraídos através do MMIF os perfis atmosféricos de pressão, 

temperatura, direção e intensidade do vento do modelo WRF e convertidos para o 

formato FSL adequado para a entrada no processador meteorológico AERMET. O  

ponto selecionado para a extração das informações meteorológicas (21,73°S e 

41,41°W) está, aproximadamente, a 1,5 km da UTE Santa Cruz (Figura 4). 
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3.4. Albedo, Rugosidade e Razão de Bowen 

 
Outras informações requeridas na execução do AERMET são: albedo, 

rugosidade e razão de Bowen, informadas ao processador meteorológico AERMET para 

a estimativa dos parâmetros micrometeorológicos. 

O comprimento de rugosidade da superfície está relacionado com a altura dos 

obstáculos em relação ao escoamento que, à princípio, está correlacionado a altura em 

que a velocidade média do vento horizontal é zero. O comprimento de rugosidade da 

superfície influencia na tensão de cisalhamento e é um importante fator na 

determinação da magnitude da turbulência e da estabilidade mecânica da camada 

limite. Já o albedo é a fração da radiação solar incidente na superfície que é refletida 

pela superfície de volta para o espaço sem absorção. Por fim, a razão de Bowen é um 

indicador de umidade na superfície definido como a razão entre o fluxo de calor 

sensível e o fluxo de calor latente e, em conjunto com o albedo e outras observações 

meteorológicas, é usada para determinar os parâmetros micrometeorológicos para 

condições convectivas impulsionadas pelo fluxo de calor sensível. 

 

Grande parte dos estudos de licenciamento para o Hemisfério Sul que utilizam  

o AERMOD eram realizados até um passado recente por meio de uma caracterização 

visual dos parâmetros de superfície, onde valores tabelados para albedo, rugosidade e 

razão de Bowen eram associados às superfícies caracterizadas no estudo. No entanto, 

com o desenvolvimento da ferramenta AERSURFACE (EPA, 2013), essa tarefa pode ser 

realizada de forma automatizada e com um maior grau de confiança. Esta ferramenta 

foi desenvolvida para auxiliar os usuários na obtenção de valores de características 

reais de superfície, incluindo albedo, razão de Bowen, e comprimento de rugosidade, 

para a entrada no AERMET. O AERSURFACE usa dados publicamente disponíveis de 

cobertura e uso do solo e tabelas que associam as características da superfície com 

valores para os parâmetros requeridos, variando por tipo de cobertura do solo e 

estação do ano. 
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Para  este  estudo  o  AERSURFACE  foi  utilizado  com  informações  de  uso     e 

cobertura do solo com resolução de 1 km, do projeto GLOBAL LAND COVER 

CHARACTERIZATION (GLCC) desenvolvido pela U.S. Geological Survey 

(http://edc2.usgs.gov/glcc/glcc.php), para gerar os parâmetros necessários para o 

AERMET. A única fonte de dados compatíveis com o AERSURFACE para o Hemisfério 

Sul. Como já comentado anteriormente, a região de estudo apresenta o uso do solo 

bastante diversificado, tornando árdua a tarefa de escolha dos parâmetros 

representativos para a região. Sendo assim, é apresentado na Figura 8 a caracterização 

do uso do solo obtida através da ferramenta AERSURFACE (Landuse.tif), onde é  

possível observar a representação do ambiente urbano (em rosa), o rio Paraíba do Sul 

(em azul), e o predomínio de pastagens nas vizinhanças da estação meteorológica  

A607 do INMET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Imagem de satélite da região de estudo e a respectiva caracterização de 
uso do solo gerada pelo AERSURFACE. 

 
A determinação do comprimento de rugosidade de superfície é baseada numa 

média geométrica ponderada pelo inverso da distância para um raio padrão de 5 km a 

sotavento do ponto selecionado. O comprimento de rugosidade pode variar por setor 

de acordo com as variações na cobertura de uso do solo da área; entretanto,  as 

larguras destes setores não devem ser menores que 30°. A determinação da    razão de 

 
 
 

Estudo de Dispersão Atmosférica 

UTE Santa Cruz - Campos dos Goytacazes – RJ 28 
 

http://edc2.usgs.gov/glcc/glcc.php


  meteorologia 

 

Bowen  é  baseada  numa  simples  média  geométrica  não  ponderada  (ou  seja,  sem 

direção ou dependência da distância) para um domínio padrão representativo de 

dimensões de 10x10 km centrado na região determinada. Assim como para razão de 

Bowen, o cálculo do albedo fundamenta-se numa média aritmética simples não 

ponderada (independente de sentido e distância) para o mesmo domínio definido para 

a razão de Bowen (EPA, 2013). 

 

Buscando considerar as variações sazonais sobre nestes parâmetros 

micrometeorológicos, neste estudo o AERMET foi configurado para produzir valores 

mensais de cada uma destas variáveis (vide AERSURFACE.OUT). Desta forma, foram 

definidos doze valores para comprimento de rugosidade referente a cada setor da 

região, para os doze meses que compõem o ano, com valores que variaram de 0,035 a 

0,554 metros. Os valores para razão de Bowen e Albedo também foram calculados 

mensalmente. Porém, para Bowen a variação foi de 0,58 a 0,91, enquanto o albedo, 

por sua vez, varia de 0,16 a 0,18 durante todo o ano. 
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3.5. Configurações do Modelo de Dispersão 

 
O domínio para modelagem foi definido a partir do ponto central do 

empreendimento, cujo as coordenadas geográficas UTM X e Y na zona 24 são 

251953,85m e 7595827,55m, respectivamente. Através deste ponto foi definido um 

quadrado com 50 km de lado como domínio de modelagem considerando 10.000 

receptores de grade espaçados em 500m. Seguindo instruções do INEA, o AERMOD foi 

configurado com as opções default e coeficiente de dispersão rural, concordando com 

a predominante vegetação rasteira. Além disso, para que os efeitos das edificações 

fossem contabilizados na modelagem da dispersão de poluentes, o módulo Building 

Downwash foi ativado utilizando como base o arranjo geral da UTE Santa Cruz ROLUGI, 

como demonstrado na Figura 9. Cada edificação atuará como uma fronteira física para 

os ventos sobre o empreendimento, variando de acordo com a forma e altura dos 

obstáculos, e de acordo com a velocidade e direção do vento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Imagem de satélite sobre a região da UTE Santa Cruz ROLUGI e a 
representação das edificações para modelagem com o AERMOD. 
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4. Resultados 

 
4.1. AERMAP 

 
A Figura 10 apresenta a imagem de satélite da região de estudo (lado  

esquerdo) e o mapa topográfico gerado através do AERMAP (lado direito). Por meio do 

AERMAP calculou-se a altura da superfície em relação ao Nível Médio do Mar (NMM) 

para cada receptor distribuído uniformemente a cada 500 metros. As fontes de 

informações topográficas utilizadas no AERMAP foram os arquivos digitais de elevação 

do terreno SRTM 30, cuja resolução espacial é de 90 metros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 – Imagem de satélite da região de estudo (lado esquerdo) e mapa topográfico 

gerado no módulo AERMAP (lado direito). 

 
Através do resultado gerado pelo AERMAP observa-se que as principais feições 

topográficas da região estão representadas seguindo o padrão apresentado na Figura 2 

da Seção 2.1. Onde observam-se as maiores elevações na porção noroeste do domínio 

como parte da Serra dos Órgãos, inclusive demarcando o vale por onde passa o Rio 

Paraíba do Sul trazendo águas da região serrana para o litoral norte do estado do Rio 

de Janeiro. 
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4.2. Controle de Qualidade dos dados Meteorológicos 

 
Em estudos de dispersão atmosférica os resultados são fortemente afetados 

pelos dados meteorológicos, por isso, além da escolha correta da fonte de informações 

meteorológicas, é fundamental avaliar a qualidade destas informações antes de serem 

utilizadas em estudos de licenciamento, que exigem grande responsabilidade. Desta 

forma, foi realizado um controle de qualidade sobre os dados utilizados (Tabela 8) em 

que verificou-se que dentre os dados meteorológicos de superfície esperados para  

todo o período estudo, 93,54% estão disponibilizadas e se encontram dentro de limites 

aceitáveis para a região (vide ROLUGI.sam). Quanto aos dados de altitude utilizados, 

observou-se que dentre os 1095 dias do período de estudo, apenas 1 (o primeiro dia  

de simulação, 01/01/2013) apresentou dado ausente e/ou inválido pelo AERMET (vide 

ROLUGI.RP3). Sendo assim, ambos os resultados, superfície e altitude, dão 

credibilidade às informações utilizadas no presente estudo. 

 

Tabela 8 - Controle de Qualidade dos dados meteorológicos do 
período 01/01/2013 a 31/12/2015 a serem utilizados EDA. 

 

 Temperatura 
do Ar (°C) 

Cobertura de 
Nuvens (/10) 

Velocidade 
do Vento (m/s) 

Direção do 
Vento (°C) 

Total 

Dados Esperados 26280 26280 26280 26280 105120 

Dados Válidos 96,86% 100,00% 88,64% 88,64% 93,54% 

Dados Ausentes 3,14% 0,00% 11,36% 11,36% 6,46% 

Mínimo 11,85 0,00 0,00 --- --- 

Médio 23,90 3,94 3,26 --- --- 

Máximo 39,25 10,00 12,30 --- --- 

Limite CQ Inferior 0 0 0 0  

Limite Superior 45 10 25,72 360  
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4.3. AERMET 

 
4.3.1 Variáveis Meteorológicas 

a) Temperatura do Ar 

 
A temperatura do ar constitui-se num parâmetro essencial em estudos 

atmosféricos. Sua distribuição na atmosfera é de fundamental importância para definir 

o estado termodinâmico e a dinâmica das circulações na atmosfera. Sua variação diária 

próxima à superfície é resultado do balanço entre a energia proveniente do Sol e a 

energia emitida pela superfície terrestre na forma de ondas longas (banda 

infravermelha no espectro eletromagnético). Essa variação local da temperatura se dá 

pelas trocas energéticas entre a superfície terrestre e a atmosfera, além da advecção 

de ar frio e quente causada pelas circulações nas diversas escalas atmosféricas. 

Além de determinar a dinâmica dos ventos que influência diretamente na 

dispersão dos poluentes atmosféricos, a temperatura do ar próxima à superfície 

terrestre também exerce influência sobre o volume de ar próximo à superfície 

(Camada Limite Atmosférica – CLA) que armazena grande parte dos poluentes  

emitidos junto ao solo. 
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Figura 11 – Médias mensais de Temperatura do Ar (°C) para estação meteorológica de 
superfície A607 do INMET, período de 2013 a 2015. 
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Admitida a sua importância, na Figura 11 apresenta-se médias mensais para  as 

temperaturas máximas (limite superior da faixa vermelha), médias (linha vermelha) e 

mínimas (limite inferior da faixa vermelha) da estação A607. 

Verifica-se que as mínimas, médias e máximas temperaturas do ar apresentam 

uma variação sazonal típica de regiões tropicais, com suaves mudanças entre as 

estações do ano e uma amplitude térmica diária média em torno de 10°C. O ciclo 

sazonal de temperatura do ar está diretamente relacionado com a radiação global 

incidente. Assim, os meses de primavera e verão (maior radiação global incidente) 

apresentam maiores temperaturas do ar e os meses de outono e inverno (menor 

radiação global incidente) temperaturas mais amenas. A temperatura média mensal 

oscila entre 21,15°C em julho e 26,92°C em fevereiro. A maior média mensal das 

temperaturas máximas foi registrada para fevereiro, em torno 33°C, e menor média 

mensal dentre as temperaturas mínimas atingiu 17°C no mês de agosto. 

Na análise dos valores extremos encontrados nos dados meteorológicos que 

compreendem o período entre 2013 e 2015, observa-se que a temperatura do ar 

máxima absoluta aconteceu no dia 29 de dezembro de 2014 às 13h, quando os 

termômetros da estação registraram 39,3°C. Já a temperatura do ar mínima absoluta 

atingiu o valor de 11,9°C em 07/08/2014 às 6h e outros 74 registros inferiores à 15°C. 

No que se refere à influência da temperatura do ar na simulação da dispersão 

de poluentes, espera-se que os meses mais quentes, isto é, janeiro e fevereiro, 

apresentem condições mais dispersivas, enquanto julho e agosto condições inversas. 

 
b) Nebulosidade 

 
As nuvens são constituídas por hidrometeoros (gotículas de água, cristais de 

gelo entre outros) que se formam por meio da água evaporada na superfície terrestre, 

e que por sua vez se aglomeram em torno de núcleos microscópicos, geralmente  

poeira suspensa na atmosfera. A presença de nuvens na atmosfera pode ao mesmo 

tempo diminuir a radiação solar que incide na superfície terrestre e manter a radiação 

proveniente da superfície emitida na forma de onda longa (infravermelho). Entretanto, 
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durante o dia  esse balanço  geralmente  é positivo,  ou  seja,  a  superfície recebe mais 

energia do que emite, porém, na ausência de radiação solar (período da noite) o 

balanço inverte se tornando negativo. Quando se leva em consideração a presença de 

nuvens, esse balanço negativo que ocorre durante a noite é amortecido devido ao 

efeito estufa das nuvens, que reflete a radiação infravermelha emitida pela superfície. 

Assim é evidente que as nuvens possuem papel fundamental no equilíbrio energético 

da atmosfera liberando calor latente durante os processos de mudança de fase, pelo 

espalhamento, absorção, reflexão e emissão de radiação pelas gotículas de água e/ou 

cristais de gelo. 

No que tange a dispersão de poluentes, a cobertura de nuvens pode influenciar 

a temperatura da superfície terrestre que por sua vez influenciará os ventos e a altura 

da Camada Limite Atmosférica (CLA). Ao passo que a presença de nebulosidade pode 

diminuir o caráter dispersivo na atmosfera diminuindo a altura da CLA, também pode 

colaborar para a dispersão através da remoção úmida, em que os poluentes 

atmosféricos são aglutinados pelos hidrometeoros e posteriormente depositados na 

superfície terrestre. Visto a sua importância na dispersão atmosférica, apresenta-se a 

distribuição de frequência mensal de nebulosidade (Figura 12). 
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Figura 12 – Médias mensais de Frequência de Cobertura de Nuvens (%) para estação meteorológica de 
superfície SBCP do Aeroporto de Campos dos Goytacazes, período de 2013 a 2015. 

 
No gráfico de distribuição de frequência mensal de nebulosidade (Figura 12)  

são  consideradas  as  seguintes  escalas:  0  a  2/10  para  céu  claro,  3  a  5/10       para 
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parcialmente nublado, 6 a 08/10 para céu nublado e céu encoberto de 9 a 10/10. 

Pode-se destacar que, dentre as condições de nebulosidade apresentadas, a condição 

de céu parcialmente nublado é a predominante na região, entretanto, deve-se lembrar 

que uma das causas para este resultado decorre do preenchimento de dados com o 

valor de 5/10 para os períodos que não há reporte do código METAR. Observa-se ainda 

que os meses de primavera são caracterizados por maior nebulosidade, enquanto o 

mês de fevereiro poucos são os momentos de céu encoberto. A explicação de tal 

condição em fevereiro talvez se explique pelo fato que nestes últimos anos fortes 

bloqueios atmosféricos se estabeleceram neste mês. 

Uma vez que em estudos regulatórios não são recomendados a modelagem dos 

processos de remoção úmida, espera-se que a maior presença de nebulosidade 

durante a primavera diminua o potencial dispersivo nas simulações durante este 

período. 
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c) Vento 

 
A importância do regime de vento em estudos de qualidade do ar é indiscutível, 

visto que esta variável meteorológica é a mais importante para a dispersão dos 

poluentes na atmosfera. Considerando a importância desta variável, a análise da 

direção e velocidade do vento basea-se no conjunto de dados registrados na estação 

INMET A607 durante o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. Dados estes 

que foram utilizados para a determinação de padrões típicos de ventos da região em 

estudo. 

 

Nas Figura 13a (todo período), Figura 13b (primavera), Figura 13c (verão), 

Figura 13d (outono) e Figura 13e (inverno) são apresentados os padrões de ventos 

típicos para a região de estudo. Observa-se que, de uma maneira geral há 

predominância de ventos de direção NE, resultante da atuação do ASAS sobre a região. 

Fato este que pode ser observado em todas as estações do ano, à exceção do outono 

(Figura 13d) que registrou um aumento de frequência de ventos fluindo de SO. Além 

dos ventos de NE e SO, verificam-se também frequências apreciáveis de ventos 

ocorrendo nas direções N, S e L. As estações mais quentes, verão e primavera, são as 

que mais ocorrem ventos de NE, sendo o verão a estação com mais registros nesta 

direção e menor variabilidade de direções de vento. Diferentemente, durante outono  

e inverno a variabilidade é maior. 

 

Considerada a escala de vento Beaufort adotada pela OMM, a faixa de vento 

mais frequente durante todo o ano está entre 3,6 a 5,7 m.s-1, que caracteriza brisa 

suave (WMO 2008). Associados aos ventos de NE do ASAS com uma provável 

sobreposição de circulações de brisas mais fortes, os ventos mais intensos são 

predominantes durantes as estações primavera e verão, com velocidades superiores a 

5,7 m.s-1 ocorrendo com mais frequência. No que tange os períodos sem ventos 

apreciáveis, ou seja, calmarias, os registros são raros, não ultrapassando 1% de todos 

os registros de vento. Sendo a estação do outono a mais frequente dentre todas as 

estações, registrando 0,84 %. 
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Figura 13 – Rosa dos ventos para a estação A607, para o período de estudo: 
(a) todo período, (b) primavera, (c) verão, (d) outono e (e) inverno. 
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Na análise diária da direção e intensidade dos ventos, de maneira geral, 

observa-se que os ventos mais intensos fluem de NE durante os períodos da tarde e 

noite. Ventos estes que podem estar associados a uma sinergia entre a circulação de 

brisa marítima que vem da região litorânea e a atuação do ASAS. Este indicio é 

sustentado aqui pelo fato do período da tarde apresentar ventos mais intensos que os 

do período da noite, visto que a circulação de brisa marítima é mais forte no período 

vespertino. No entanto, esta indicação deve ser considerada com cautela, posto que 

estudos aprofundados devam ser elaborados para esta região. 

 

No período da tarde e noite (Figura 14d e Figura 14e) a direção do vento 

predominante é NE, entretanto, ventos de S e L também ocorrem, porém em 

frequências inferiores. Os períodos vespertino e noturno também são os que registram 

os ventos mais intensos na estação meteorológica, destacando-se o período da tarde, 

com ventos acima de 5,7 m.s-1 ocorrendo com maior frequência. 

Ventos mais fracos e maior variabilidade de direções ocorrem nos períodos da 

madrugada e manhã (Figura 14b e Figura 14c). Durante a madrugada (Figura 14b) há 

uma dicotomia na direção dos ventos, em que ventos de direções opostas, NE e SO 

atuam em frequência similar. Além disso, neste período os ventos são os mais fracos 

dentre todos os períodos do dia, em que a escala de velocidade entre 2,1 a 3,6 m.s-1 

predomina. No período da manhã (Figura 14c) a componente NE ainda é muito 

frequente, entretanto, a componente N está estabelecida em frequência maior que   a 

NE. Apesar de frequência inferior a 1%, períodos com calmarias ocorrem mais durante 

a madrugada (Figura 14b) e menos durante a tarde (Figura 14d). 

 

Baseado no regime de vento espera-se que as maiores  concentrações 

simuladas sejam computadas para o período da madrugada nas estações do outono e 

inverno. 
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Figura 14 – Rosa dos ventos para a estação A607, para o período de estudo: (a) todo período, (b) 

madrugada, (c) manhã, (d) tarde e (e) noite. 
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4.3.2 Variáveis Micrometeorológicas 

 
Nesta seção são apresentadas as análises de dois parâmetros 

micrometeorológicos de grande importância para os processos de dispersão de 

poluentes na atmosfera: a altura da Camada Limite Atmosférica (CLA) e condições de 

estabilidade atmosférica. O cômputo destes parâmetros foi realizado por meio do 

processador meteorológico AERMET. 

 
 

 

a) Altura da Camada Limite Atmosférica 
 

A Camada limite Atmosférica é a parte da troposfera que é diretamente 

influenciada pela presença da superfície terrestre, e responde as forçantes superficiais 

com uma escala de tempo de uma hora ou menos (STULL, 1988). Essas forçantes 

podem ser de origem térmica ou mecânica e determinam, respectivamente, as alturas 

das Camadas Limite Convectiva (CLC) e Mecânica (CLM). Durante o dia os fluxos 

superficiais de energia são positivos e mais expressivos, portanto, o desenvolvimento 

da CLA é mais pronunciado, e no período noturno os fluxos são negativos e menores 

apresentando uma CLA diferenciada. Embora exista predominância de turbulência 

térmica na camada diurna, o vento também gera turbulência mecânica na camada, 

especialmente próximo à superfície onde o atrito gerar um maior cisalhamento do 

vento. Como todos os processos de dispersão de poluentes atmosféricos acontecem  

no interior da CLA, determinar sua altura é de fundamental importância neste tipo de 

estudo, de modo que camadas mais profundas representam um volume maior de 

atmosfera para o poluente se dispersar e, camadas rasas favorecem o confinamento 

dos poluentes em maiores concentrações próximas à superfície. 
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Figura 15 – Ciclo diário médio da altura da CLA para cada estação do ano estimadas para o ponto da 
estação A607, período de 2013 a 2015. 

 
Na Figura 15 são apresentadas as médias sazonais das alturas da CLA durante 

as 24 horas que compõe o dia. Este gráfico é uma composição das alturas das camadas 

limite Mecânica e Convectiva, sendo considerado o maior valor entre as duas 

(procedimento adotado no AERMOD). Este tipo de gráfico é importante para reunir 

informações da variação diurna da CLA e caracterizar dias típicos de cada estação do 

ano. O crescimento desta altura no decorrer do dia apresenta alta correlação com o 

ciclo diurno de temperatura. Como as estações do verão e primavera têm dias mais 

longos e radiação solar mais intensa interagindo com a superfície da Terra, a CLA tende 

a ser mais profunda e duradoura durante estes meses quando comparadas com as 

demais estações. De maneira geral, em todas as estações do ano as maiores alturas de 

CLA são encontradas no fim da tarde e as maiores discrepâncias ocorrem entre as 

estações do verão e outono, onde a primeira apresentou picos médios em torno dos 

1700m de altura contra, aproximadamente, 1500m na estação do outono.  É 

importante ressaltar que essa altura é relativa à superfície na estação A607. 

 

Devido à ausência de radiação Solar durante o período noturno, a CLA é 

dirigida apenas pela forçante mecânica neste período, que é menos vigorosa do que a 

forçante térmica. Consequentemente as alturas médias da CLA neste período variaram 

entre 150 a 170 metros, tornando-se menos favorável para a dispersão atmosférica  

sob o ponto de vista da altura da CLA. 
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b) Classes de Estabilidade Atmosférica 
 

O processo de dispersão depende da estabilidade atmosférica desde o 

momento em que o poluente é emitido pela fonte, determinando a forma da pluma, 

até mesmo a profundidade da camada atmosférica onde estes poluentes são  

dispersos. Segundo STULL (1988), a estabilidade responde tanto pelos processos 

térmicos quanto mecânicos, onde o fluxo de calor sensível se apresenta com fator 

determinante na definição da estabilidade dentro da CLA. Este fluxo, por sua vez, é 

positivo durante o dia quando a CLA se apresenta predominantemente instável, e 

negativo durante o período noturno quando a CLA é predominantemente estável. A  

fim de diagnosticar o estado atmosférico na região e averiguar o sucesso da 

modelagem, é apresentado na Figura 16 o gráfico com a distribuição de frequência das 

classes de estabilidade atmosférica durante o dia, estimadas pelo AERMET para  a 

região do empreendimento. 
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Figura 16 – Frequência horária das classes de estabilidade de Pasquill-Gifford estimadas 
para a região da UTE Santa Cruz, período de 2013 a 2015. 
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Como é possível observar na Figura 16, o ciclo diurno é bem demarcado  pelas 

classes instáveis, A, B e C, que só estão presentes das 6 às 18 horas. Essas condições 

indicam que forçantes térmicas atuam na intensificação da turbulência que, por sua 

vez, aumenta a mistura do ar no interior da camada e eleva o topo da CLA. Apesar do 

período diurno ser marcado predominantemente por classes instáveis, 60 %, verifica- 

se que a condição de neutralidade ocorre com frequência significativa, 40 %. No 

período noturno as classes D, E e F predominam. A estabilidade no período noturno 

corrobora para alturas de CLA abaixo menores, conforme observadas na Figura 15 que 

dificultam os processos de dispersão vertical de poluentes atmosféricos nestes 

horários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo de Dispersão Atmosférica 

UTE Santa Cruz - Campos dos Goytacazes – RJ 44 



  meteorologia 

 

4.4. AERMOD 

 
A partir das informações geradas pelo AERMET, AERMAP, e emissões 

provenientes das fontes poluidoras, utilizou-se o modelo de dispersão atmosférica 

AERMOD na sua versão 14134 através da interface gráfica comercial AERMOD View 

para simular as concentrações dos poluentes: Óxidos de Nitrogênio (NOx), Monóxido  

de Carbono (CO) e Hidrocarbonetos Totais (HCT). 

 

Seguindo a instrução técnica emitida pelo órgão ambiental, os resultados são 

apresentados por meio de tabelas com as maiores concentrações fora da área do 

empreendimento para os períodos de curta e longa exposição definidos na resolução 

CONAMA 03/90 (Tabela 1), além de mapas de concentração. Estes resultados são 

confrontados com os padrões de qualidade do ar para fins de tomada de decisão por 

parte do órgão ambiental. Visto que não há pontos de grade no interior do 

empreendimento (Figura 17), o presente estudo não excluirá das tabelas nenhum valor 

de concentração simulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Distribuição dos pontos de grade utilizados nas simulações com AERMOD próximos as fontes 
de emissão. Destaca-se também a área do empreendimento (verde), a área do CityGate (amarelo) e as 

edificações com o trajeto do gasoduto (azul). 
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5.4.1 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 
 

De acordo com a resolução CONAMA 03/90 (Tabela 1), o poluente NOx não 

possui padrões primários e secundários. No entanto, este poluente é avaliado através 

dos padrões de seu componente mais abundante (NO2) em um período de 1 hora 

(período curto) e anual (período longo). Tendo em vista que os padrões primário e 

secundário para o período de longa exposição são 100 µg.m-3 para ambos, constata-se 

que as maiores concentrações médias anuais estimadas para o cenário UTE Santa Cruz 

(Tabela 9) não chegam a representar 1% dos referentes padrões de qualidade do ar. 

 
Tabela 9 - 10 maiores concentrações médias anuais para o 

poluente NOx com suas localizações de ocorrência. 
 

Pos 
Concentração 

NOx (µg/m³) Anual 
Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 0.61226 251703.85 7595577.55 

2 0.60794 255203.85 7595577.55 

3 0.42986 252203.85 7596077.55 

4 0.27357 251203.85 7595077.55 

5 0.23172 251203.85 7595577.55 

6 0.22972 250703.85 7595077.55 

7 0.20073 254703.85 7595077.55 

8 0.19893 254703.85 7595577.55 

9 0.19105 252203.85 7595577.55 

10 0.17926 251703.85 7595077.55 

 
 

Quanto as 30 maiores concentrações médias horárias de NOx estimadas para o 

período curto (Tabela 10), estas representam menos do que 5% do padrão primário 

(320 µg.m-3) e 8,3% do padrão secundário (190 µg.m-3). Verifica-se que as maiores 

concentrações ocorrem preferencialmente durante o período da madrugada na 

estação do inverno. Período este caracterizado por ventos fracos e menores alturas da 

CLA, não favorecendo a dispersão dos poluentes conforme discutido nos resultados 

meteorológicos. Outro resultado importante apresentado na Tabela 10 é a  localização 

onde ocorreram essas máximas concentrações. Todas as máximas concentrações 

estimadas ocorreram no mesmo receptor de coordenadas UTM 247703.85m e 

7588077.55m. 
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Tabela 10 - 30 maiores concentrações médias de 1 hora fora da área do empreendimento 
para o poluente NOx com suas respectivas datas e localizações de ocorrência. 

 

Pos 
Concentração 

NOx (µg/m³) 1h 
Ano Mês Dia Hora 

Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 15.75043 14 10 14 6 247703.85 7588077.55 

2 14.58375 13 11 4 22 247703.85 7588077.55 

3 14.07979 13 8 25 23 247703.85 7588077.55 

4 14.07630 13 9 12 20 247703.85 7588077.55 

5 14.07398 13 7 13 21 247703.85 7588077.55 

6 14.06932 13 7 13 24 247703.85 7588077.55 

7 14.04192 14 12 17 22 247703.85 7588077.55 

8 13.92919 15 9 30 5 247703.85 7588077.55 

9 13.86902 13 8 13 5 247703.85 7588077.55 

10 13.84783 13 8 4 2 247703.85 7588077.55 

11 13.50430 14 8 1 20 247703.85 7588077.55 

12 13.35437 15 10 7 1 247703.85 7588077.55 

13 13.23497 14 8 8 2 247703.85 7588077.55 

14 12.83951 15 11 1 3 247703.85 7588077.55 

15 12.82219 13 12 19 2 247703.85 7588077.55 

16 12.80272 15 9 27 6 247703.85 7588077.55 

17 12.79752 14 11 27 5 247703.85 7588077.55 

18 12.77345 13 7 1 1 247703.85 7588077.55 

19 12.74411 13 8 25 5 247703.85 7588077.55 

20 12.71322 14 8 12 2 247703.85 7588077.55 

21 12.62408 13 2 16 6 247703.85 7588077.55 

22 12.62228 15 6 8 21 247703.85 7588077.55 

23 12.50092 15 11 1 2 247703.85 7588077.55 

24 12.49805 15 9 16 3 247703.85 7588077.55 

25 12.46738 13 12 27 24 247703.85 7588077.55 
26 11.99743 15 11 29 5 247703.85 7588077.55 

27 11.99441 15 7 20 22 247703.85 7588077.55 

28 11.89885 14 9 14 5 247703.85 7588077.55 
29 11.55948 15 1 24 5 247703.85 7588077.55 

30 11.41074 14 4 12 4 247703.85 7588077.55 

 

 
As distribuições das máximas concentrações de NOx por receptor de grade 

podem ser visualizadas nas Figura 18 e Figura 19 para os períodos curto (1h) e longo 

(anual), respectivamente. Para as médias horárias foram encontrados diversos 

máximos locais com concentração de NOx superiores à 10 µg/m³, localizados  dentro  

de um raio de 500m do CityGate e à oeste da UTE Santa Cruz nos arredores de morros 

e do Parque Estadual do Desengano. Porém, seu maior registro foi encontrado em um 

morro com altitudes da ordem de 350 m e que está localizado 10 km a sudoeste do 
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empreendimento. De acordo com a Tabela 10, esse ponto registrou as 30 maiores 

concentrações do poluente. 

 
No que tange as médias anuais de NOx (Figura 19), observa-se um padrão de 

dispersão ligeiramente diverso da média horária. Algo já esperado uma vez que essa 

simulação leva em consideração duas fontes emissoras à mais que a simulação horária, 

os motogeradores USM01 e USM02 situados na área da UTE Santa Cruz (Tabela 2). 

Apesar das concentrações serem extremamente baixas quando comparadas aos 

padrões CONAMA, é possível notar a existência de 2 núcleos distintos: um localizado 

sobre o empreendimento e outro sobre o CityGate, em que ambos se estendem 

separadamente por até 3 km nas direções NE e SO. O núcleo sobre o empreendimento 

apresenta concentrações pouco maiores que o demais, contabilizando inclusive o valor 

máximo do domínio. Porém, o mesmo não ocorre na simulação para as médias 

horárias, que destaca apenas o núcleo sobre a região do CityGate. 
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Maiores Concentrações NOx  [µg/m³] – 1h 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 

Cenário Santa Cruz 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 15,75043 µg/m³ 
14/10/2014 às 06h (247703.85; 7588077.55) 

Poluente 

Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos curtos (1h) 
Padrão Primário: 320 µg/m³ 
Padrão Secundário: 190 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

Figura 18 – Mapa com as maiores concentrações médias horárias estimadas para o poluente NOx em 
cada receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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Maiores Concentrações NOx  [µg/m³] – Anual 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 

Cenário   Santa Cruz 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 0,61226 µg/m³ 
(251703.85; 7595577.55) 

Poluente 

Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos longos (Anual) 
Padrão Primário: 100 µg/m³ 
Padrão Secundário: 100 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

 

Figura 19 – Mapa com as maiores concentrações médias anuais estimadas para o poluente NOx em cada 
receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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5.4.2 Monóxido de Carbono (CO) 
 

Segundo a resolução CONAMA 03/90, o poluente CO deve ser avaliado em um 

período de 1 hora (período curto) apresentando as respectivas 30 maiores 

concentrações, e no período 8 horas (período longo) as 10 maiores concentrações. 

 

Tabela 11 - 10 maiores concentrações médias de 8h para o 
poluente CO com suas localizações de ocorrência. 

 

Pos 
Concentração 
CO (µg/m³) 8h 

Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 5.88626 255203.85 7595577.55 

2 5.56368 255203.85 7595577.55 

3 5.46405 255203.85 7595577.55 

4 5.43737 255203.85 7595577.55 

5 5.35407 255203.85 7595577.55 

6 4.95328 255203.85 7595577.55 

7 4.38759 255203.85 7595577.55 

8 4.35756 255203.85 7595577.55 

9 4.29305 255203.85 7595577.55 

10 4.28999 255203.85 7595577.55 

 
 

Através das Tabela 11 e Tabela 12 observa-se que os padrões  estabelecidos 

pelo CONAMA não foram ultrapassados em quaisquer das situações segundo as 

concentrações estimadas para o CO. Todas as médias horária e de 8 horas foram 

extremamente  baixas, não  alcançando  0,1% de  ambos os padrões  primário   (40.000 

µg/m³) e secundário (10.000 µg/m³). Vale destacar que as 10 máximas concentrações 

para o período longo foram encontradas no mesmo receptor de coordenadas UTM 

255203.85m e 7595577.55m localizado próximo ao CityGate, e as 30 máximas para o 

período curto em apenas 2 receptores, sendo um deles o mesmo receptor destacado 

para o período longo. 

 

A espacialização das maiores concentrações de CO para os períodos curto e 

longo estão apresentadas nas Figura 20 e Figura 21, respectivamente. Em ambos os 

resultados, observam-se concentrações extremamente baixas em todo o domínio, com 

máximos registrados ao redor do empreendimento e nas regiões mais elevadas 

próximas ao Parque Estadual do Desengano. Acompanhando o mesmo padrão do NOx, 
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as maiores concentrações se mantiveram na porção Oeste do domínio. Porém, com   o 

máximo registrado próximo a um morro 10 km à sudoeste da UTE Santa Cruz. 

Entretanto, com valores não são significativos quando comparado aos limites 

estabelecidos na resolução CONAMA. 

 

Tabela 12 - 30 maiores concentrações médias de 1 hora fora da área do empreendimento 
para o poluente CO com suas respectivas datas e localizações de ocorrência. 

Pos 
Concentração 
CO (µg/m³) 1h 

Ano Mês Dia Hora 
Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 

1 9.58712 14 10 14 6 247703.85 7588077.55 

2 9.18264 13 3 22 7 255203.85 7595577.55 

3 9.03293 14 9 1 7 255203.85 7595577.55 

4 8.98987 15 3 31 7 255203.85 7595577.55 

5 8.97476 13 12 21 22 255203.85 7595577.55 

6 8.76654 13 9 22 4 255203.85 7595577.55 

7 8.74884 13 7 22 3 255203.85 7595577.55 

8 8.73686 14 8 13 4 255203.85 7595577.55 

9 8.73007 15 7 4 5 255203.85 7595577.55 

10 8.68809 15 7 3 21 255203.85 7595577.55 

11 8.68767 15 11 3 6 255203.85 7595577.55 

12 8.65017 13 9 21 3 255203.85 7595577.55 

13 8.64977 15 9 28 6 255203.85 7595577.55 

14 8.64884 15 4 19 7 255203.85 7595577.55 

15 8.62590 14 9 7 24 255203.85 7595577.55 

16 8.57484 15 8 1 22 255203.85 7595577.55 

17 8.56361 14 11 13 20 255203.85 7595577.55 

18 8.53147 13 12 30 6 255203.85 7595577.55 
19 8.48612 15 11 20 18 255203.85 7595577.55 

20 8.46883 15 2 6 19 255203.85 7595577.55 
21 8.46517 13 10 17 21 255203.85 7595577.55 

22 8.45584 15 8 25 23 255203.85 7595577.55 

23 8.42671 14 12 13 6 255203.85 7595577.55 

24 8.42504 15 12 19 4 255203.85 7595577.55 

25 8.40280 14 12 21 2 255203.85 7595577.55 

26 8.38980 13 9 16 6 255203.85 7595577.55 

27 8.38510 14 11 5 5 255203.85 7595577.55 

28 8.36940 13 8 2 5 255203.85 7595577.55 

29 8.36496 15 7 15 5 255203.85 7595577.55 

30 8.36317 13 12 3 3 255203.85 7595577.55 
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Maiores Concentrações CO [µg/m³] – 1h 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 Cenário Santa Cruz 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 9,58712 µg/m³ 
14/10/2014 às 06h (247703.85; 7588077.55) 

Poluente 
Monóxido de Carbono (CO) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos curtos (1h) 
Padrão Primário: 40.000 µg/m³ 
Padrão Secundário: 40.000 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

Figura 20 – Mapa com as maiores concentrações médias horárias estimadas para o poluente CO em 
cada receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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Maiores Concentrações CO [µg/m³] – 8h 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 Cenário Santa Cruz 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 5,88626 µg/m³ 
(255203.85; 7595577.55) 

Poluente 
Monóxido de Carbono (CO) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos longos (8h) 
Padrão Primário: 10.000 µg/m³ 
Padrão Secundário: 10.000 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

 

Figura 21 – Mapa com as maiores concentrações médias de 8h estimadas para o poluente CO em cada 
receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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5.4.3 Hidrocarbonetos Totais (HCT) 
 

O poluente HCT não está regulamentado na resolução CONAMA 03/90, nos 

padrões de qualidade do ar estabelecidos pelo órgão ambiental americano (EPA) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que são usados como referência em todo o 

mundo. Desta forma foi feita apenas uma análise das concentrações médias de 3 

horas, conforme comumente é solicitado pelo INEA. 

 

Através da Tabela 13, observa-se que as 30 maiores concentrações estimadas 

para as médias de 3h variaram de 874 a 1683 µg/m3. A distribuição destes máximos ao 

longo do ano mostra que os meses de Outono são os menos propícios a altas 

concentrações de HCT. Coincidentemente, este foi o único período do ano em que a 

direção predominante do vento mudou de NE para SO (ver Figura 13b). Por outro lado, 

os meses mais críticos são os de inverno que totalizaram metade das 30 maiores 

concentrações estimadas para o HCT. Apesar das variações de direção e velocidade  do 

vento entre as estações de outono e inverno, a localização de todas as maiores 

concentrações de HCT foi a mesma. Isto é, os 30 registros da Tabela 13 foram 

encontrados no mesmo receptor de coordenadas UTM 255203,85m e 7595577,55m, 

que se encontra próximo a área planejada para receber o CityGate. 

 

O mapa com a distribuição das maiores concentrações médias de 3h de HCT 

pode ser visualizado na Figura 22, onde observa-se uma pluma de crescimento 

concêntrico nas intermediações do CityGate. Esse padrão indica que as condições 

atmosféricas para períodos de 3h nesta região tendem a não transportar o poluente 

para longas distâncias, mantendo-as concentradas no entorno das fontes emissoras. A 

área mais afetada com concentrações superiores à 1.000 µg/m3 é demarcada por um 

raio de aproximadamente 700m ao redor do CityGate, decaindo rapidamente para 

níveis inferiores à 50 µg/m³ antes de cruzar o raio dos 6 km. Desta forma, dificilmente 

seriam observadas concentrações superiores à 100 µg/m³ nas áreas urbanas e mais 

populosas  de  Campos.  Entretanto,  uma  discussão  mais  detalhada  sobre  os    estes 
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resultados se torna difícil, já que não há um padrão de qualidade do ar que possa ser 

utilizado como referência. 
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Tabela 13 - 30 maiores concentrações médias de 3 horas fora da área do empreendimento 
para o poluente HCT com suas respectivas datas e localizações de ocorrência. 

 

Pos 
Concentração 

HCT (µg/m³) 3h 
Ano Mês Dia Hora 

Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 1683.36563 13 7 14 24 255203.85 7595577.55 

2 1364.88617 13 8 25 6 255203.85 7595577.55 

3 1215.55348 14 11 23 3 255203.85 7595577.55 

4 1133.13504 15 8 15 6 255203.85 7595577.55 

5 1130.51699 13 12 15 3 255203.85 7595577.55 

6 1123.35578 15 9 30 6 255203.85 7595577.55 

7 1123.25041 15 8 2 3 255203.85 7595577.55 

8 1112.41903 15 11 1 3 255203.85 7595577.55 
9 1103.35014 15 7 27 6 255203.85 7595577.55 

10 1071.55559 14 10 28 3 255203.85 7595577.55 

11 1056.92031 15 8 23 6 255203.85 7595577.55 

12 1053.13120 13 11 9 24 255203.85 7595577.55 

13 1028.00504 15 7 7 24 255203.85 7595577.55 

14 1027.01534 15 7 20 3 255203.85 7595577.55 

15 1007.86938 15 1 17 6 255203.85 7595577.55 

16 1000.81219 14 8 11 24 255203.85 7595577.55 

17 988.13996 13 8 13 6 255203.85 7595577.55 

18 958.77877 13 8 3 3 255203.85 7595577.55 

19 935.67073 13 12 19 3 255203.85 7595577.55 

20 913.21203 14 11 25 3 255203.85 7595577.55 

21 911.36259 14 3 19 6 255203.85 7595577.55 

22 909.83393 15 7 20 24 255203.85 7595577.55 

23 908.91203 14 3 8 6 255203.85 7595577.55 
24 906.70365 14 9 14 6 255203.85 7595577.55 

25 901.58248 13 8 21 9 255203.85 7595577.55 
26 885.91282 15 7 24 24 255203.85 7595577.55 

27 884.93521 15 9 19 6 255203.85 7595577.55 

28 880.74742 15 12 29 3 255203.85 7595577.55 

29 879.75151 14 8 8 3 255203.85 7595577.55 

30 874.27317 13 12 29 3 255203.85 7595577.55 
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Maiores Concentrações HCT [µg/m³] – 3h 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 Cenário    Santa Cruz 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 1683.36563 µg/m³ 
14/07/2013 às 24h (255203.85; 7595577.55) 

Poluente 
Hidrocarbonetos Totais (HCT) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Sem regulamentação para o poluente na lei vigente. 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

Figura 22 – Mapa com as maiores concentrações médias de 3h estimadas para o poluente HCT em cada 
receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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5.4.4 Óxidos de Nitrogênio (NOx) – Cenário Sinergia 
 

Conforme destacado anteriormente no Inventário de Emissões o cenário 

Sinergia contempla, além das fontes da UTE Santa Cruz, as presentes em outros 

empreendimentos num raio de 10 km. Desta forma, seguindo recomendações  do 

órgão ambiental foi adicionada apenas mais uma fonte pontual (UC1) referente a UTE 

Campos localizada 5 km à leste da UTE Santa Cruz (Figura 6). Esta fonte possui apenas 

emissões de NOx inventariadas e, por isso, apenas este poluente será apresentado no 

presente estudo. 

 

Tabela 14 - 10 maiores concentrações médias anuais para o 
poluente NOx com suas localizações de ocorrência. 

 

Pos 
Concentração 

NOx (µg/m³) Anual 
Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 0.63097 255203.85 7595577.55 

2 0.61736 251703.85 7595577.55 

3 0.43412 252203.85 7596077.55 

4 0.29908 256703.85 7595577.55 

5 0.27965 251203.85 7595077.55 

6 0.23638 251203.85 7595577.55 

7 0.23527 250703.85 7595077.55 

8 0.22650 254703.85 7595077.55 

9 0.21416 254703.85 7595577.55 

10 0.19672 252203.85 7595577.55 

 
 

A regulamentação descrita na Resolução CONAMA estabelece para o NOx os 

padrões primário e secundário de 320 e 190 µg/m³ para análises de período curto, 

respectivamente. E 100 µg/m³ para o período longo em ambos os padrões. 

Semelhantemente ao Cenário UTE Santa Cruz, as concentrações estimadas para o 

poluente foram extremamente baixas e não ultrapassaram em nenhum momento os 

limites estabelecidos, conforme apresentado na Tabela 14 e Tabela 15. Esta última 

inclusive, mostra que para as médias horárias a presença da UTE Campos não alterou 

nenhuma das 30 maiores concentrações estimadas (ver Tabela 10), mantendo também 

o mesmo receptor que apresentou todos os registros. Para as médias anuais (Tabela 

14), observa-se um aumento sutil de 3% na maior concentração e um aumento de 12% 
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na  10ª  posição  do  rank.  E,  assim  como  no  cenário  anterior,  as  localização destes 

máximos foram diversificadas dentro do domínio. 

 
Tabela 15 - 30 maiores concentrações médias horárias fora da área do empreendimento 

para o poluente NOx com suas respectivas datas e localizações de ocorrência. 

Pos 
Concentração 

NOx (µg/m³) 1h 
Ano Mês Dia Hora 

Coordenadas UTM 

X (m) Y (m) 
1 15.75043 14 10 14 6 247703.85 7588077.55 

2 14.58375 13 11 4 22 247703.85 7588077.55 

3 14.07979 13 8 25 23 247703.85 7588077.55 

4 14.07630 13 9 12 20 247703.85 7588077.55 

5 14.07398 13 7 13 21 247703.85 7588077.55 

6 14.06932 13 7 13 24 247703.85 7588077.55 

7 14.04192 14 12 17 22 247703.85 7588077.55 

8 13.92919 15 9 30 5 247703.85 7588077.55 

9 13.86902 13 8 13 5 247703.85 7588077.55 

10 13.84783 13 8 4 2 247703.85 7588077.55 

11 13.50430 14 8 1 20 247703.85 7588077.55 

12 13.35437 15 10 7 1 247703.85 7588077.55 

13 13.23497 14 8 8 2 247703.85 7588077.55 

14 12.83951 15 11 1 3 247703.85 7588077.55 

15 12.82219 13 12 19 2 247703.85 7588077.55 

16 12.80272 15 9 27 6 247703.85 7588077.55 

17 12.79752 14 11 27 5 247703.85 7588077.55 

18 12.77345 13 7 1 1 247703.85 7588077.55 

19 12.74411 13 8 25 5 247703.85 7588077.55 

20 12.71322 14 8 12 2 247703.85 7588077.55 

21 12.62408 13 2 16 6 247703.85 7588077.55 

22 12.62228 15 6 8 21 247703.85 7588077.55 

23 12.50092 15 11 1 2 247703.85 7588077.55 

24 12.49805 15 9 16 3 247703.85 7588077.55 

25 12.46738 13 12 27 24 247703.85 7588077.55 

26 11.99743 15 11 29 5 247703.85 7588077.55 

27 11.99441 15 7 20 22 247703.85 7588077.55 

28 11.89885 14 9 14 5 247703.85 7588077.55 

29 11.55948 15 1 24 5 247703.85 7588077.55 

30 11.41074 14 4 12 4 247703.85 7588077.55 

 

 

A espacialização das maiores concentrações de NOx para os períodos curto e 

longo estão apresentadas nas Figura 23 e Figura 24, respectivamente. O mapa de 

dispersão para o período curto não mostrou diferenças significativas quando 

comparada com o Cenário UTE Santa Cruz (Figura 18). Apenas apresentou  alguns 

novos máximos de concentração locais na porção noroeste do domínio, e manteve a 

localização da maior concentração estimada para o NOx em 1h. 
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Por outro lado, na comparação entre os cenários de NOx para o período   longo 

alguns pontos relevantes devem ser ressaltados. O primeiro e principal deles está na 

mudança da localização da máxima concentração do domínio, que antes era 

encontrada próxima a UTE Santa Cruz, e no Cenário Sinergia aparece na região do 

CityGate. Isso demonstra a interação entre as emissões da UTE Campos com as 

emissões do CityGate que estão distanciadas em apenas 2 km e contribuem para a 

ocorrência deste máximo local de concentração. O segundo, é a proximidade que a  

UTE Campos tem com a área urbana do município, que expande a área da pluma de 

concentração para regiões mais populosas. No entanto, vale lembrar que mesmo neste 

Cenário Sinergia, os valores estimados para foram demasiadamente baixos quando 

comparados a legislação. 
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Maiores Concentrações NOx  [µg/m³] – 1h 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 

Cenário Sinergia 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 15,75043 µg/m³ 
14/10/2014 às 06h (247703.85; 7588077.55) 

Poluente 

Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos curtos (1h) 
Padrão Primário: 320 µg/m³ 
Padrão Secundário: 190 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

Figura 23 – Mapa com as maiores concentrações médias horárias estimadas para o poluente NOx em 
cada receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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Maiores Concentrações NOx  [µg/m³] – Anual 
Sistema de Coordenadas UTM (m) Zona 24 

Cenário Sinergia 
Empreendimento 
UTE Santa Cruz (ROLUGI) 

Máxima Concentração 0,63097 µg/m³ 
(255203.85; 7595577.55) 

Poluente 

Óxido de Nitrogênio (NOx) 

Período de estudo 
01/01/2013   à  31/12/2015 

Resolução CONAMA 03/90 
Média para períodos longos (Anual) 
Padrão Primário: 100 µg/m³ 
Padrão Secundário: 100 µg/m³ 

Grade de receptores 
100x100 pontos = 10.000 receptores 
Espaçamento de 500 metros 

 

Figura 24 – Mapa com as maiores concentrações médias anuais estimadas para o poluente NOx em cada 
receptor de grade no período entre 2013 e 2015. 
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5. Conclusões 
 

Através dos resultados apresentados nas seções anteriores e dos outputs do 

AERMET (AERMET.SFC e AERMET.PFL), conclui-se que as bases de  dados 

meteorológica, imprescindíveis para o sucesso da modelagem da dispersão de 

poluentes, foram utilizadas de maneira responsável e atende os propósitos do Estudo 

de Dispersão Atmosférica. Uma vez que, seguiu-se as recomendações do órgão 

ambiental competente e as boas práticas de modelagem. 

 

Sistematicamente as estimativas das concentrações de todos os poluentes 

regulamentados foram extremamente baixas, não ultrapassando em momento algum 

os padrões de qualidade do ar. Quanto aos resultados estimados para a classe HCT, se 

torna difícil elaborar conclusões, visto que não há padrões a serem utilizados como 

referência. 

 

Visto os resultados apresentados no cenário sinergia, conclui-se que as 

emissões da UTE Campos somadas às emissões da UTE Santa Cruz pouco modificam o 

panorama da qualidade do ar quando comparado ao cenário UTE Santa Cruz. 

 

Desta forma, baseado na modelagem da dispersão de poluentes via AERMOD, 

os resultados do presente estudo demonstram que o empreendimento UTE Santa Cruz 

não tornará a qualidade do ar inadequada na região em estudo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente volume tem como objetivo avaliar os riscos ao público 

externo decorrentes da operação do ciclo combinado da Usina Termelétrica de 

Santa Cruz (ROLUGI). 

 

A realização de uma Análise de Riscos tem por objetivo a utilização de 

conceitos básicos, técnicas e metodologias de avaliação de riscos para identificar 

os vários modos de falha de um sistema. 

 

Essa análise permite a avaliação do desempenho global de um sistema, 

a compreensão de várias práticas de operação utilizadas e o planejamento prévio 

necessário para a redução da frequência de incidência de eventos indesejáveis 

e/ou a mitigação da magnitude das possíveis consequências destes cenários. 

 

Quando necessário, são sugeridas intervenções e procedimentos para 

minimizar tanto a probabilidade de ocorrência dos eventos perigosos e/ou quanto 

à magnitude de suas consequências. 

 

No que concerne ao objetivo deste estudo todas as informações de 

projeto são de responsabilidade da ROLUGI, tendo sido fornecidas através de 

documentação e entrevistas com o seu pessoal durante a elaboração do presente 

estudo. 

 

A reprodução total ou parcial deste volume só poderá ser realizada com 

autorização, por escrito, da ROLUGI. 
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2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SISTEMA E DA ÁREA 

 

O empreendimento se localizará no município de Campos dos 

Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, às margens da Rodovia RJ 158  km 7,7 

que liga os municípios de Campos dos Goytacazes e de São Fidelis - RJ 

(Coordenadas latitude (DMS) 21° 43’ 25,76” S e  longitude (DMS)  41º 23’53,53” 

W). 

 
Figura 2 - 1: Localização geográfica da UTE Santa Cruz (Rolugi). 

 

O projeto atual para a termelétrica movida a gás natural UTE Santa 

Cruz (Rolugi) consiste em uma configuração com 1 turbina 296 MW heavyducty a 

gás em ciclo simples (aberto) com geradores trifásico assíncrono 60Hz, 296 MW 

cada, com capacidade de geração de 296MW. A UTE ocupará uma área  de 

90.956,316 m², sendo caracterizado por terreno plano e composto por pastagem, 

área industrial e lavoura de cana de açúcar. O empreendimento pode ser dividido 

nos seguintes sistemas: 

 

 UTE SANTA CRUZ (Rolugi);  

 LT 345 kV da UTE SANTA CRUZ (Rolugi); 

 City Gate SANTA CRUZ (Rolugi); 

 Gasoduto UTE SANTA CRUZ (Rolugi) 
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O Anexo A1 apresentamos o Lay-out da UTE Santa Cruz e a 

localização das demais instalações. 

 

A UTE Santa Cruz (Rolugi) utilizará águas da outorga da Usina 

Sobrasil S/A para consumo na planta termelétrica (compartilhamento de outorga) 

aproximadamente 450m³/h a Estação de Bombeamento de Água - EBA  será 

composta de 2 conjuntos motor-bomba centrífugos, medidor de vazão 

eletromagnético e caixa de válvulas, painéis ccm-bt, sistema de medição de 

energia.  

 

 

 

Figura 2 - 2: Margem do Rio Paraíba do Sul de onde está localizada 

a sucção da captação de águas do manancial superficial. 

 

O gás natural que alimentará a UTE Santa Cruz (Rolugi) será fornecido 

através do City-Gate derivado do gasoduto GASCAV, proveniente de GNL 

regaseificado, no volume de 2.000.000 Nm³/dia. O City-Gate, será basicamente 

composto das seguintes instalações:  

 

 Filtragem,  

 Aquecimento,  

 Regulagem de pressão,  
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 Medição de vazão,  

 Medição de gás de suprimento de instrumentação,  

 Sistema de controle local,  

 Sistema Supervisório,  

 Utilidades.  

 

 

Figura 2 - 3: Local ode será instalado o City-Gate UTE SANTA CRUZ (Rolugi). 

 

 

O gasoduto UTE SANTA CRUZ (Rolugi) terá as seguintes características:  

 

 Extensão: 4,4 km 

 Diametro  nominal: 10"  

 Vazão:  2.000.000 m³/dia 

 Pressão máxima: 99, 99,85 kgf/cm² 
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Figura 2 - 4: Local onde será instalado o gasoduto UTE SANTA CRUZ (Rolugi). 

 

Sistema de Gás Natural: será dimensionado para atender a vazão 

máxima de consumo da usina em sua carga plena. Terá a função de medir, limpar 

e reduzir à pressão de operação o gás natural para as condições de operação do 

turbo - gerador;  

 Torre de Resfriamento: dimensionada para atender a carga 

térmica do condensador e do circuito fechado de resfriamento. Sua reposição 

será feita com  água captada no Rio Paraíba do Sul  

 Circuito Fechado de Resfriamento: fornecerá água 

desmineralizada como fluido de resfriamento para diversos trocadores de calor 

dos sistemas auxiliares da turbina a gás, refrigeração em circuito fechado;  

 Sistema de Óleo Lubrificante: responsável pela lubrificação 

forçada dos motores e composto por bombas elétricas (VAC e VDC), trocadores 

de calor, filtro de óleo e tanques;  

 Estação de Tratamento de Água: fornecerá águas para as 

diversas necessidades tais como, serviço da planta, proteção contra incêndio, 

sistemas de resfriamento dos conjuntos geradores e consumo das instalações;  

 Estação de Tratamento de Efluentes: dimensionada para tratar 

e descartar a purga da torre e outros efluentes, nas condições requeridas pela 

legislação;  

 Sistema de Separação Água e Óleo: terá por finalidade dotar o 
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efluente oleoso (hidrocarbonetos) de características e qualidades compatíveis 

com as normas ambientais regulamentadoras de descarte.  

 Este sistema é composto por um separador, do tipo 

gravimétrico, que fará a segregação das partículas oleosas retendo-as e 

direcionando-as para o poço de acumulação de óleo, para posterior coleta, de 

modo a ser reutilizado ou reciclado; 

 Sistema de Esgotamento Sanitário: coletará o esgoto sanitário 

gerado na planta, tratado na ETE e encaminhar as águas tratadas para 

reutilização na irrigação de áreas verdes, lavouras de cana, poços sumidouros e 

valas de infiltração; 

 Sistema de Drenagem Pluvial: coletará as águas pluviais não 

contaminadas da planta e destinação final para o sistema de drenagem natural;  

 Sistema de Ar Comprimido: terá por finalidade gerar ar para 

sistema pneumático, pneumotronicos, instrumentos e sistema pneumático de 

serviço de utilidades para toda a planta; 

 Sistema de Monitoração Contínua de Emissões: responsável 

pelo monitoramento durante a operação da usina, em consonância com as 

exigências dos órgãos ambientais, garantindo que o dimensionamento dos níveis 

de CO e NOx não ultrapassem os valores regulamentados pela legislação local e 

federal.  

 Sistema de Combate a Incêndio: basicamente será composto 

pelos seguintes subsistemas:  

 Rede de Hidrantes para proteção da área externa da 

planta;  

 Sistema de dilúvio dos transformadores;  

 Detecção e Alarme para as salas dos diversos prédios;  

 Extintores Portáteis para os prédios e área externa.  
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2.1 CARACTERÍSTICAS DA ÁREA RELEVANTES AO ESTUDO 

 

 

2.1.1. Dados Populacionais e da Região 

 
 

Campos dos Goytacazes, município onde a UTE Santa Cruz é situada, 

possui uma população de 463.731 habitantes distribuída por uma área de 

4.026,370 km² o que lhe confere o título de município com maior extensão 

territorial do Estado do Rio de Janeiro e densidade demográfica de 115,16 

hab/km². O município de Campos dos Goytacazes abriga aproximadamente 86 

bairros incluindo Santa Cruz onde o empreendimento UTE Santa Cruz é 

localizado.  

 

 
Figura 2 - 5: Localização do Município de Campos dos Goytacazes, no 

Estado do Rio de Janeiro, Brasil 

 

O entorno da UTE Santa Cruz (Rolugi) é composto por uma usina de 

cana de açúcar (Usina Santa Cruz – Canabrava), a vila operária desta usina e por 

canaviais, na sua maior porção. Além das ocupações humanas residenciais, 

dentro da vila operária é notada a presença de dois pontos sensíveis compostos 

por uma escola e uma igreja, como ilustrado nas imagens a seguir. 
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Figura 2 - 6: Localização da UTE, Vila Operária, Escola, Usina e 

Igreja no entorno da UTE 

 

 
Figura 2 - 7: Escola no entorno da UTE Santa Cruz (Rolugi) 
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Figura 2 - 8: Escola no entorno da UTE Santa Cruz (Rolugi) 

 

 
Figura 2 - 9: Igreja no entorno da UTE Santa Cruz (Rolugi) 

 

 
Figura 2 - 10: Igreja no entorno da UTE Santa Cruz (Rolugi) 
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2.1.2. Dados Climatológicos 

 

A distribuição das classes de estabilidade é determinada pelos dados de 

nebulosidade, velocidade dos ventos e altura do sol. Para a caracterização da 

temperatura média do ar, velocidade média dos ventos e umidade relativa do ar 

da região, tomou-se como base os dados da estação meteorológica da estação 

meteorológica automática pertencente ao INMET (A607), localizada a cerca de 6 

km do sítio do empreendimento. Os dados compreendem o período de 

01/01/2008 a 31/12/2015. 

 

A Tabela 2-1 a seguir contém um resumo das condições meteorológicas 

predominantes na região tais como: velocidade média dos ventos, temperatura 

média do ar, umidade relativa média do ar etc. 

 

Tabela 2 - 1: Sumário das condições meteorológicas predominantes na 
região de interesse – Campos dos Goytacazes 

Período 
Temperatura 

do ar 
Umidade 

Relativa (%) 
Velocidade do 

vento (m/s) 

Classe de 
Estabilidade 

Pasquill 

Dia 25,8 69 3,32 B 

Noite 21,7 90,3 3,21 D 

 
Tabela 2 - 2: Frequências por direção dos ventos 

Setor 

Frequências dos ventos 

(%) 

Noturno Diurno 

N 12,83 14,21 

NE 29,71 28,82 

E 9,97 10,43 

SE 4,56 4,82 

S 14,41 14,76 

SW 17,26 15,45 

W 4,85 4,32 

NW 6,41 7,18 
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Figura 2 - 11: Rosa dos ventos diurnos. Estação 

Meteorológica INMET (A607) –Campos 
do Goytacazes 

 

 
Figura 2 - 12: Rosa dos ventos Noturnos. Estação 

Meteorológica INMET (A607) –Campos 
do Goytacazes 

 

No Anexo A3, apresentamos o Laudo do Meteorologista. 
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3 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E TOXICOLÓGICAS 

 

Nas páginas a seguir, são apresentadas as descrições as características 

físico-químicas e toxicológicas agudas relevantes dos principais produtos 

armazenados e manuseados na UTE. As FISPQ’s dos produtos se encontram no 

Anexo A3. 

 

Para a classificação da toxicidade serão utilizados os seguintes critérios 

e nomenclaturas: 

 

 

 Immediately Dangerous to Life and Health / IDLH, é a concentração 

máxima no qual alguém pode escapar dentro de 30 minutos sem 

sentir sintomas prejudiciais ou efeitos irreversíveis à saúde. 

  Thereshold Limit Value - Time Weighted Average / TLV-TWA, é a 

concentração abaixo da qual o operador sadio não sofrerá efeitos 

nocivos aparentes quando exposto durante o horário habitual de 08 

horas por dia, 05 dias por semana. 

 Thereshold Limit Value - Short Term Exposure Limit / TLV-STEL, é a 

concentração na qual o operador pode ficar exposto continuamente 

por um certo período de tempo sem sofrer nenhum efeito (irritação, 

narcose, redução da eficiência e etc.) e considerando que o TLV-

TWA diário não está sendo excedido. 

 Lethal Concentration 50% - inhalation / INHAL LC50, é a dose letal, 

capaz de matar 50% dos seres expostos, por via respiratória 

(inalação). 

 Lethal Dose 50% - oral / ORAL LD50, é a dose letal capaz de matar 

50% dos seres expostos, por via oral (ingestão). 

 Lethal Dose 50% - skin / SKIN LD50, é a dose letal, capaz de matar 

50% dos seres expostos, por via cutânea (absorção). 
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3.1. Gás Natural 

 

3.1.1 Identificação do Produto 

 

 Estado físico e classificação: gás inflamável; 

 Aparência geral: gás sem coloração, sem odor; 

 Número CAS: 8006-14-2 

 Código ABNT - ONU: 1971. 

 

3.1.2 Riscos ao Fogo 

 

 Ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão: 

deixar o fogo queimar, esfriar a área exposta e proteger-se com água, 

parar o vazamento se possível; 

 Pode ocorrer ignição instantânea por calor, centelhas, chama aberta 

ou através do seu deslocamento até uma fonte de ignição, 

provocando retrocesso da chama; 

 Comportamento do produto no fogo: o gás pode explodir se a ignição 

for em área fechada; 

 Produtos perigosos da reação de combustão: não pertinente. 

 Produtos gerados na decomposição: não se decompõe; 

 Incompatibilidade com outros materiais: Cloro, dióxido de cloro e 

oxigênio líquido. 

 

3.1.3 Composição do Gás Natural 

 

Na tabela a seguir é apresentada a composição do gás natural. 
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Tabela 3 -1: Composição do gás natural 

Componentes Composição (%) 

Metano  Min. 68,0 (v/v) 

Etano Max 12,0 (v/v) 

Propano Max 3,0 (v/v) 

Butano e mais pesados Max 1,5 (v/v) 

N2 + CO2 Max 18,0 (v/v) 

H2S Max 15 mg/m
3
 

Enxofre Total Max 70 mg/m
3
 

Etil mercaptana traços 

 

3.1.4 Propriedades Físico-Químicas 

 

 Densidade relativa (ar=1) ............. 0,60-0,81 a 20°C 

 Calor latente de vaporização ........ 120 cal/g  

 Temperatura de auto ignição ....... 482,0  a  632,0 °C 

 Viscosidade .................................. 1,26 a 1,32 a 20 C  

 Limite de inflamabilidade .............. inferior:      4,00 % 

superior:  15,0 % 

 Ponto de ebulição ........................ - 161,4 °C a  760 mm Hg 

 (metano puro) 

 Ponto de fusão ............................. - 182,6 °C (para o metano puro) 

 

3.1.5 Informações Toxicológicas 

 

 Toxicidade - limites e padrões 

 

IDLH................................................: dado não disponível  

TLV-TWA.........................................: 1000 ppm 

TLV-STEL........................................: dado não disponível  

INHAL LC50. - rato..........................: dado não disponível 

ORAL  LDLo. - rato..........................: dado não disponível 

SKIN LD50. - coelho.........................:dado não disponível 
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3.2. SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO  

 

3.2.1. Identificação do Produto 

 

 Sinônimos: Soda cáustica, Soda cáustica líquida, Lixívia de soda 

cáustica; 

 Fórmula molecular: NaOH; 

 Família química: Inorgânica; 

 Estado físico: líquido 

 Aparência geral: líquido viscoso, transparente;  

 Código ABNT - ONU: 1824 

 N.º CAS: 1310-73-2 (Hidróxido de Sódio) e 7732-18-5 (Água) 

 Classe de risco: 8 

 Número de risco: 80 

 

3.2.2. Medidas de Segurança 

 

 Medidas preventivas imediatas: evacuar do local pessoal não 

envolvido no atendimento à emergência, utilizar o EPI apropriado, 

caso de vazamento, isolar a área e conter o líquido em diques. 

 Equipamentos de Proteção Individual - EPI: para proteção da pele, 

usar luvas quimicamente resistentes, tais como borracha, neoprene 

ou PVC, usar vestimentas de proteção para minimizar o contato com 

a pele e, onde houver possibilidade de contato ou respingo do 

produto, usar macacão de proteção total e botas de PVC. 

 

3.2.3. Propriedades Físico-Químicas da Solução de Hidróxido de Sódio 

50% 

 

 Densidade relativa do vapor..... Não Aplicável 

 Densidade relativa do líquido.... 1,53 @ 20ºC 

 Peso molecular............................ 17,03 kg/kgmol 

 Ponto de ebulição........................ 144ºC @ 760 mmHg 

 Ponto de fusão............................. 12,1 ºC 
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 Ponto de fulgor............................. Não é inflamável 

 Pressão de Vapor........................ 13 mm Hg @ 60ºC 

 Viscosidade.................................. 80 cP  

 Solubilidade................................. Solúvel em etanol, metanol e glicerol 

 
 

3.2.4. Informações Toxicológicas 

 
Toxicidade - limites e padrões: 
 

SKIN LD50 - coelho...................... 1350 mg/kg 

 

O contato com o vapor provoca irritação no nariz, garganta e olhos, 

sendo venenoso se inalado. O contato com o líquido pode provocar 

enregelamento, queimadura na pele e olhos. 

 

Nota: Os dados sobre o risco ao fogo do produto não são pertinentes. 

 

 

3.3 ÁCIDO SULFÚRICO 
 
 
3.3.1 Identificação do Produto 
 

 Sinônimo: sulfato de hidrogênio, óleo de vitreal, ácido de decapante, 

ácido de bateria e espírito de enxofre; 

 Fórmula molecular: H2SO4; 

 Família química: ácido inorgânico; 

 Aparência geral: líquido incolor, oleoso, viscoso, denso e corrosivo; 

possui um odor forte e sufocante; solúvel em qualquer proporção de 

água ou de álcool etílico, com grande geração de calor; 

 Código ABNT - ONU: 1830; 
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3.3.2 Medidas de Segurança 
 

 Medidas preventivas imediatas: evitar contato com o líquido; manter 

as pessoas afastadas; parar o vazamento se possível; isolar e 

remover o material derramado; 

 Se houver necessidade de misturar o ácido com água, junte sempre, 

cuidadosamente e lentamente, o ácido à água; 

 Equipamentos de Proteção Individual - EPI: para altas concentrações 

usar roupa completa de PVC, luvas de PVC cano longo, botas de 

PVC e máscara de respiração autônoma; em caso de baixas 

concentrações substituir por máscara facial panorama com filtro 

contra gases ácidos; 

 Proteção Coletiva: nas proximidades do local onde se manuseia o 

ácido, deve existir chuveiro e banho para os olhos para casos de 

emergência. 

 
 
 
3.3.3 Riscos ao Fogo 

 

 Ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão: não 

é inflamável; pode causar fogo em contato com combustíveis; 

extinguir com pó químico seco ou dióxido de carbono; 

 O produto em contato com superfícies metálicas reage liberando gás 

hidrogênio, que em contato com o ar forma misturas explosivas; 

 A maior parte dos materiais orgânicos (madeira, papel, algodão, 

estopa, palha, etc) desidrata sob a ação do ácido sulfúrico e este 

materiais quando desidratados, se incendeiam com grande facilidade; 

 Comportamento do produto no fogo: não é inflamável; 

 Produtos perigosos da reação de combustão: não pertinente; 

 Agentes de extinção que não podem ser usados: água (Obs.: no caso 

de incêndio ocasionado pelo ataque do ácido à material orgânico a 

água pode ser usada em forma de neblina, cuidadosamente 

manuseada). 
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3.3.4 Propriedades Físico-Químicas e Ambientais 
 

 Limite de inflamabilidade..................: inferior:    não é inflamável 

      superior:  não é inflamável 

 Ponto de fulgor................................: não é inflamável 

 Temperatura de auto-ignição.............: não é inflamável 

 Taxa de queima.................................: não é inflamável 

 Peso molecular..................................: 98,08 

 Ponto de ebulição..............................: 290,0°C, com deposição 

de SO3 e água 

 Ponto de fusão..................................: 10,5 °C 

 Temperatura crítica...........................: não pertinente 

 Pressão crítica...................................: não pertinente 

 Densidade do líquido (água = 1)........: 1,84  a 20,0 °C 

 Densidade do vapor (ar = 1)..............: 2,8 

 Pressão de vapor...............................: 1 mm Hg à 146,0 °C 

 Calor latente de vaporização..............: não pertinente 

 Calor de Combustão..........................: não pertinente 

 Solubilidade na água..........................: miscível 

 Viscosidade.......................................: 40 cP a 110%, 19 cP a 

     100% 
 
3.3.5 Informações Toxicológicas 
 

 Toxicidade - limites e padrões 
 

IDLH................................................: dado não disponível 

TLV-TWA........................................: 1 mg/m
3
 no ar 

TLV-STEL.......................................: 10 mg/m
3 

/ 5 min;  5 mg/m
3 

/ 10 min 

INHAL LC50 - rato..........................: 178 ppm (7 hs) 

ORAL  LD50 - rato...........................: 2.140 mg/kg 

SKIN LD50 - coelho.........................: dado não disponível 

NR 15...............................................: dado não disponível 
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3.4 HIPOCLORITO DE SÓDIO 
 
3.4.1 Identificação do Produto 
 

 Sinônimo: Hipoclorito; 

 Fórmula molecular: NaClO; 

 Aparência: Líquido, coloração amarela; 

 N.º CAS: 7681-52-9; 

 
3.4.2 Medidas de Segurança 
 

 Medidas preventivas imediatas: parar o vazamento fazendo uso da 

proteção pessoal se possível; absorver o hipoclorito em material 

inerte e transferir os resíduos a seco para recipientes específicos; Se 

necessário (grandes vazamentos), evacuar a área; 

 Se houver necessidade de neutralizar, não adicione ácido para a 

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; 

 Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Óculos de proteção 

contra respingos, e em casos extremos, proteção facial; avental de 

PVC ou borracha, roupa antiácido e botas em borracha ou PVC; 

máscara (facial inteira ou semifacial) com filtro contra gases ácidos, 

máscara facial inteira com linha de ar ou conjuto autônomo de ar 

respirável; luvas impermeáveis de borracha ou em PVC; 

 
3.4.3 Propriedades Físico-Químicas e Ambientais 
 

 Limite de inflamabilidade..................: inferior:    não é inflamável 

      superior:  não é inflamável 

 Ponto de fulgor................................: não é inflamável 

 Temperatura de auto-ignição.............: não é inflamável 

 Taxa de queima.................................: não é inflamável 

 Ponto de ebulição..............................: 110,0°C (a 760 mmHg) 

 Ponto de fusão..................................: não aplicável 

 Temperatura crítica...........................: não aplicável 
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 Densidade do líquido (água = 1)........: 1,20  a 20,0 °C 

 Densidade do vapor (ar = 1)..............: não disponível 

 Pressão de vapor...............................: não disponível 

 Solubilidade na água..........................: miscível 

 Viscosidade.......................................: não disponível 

 
3.4.4 Informações Toxicológicas 
 

 Não há dados toxicológicos disponíveis, porém é sabido que a 

exposição poderá causar irritação, corrosão do trato gastrointestinal, dor e 

vômitos. 
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4 TRANSPORTE  

 

Este capítulo tem por objetivo informar como as substâncias constantes 

do levantamento realizado, entrarão ou sairão da instalação, isto é, os meios de 

transporte, as vias empregadas, a carga e a frequência. 

 

Nesse sentido, é detalhado a seguir em forma de tabela, a frequência e 

modo de entrada dos produtos mais críticos do ponto de vista de inventário.  

 

Tabela 4 - 1: Meios de Transporte 

Produto 
Meio de 

Transporte 

Diâmetro da 
tubulação 

Vias 
Empregadas 

Estado 

Físico 

Freqüência de 
Movimentação 

Gás Natural Gasoduto 10“ - Gás Contínua 

Ácido 
Sulfúrico 

Tambor - Rodoviária Líquido 
Uso 

esporádico 

Soda Cáustica Tambor - Rodoviária Líquido 
Uso 

esporádico 

Hipoclorito de 
Sódio 

Tambor - Rodoviária Líquido 
Uso 

esporádico 
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5 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 

Para a Identificação dos Perigos será utilizada a metodologia 

denominada Análise Preliminar de Perigos - APP (Preliminary Hazard Analysis - 

PHA). 

 

5.1 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

 

A APP é uma técnica que teve origem na área militar e hoje faz parte do 

programa de segurança padrão militar exigido pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos desde 1984. 

 

O objetivo principal desse método é identificar os possíveis perigos que 

possam ocorrer em uma planta industrial, numa fase preliminar do projeto e, com 

isso, economizar tempo e gastos no eventual re-planejamento destas plantas. 

 

É também possível aplicar este procedimento para fazer avaliações 

rápidas dos perigos e direcionar a aplicação de técnicas de identificação de 

perigos mais detalhadas e que serão aplicadas em fases posteriores da vida útil 

da planta. 

 

Assim, enquanto o projeto se desenvolve, os perigos principais podem 

ser eliminados, minimizados ou controlados. O método é uma revisão superficial 

de problemas gerais de segurança. A APP é realizada listando-se os perigos 

associados aos elementos do sistema. Por exemplo: 

 

 Substâncias e equipamentos perigosos da planta (combustíveis, 

produtos químicos altamente reativos, substâncias tóxicas, sistemas 

de alta pressão e outros sistemas armazenadores de energia); 

 Interface entre equipamentos do sistema e as substâncias (início e 

propagação de incêndio/explosão, sistemas de controle/ paralisação); 

 Fatores do meio ambiente que possam interferir nos equipamentos e 

materiais da planta (vibração, descarga atmosférica, umidade ou 

temperaturas muito altas); 
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 Operação, teste, manutenção e procedimentos emergenciais 

(dependência do erro humano, layout / acessibilidade dos 

equipamentos, disponibilidade de equipamentos de proteção pessoal 

entre outros); 

 Recursos de apoio (armazenamento, equipamentos de teste e 

disponibilidade de utilidades); 

 Equipamentos relativos à segurança (sistema de alívio, redundância, 

recursos para extinção de incêndios e EPI). 

 

A classificação de cada um dos perigos individualizados é feita através 

de uma categorização qualitativa conforme descrito a seguir. Estas categorias 

foram adaptadas da norma militar americana MIL-STD-882 (System Safety 

Program Requirements) com o objetivo de fornecer divisões qualitativas 

padronizadas de cada risco. 

 

Esta técnica pode ser utilizada como um guia estruturado para a 

elaboração de uma revisão de segurança que, sem dúvida, será útil como insumo 

para um melhor conhecimento das condições gerais de segurança interna da 

planta e seu impacto nas circunvizinhanças, no caso de um acidente. 

 

5.1.1 Descrição do Método 

 

A aplicação da metodologia APP é realizada através do preenchimento 

de uma planilha-padrão para cada subsistema da instalação. A planilha utilizada 

nesta APP possui 8 colunas, as quais devem ser preenchidas conforme a 

descrição a seguir. 
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PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES EFEITOS 
CAT.  

FREQUÊNCIA 
CAT. 

SEVERIDADE 
CAT 

RISCO 
MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS 

HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Esta coluna deverá 
conter os perigos 
identificados para o 
sistema em estudo, 
ou seja, eventos 
que podem causar 
danos às 
instalações, aos 
operadores, meio 
ambiente e etc 

 Define-se como 
causa o evento ou 
seqüência de 
eventos que 
produzem um 
efeito. As causas 
básicas de cada 
perigo devem ser 
listadas nesta 
coluna. Estas 
causas podem 
envolver tanto 
falhas intrínsecas 
de equipamentos, 
como erros de 
operação e 
manutenção. 

 Descrição de 
todos os modos 
existentes para 
se detectar o 
perigo ou a causa 

 O resultado de 
uma ou mais 
causas é 
definido como 
efeito. Os 
possíveis efeitos 
danosos de cada 
perigo 
identificado 
devem ser 
listados nesta 
coluna 

Esta coluna é 
preenchida com 
o símbolo da 
categoria de 
frequência 
correspondente 

Esta coluna 
é preenchida 
com o 
símbolo da 
categoria de 
conseqüênci
a correspon-
dente 

Esta 
coluna é 
preenchid
a com o 
símbolo 
da 
categoria 
de risco 
correspon
-dente 

 São medidas de proteção sugeridas 
pela equipe que participou da APP que 
podem ser utilizadas para prevenir as 
causas ou minimizar as conseqüências 
do evento indesejável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta coluna 
é 
preenchida 
com o 
número da 
hipótese 
corresponde
nte 
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Os seguintes critérios de classificação serão utilizados: 

 

Tabela 5 - 1: Categoria de Frequência. 

Categoria Descrição 

A 

Provável 

Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil 
da instalação 

B 

Razoavelmente Provável 

Esperado de ocorrer pelo menos uma vez 
durante a vida útil da instalação 

C 

Remota 

Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação 

D 

Extremamente Remota 

Teoricamente possível, porém extremamente 
pouco provável de ocorrer durante a vida útil da 
instalação. 

 

Tabela 5 - 2: Categoria de Severidade. 

Categoria Descrição 

I 

Desprezível 
Nenhum dano ou dano não mensurável. 

II 

Marginal 
Pequenos danos ao meio ambiente e ao público externo 

III 

Crítica  

Possíveis danos ao meio ambiente devido às liberações de 
substâncias químicas, tóxicas, ou inflamáveis. Pode provocar 
lesões de gravidade moderada ao público externo ou impactos 
ambientais com tempo reduzido de recuperação 

IV 

Catastrófica  

Impactos ambientais devido a liberações de substâncias 
químicas, tóxicas, ou inflamáveis. Pode provocar mortes ou 
lesões graves ao público externo ou impactos ambientais com 
tempo de recuperação elevado  
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Após o preenchimento de uma planilha de APP, é elaborado o gráfico 

cartesiano denominado Matriz Referencial de Risco mostrado na Figura 5-1. Esta 

é a representação gráfica dos pares ordenados “Categoria de probabilidade” e 

“Categoria de consequência” obtidos para cada hipótese. 

 

Este gráfico apresenta uma classificação dos perigos avaliados e serve 

como um instrumento de decisão para a seleção das hipóteses acidentais a 

serem quantificadas. 

 

 

 

Severidade 

Desprezível 

(I) 

Marginal 

(II) 

Crítica 

(III) 

Catastrófica 

(IV) 

F
re

q
u

ê
n

c
ia

 

Provável 

(A) 
RM RM RA RA 

Razoavelmente 
Provável 

(B) 

RB RM RM RA 

Remota 

(C) 
RB RB RM RM 

Extremamente 
Remota 

(D) 

RB RB RB RM 

RB - Risco Baixo, RM - Risco Médio e RA - Risco Alto 

Figura 5 - 1: Matriz Referencial de Risco. 
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5.1.2 Aplicação do Método 

 

No Anexo B apresentamos as planilhas de APP elaboradas para os 

seguintes Sistemas: 

 Sistema 1: Interligação à linha tronco; 

 Sistema 2: Filtragem; 

 Sistema 3: Aquecimento; 

 Sistema 4: Regulagem e limitação de pressão; 

 Sistema 5: Medição e limitação de vazão; 

 Sistema 6: Suprimento de gás para equipamentos e instrumentos; 

 Sistema 7: Gás Natural – Recebimento da UTE; 

 Sistema 8: Turbina a gás; 

 Sistema 9: Sistema de lubrificação da turbina a gás e gerador; 

 Sistema 10: Transformadores; 

 Sistema 11: Sistema de tratamento de água. 

 

Com base nas planilhas de APP relativas aos sistemas acima listados, 

foi elaborada a seguinte Matriz Referencial de Riscos: 

 

 

Consequência 

Desprezível 

(I) 

Marginal 

(II) 

Crítica 

(III) 

Catastrófica 

(IV) 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

e
 

Provável 

(A) 
- - - - 

Razoavelmente 
Provável 

(B) 

- - - - 

Remota 

(C) 
19 - - - 

Extremamente 
Remota 

(D) 

22 4 8 - 

Figura 5 - 2: Matriz Referencial de Risco das Instalações da UTE Santa Cruz. 
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5.2 HIPÓTESES ACIDENTAIS SELECIONADAS 

 

São consideradas relevantes as Hipóteses Acidentais que apresentaram 

Categoria de Severidade igual à Média (III), Crítica (IV) ou Catastrófica (IV), 

segundo a Análise Preliminar de Risco - APR. As Hipóteses Acidentais 

selecionadas são: 

 

 

 Sistema 1: Interligação à linha tronco 

 

Hipótese Acidental no 3 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura das linhas de interligação, das válvulas 

e dos acessórios por choque mecânico. (Ex: 

queda ou movimentação de carga)  

 

 Sistema 2: Filtragem; 

 

Hipótese Acidental no 10 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura das linhas de interligação, das válvulas 

e dos acessórios por choque mecânico. (Ex: 

queda ou movimentação de carga) 

Hipótese Acidental no 11 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura do filtro devido a choque mecânico (p. 

exp. queda ou movimentação de carga com 

equipamento não apropriado) 

 

 Sistema 3: Aquecimento 

 

Hipótese Acidental no 14 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura das linhas de interligação, das válvulas 

e dos acessórios por choque mecânico. (Ex: 

queda ou movimentação de carga)  
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Hipótese Acidental no 18 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura do aquecedor devido a choque 

mecânico (p. exp. queda ou movimentação de 

carga com equipamento não apropriado) 

 

 Sistema 4: Regulagem e limitação de pressão 

 

Hipótese Acidental no 22 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura das linhas de interligação, das válvulas 

e dos acessórios por choque mecânico. (Ex: 

queda ou movimentação de carga) 

 

 

 Sistema 5: Medição e limitação de vazão 

 

Hipótese Acidental no 25 Grande vazamento de gás natura devido à 

ruptura das linhas de interligação, das válvulas 

e dos acessórios por choque mecânico. (Ex: 

queda ou movimentação de carga) 

 

 Sistema 7: Gás Natural – Recebimento da UTE 

 

Hipótese Acidental no 35 Grande vazamento de gás natural devido à 

ruptura da linha de alimentação por choque 

mecânico devido por ex: movimentação de 

carga de maneira indevida  

Hipótese Acidental no 37 Grande vazamento de gás natural devido à 

ruptura de vaso de pressão / filtros choque 

mecânico devido por ex: movimentação de 

carga de maneira indevida  
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5.3 IDENTIFICAÇÃO DAS TIPOLOGIAS ACIDENTAIS 

 

Selecionadas as Hipóteses Acidentais, sucede-se a elaboração das 

Árvores de Eventos, com o propósito de se identificar as tipologias acidentais 

(incêndio, explosão etc) passíveis de ocorrer a partir de um evento iniciador. 

 

O vazamento de gás natural ocorre com arraste de ar na corrente de gás 

efluente e consequente diluição do gás a partir do ponto de vazamento devido à 

alta pressão existente no interior da linha. Desta forma, há a formação de um jato 

livre turbulento, no qual a concentração e a velocidade do gás ao longo do seu 

eixo são funções do diâmetro do orifício, pressão de operação e diâmetro da 

tubulação. Este jato turbulento formado por uma mistura de ar e gás natural pode 

ou não ter a sua massa dentro dos limites de inflamabilidade. 

 

A velocidade ao longo do eixo do jato diminui progressivamente à 

medida que se distancia do ponto inicial de vazamento. O ponto em que a 

velocidade ao longo do eixo se iguala à velocidade do vento é considerado o 

ponto de transição entre a dispersão devido ao efeito do Jato e a dispersão por 

efeito da turbulência vertical atmosférica.  

 

Caso ocorra uma ruptura, a ignição imediata do vazamento pode levar a 

formação de um Jato de Fogo (Jet Fire). A duração do Jato de Fogo é 

diretamente dependente do tempo de vazamento do gás, a chama extingue-se ao 

cessar o vazamento de gás através da tubulação.  

 

Caso não haja ignição imediata, mas ocorra ignição retardada da nuvem 

de vapor inflamável formada, poderá ocorrer uma explosão de nuvem de vapor 

parcialmente confinada (Vapour Cloud Explosion) ou, caso não ocorra o 

confinamento, deverá ocorrer incêndio em nuvem (flashfire). Ainda, caso não 

ocorra ignição, o produto irá dispersar-se na atmosfera sem causar danos. 

 



Pág. 
10 / 10 Identificação dos Perigos Estudo de Análise de Riscos Projeto 

Usina Termelétrica de Santa Cruz 
 

 

 
 

 

 
______________________ 
Coordenação e Elaboração 

Relatório 

EDQ 0405/15 

Revisão A 

03/2016 

 

 Ignição 

Imediata ? 

Ignição 

retardada? 

Condições para 

explosão? 

 

 Sim   Jato de Fogo 

     

     

Vazamento   Sim VCE 

de Gás Natural     

  Sim   

   Não Flashfire 

 Não    

  Não  Dispersão 

     

Figura 5 - 3: Árvore de Eventos - Gás Natural 
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6 CÁLCULO DAS CONSEQUÊNCIAS E VULNERABILIDADE 

 

Para a avaliação da magnitude das consequências das Hipóteses 

Acidentais selecionadas no Capítulo anterior foi utilizado o seguinte sistema de 

cálculo: 

 

 EFFECTS 9.0: Sistema desenvolvido pelo The Netherlands 

Organization for Applied Scientific Research - TNO (Holanda). 

 

A estimativa de Vulnerabilidade, por sua vez, foi realizada através do 

uso de funções probabilísticas do tipo PROBIT. As correlações de Probit, as quais 

permitem relacionar a intensidade do efeito físico causador do dano com o efeito 

esperado, são do tipo: 

 

Y= a + b ln S 

em que: 

 

Y = Probit, medida da percentagem do recurso vulnerável que é afetada no 

acidente (pessoas, estruturas etc); 

S = função ou medida da intensidade do fator causador de danos à 

circunvizinhança;  

a, b = parâmetros específicos para cada tipo de dano. 

 

Os coeficientes a, b são computados por estimativas através do modelo 

de regressão linear simples por mínimos quadrados a partir de dados empíricos. 

A variável probit Y é uma variável aleatória, de distribuição normal, com valor 

médio 5 e variância 1, sendo S uma variável causal. A percentagem do recurso 

vulnerável afetado corresponde à percentagem da distribuição cumulativa de S. 

Esta correspondência matemática é mais simples de ser usada na forma de 

tabela, conforme mostrado a seguir, na qual as entradas principais são Probits e 

as linhas e colunas fornecem as percentagens correspondentes. 
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Tabela 6 - 1: Tabela de Relação Probit - Percentagem. 

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0,00 2,67 2,95 3,12 3,25 3,33 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 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

 

No escopo do presente estudo, os danos para o homem (população 

extramuros) dependem da dose de fluxo térmico ou da sobrepressão recebida. 

 

 Radiação Térmica 

 

Para o caso de incêndio em poça, utilizou-se a seguinte correlação de 

Probit relativa à letalidade para exposição ao fluxo térmico. 

 

Probit = -36,38 + 2,56 * ln (t*q 4/3) (TNO 1992, Tsao - Perry) 

 

Em que: 

 t é a duração da exposição em segundos (s); 

q a intensidade do fluxo térmica em W/m2. 

 

Foi considerado um tempo de exposição igual a 20 segundosa.  

                                                 
a Purple  Book - Capitulo 5, item 5. 2.3. 



 

Estudo de Análise de Riscos Projeto 
Usina Termelétrica de Santa Cruz 

Cálculo das Conseqüências 
e Vulnerabilidade 

Pág. 
3 / 9 

 

 
 

 

 
______________________ 
Coordenação e Elaboração 

Relatório 

EDQ 0405/15 

Revisão A 

03/2016 

 

 

 Sobrepressão 

 

Foi utilizada a seguinte equação de Probit relativa à letalidade para 

sobrepressão (VCE) devido a colapso de estruturas: 

 

         Probit = - 23,8 + 2,92 * ln (P)                     (TNO – Green Book) 

 

Em que P é a sobrepressão de pico em Pa. 

 

6.1 CÁLCULO DAS CONSEQUÊNCIAS 

  

A seguir encontram-se tabeladas as condições consideradas para as 

Hipóteses Acidentais que foram selecionadas na Análise Preliminar de Perigos – 

APP apresentada no Cap. 5 do estudo. 

 

Os dados meteorológicos apresentados no Cap. 2 do estudo foram 

utilizados na modelagem das consequências, estando reapresentados na Tabela 

6-2: 

 

Tabela 6 - 2: Sumário das condições meteorológicas predominantes na 
região de interesse – Campos dos Goytacazes 

Período 
Temperatura 

do ar 
Umidade 

Relativa (%) 
Velocidade do 

vento (m/s) 

Classe de 
Estabilidade 

Pasquill 

Dia 25,8 69 3,32 B 

Noite 21,7 90,3 3,21 D 

 

Na elaboração das Simulações foram utilizados ainda os seguintes 

dados de entrada no Programa Effects 9, os quais estão caracterizados abaixo e 

nas tabelas a seguir: 

 

 Nas simulações realizadas foi utilizado o comprimento de rugosidade 

igual a 1,0 que corresponde a “Regular large obstacle coverage” por se 
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tratar de uma área industrial com obstáculos que não são muito altos, 

conforme figura a seguir: 

 
Figura 6 - 1: Rugosidade - Manual do usuário do Effects 9. 

 

 

 

 No cálculo das consequências para a explosão da massa de gás 

dentro das condições de inflamabilidade foi utilizado o modelo Multi-

Energia (Explosion overpressures by Multi-Energy Method). Para a 

determinação da curva utilizou-se a metodologia apresentada no item 

5.5.2 - página 5.39 do Yellow Book estimando que 30% da nuvem 

inflamável estaria confinada e curva 5. 

 Para o cálculo do tempo de vazamento (duration of the release) 

adotou-se 10 minutos; 

 Para a avaliação da máxima concentração e largura da pluma 

utilizou-se o tempo de 20 segundos de acordo com Purple Book 

pagina 4.10, item 4.6.2. 
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 Para a avaliação da concentração média, utilizou-se o valor de 20 s 

para concentration averaging time (substâncias inflamáveis - Purple 

Book, pág 4.44)  

 Foi utilizado o Metano, como o produto representativo do Gás 

Natural. 

 

6.1.1 Dados Utilizados nas Simulações das Hipóteses Acidentais 

 

 

Tabela 6 - 3: Dados de entrada - Hipóteses Acidentais no 3, 10, 11, 

14, 18, 22, 25, 35 e 37 

Dados de Entrada Ruptura (100% D) 

Ponto de Vazamento Estação de Medição 

Produto Metano 

Estado Físico Gás 

Temperatura  19°C 

Pressão 100 kgf/cm² 

Diâmetro da linha 10” 

Velocidade do vento (m/s) Dia = 3,32 / Noite = 3,21 

Umidade relativa do ar (%) Dia = 69 / Noite = 90,3 

Temperatura ambiente (°C) Dia = 25,8 / Noite = 21,7 

Classe de Estabilidade Dia = B / Noite = D 
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 As simulações realizadas encontram-se no Anexo C. 

 

6.2 EFEITOS FÍSICOS E VULERABILIDADE 

 

Foram considerados os seguintes os níveis de danos estabelecidos pelo 

INEA para o cálculo das consequências: 

 

 Para incêndio em poça (Pool fire): 5 kW/m2 e o fluxo correspondente 

a 1 % de letalidade (9,8 kW/m2); 

 Para explosão (VCE): 0,069 bar e a sobrepressão correspondente a 

1 % de letalidade (0,1 bar); 

 Para nuvem de produto inflamável: concentração equivalente ao 

Limite Inferior de Inflamabilidade – LII; 

 

Tabela 6 - 4: Hipóteses Acidentais no 3, 10, 11, 14, 18, 22, 25, 35 e 

37 

Tipologia 
Acidental 

Nível Característico 
Distância Alcançada (m) 

Dia Noite 

Jato de 
Fogo 

Horizontal 

5 kW/m² 147 147 

9,8 kW/m² 

(1% letalidade) 
130 130 

Explosão 

0,069 bar 77 59 

0,1 bar 

(1% letalidade) 
52 40 

Flashfire 
LII 

(100% letalidade) 
69 74 
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6.3 EFEITO DOMINÓ 

 

O Efeito Dominó é a propagação de um acidente, iniciado em um 

determinado local, para outros locais da própria instalação ou de instalações 

vizinhas. 

 

Neste item será utilizada a metodologia de análise para danos a 

instalações aéreas.  

 

 Sobrepressão e Radiação Térmica 

 

De acordo com o livro Green Book Capítulo 2, página 47, tabela 5 têm-

se as seguintes correlações entre a sobrepressão gerada por explosões de 

qualquer natureza e o dano produzido, conforme apresentado na Tabela 6-5: 

 

 

Tabela 6 - 5: Correlações entre a sobrepressão e o dano produzido. 

Sobrepressão 

(bar) 
Descrição do Dano 

0,0015 Ruído perturbador 

0,0020 
Quebra ocasional de esquadrias de janelas de grandes dimensões, já 
tensionadas. 

0,0030 Ruído alto, causando quebra de vidros. 

0,0070 Quebra de pequenas janelas. 

0,010 Limite de quebra de vidro. 

0,020 
Distância de segurança, além da qual a probabilidade é de 95% de não 
haver danos sérios; algum dados aos tetos das casas . 

0,030 Danos estruturais menores e limitados. 

0,050 Pequenos danos às estruturas das residências. 

0,07 Colapso do teto de tanques atmosféricos. 

0,080 Demolição parcial de residências, tornando-as inabitadas. 

0,15 Colapso parcial de paredes e tetos das casas. 

0,18 
Limite inferior para sérios danos estruturais; destruição de 50% da estrutura 
de alvenaria das casas. 

0,20-0,28 Ruptura dos tanques atmosféricos de armazenagem.  

0,35-0,40 Deslocamento e falha na tubulação. 

0,35-0,50 Destruição quase total de residências. 
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Sobrepressão 

(bar) 
Descrição do Dano 

0,50 Capotagem de caminhões-tanque carregados. 

0,50-0,55 
Desmoronamento de estruturas de tijolos reforçadas (25 a 35 cm de 
espessura). 

0,60 Demolição total de vagões de trem carregados. 

0,70 
Provável destruição de edifícios, deslocamento e sérios danos em 
máquinas pesadas. 

 

Com relação a radiação térmica, conforme apresentado no Capítulo 1 do 

livro Methods for the Determination of Possible Damage to People and Objects 

Resulting from Releases of Hazardous Materials, conhecido como Green Book, 

elaborado pelo The Netherlands Organisation of Applied Scientific Research - 

TNO, a falha ou o colapso de estruturas de aço sob a influência da radiação 

térmica está diretamente associado à possibilidade do mesmo atingir sua 

temperatura crítica para falhar por um determinado tempo de exposição. 

 

Como os valores de sobrepressão e radiação térmica obtidos nas 

modelagens matemáticas para as das hipóteses acidentais estudadas podemos 

assumir que os danos causados pelos efeitos físicos ficarão restritos a própria 

UTE, não sendo propagado as demais instalações.  

 

6.4 MAPEAMENTO 

 

No Anexo D apresentamos o Mapeamento dos Efeitos Físicos das 

Hipóteses Acidentais que alcançam as maiores distâncias por área analisada da 

UTE de Santa Cruz (ROLUGI). 

 

No Anexo E apresentamos o Mapeamento da Vulnerabilidade das 

Hipóteses Acidentais que alcançam as maiores distâncias por área analisada  da 

UTE de Santa Cruz (ROLUGI). 
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6.5 TOLERABILIDADE DOS RISCOS PARA ANÁLISE DE 

VULNERABILIDADE 

 

Considerando os níveis de vulnerabilidade apresentados nas Tabelas   

6-6 à 6-8 e o mapa do Anexo E de acordo com o item 5.4 da Instrução Técnica 

para Elaboração de Estudo de Análise de Risco para Instalações Convencionais 

do INEA podemos considerar toleráveis os riscos proporcionados pela operação 

do ciclo combinado da UTE de Santa Cruz, já que não há ocupações sensíveis 

(residências, creches, escolas, cadeias, presídios, ambulatórios, casas de saúde, 

hospitais e afins) no alcance das curvas relativas a 1% de letalidade, ou dentro 

dos limites de inflamabilidade (LII). 
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7 MEDIDAS PREVENTIVAS E MITIGADORAS 

 

As recomendações e medidas de redução dos riscos são sugeridas, 

prioritariamente, para os eventos cujos riscos são considerados como 

inaceitáveis. Estas medidas visam à redução da probabilidade de ocorrência e/ou 

a magnitude de suas conseqüências das hipóteses acidentais identificadas.  

 

Embora os riscos decorrentes da operação do ciclo combinado da Usina 

Termoelétrica de Santa Cruz (ROLUGI) sejam considerados toleráveis, quando da 

aplicação da técnica APP foram indicadas medidas preventivas e/ou mitigadoras, 

independentemente do grau de risco encontrado. As medidas e procedimentos 

sugeridos deverão ser normalmente adotados pela empresa. 

 

É oportuno ressaltar que estas medidas não têm por objetivo 

dimensionar ou projetar os dispositivos ou equipamentos associados a estas 

medidas. As Medidas Preventivas e Mitigadoras identificadas estão apresentadas 

a seguir: 

 

M1.     Acionar o Plano de Ação de Emergência.  

M2.     Contratar mão de obra qualificada; 

M3.     Inspecionar, manter e testar os equipamentos de segurança  

M4.     Manter o Sistema SCADA e o Sistema de controle local 

operacionais 

M5.     Manter treinamento operacional 

M6.     Prever a realização de simulados de emergência 

M7.     Realizar análise periódica de óleo isolante; 

M8.     Realizar periodicamente inspeção / manutenção de equipamentos 

linhas e acessórios 

M9.     Realizar serviços/ obras seguindo procedimentos de execução   

M10.     Realizar tratamento da água do aquecedor (água desmineralizada) 
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M11.     Registrar e investigar as causas de acidentes 

M12.     Registrar e investigar as causas do acidente; 

M13.     Seguir o manual de procedimentos do fabricante 

M14.     Manter o Sistema de controle local operacional 

M15.     Seguir o procedimento de inspeção, manutenção e ensaios dos 

transformadores; 

M16.     Seguir os procedimentos de manutenção da pintura das 

instalações aéreas 

M17.     Seguir os procedimentos de movimentação de material e 

equipamentos na área do Ponto de Entrega 

M18.     Seguir procedimento de inspeções operacionais; 

M19.     Seguir procedimento de manutenção dos equipamentos e linhas; 

M20.     Acionar o Plano de Resposta à Emergência - PRE 

M21.     Seguir procedimentos de manutenção 

M22.     Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e 

linhas; 

M23.     Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de 

controle e instrumentação; 

M24.     Seguir programa de inspeção manutenção e teste dos sistemas de 

segurança (alarmes, sensores, válvulas, etc);  

M25.     Seguir programa de treinamento para as situações de emergência; 

M26.     Sinalizar a presença do duto dentro da instalação 

M27.     Treinamento operacional 
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8 CONCLUSÃO 

 

A realização desse Estudo de Análise de Riscos objetivou a identificação 

dos riscos ao público externo da operação da Usina Termelétrica de Santa Cruz 

(ROLUGI).  

 

 O Estudo desenvolvido ao longo deste volume permite concluir que: 

 

 Dentre as 53 Hipóteses Acidentais identificadas na Análise Preliminar 

de Perigos - APP para a UTE de Santa Cruz (ROLUGI), as HAs nos 3, 

10, 11, 14, 18, 22, 25, 35 e 37 foram selecionadas para a fase 

quantitativa, relacionadas respectivamente a grandes vazamentos de 

gás natural; 

 

 Nas simulações das conseqüências o maior alcance obtido,  

correspondente a 1% de letalidade, foi de 130 metros relativo às 

Hipóteses Acidentais 3, 10, 11, 14, 18, 22, 25, 35 e 37 (grande 

vazamento de gás natural), que não atinge a população mais próxima, 

por estar localizada a uma distância bastante superior a essa; 

 
 

 De acordo com o item 5.4 da Instrução Técnica para Elaboração de 

Estudo de Análise de Risco para Instalações Convencionais, 

elaborada pelo INEA, os riscos proporcionados pela operação da UTE  

Santa Cruz (ROLUGI) em ciclo simples são considerados toleráveis, 

não sendo esperados danos à população circunvizinha. 

 

 Com o objetivo de sempre diminuir a possibilidade de ocorrência de 

um evento indesejável ou mitigar as possíveis consequências 

resultantes, foram sugeridas medidas mitigadoras (Capítulo 7) que 

deverão ser contempladas. 



Pág. 
2 / 2 Conclusão Estudo de Análise de Riscos Projeto 

Usina Termelétrica de Santa Cruz 
 

 
 

 
 

 

 
______________________ 
Coordenação e Elaboração 

Relatório 

EDQ 0405/15 

Revisão A 

03/2016 

 

 

Porém, deve-se ter consciência de que a eliminação de todos os riscos 

em qualquer atividade industrial é uma meta impossível, independentemente da 

ênfase dada ao tema. O que realmente pode-se exigir é a minimização dos riscos 

associados ao comportamento e condições operacionais sem segurança. 
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Rosa dos ventos e planilhas de dados 
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RESUMO 

Este documento contém a análise dos dados meteorológicos registrados no período de 

01/01/2008 a 31/12/2015 pela estação meteorológica automática instalada no município 

de Campos, estado do Rio de Janeiro. São apresentadas as análises estatísticas  anuais, 

mensais e horários da temperatura, umidade relativa, velocidade e direção do vento para 

os períodos diurno e noturno.  
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1. Introdução 

Este relatório descreve os procedimentos de coleta, tratamento, processamento e 

validação dos dados meteorológicos para a região de Campos (RJ). Para caracterização 

climática da região de interesse foram utilizados os dados meteorológicos coletados pela 

estação meteorológica automática pertencente ao INMET, instalada no município de 

Campos, estado do Rio de Janeiro, a qual está localizada a cerca de 6 km do ponto de 

interesse do estudo.  Os critérios para o tratamento estatístico dos dados meteorológicos 

utilizados seguem as recomendações da norma P4.261 da CETESB.  Na figura seguinte 

estão marcados os dois pontos referentes à localização da estação meteorológica (A607) 

e o ponto de interesse do estudo (PI). 

 

 

 

 

2. Seleção de dados meteorológicos representativos  

A estação meteorológica automática (EMA) registra a intervalos de uma hora a 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos 

e radiação solar. Estes dados são integralizados e disponibilizados para transmissão, via 

satélite ou telefonia celular, para a sede do INMET, em Brasília. O conjunto dos dados 

recebido é validado, através de um controle de qualidade e armazenado em um banco de 

dados. Estes dados são disponibilizados gratuitamente, em tempo real, através da internet 

(http://www.inmet.gov.br/sonabra/maps/pg_automaticas.php) para a elaboração de 

previsão do tempo e dos produtos meteorológicos diversos de interesse de usuários 

setoriais e do público em geral e para uma vasta gama de aplicações em pesquisa em 

meteorologia, hidrologia e oceanografia.  
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Os sensores e demais instrumentos estão instalados em uma torre metálica de 10 

metros de altura. A velocidade e direção dos ventos são medidos no topo da torre e a 

temperatura e a umidade a cerca de 1,5 m do chão. O padrão de qualidade ISO 9001 é 

utilizado para acompanhamento da coleta dos dados e nos processos de manutenção.  

 

3. Tratamento dos dados  

Os dados brutos foram tratados com o auxílio de uma planilha eletrônica. Foram 

realizados procedimentos iniciais para a identificação de falhas e/ou erros grosseiros. A 

inexistência de um dado em determinado horário excluiu aquele horário do cálculo das 

médias. Neste estudo foi utilizado o período 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 

2015. Na análise de frequência da direção e velocidade dos ventos, só foram utilizadas as 

velocidades superiores a 0,5 m/s. Estavam disponíveis para análise 56.521 horas de dados 

de velocidade e direção do vento. Para a análise do período diurno foram utilizadas 28.289 

horas e para o período noturno 28.232 horas de dados. 

 

4. Estatísticas dos dados  

Com o uso da planilha eletrônica Excel, os dados brutos foram separados nos 

períodos diurno e noturno a fim de facilitar o cálculo das médias mensais, diárias e 

horárias.  O período diurno corresponde ao intervalo entre as 06:01 horas da manhã até 

as 18:00 horas da tarde e o período noturno das 18:01 horas da tarde até as 06:00 horas 

da manhã, em concordância com a norma p4.261 da CETESB.  As estatísticas da direção 

e velocidade do vento foram obtidas utilizando-se o software WRPLOT View que tem 

recomendação da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos.  Para os 

cálculos da velocidade média, frequência da direção e construção da rosa dos ventos, o 

software é alimentado por uma planilha com as informações de data e horário da direção 

e velocidade do vento. O software apresenta a possibilidade de escolha de diversas classes 

para a predominância dos ventos e também para as velocidades. Foram utilizadas oito 

direções predominantes (N, NE, E, SE, S, SW, W e NW) e as seguintes classes para a 

velocidade: de 0,5 a 2,0 m/s, de 2,0 a 3,0 m/s, de 3,0 a 5,0 m/s, de 5,0 a 6,0 m/s e maior 

do que 6,0 m/s. Estes mesmos intervalos são utilizados na determinação das classes de 

estabilidade de Pasquill. 
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5. Resultados 

O resumo das estatísticas básicas para os parâmetros meteorológicos utilizados no 

estudo meteorológico é apresentado no quadro 1. Nas tabelas 1, 2 e 3 são apresentadas as 

frequências da direção dos ventos para oito direções juntamente com a classificação de 

Pasquill para a estabilidade atmosférica, seguindo as recomendações da norma 

CETESB/P4.261. Deve-se observar que os valores das primeiras três tabelas foram 

obtidos considerando-se apenas os dados de velocidade e direção dos ventos válidos, 

excluindo-se, portanto as falhas existentes nas séries disponíveis. 

 

Quadro 1: Sumário das condições meteorológicas predominantes na área do EAR. 

Período 

Classe de estabilidade  

(%) 
Veloci-

dade  

(m/s) 

Vento predominante (%) Temperatura  

(°C) 

UR  

(%) 

Pasquill Frequência Direção Frequência 

Noturno* D 47.6 3.21 NE 29.7 21.7 90.3 

Diurno** B/D 35.2/30.3 3.32 NE 28.8 25.8 69.0 

Total*** D 38.9 3.26 NE 29.3 23.8 79.6 

*     Corresponde às leituras efetuadas nos seguintes horários: 19, 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas, horário de Brasília. 

**  Corresponde às leituras efetuadas nos seguintes horários: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 horas, horário de Brasília. 

*** Corresponde às leituras efetuadas nas 24 horas do dia ( 00 às 23 horas, horário de Brasília). 
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Tabela 1: Condições gerais dos ventos diurnos e noturnos 

GERAL Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 0,85 2,65 1,74 4,92 1,62 1,75 13,52 2,99 
NE 1,13 3,95 3,30 15,23 3,29 2,39 29,28 3,76 
E 0,69 1,85 1,11 3,99 1,22 1,34 10,20 2,94 

SE 0,53 1,22 0,33 0,76 0,73 1,12 4,69 2,22 
S 0,63 2,02 1,93 7,15 1,51 1,34 14,59 3,58 

SW 1,27 3,23 1,43 5,15 2,30 2,97 16,36 2,50 
W 0,87 1,15 0,06 0,17 0,34 1,98 4,58 1,54 

NW 0,81 1,53 0,58 1,56 0,58 1,72 6,79 2,41 
Total 6,78 17,59 10,49 38,95 11,59 14,61 100,00  

 

 

Tabela 2: Condições dos ventos noturnos 

NOITE Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 0 0 0 6,11 3,23 3,49 12,83 2,93 
NE 0 0 0 18,37 6,57 4,77 29,71 3,71 

E 0 0 0 4,86 2,44 2,68 9,97 2,89 

SE 0 0 0 0,86 1,46 2,24 4,56 2,12 

S 0 0 0 8,72 3,02 2,67 14,41 3,54 

SW 0 0 0 6,71 4,61 5,94 17,26 2,49 

W 0 0 0 0,20 0,68 3,97 4,85 1,53 

NW 0 0 0 1,79 1,17 3,45 6,41 2,28 

Total 0,00 0,00 0,00 47,61 23,18 29,21 100,00  

 

 

Tabela 3: Condições dos ventos diurnos 

DIA Frequências (%) das classes de estabilidade de Pasquill Ventos 

Direção A B C D E F 
Frequência 

(%) 

Velocidade 

(m/s) 

N 1,69 5,30 3,49 3,73 0,00 0,00 14,21 3,05 
NE 2,25 7,90 6,59 12,10 0,00 0,00 28,84 3,82 

E 1,38 3,69 2,23 3,12 0,00 0,00 10,43 2,99 

SE 1,06 2,43 0,66 0,67 0,00 0,00 4,82 2,33 

S 1,26 4,04 3,87 5,59 0,00 0,00 14,76 3,62 

SW 2,55 6,47 2,85 3,59 0,00 0,00 15,45 2,50 

W 1,74 2,30 0,13 0,14 0,00 0,00 4,32 1,54 

NW 1,62 3,05 1,17 1,34 0,00 0,00 7,18 2,54 

Total 13,55 35,18 20,98 30,28 0,00 0,00 100,00  

 

5.1. Rosa dos Ventos  

As figuras 2, 3 e 4 apresentam a rosa dos ventos para os períodos diurno e noturno 

e o período integral (diurno e noturno), respectivamente. Nas tabelas 4, 5 e 6 são 

apresentadas as frequências dos ventos distribuídas pelas classes de velocidade 

consideradas nas figuras 2, 3 e 4. 
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 Figura 2: Rosa dos ventos diurnos. Estação Meteorológica de Campos (RJ), WMO86855 – Localização: 

21°42’53”S; 41°20’38”W. Altitude 17 m – Período dos dados: 01/01/2008 a 31/12/2015. Média das 

06:01 h às 18:00h (horário de Brasília).  Velocidade dos ventos em m/s. 

 

Tabela 4: Rosa dos ventos diurnos 

 Classes de velocidade (m/s)  

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 3,38 3,61 6,01 0,97 0,24 14,21 
NE 4,50 5,65 9,55 3,63 5,50 28,84 
E 2,77 2,31 3,27 1,19 0,89 10,43 

SE 2,11 1,38 1,26 0,06 0,01 4,82 
S 2,52 2,78 6,07 1,66 1,73 14,76 

SW 5,09 3,92 4,79 0,92 0,74 15,45 
W 3,49 0,56 0,24 0,02 0,01 4,32 

NW 3,24 1,44 1,90 0,43 0,17 7,18 
Total 27,11 21,63 33,08 8,89 9,30 100,00 
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Figura 3: Rosa dos ventos Noturnos. Estação Meteorológica de Campos (RJ), WMO86855 – Localização: 

21°42’53”S; 41°20’38”W. Altitude 17 m – Período dos dados: 01/01/2008 a 31/12/2015. Média das 

18:01h às 06:00h (horário de Brasília). Velocidade dos ventos em m/s. 

 

 
Tabela 5: Rosa dos ventos noturnos 

 Classes de velocidade (m/s)  

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 3,49 3,23 5,15 0,74 0,22 12,83 
NE 4,77 6,57 9,60 3,24 5,53 29,71 
E 2,68 2,44 2,95 0,94 0,97 9,97 

SE 2,24 1,46 0,80 0,05 0,01 4,55 
S 2,67 3,02 5,41 1,68 1,64 14,41 

SW 5,94 4,61 4,98 0,92 0,81 17,26 
W 3,97 0,68 0,17 0,02 0,01 4,85 

NW 3,45 1,17 1,43 0,26 0,11 6,41 
Total 29,21 23,18 30,48 7,83 9,30 100,00 
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Figura 4: Rosa dos ventos Diurnos e Noturnos. Estação Meteorológica de Campos (RJ), WMO86855 – 

Localização: 21°42’53”S; 41°20’38”W. Altitude 17 m – Período dos dados: 01/01/2008 a 31/12/2015. 

Média das 00:00h às 23:00h (horário de Brasília). Velocidade dos ventos em m/s. 

 
Tabela 6: Rosa dos ventos diurnos e noturnos 

 Classes de velocidade (m/s)  

Direção  v <= 2,0 2,0 < v <= 3,0 3,0 < v <= 5,0 5,0 < v <=6,0 v > 6,0 Soma 

N 3,44 3,42 5,58 0,85 0,23 13,52 
NE 4,64 6,11 9,57 3,44 5,52 29,28 
E 2,72 2,37 3,11 1,07 0,93 10,20 

SE 2,18 1,42 1,03 0,05 0,01 4,69 
S 2,60 2,90 5,74 1,67 1,68 14,59 

SW 5,52 4,26 4,88 0,92 0,78 16,36 
W 3,73 0,62 0,20 0,02 0,01 4,58 

NW 3,34 1,30 1,66 0,35 0,14 6,79 
Total 28,16 22,40 31,78 8,36 9,30 100,00 
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5.2 - Médias Mensais  

As tabelas enumeradas de 6 a 8 apresentam as estatísticas horárias, mensais e 

anuais da velocidade dos ventos, da temperatura e da umidade relativa do ar, 

respectivamente. As médias apresentadas foram tomadas sobre todo o período dos dados 

disponíveis. Todos os cálculos foram efetuados utilizando-se a função “tabela dinâmica” 

da planilha eletrônica Microsoft Excel. A média para cada horário é tomada utilizando-se 

somente os valores disponíveis, desprezando-se os dados faltantes. 
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Tabela 6: Média da velocidade dos ventos (m/s) anual, mensal e horária 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Médias Mensais Médias 

anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 4,01 3,94 2,88 2,63 2,40 2,69 2,84 3,28 4,01 3,84 3,35 3,17 3,26 
22 1 3,66 3,89 2,87 2,72 2,42 2,67 2,75 3,16 3,70 3,73 3,51 3,34 3,21 
23 2 3,88 3,95 3,03 2,54 2,53 2,62 2,68 3,41 3,70 3,80 3,39 3,14 3,23 
24 3 4,00 3,69 2,69 2,74 2,53 2,63 2,61 3,11 3,89 3,69 3,40 3,25 3,19 
1 4 3,73 3,59 2,77 2,56 2,63 2,67 2,63 2,97 3,70 3,71 3,37 3,25 3,14 
2 5 3,70 3,62 2,77 2,53 2,52 2,56 2,84 3,29 3,64 3,60 3,33 3,17 3,14 
3 6 3,76 3,32 2,81 2,56 2,52 2,49 2,69 3,04 3,66 3,72 3,34 3,34 3,12 
4 7 3,85 3,70 2,76 2,55 2,57 2,66 2,94 3,04 3,48 3,57 3,40 3,34 3,16 
5 8 3,73 3,53 2,84 2,59 2,55 2,70 2,79 3,04 3,64 3,62 3,54 3,25 3,16 
6 9 3,76 3,69 2,93 2,56 2,60 2,62 2,73 3,17 3,71 3,69 3,48 3,37 3,20 
7 10 3,79 3,54 2,91 2,77 2,61 2,63 2,82 3,08 3,56 3,91 3,28 3,65 3,22 
8 11 3,58 3,66 2,87 2,54 2,60 2,56 2,75 3,11 3,39 3,74 3,53 3,52 3,17 
9 12 3,58 3,43 2,73 2,64 2,52 2,64 2,98 3,20 3,77 3,90 3,52 3,49 3,22 

10 13 3,79 3,67 2,92 2,85 2,71 2,53 2,83 3,18 3,64 3,86 3,33 3,41 3,24 
11 14 3,77 3,51 3,01 2,74 2,77 2,73 2,84 3,21 3,66 3,98 3,47 3,40 3,27 
12 15 3,93 3,55 3,02 2,87 2,71 2,67 3,02 3,32 3,86 3,79 3,43 3,37 3,31 
13 16 3,91 3,56 2,98 2,71 2,82 2,66 3,04 3,38 3,67 4,11 3,50 3,58 3,34 
14 17 3,99 3,64 3,00 2,80 2,70 2,73 2,99 3,34 3,87 4,09 3,63 3,42 3,36 
15 18 3,87 3,53 3,05 2,71 2,83 2,67 2,98 3,44 4,16 4,04 3,61 3,46 3,38 
16 19 4,23 3,71 3,10 2,83 2,63 2,95 3,11 3,79 4,16 4,04 3,71 3,34 3,48 
17 20 3,83 3,77 3,10 2,89 2,79 2,75 2,99 3,62 4,06 4,00 3,41 3,48 3,40 
18 21 4,12 3,66 3,16 2,86 2,81 2,78 3,13 3,47 3,85 3,92 3,62 3,55 3,42 
19 22 3,94 4,23 3,13 2,77 2,60 2,73 2,87 3,55 3,89 3,96 3,74 3,26 3,40 
20 23 3,92 3,78 2,86 2,71 2,54 2,61 2,88 3,26 4,04 3,93 3,50 3,37 3,29 

 Médias 3,85 3,67 2,92 2,69 2,62 2,66 2,87 3,27 3,78 3,84 3,47 3,37 3,26 
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Tabela 7: Média da Temperatura (ºC) Anual, Mensal e Horária 
Hora de 

Brasília 
Hora GMT 

Médias Mensais Médias 

anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 23,2 23,4 23,2 22,1 19,9 19,2 19,7 21,1 23,9 24,5 23,4 23,4 22,2 
22 1 22,6 22,8 22,7 21,4 19,2 18,4 18,7 19,9 22,9 23,7 22,7 23,0 21,4 
23 2 22,3 22,4 22,2 20,9 18,5 17,9 18,0 19,0 22,1 22,9 22,3 22,5 20,8 
24 3 21,9 22,0 21,8 20,4 18,0 17,2 17,3 18,3 21,4 22,2 21,8 22,1 20,3 
1 4 21,6 21,6 21,5 20,0 17,5 16,7 16,7 17,5 20,7 21,6 21,5 21,8 19,8 
2 5 21,3 21,3 21,2 19,5 17,0 16,3 16,1 16,9 20,0 21,1 21,3 21,6 19,3 
3 6 21,0 21,0 20,9 19,1 16,6 15,9 15,7 16,3 19,6 20,7 21,0 21,4 19,0 
4 7 20,8 20,7 20,7 18,8 16,2 15,5 15,3 15,8 19,1 20,3 20,8 21,2 18,6 
5 8 20,6 20,5 20,5 18,6 15,9 15,2 14,9 15,5 18,6 20,2 20,9 21,2 18,4 
6 9 20,6 20,4 20,2 18,4 15,7 15,0 14,7 15,1 18,2 20,2 21,4 21,6 18,3 
7 10 21,9 21,2 20,3 18,3 15,5 14,9 14,5 14,8 18,2 21,1 23,0 23,0 18,7 
8 11 23,6 22,9 21,3 19,1 16,0 15,2 14,8 15,6 19,4 23,0 24,8 24,6 19,8 
9 12 25,4 24,9 23,1 21,4 18,5 17,5 17,4 18,8 21,9 25,3 26,6 26,2 22,1 

10 13 27,1 26,7 25,1 23,6 20,9 20,0 20,3 22,1 24,8 27,4 28,0 27,5 24,3 
11 14 28,3 28,2 26,6 25,6 23,3 22,7 23,1 25,1 27,2 29,2 29,0 28,5 26,3 
12 15 29,1 29,3 27,8 27,1 25,0 24,8 25,2 27,1 28,9 30,4 29,5 29,2 27,7 
13 16 29,4 29,7 28,6 28,0 26,1 26,1 26,5 28,4 30,1 31,2 29,8 29,3 28,6 
14 17 29,2 29,8 28,9 28,4 26,7 26,8 27,2 29,1 30,8 31,7 29,7 29,1 28,9 
15 18 28,8 29,7 28,9 28,4 27,0 27,0 27,7 29,6 31,3 31,6 29,3 28,7 29,0 
16 19 28,5 29,4 28,6 28,4 27,0 26,9 27,8 29,7 31,2 31,3 28,5 28,1 28,8 
17 20 27,7 28,8 28,0 27,8 26,5 26,4 27,2 29,3 30,8 30,6 27,6 27,4 28,2 
18 21 26,6 27,6 27,1 26,4 24,9 24,5 25,6 27,8 29,7 29,0 26,1 26,1 26,8 
19 22 24,7 25,7 25,3 24,3 22,2 21,7 22,5 24,7 27,4 27,2 24,6 24,7 24,5 
20 23 23,8 24,4 23,9 22,8 20,9 20,4 21,0 22,6 25,4 25,7 23,9 24,0 23,2 

 Médias 24,6 24,8 24,1 22,9 20,6 20,1 20,3 21,7 24,3 25,5 24,9 24,8 23,1 
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Tabela 8: Média da umidade relativa (%) anual, mensal e horária 
Hora de 

Brasília 

Hora 

GMT 
Médias Mensais Médias 

anuais Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

21 0 82,5 81,3 83,1 81,5 77,4 75,5 65,7 49,7 53,6 61,3 78,7 84,3 72,3 
22 1 85,0 83,6 85,4 84,6 80,6 78,5 69,7 54,2 57,5 64,6 81,3 86,2 75,4 
23 2 86,0 85,1 87,3 85,9 82,7 80,2 72,4 57,4 60,1 68,2 83,4 87,9 77,5 
24 3 87,2 86,1 88,7 87,3 84,5 82,0 75,2 59,9 62,8 70,8 85,3 89,5 79,4 
1 4 88,5 87,4 89,4 88,6 86,0 83,7 77,0 63,1 65,4 72,8 86,7 90,4 81,1 
2 5 89,3 88,5 90,6 90,0 87,2 85,0 79,1 65,5 68,1 75,1 87,5 91,2 82,7 
3 6 90,2 89,3 91,6 91,2 88,4 86,4 80,6 68,1 69,9 76,5 88,7 91,9 84,0 
4 7 90,4 90,1 92,4 92,0 89,3 87,3 82,1 69,8 72,1 77,9 89,5 92,1 85,1 
5 8 90,9 90,8 92,9 92,6 89,8 88,1 83,0 71,2 73,7 78,5 89,5 92,2 85,7 
6 9 91,4 91,0 93,5 92,9 90,6 88,9 83,9 72,8 75,2 78,5 87,8 91,4 86,2 
7 10 86,8 88,6 93,1 93,3 91,1 88,9 84,2 74,2 75,6 75,8 81,7 85,9 84,7 
8 11 80,1 82,4 90,8 91,3 90,5 88,3 83,7 72,7 72,5 69,4 74,2 78,5 81,1 
9 12 72,8 74,5 83,2 83,3 83,0 82,1 76,3 62,8 64,4 60,6 66,5 71,2 73,3 

10 13 65,8 66,9 75,0 74,4 73,8 73,0 66,1 52,1 55,1 52,7 60,7 65,6 65,0 
11 14 60,4 60,2 68,3 66,3 65,0 63,9 56,1 42,5 47,3 46,5 56,1 61,6 57,6 
12 15 57,1 55,9 63,0 60,4 57,3 55,3 48,1 35,6 41,2 42,8 53,7 58,6 52,1 
13 16 55,9 53,6 59,6 55,8 52,3 49,1 42,4 30,9 37,5 39,7 52,4 58,5 48,5 
14 17 56,9 53,2 57,9 53,7 49,7 45,5 39,0 28,4 35,0 37,7 52,9 59,1 46,8 
15 18 58,8 53,5 57,7 53,1 47,9 44,2 37,0 26,7 33,3 38,0 54,0 60,2 46,4 
16 19 59,3 54,9 59,1 52,9 47,7 44,3 36,3 26,3 33,5 38,8 57,3 63,3 47,1 
17 20 62,9 57,3 61,2 55,3 50,0 46,6 38,2 27,0 34,7 41,1 61,0 66,2 49,4 
18 21 68,2 63,3 65,8 62,1 58,4 54,9 44,4 30,7 37,7 46,3 67,1 72,2 55,2 
19 22 76,7 71,6 73,8 71,6 68,2 64,8 54,2 38,3 43,5 52,3 73,5 78,8 63,2 
20 23 79,7 76,8 80,1 77,5 73,3 69,9 60,1 44,7 49,4 57,5 76,7 81,6 68,3 

 Médias 75,9 74,4 78,4 76,6 73,5 71,1 63,9 51,0 55,0 59,3 72,7 77,4 68,7 
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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 

Nome do produto: GAS NATURAL  

Código interno de identificação: BR0404 

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 

Endereço: Rua General Canabarro 500 
20271-900 - Maracanã - Rio de Janeiro (RJ). 

Telefone: 0800 78 9001 

Telefone para emergências: 08000 24 44 33 

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

PERIGOS MAIS IMPORTANTES 

 

Gás extremamente inflamável. Contém gás sob pressão: pode 
explodir sob efeito do calor. Pode causar sonolência e vertigem 
(efeitos narcóticos). 

EFEITOS DO PRODUTO  

- Efeitos adversos à saúde humana: Pode causar efeitos narcóticos se inalado. Em elevadas 
concentrações, causa asfixia através da redução da concentração de 
oxigênio no ar.  

- Efeitos ambientais: Não classificado como perigoso para o meio ambiente. 

- Perigos físicos e químicos: Gás comprimido. Gás extremamente inflamável.  

Perigos específicos: Risco de explosão caso a ignição ocorra em área fechada. Forma 
misturas explosivas com o ar e com dioxigenil tetrafluoroborato.  

- Principais sintomas: Hipóxia causada pela asfixia pode resultar em fadiga, deficiência 
visual e incoordenação motora, capacidade de alterar o julgamento, 
cianose, sensação de desmaio, perda de consciência e em casos 
severos, morte.  

- Classificação de perigo do produto: Gases inflamáveis – Categoria 1 

Gases sob pressão – Comprimido  

Toxicidade sistêmica ao órgão-alvo após única exposição – 
Categoria 3 

- Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. 

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação 
e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. 

- Visão geral das emergências: GÁS INFLAMÁVEL E PERIGOSO PARA A SAÚDE HUMANA. 

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM  
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- Pictogramas 

 

 

  

- Palavra de advertência  PERIGO  

- Frases de perigo:  Gás extremamente inflamável. 

Contém gás sob pressão: pode explodir sob efeito do calor. 

Pode causar sonolência e vertigem (efeitos narcóticos). 

- Frases de precaução: Mantenha afastado de calor [faíscas] [e chama] [não fume]. 

Armazene em local fresco/baixa temperatura, em local bem ventilado 
[seco] [afastado de fontes de calor e de ignição]. 

Nunca aspire (poeira, vapor ou névoa). 

Quando em uso não [fume] [coma] [ou beba]. 

Não use em local sem ventilação adequada. 

Evite contato com olhos e pele. 

Use equipamento de proteção individual apropriado. 

Se ingerido, lave a boca com água [somente se a vítima estiver 
consciente]. 

Em caso de indisposição, consulte um médico. 

Use meios de contenção para evitar contaminação ambiental. 

Não permita o contato do produto com corpos d’água. 

 

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

>>>SUBSTÂNCIA  
Nome químico ou comum: Mistura de hidrocarbonetos 

Sinônimo: Gás combustível. 

Número de Registro CAS: -  
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Impurezas que contribuam para o 
perigo: 
 
 

 

Ingredientes Concentração (%) CAS 

Metano Min. 68,0 (v/v) 74-82-8 

Etano Max 12,0 (v/v)  74-84-0 

Propano Max 3,0 (v/v)  74-98-6 

Butano e mais pesados Max 1,5 (v/v)  106-97-8 

N2 + CO2 Max 18,0 (v/v) NA 

H2S Max 15 mg/m3 7783-06-4 

Enxofre total Max 70 mg/m3 7704-34-9 

Etil mercaptana traços 75-08-1 

 
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 a pele: Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele  
com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, 
preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência 
médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que 
possível. 

Contato com os olhos: Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 
minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um 
lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, 
levando o rótulo do produto, sempre que possível. 

Ingestão: Não se aplica, produto gasoso. 

Proteção do prestador de socorros 
e/ou notas para o médico: Asfixiante simples. 

 

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

Meios de extinção apropriados: 
 

Neblina d’água, pó químico e dióxido de carbono (CO2). 

Meio de extinção não recomendados: 
 

Jatos d’água. Não jogue água diretamente no ponto de vazamento, 
pois pode ocorrer congelamento. 

Perigos específicos: 
 

Manter-se longe dos tanques. 
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Métodos especiais de combate: 
 

Mantenha longe de tanques. Combata o incêndio à máxima distância 
possível ou monitorar os esguichos. Se possível, combata o incêndio 
a favor do vento. Não extinguir o fogo antes que o vazamento seja 
contido. Para grandes incêndios, utilize suportes de mangueiras ou 
monitore os esguichos, se isto for impossível abandonar a área. 
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. 

Proteção de bombeiro/brigadista: 
 

Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com  
suprimento de ar. 

Perigos específicos da combustão do 
produto: 

Risco de explosão caso a ignição ocorra em área fechada. Forma 
misturas explosivas com o ar e com dioxigenil tetrafluoroborato. Gás 
extremamente inflamável.  

 

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

Precauções pessoais  

Remoção de fontes de ignição: 
 

Eliminar  todas  as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas,  
chamas e não fumar na área de risco. Isolar o escapamento de todas  
as fontes de ignição. 

Prevenção da inalação e do contato 
com a pele, mucosas e olhos: 
 

Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança 
herméticos para produtos químicos e proteção respiratória 
adequada. 

Precauções ao meio ambiente: 
 

Estancar o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Em locais 
não confinados, é fácil a dispersão em caso de escapamento. 

Métodos para limpeza  

Procedimentos a serem adotados: 
 

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. 

Prevenção de perigos secundários: 
 

Elimine todas as fontes de ignição. 

 
7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO  

Prevenção da exposição do 
trabalhador: 
 

Utilizar  equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o  
contato direto com o produto. 

Precauções e orientações para 
manuseio seguro: 
 

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene  
Industrial. 

Medidas de higiene: 
 

Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle  
utilizados em Higiene Industrial  devem minimizar a exposição ao  
produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos  
químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns. 
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Medidas técnicas apropriadas – ARMAZENAMENTO 

Apropriadas: 
 

O local de armazenamento deve ter o piso impermeável e isento de  
materiais combustíveis. 

Inapropriadas: 
 

Temperaturas elevadas. Fontes de ignição. Contato com materiais 
incompatíveis. 

Materiais seguros para embalagens  

Recomendados: 
 

Não especificado. 

 

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Parâmetros de controle específicos  

Limite de exposição ocupacional: 
 
 
 
 
 

 

Ingredientes TLV – TWA 
(ACGIH) 

TLV – STEL 
(ACGIH) 

 NA. NA 

Medida de controle de engenharia: 
 

Manipular  o  produto  em  local  com  boa  ventilação  natural  ou 
mecânica, de forma a manter a concentração de vapores inferior ao 
Limite de Tolerância. 

Equipamento de proteção individual apropriado  

Proteção dos olhos/face: 
 

Nas  operações  onde  possam ocorrer projeções ou respingos,  
recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. 

Proteção das mãos: 
 

Luvas de proteção de PVC. 

Proteção da pele e corpo: 
 

Vestimenta impermeável. 

Proteção respiratória: 
 

Equipamento autônomo de proteção respiratória no caso de  
atividades em local confinado 

Precauções especiais: Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos  
locais onde haja manipulação do produto. 

 
9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

Aspecto: 
 

Gasoso e incolor. 

Odor: 
 

Artificial ou inodoro. 

Ph: 
 

Não aplicável. 

Ponto de fusão/ponto de 
congelamento: 

Fusão: 182,6 ºC (para metano puro) 

Ponto de ebulição inicial e faixa de 
temperatura de ebulição: 

Ebulição: 161,4 ºC @ 760 mmHg (para metano puro). 
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Ponto de fulgor: 
 

Não disponível. 

Taxa de evaporação: 
 

Não disponível. 

Inflamabilidade: 
 

Produto inflamável. 

Limite inferior/superior de 
inflamabilidade ou explosividade: 

(LIE) 6,5 % (v/v) e (LSE) 17 %(v/v) 

 
Pressão de vapor: 
 

Não disponível 

Densidade de vapor: 
 

0,60 – 0,81 @ 20 ºC 

Densidade: 
 

Não disponível. 

Solubilidade: 
 

Na água: solúvel (0,4 – 2 g/100g). 
Em solventes orgânicos: solúvel. 

Coeficiente de partição – n-
octanol/água: 

Não disponível. 

Temperatura de auto-ignição: 
 

482 - 632 ºC. 
 

Temperatura de decomposição: 
 

Não disponível. 

Viscosidade: 
 

Não disponível. 

Faixa de destilação: 
 

Não disponível. 

Ponto de combustão: 
 

Não disponível. 

 

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

Estabilidade química: 
 

Estável sob condições usuais de manuseio e armazenamento. 

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: 
 

Por inalação pode provocar irritação das vias aéreas superiores, 
tosse espasmódica, dor de cabeça, náusea, tonteira e confusão 
mental. Em altas concentrações pode levar a depressão respiratória, 
podendo evoluir até a morte. Levemente irritante. Irritação com 
congestão das conjuntivas. 

Toxicidade crônica: 
 

Não há efeito acumulativo residual. Porém, pela presença de 
compostos de enxofre, pode produzir irritação crônica de traquéia e 



 

Ficha de Informação de Segurança 
de Produto Químico - FISPQ 

PRODUTO: GAS NATURAL  Página 7 de 9 

Data: 16/05/2011 Nº FISPQ: BR0404 Versão: 1 Anula e  substitui versão: todas anteriores 

 
brônquios. Em altas concentrações atua como asfixiante simples por 
reduzir a concentração do oxigênio. 

 
Efeitos específicos: Não aplicável. 

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do pr oduto 

Ecotoxicidade: 
 

Não é passível de causar danos à vida aquática. 
Não é passível de causar danos ao solo. 
 

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: 
 

O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados 
tecnicamente, caso a caso. Outros métodos consultar legislação 
federal e estadual: Resolução CONAMA 005/1993, NBR 
10.004/2004. 

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 
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) – 
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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 14725-4:2009 

 

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 
 
Bibliografia: 
ECB]  EUROPEAN  CHEMICALS  BUREAU.  Diretiva  67/548/EEC  (substâncias)  e  Diretiva 1999/45/EC 
(preparações). Disponível em: http://ecb.jrc.it/. Acesso em: outubro de 2010.  
[EPI-USEPA]  ESTIMATION  PROGRAMS  INTERFACE  Suite  -  United  States  Environmental Protection 
Agency. Software.  
[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível  em:  http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-
bin/sis/htmlgen?HSDB. Acesso em: outubro de 2010.  
[IARC]  INTERNATIONAL  AGENCY  FOR  RESEARCH  ON  CANCER.  Disponível  em:  
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http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php. Acesso em: outubro de 2010.  
[IPCS]  INTERNATIONAL  PROGRAMME ON CHEMICAL  SAFETY  –  INCHEM. Disponível  em:  
http://www.inchem.org/. Acesso em: outubro de 2010.  
[IPIECA]  INTERNATIONAL  PETROLEUM  INDUSTRY  ENVIRONMENTAL  CONSERVATION ASSOCIATION.  
Guidance  on  the  application  of  Globally  Harmonized  System  (GHS)  criteria  to petroleum  substances.  
Version  1.  June  17th 2010. Disponível em:  
http://www.ipieca.org/system/files/publications/ghs_guidance_17_june_2010.pdf.  Acesso  em:  outubro  de 2010.  
[IUCLID]  INTERNATIONAL  UNIFORM  CHEMICAL  INFORMATION  DATABASE.  [s.l.]:  
European chemical Bureau. Disponível em: http://ecb.jrc.ec.europa.eu. Access in: outubro de 2010.  
[NIOSH]  NATIONAL  INSTITUTE  OF  OCCUPATIONAL  AND  SAFETY.  International  Chemical Safety Cards. 
Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/. Acesso em: outubro de 2010.  
[NITE-GHS  JAPAN]  NATIONAL  INSTITUTE  OF  TECHNOLOGY  AND  EVALUATION.  
Disponível em: http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html. Acesso em: outubro de 2010.  
[PETROLEUM  HPV]  PETROLEUM  HIGH  PRODUCTION  VOLUME.  Disponível  em:  
http://www.petroleumhpv.org/pages/petroleumsubstances.html. Acesso em: outubro de 2010.  
[REACH]  REGISTRATION,  EVALUATION,  AUTHORIZATION  AND  RESTRICTION  OF CHEMICALS.  
Commission  Regulation  (EC)  No  1272/2008  of  16  December  2008  amending  and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of  
the Council on  the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.   
[SIRETOX/INTERTOX]  SISTEMA  DE  INFORMAÇÕES  SOBRE  RISCOS  DE  EXPOSIÇÃO QUÍMICA. 
Disponível em: http://www.intertox.com.br. Acesso em: outubro de 2010.  
[TOXNET]  TOXICOLOGY  DATA  NETWORKING.  ChemIDplus Lite.  Disponível  em:  
http://chem.sis.nlm.nih.gov/. Acesso em: outubro de 2010. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

• Nome do produto: Hidróxido de Sódio Líquido. 

• Nome da empresa: Quimidrol Comércio Indústria Importação Ltda. 

• Endereço: Rua Dona Francisca, 6505 – Distrito Industrial – Joinville – SC 

• Telefone: 0800 - 601 8700 ou (47) 3027-8700 

• Telefone para emergência: 0800 - 601 8700 ou (47) 3027-8700 

• Fax: (47) 3027-8712 

• Elaborado por: Claudia S. Portantiolo – CRQ XIII 13400549 

 
2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

• Substância: Hidróxido de Sódio Solução a 50%. 

• Percentual (teor): 49 a 51 % de hidróxido de sódio 

• Nome químico ou nome genérico: Hidróxido de Sódio 49/51% 

• Sinônimo: Soda Cáustica Líquida.                              

• Registro no Chemical Abstract Service (No CAS): 1310-73-2  (Sodium Hydroxide) 

• Ingredientes que contribuam para o perigo: Hidróxido de Sódio 

• Classificação e rotulagem de perigo: Corrosivo / Irritante 

 
3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

• Efeitos agudos: 

Olhos: O contato pode causar severos danos, incluindo queimaduras e cegueira. A gravidade 
dos efeitos depende da concentração do produto e de quanto tempo, após a exposição, os 
olhos forem lavados. 

Inalação: Exposição do produto na forma de líquido, vapor ou neblina pode causar 
queimaduras nas vias respiratórias. Contato prolongado pode causar pneumonia química. 

Contato com a pele:  Produto corrosivo o contato pode causar queimaduras e destruição 
dos tecidos da pele. A irritação pode vir após uma latência inicial (período entre o tempo de 
exposição e o início da irritação). O período de latência pode variar entre várias horas (para 
solução diluída - 0,04 %), ou minutos (para soluções concentradas - 25 a 50 %).  O contato 
prolongado e repetido, mesmo a concentrações baixas (soluções mais diluídas), pode causar 
um grau de destruição dos tecidos da pele. 

Ingestão:  Produto corrosivo. Pode causar severas queimaduras e perfuração dos 
tecidos das membranas mucosas da boca, garganta, estômago. 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

• Medidas de primeiros socorros: 

Olhos: Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água ou soro fisiológico, 
por pelo menos 20 minutos, movimentando os olhos em todas as direções e procurando 
manter sempre as pálpebras abertas. Encaminhe o acidentado para cuidados médicos, 
pingando continuamente nos olhos água ou soro fisiológico, aplicando uma pomada de 
corticóide + antibiótico. 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 se atingir máxima eficiência. Não neutralize com nenhum produto 
químico e remova para o hospital mais próximo sem cobrir a parte afetada. PROVIDENCIAR 
SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE. 

Ingestão: O Hidróxido de Sódio Líquido é uma base forte corrosiva. Se o produto for ingerido, 
não induzir vômito. Imediatamente fazer a diluição fornecendo à vítima grandes quantidades 
de água. Se ocorrer vômito espontâneo, manter a vítima em local com ar fresco e fornecer 
mais água. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE. 
Observação Importante: Nunca fornecer nada pela boca, se a vítima estiver inconsciente. 

Inalação: Remover a vítima para ambiente com ar fresco. 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. 

Pele: Remover as roupas e sapatos contaminados, já debaixo do chuveiro de emergência 
ligado. Lavar continuamente a parte afetada com água abundante, por pelo menos 20 
minutos. Descartar sapatos contaminados que não sejam de borracha. Lavar as roupas antes 
de reusá-las. PROVIDENCIAR SOCORRO MÉDICO IMEDIATAMENTE.  

Notas ao médico: Em caso de ingestão faça lavagem gástrica com soro fisiológico em até 
três horas após a ocorrência. Não use neutralizante. Acompanhe o acidentado por 5 dias pelo 
menos. 

 
5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

• Meios de extinção: Não inflamável. Não combustível. Usar “spray” d’água para manter 
resfriados os locais de estocagem. 

• Procedimentos de combate ao fogo: 
Remover as pessoas não autorizadas. 
Utilizar equipamento de proteção respiratória autônomo, com pressão positiva, e vestimenta 
de proteção total. 
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Usar água para manter resfriados os locais de estocagem do produto, evitando a entrada de 
água dentro desses recipientes. 

• Riscos de fogo e explosão: 
Ponto de fulgor: Não inflamável. 
Ponto de auto-ignição: Não inflamável. 
Riscos: O Contato direto com a água pode causar violenta reação exotérmica. 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

• Precauções com as pessoas: 
Evacuar do local o pessoal não envolvido no atendimento à emergência. 

• Proteções individuais para atendimento de vazamento: 

Respiratórias: Usar proteção respiratória adequada onde houver possibilidade da presença 
de contaminantes trazidos pelo ar. 

Olhos/Face: Usar óculos de segurança, usar proteção facial total (sobre os óculos) quando 
houver risco de respingo do produto. 

Pele: Usar luvas quimicamente resistentes, tais como borracha, neoprene ou PVC. Usar 
vestimenta de proteção para minimizar o contato com a pele. Quando houver possibilidade de 
contato com o produto, usar macacão de proteção total e botas de material quimicamente 
resistente ao Hidróxido de Sódio. 
As vestimentas para o trabalho padrão devem ser fechadas nas áreas do pescoço e pulsos. 
Lave as vestimentas contaminadas e seque-as antes usá-las novamente. Descartar os 
calçados que não possam ser descontaminados. 

Chuveiro de emergência e lava-olhos: É indispensável a existência destes dispositivos nas 
áreas de manuseio do Hidróxido de Sódio Líquido. 

Observação importante: Manter esses equipamentos sempre testados e em condições de 
uso. Assegurar que sejam alimentados por água limpa ou potável. 

• Precauções com o meio ambiente: 

Em caso de vazamento, isole a área do local do acidente. 
Conter o Hidróxido de Sódio, prevenindo, descargas em córregos, esgotos, bueiros ou cursos 
d’água. 
Se o material estiver na forma líquida, conter o produto em diques, para o caso de grandes 
vazamentos bombear para locais apropriados ou para um “tanque pulmão”. Neutralizar com 
ácido. 
Controlar ou conter a perda de material volátil para a atmosfera. 
Grandes vazamentos podem requerer especiais considerações ambientais e uma possível 
evacuação. 
Os vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos órgãos ambientais, Polícia 
Rodoviária, Corpo de Bombeiros. 
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PERIGO: Este produto pode reagir violentamente com ácidos e água. 

• Procedimentos especiais: 

Se o material estiver na forma sólida (solidificação e/ou carbonatação da soda líquida) 
remover o material com uma pá. Se o material estiver na forma líquida, conter o produto em 
diques e para o caso de grandes vazamentos bombear para locais apropriados ou para um 
“tanque pulmão”. Neutralizar o resíduo restante com qualquer tipo de ácido diluído (ácido 
clorídrico ou ácido sulfúrico ou ácido acético). 

Em seguida, fazer a lavagem da área do derramamento com água em abundância, se ainda 
tiver presença de ácido adicionar uma camada de carbonato de sódio ou cal hidratada. 

Todo o material de limpeza deve ser removido para uma unidade de disposição ou 
tratamento apropriados, e conforme recomendação dos órgãos ambientais. 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

• Manuseio: 

Usar Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado. 

Evitar respirar névoas do produto. 

Manter o Hidróxido de Sódio longe do contato com açúcar, comidas e bebidas, há 
possibilidade de se formar, por redução, o perigoso gás monóxido de carbono, que pode 
causar até morte, por exposição sem controle ou sem medidas de segurança.  

Considerar, que mesmo vazios, os recipientes que já acondicionaram o produto têm resíduos 
e/ou vapores, e devem ser manuseados como se estivessem cheios. Estes recipientes não 
devem ser reutilizados para outros fins, podendo ser reciclados desde que totalmente 
descontaminados e/ou dispostos em local adequado. 

Evitar contato direto com o produto (olhos, pele, roupa, não ingerir o produto). 

Manter longe de ácidos, para se evitar possíveis reações violentas. 

Lavar-se por completo, após manuseio do Hidróxido de Sódio. Apesar de imediatamente 
após o seu contato, não causar dor ou ação visível, pode causar queimaduras. 

Descontaminar o equipamento de proteção individual, após, finalizados os trabalhos com o 
produto. 

Se houver adição muito rápida, ou sem agitação, que venha a elevar a concentração do 
produto no fundo do equipamento, poderá ocorrer uma excessiva geração de calor, 
resultando em perigoso borbulhamento, com imediata e violenta “erupção”, gerando 
respingos de solução de Hidróxido de Sódio de alta concentração. 

• Armazenagem: 

Manter os recipientes de Hidróxido de Sódio fechados e etiquetados adequadamente. 
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• Misturas perigosas: 

Quando o produto é misturado com água, gera-se uma considerável quantidade de calor. É 
recomendado o seguinte procedimento, para esta operação: 
Sempre usar todo o equipamento de proteção individual. 
Nunca adicionar água ao produto. 
Para efetuar dissoluções do produto sempre adicionar o Hidróxido de Sódio à água, 
vagarosamente,  e com constante agitação. 
Manter a mistura a 25 - 35º C, para assegurar que o produto está sendo completamente 
dissolvido, conforme está sendo adicionado. 

O Hidróxido de Sódio pode reagir violentamente com ácidos, aldeídos e vários outros 
produtos orgânicos. Recomenda-se o seguinte procedimento: 
Adicionar o produto a estes, muito vagarosamente e sob agitação constante. 
Se o produto for adicionado rapidamente, ou sem agitação, pode concentrar-se no fundo do 
tanque ou reator, e ocasionar excessiva geração de calor, resultando em perigoso 
borbulhamento da mistura com imediata e violenta “erupção”, gerando respingos de Hidróxido 
de Sódio de alta concentração. 

Sempre esvaziar e limpar recipientes, tanques ou outros equipamentos, que contenham 
resíduos, antes de adicionar o Hidróxido de Sódio, a fim de se prevenir possíveis reações 
explosivas entre o produto e o resíduo de natureza desconhecida. 

Todos os recipientes retornáveis devem ser expedidos de acordo com as recomendações do 
fornecedor e as recomendações dos órgãos federais, estaduais e municipais. Todo resíduo 
deve ser removido do recipiente e, então, feita a sua disposição. 

Evitar contato com alumínio, zinco, estanho e suas ligas. Evitar contato com couro, lã, ácidos, 
compostos orgânicos halogenados e compostos orgânicos nitrogenados. 
 

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

• Equipamentos de proteção Individual: 
Proteção das vias respiratórias: Usar proteção respiratória adequada onde houver 
possibilidade da presença de contaminantes trazidos pelo ar.  Para uso normal não é 
requerido nenhuma ventilação. 

Proteção dos olhos e face: É obrigatório o uso de óculos de segurança. 

Proteção das mãos: Usar luvas quimicamente resistentes, tais como borracha, neoprene ou 
PVC.  

Proteção da pele e do corpo: Avental, calça e sapatos. Os tipos de auxílios para proteção 
do corpo devem ser escolhidos especialmente segundo o posto de trabalho em função da 
concentração e quantidade de substância. Usar vestimenta de proteção para minimizar o 
contato com a pele. Quando houver possibilidade de contato com o produto, usar macacão 
de proteção total e botas de material quimicamente resistente ao Hidróxido de Sódio. As 
vestimentas para o trabalho padrão devem ser fechadas nas áreas do pescoço e pulsos. 
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Lave as vestimentas contaminadas e seque-as antes usá-las novamente. Descartar os 
calçados que não possam ser descontaminados. 

• Precauções especiais: Evitar a exposição maciça a vapores. Produtos químicos só 
devem ser manuseados por pessoas capacitadas e habilitadas. Os EPI’s devem possuir o CA 
(Certificado de Aprovação). Seguir rigidamente os procedimentos operacionais e de 
segurança nos trabalhos com produtos químicos. Nunca usar embalagens vazias (de 
produtos químicos) para armazenar produtos alimentícios. Nos locais onde se manipulam 
produtos químicos deverá ser realizado o monitoramento da exposição dos trabalhadores, 
conforme PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da NR-9. 

• Medidas de higiene: Roupas, luvas, calçados, EPI’s devem ser limpos antes de sua 
reutilização. Use sempre para a higiene pessoal: água quente, sabão e cremes de limpeza. 
Lavar as mãos antes de ir ao banheiro, comer ou beber. Não usar gasolina, óleo diesel... ou 
outro solvente derivado de petróleo para a higiene pessoal. Bons procedimentos operacionais 
e de higiene industrial ajudam a reduzir os riscos no manuseio de produtos químicos. 
 

9. PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 

• Estado físico: Líquido. 

• Aparência e odor: Líquido incolor transparente a levemente acinzentado e turvo; de 
aspecto viscoso; inodoro.  

• pH: 14,0 (solução com concentração > 7,5% em peso de NaOH). 

• Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças 
de estado físico: 
Ponto de congelamento: 12 °C (solução com 49 a 51% de NaOH em peso a 20 °C). 
Ponto de ebulição: 144 o C (solução com 49 a 51% de NaOH em peso a 20 °C). 
Ponto de fusão: Não aplicável. 

• Limites de explosividade: 
LEI: (limite de exposividade inferior):  Não aplicável. 
LES: (limite de explosividade superior): Não aplicável. 

• Pressão de vapor: 13 mmHg (solução com 49 a 51% de NaOH em peso a 60 °C).  

• Densidade: 1,50 a 1,55 g/cm3 (solução com 49 a 51% de NaOH em peso a 20 °C). 

• Densidade do vapor (ar=1): Não aplicável. 

• Solubilidade em água: Solúvel. 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

• Condições específicas: 
Estabilidade química: Produto estável. 
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• Condições a evitar: 
Materiais ou substâncias incompatíveis: Reage com água, ácidos, metais e outros.  
Evitar contato:  Deve-se evitar contato com estanho, alumínio, zinco e ligas que contenham 
esses metais, ou com metais na forma de pó; lã, couro, ácidos, compostos orgânicos 
halogenados, ou outros compostos orgânicos nitrogenados. 
Polimerização perigosas: Não ocorrem. 

 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

• Dados toxicológicos:  
LD50 – agudo dermal (coelho): 1.350 mg/Kg 
Irritação primária da pele (coelho): Severa 
Irritação primária dos olhos (coelho): Severa 
 

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

• Dados ecológicos: 

Peixes: LC50 (96 horas) “Fathead Minnow”:  179 mg/L 

Invertebrados: EC50 (48 horas) Pulga d’água: 42 mg/L 

Anfíbios: Não há dados disponíveis. 

Plantas aquáticas: EC50 (96 horas) “Green Algae”: 41 mg/L 

Animais: LD50 (ip): rato: 40 mg/L 
                LCL0 (oral): coelho: 500 mg/L 

Abreviações e outros termos usados neste item: 
LC50 (Lethal Concentration – 50%) = Concentração letal a 50% da população exposta ao produto. 
EC50 (Effect Concentratrion – 50%) = Concentração que causa efeito em 50% da população  em 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 (intraperitonial). 
LDL0 (Lowest Published Lethal Dose) = Menor dose letal publicada em literatura especializada. 

• Comentários: 
Este material revelou toxidade de baixa a moderada em testes de laboratório com organismos 
aquáticos. 
Este material é fortemente alcalino. 
Se houver vazamentos em leitos de água, o Hidróxido de Sódio poderá provocar aumento de 
pH, dependendo dos volumes de água e soda cáustica envolvidos. 
Organismos aquáticos tornam-se altamente estressados com valores de pH acima de 9. Para 
várias espécies aquáticas, valores de pH  acima de 10, são intoleráveis. 
Este composto não é bioacumulativo em organismos. 
Deve-se prevenir derrames acidentais do produto em ambientes terrestres ou aquáticos. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

• Métodos de tratamento e disposição: 

Produto: Recuperar e reutilizar o produto, antes de optar pela disposição, que deverá ser a 
última opção. Nunca descartar a hidróxido de sódio em esgotos, córregos ou no meio 
ambiente (córregos, terras, matas etc.). 

Resíduo: O descarte do produto, proveniente de neutralização, deve ser feito de acordo com 
regulamentação aplicável (federal, estadual ou municipal). 
Os materiais resultantes da descontaminação operacional podem vir a ser resíduos 
perigosos, é portanto, assunto para se especificar regulamentações. Acondicionamento, 
armazenagem, transporte e disposição de todo material (limpezas), e todo equipamento, ou 
recipiente contaminado, devem estar de acordo com todas as regulamentações federal, 
estadual e local aplicáveis. 

Embalagens: Eliminar todo o resíduo de recipientes contaminados de acordo com os 
regulamentos federais, estaduais, municipais locais e regulamentos de saúde e meio 
ambiente aplicáveis. 

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE 

• Regulamentações: Legislação Brasileira Decreto nº 96044, de 18/05/88 – 
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e Resolução N° 420 do 
Ministério dos Transportes. 

Número da ONU: 1824 

Nome apropriado para o embarque: HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO 
Número de Risco: 80 
Classe de Risco: 8 
Risco Subsidiário: Não aplicável 
 

15. REGULAMENTAÇÕES 

• Informações Específicas do Produto: 

Número da ONU e Nome: 1824 / Nome: Hidróxido de Sódio, Líquido.  

Rótulo de Risco:  
Fazer de acordo com a norma  ABNT, NBR-7500. 
Desenho do(s) rótulo(s): 
Rótulo de Risco: 
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• FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) em conformidade 
com o Decreto 2657 de 03.07.98/07.01, contém informações diversas sobre um determinado 
produto químico, quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Em alguns 
países, essa ficha é chamada de Material Safety Data Sheet - MSDS. A norma brasileira NBR 
14725, válida desde 28.01.2002, apresenta informações para a elaboração e o 
preenchimento de uma FISPQ. Apesar de não definir um formato fixo, esta norma estabelece 
que as informações sobre o produto químico devem ser distribuídas, na FISPQ, por 16 
seções determinadas, cuja terminologia, numeração e seqüência não devem ser alteradas. 

• Transporte de Produtos Perigosos: Decreto No 96.044, de 18/maio/1988 (Aprova o 
regulamento técnico para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras 
providencias). Resolução do Ministério dos Transportes No 420 de 12/Fev./2004, (aprova as 
instruções complementares ao regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos). 

 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Nos locais onde se manipulam produtos químicos deverá ser realizado o 
monitoramento da exposição dos trabalhadores, conforme PPRA (Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais) da NR-9. Funcionários que manipulam produtos químicos em geral, 
devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa Médico de Saúde 
Ocupacional) da NR-7. 

• As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e 
compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emiti-las. Os dados dessa Ficha referem-se 
a um produto específico e podem não ser válidos onde esse produto estiver sendo usado em 
combinação com outros.   
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1. - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA__________________________ 

 
Nome do produto: Hipoclorito de sódio. 
Código interno de identificação do produto: 20.1791.1.00.8. 

Nome da empresa: USIQUÍMICA DO BRASIL LTDA. 
Endereço: Rua da Lagoa, 431 – Cumbica – Guarulhos – SP. 

Telefone da empresa: (11)  3821-7000 – Tronco Chave. 

Telefones para emergências: SUATRANS - COTEC  - Emergência Ambiental. 
                                               DDG (0800) 0111-767  - (0800) 7071-767  - 24 HORAS. 

                                               193 – Bombeiros. 
 

Principais usos recomendados para a substância: Utilizado em estações de tratamento de água, 
em lavanderias, branqueamento no processo de papel e celulose, desinfetantes, sanitizantes e 
fungicidas. 
 

2. - IDENTIFICAÇÃO  DOS 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 e  
na pele. 

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. 

 
ELEMENTOS DO RÓTULO DADOS 

Identificação do produto e telefone 

de emergência do fornecedor. 

 

 

Nome comercial: HIPOCLORITO DE SÓDIO.  

Sinônimo: HIPOCLORITO EM SOLUÇÃO (NaClO). 

 

Telefone de emergência: SUATRANS - COTEC  - Emergência 

Ambiental. 

DDG (0800) 0111-767  - (0800) 7071-767  - 24 HORAS. 
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Composição química NaClO, mínimo 12%. 

Pictogramas de perigo 

  
 

 
Palavra de advertência 

 

 
PERIGO 

Frase de perigo Causa queimadura severa à pele e danos graves aos olhos.  
Causa danos oculares graves. 

Pode causar reações alérgicas à pele. 

Muito tóxico para a vida aquática.  
Quando inalado pode causar sintomas alérgicos, asma ou 

dificuldades de respiração.  
Pode causar irritação ao trato respiratório. 

 
Frases de precaução Ao manipular, utilize proteção respiratória com filtro para 

gases ácidos e proteção contra contato acidental (luva e 
avental de PVC, protetor facial ou capuz de PVC)  

Em caso de contato com a pele ou olhos, lave imediatamente 

a região com água em abundância por no mínimo 15 minutos.  
Mantenha afastado de material orgânico (madeira, tecido, 

combustível).  
Armazenar e manusear em ambiente ventilado, evitando a 

concentração de vapores.  

Este produto químico, sob certas condições, ao infiltrar-se no 
solo, contamina o lençol freático.  

Outras informações A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos 
(FISPQ) deste produto químico perigoso pode ser solicitada 

via telefone (11) 3821-7000, ou através do e-mail: 

laboratorio@usiquimica.com.br 
 

 

 

3.- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES_______________ 
 
Substância: NaClO (hipoclorito de sódio) em solução aquosa. 

Nome químico ou comum: Hipoclorito de sódio. 
Sinônimo: Hipoclorito. 

Composição: Soda cáustica (NaOH) - 1 % massa, cloreto de sódio (NaCl) - 14 % massa, 
Água - 71 % massa, hipoclorito de sódio – 14 % massa ( 12 a 14 ). 

Nº de Registro no CAS: 7681-52-9 

Impurezas que contribuem para o perigo: Não há. 

 

4. - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS___________________________________ 
 

Medidas de primeiros socorros: Remover a pessoa da área contaminada. Se estiver inconsciente, 
não dar nada para beber. 

Retirar as roupas e calçados contaminados. Encaminhar a pessoa para atendimento médico. 

 

mailto:laboratorio@usiquimica.com.br
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Inalação 
Remover a pessoa para um ambiente ventilado e mantê-la aquecida. 

Se houver dificuldade na respiração, administrar oxigênio. Se a pessoa sofrer parada respiratória, 
provocar 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. Providenciar socorro médico 

imediato. 
Contato com os olhos 

Lavar imediata e continuamente os olhos com água corrente durante 15 minutos no mínimo. Durante a 

lavagem, manter as pálpebras abertas para garantir a irrigação dos olhos e dos tecidos oculares. 
Providenciar socorro médico imediatamente. 

Ingestão 
O hipoclorito é um produto corrosivo. Se ingerido, não provocar vômito. 

Fazer a diluição imediatamente, fornecendo à pessoa grandes quantidades de água. Se ocorrer vômito 
espontâneo, fornecer água adicional e manter a vítima em local com ar fresco. Providenciar socorro 

médico imediato. 

Ações que a evitar: Fornecer leite ou outro produto a fim de neutralizar a ação do hipoclorito, aplicar 
pomadas ou colírios sem orientação médica. 

Principais sintomas e efeitos: A maioria das pessoas que ingerem o hipoclorito é por acidente, 
causando lesões no trato gastrointestinal ou devido à inalação do cloro gerado por contato com os 

sucos gástricos. 

Proteção para o prestador de socorros: Usar os EPIs indicados (ver seção 8). 
Notas para o médico: Tratar o choque sofrido. Tratar a inalação com oxigênio medicinal. O 

tratamento é sintomático, o alívio imediato e efetivo dos sintomas é o objetivo principal. 

 

5. - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO___________________________________ 

 
Meios de extinção apropriados: De pequenas proporções, usar extintores. De grandes proporções, 

água em forma de neblina ou espuma. 
Meios de extinção não recomendados: Direcionar jato de água direto para o produto. 

Perigos Específicos referentes às medidas: O contato com agentes redutores leva a reações 

violentas, podendo haver incêndio. 
Métodos especiais de combate a incêndio: 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. 

 

6. - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO_____ 
 

Precauções Pessoais: Usar óculos de proteção contra respingos, luvas, roupas de proteção e 
protetor facial. 

Evitar respirar os vapores do ácido. Lavar-se sempre após o manuseio do produto. 

Remoção das fontes de ignição 
Não aplicável (o hipoclorito não é combustível). 

Prevenção da inalação e do contato com pele, mucosa e olhos 
Usar os EPIs específicos e indicados na seção 8. 

Precauções ao meio ambiente: O hipoclorito para não afetar as vias aquáticas, precisa estar bem 
diluído. Soluções concentradas de hipoclorito devem ser mantidas longe de mananciais, rios, cursos 

d’água e esgotos, montando contenções com terra, areia ou outro material absorvente inerte. 

Procedimentos de emergência e sistemas de alarme: Em situações de emergência, dotar as 
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pessoas com proteção para o corpo, face, olhos, braços e mãos. Dificilmente haverá emanação de 
vapores, exceto no caso do fogo nas proximidades tenha atingido recipiente com hipoclorito, o qual 

após aquecido, desprenderá vapores tóxicos. 
Métodos para limpeza: Se possível pare o vazamento fazendo uso da proteção pessoal. Absorver o 

produto em material inerte e transferir os resíduos a seco para recipientes específicos. Se necessário, 

evacuar a área (grandes vazamentos). Informe o ocorrido ao órgão ambiental local. Lavar o local após 
a remoção dos resíduos, com grande quantidade de água. 

Neutralização 
Não adicione ácido para a 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. 
Prevenção de perigos 

Secundários: Afastar-se dos fumos gerados em caso de contato do produto com fogo, pois além da 
emanação de vapores tóxicos, há risco de explosão em caso de contato com agentes redutores, 

resultando em reações violentas. 

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: Não há diferenciação. 

 

7. - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO_______________________________________ 

 
Manuseio: Usar os EPIs apropriados (ver seção 8) para o manuseio do produto, inclusive no tocante 

aos resíduos gerados de contenções. 
Medidas técnicas: Identificar os recipientes que contém o hipoclorito em conformidade com o 

Decreto nº 96.044/88 e suas respectivas Portarias. Dotar o local de manuseio do produto com 

conjunto de chuveiro de emergência e lava olhos. O manuseio só deve ser feito com os EPIs indicados 
e sob condições de segurança. 

Prevenção da exposição do trabalhador 
Usar os EPIs 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 EPIs após o uso. Os EPIs devem ser aprovados para uso 

somente com os respectivos CAs – Certificado de Aprovação. 

Prevenção de incêndio e explosão 
O hipoclorito por si só não pega fogo. 

Precauções e orientações para manuseio seguro : Manusear os recipientes e embalagens 
fazendo uso dos EPIs adequados. Certificar-se que as embalagens estão identificadas e isentas de 

contaminantes. Evite respirar o vapor produzido pelo produto. 

Medidas de higiene apropriadas 
Sempre higienizar as mãos antes de manipular algum alimento, pois há risco de contaminação do 

alimento. Roupas contaminadas com hipoclorito devem ser lavadas e higienizadas antes do uso. 
Manter as luvas sempre isentas de umidade e descontaminadas. 

Inapropriadas 

Contato direto com o produto e/ou seus resíduos. 
Armazenamento: Evitar o armazenamento do hipoclorito com produtos incompatíveis. Armazenar em 

local fresco e seco. Os recipientes devem ser resistentes à corrosão (exemplo: titânio e material 
plásticos, tipo polietileno, polipropileno, PVC, reforçado com fibra de vidro, aço revestido com plástico 

reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol no produto. 
Condições de armazenamento adequadas 

Armazenar em local ventilado, fresco e isolado. Não fechar a tampa hermeticamente, porém ao 

movimentar o recipiente, fechar corretamente a tampa. 
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A evitar 
Armazenamento em recipientes metálicos sem revestimento e sob a da luz. Evitar a exposição ao 

sol e fonte de calor. 
Medidas técnicas 

Condições adequadas 

Materiais à base de plástico ou liga metálica revestida com borracha, devido à ação corrosiva do 
produto. Dotar a área de estocagem com contenção capaz de suportar a capacidade armazenada. 

Evitar a percolação do produto pelo solo, a fim de atingir as camadas subterrâneas do solo. Os tanques 
devem possuir dique de contenção de capacidade acima da capacidade do tanque de armazenamento. 

Sugere-se 1,5 vezes. 

Condições que devem ser evitadas 
Contato direto com concreto e ligas metálicas sem revestimento. 

Materiais para embalagens 
Recomendadas 

PVC, PEAD, PP, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas,  
Precauções e orientações para manuseio seguro: Manusear os recipientes e embalagens fazendo  

uso dos EPIs adequados. Certificar-se que as embalagens estão identificadas e isentas de 

contaminantes. Evite respirar o vapor produzido pelo produto. 
Medidas de higiene 

Apropriadas 
Sempre higienizar as mãos antes de manipular algum alimento, pois há risco de contaminação do 

alimento. Roupas contaminadas com hipoclorito devem ser lavadas e higienizadas antes do uso. 

Manter as luvas sempre isentas de umidade e descontaminadas. 
Inapropriadas 

Contato direto com o produto e/ou seus resíduos. 
Armazenamento: Evitar o armazenamento do Hipoclorito com produtos incompatíveis. Armazenar 

em local fresco e seco. Os recipientes devem ser resistentes à corrosão (exemplo.: titânio e material 

plásticos, tipo polietileno, polipropileno, PVC, reforçado com fibra de vidro, aço revestido com plástico 
reforçado com fibra de vidro). Evitar exposição direta do sol no produto. 

Condições de armazenamento adequadas 
Armazenar em local ventilado, fresco e isolado. Não fechar a tampa hermeticamente, porém ao 

movimentar o recipiente, fechar corretamente a tampa. 
A evitar 

Armazenamento em recipientes metálicos sem revestimento e sob a da luz. Evitar a exposição ao 

sol e fonte de calor. 
Medidas técnicas e condições adequadas 

Materiais à base de plástico ou liga metálica revestida com borracha, devido à ação corrosiva do 
produto. Dotar a área de estocagem com contenção capaz de suportar a capacidade armazenada. 

Evitar a percolação do produto pelo solo, a fim de atingir as camadas subterrâneas do solo. Os tanques 

devem possuir dique de contenção de capacidade acima da capacidade do tanque de armazenamento. 
Sugere-se 1,5 vezes. 

Condições que devem ser evitadas 
Contato direto com concreto e ligas metálicas sem revestimento. 

Materiais para embalagens recomendadas 
PVC, PEAD, PP, PTFE, resinas epóxi-éster vinílicas, resinas fenólicas, poliéster, borracha natural, 

neoprene e viton. 

Inadequados 
Aço carbono, alumínio, bronze, cádmio, chumbo, cobre, níquel, ferro galvanizado, latão, níquel, prata, 

zinco policarbonato, epóxi e concreto. 
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8. - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL__________________ 

 
Parâmetros de controle específicos 
Limite de exposição ocupacional 

Anexo 11 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78:0,8 ppm (como Cl2). 
Valor Máximo NR-15: 2,4 ppm (como Cl2). 

TLVs da ACGIH: 0,5 ppm (como Cl2). 

STEL da ACGIH: 1,0 ppm (como Cl2). 
LT da NIOSH: 0,5 ppm (como Cl2). 

STEL da NIOSH: 1,0 ppm (como Cl2). 
PEL da OSHA (valor teto): 1,0 ppm (como Cl2). 

STEL da AIHA: 5,8 ppm (como NaClO). 

Indicadores biológicos 
Não há. 

Medidas de controle de engenharia: Os tanques devem possuir dique de contenção de  
capacidade acima da capacidade do tanque de armazenamento. Sugere-se capacidade de 1,5 em 

relação à capacidade do tanque de estocagem. 
Equipamento de proteção individual apropriado 

Proteção dos olhos e face 

Óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, proteção facial. 
Proteção da pele e do corpo 

Avental em PVC ou em borracha, roupa antiácido (PVC ou outro material equivalente) e botas em 
borracha ou em PVC. 

Proteção respiratória 

Máscara (facial inteira ou semifacial) 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. 

Precauções Especiais 
Analisar o local da atividade previamente e os riscos envolvidos, para somente então, definir as 

medidas mitigadoras obrigatórias. 

 

9. - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS_____________________________________ 

 
Aspecto: Líquido, coloração amarela. 
Odor: Pungente, penetrante e irritante. 

pH: 12. 
Ponto de fusão: Não aplicável. 

Ponto de ebulição: 110,0 ºC (a 760 mmHg). 

Temperatura crítica: Não aplicável. 
Ponto de fulgor: Não aplicável. 

Inflamabilidade:  Produto não inflamável. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 

Limites inferior e superior de inflamabilidade: Produto não inflamável. 
Pressão de vapor: Não disponível. 

Densidade do vapor: Não disponível. 

Densidade: 1,20 g/cm3 (líquido a 20 ºC). 
Solubilidade em água:  Miscível. 

Solubilidade em solventes: Não disponível. 
Temperatura de autoignição: Produto não inflamável. 
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Viscosidade: Não disponível. 

 
10. - ESTABILIDADE E REATIVIDADE_______________________________________ 

 
Estabilidade química: Em condições normais de uso, é estável. 

Reatividade: Reage na presença de produtos oxidantes e redutores (ex.: sulfitos). 

Possibilidade de reações perigosas: 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 serem evitadas: Temperaturas altas e contato com metais e materiais e substâncias 

incompatíveis. 

Materiais ou substâncias incompatíveis: Concreto, metais, substâncias oxidantes e redutoras. 
Produtos perigosos na 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 de contato, 
e dos materiais e substâncias presentes. 

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

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 a formação de feridas. 

Contato com os olhos 
Cegueira. 

Toxicidade crônica: Não conhecida. 

Toxicidade aguda: Não conhecida. 
Principais sintomas: Não conhecidos. 

Substâncias que podem causar interação: Não disponível. 
Aditivos: Não disponível. Potenciação: Substâncias oxidantes e redutoras. Sinergia: Não disponível. 

 

12. - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS_________________________________________ 

 
Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto ecotoxicidade 
O hipoclorito não é sujeito à biodegradação, mas apresenta degradação por ação da luz solar, calor e 

ação de substâncias normalmente presentes no solo. Reage com material orgânico na água. 

Persistência e degradabilidade: Reage com material orgânico na água. Aumenta o DQO da água. 
Nos testes de laboratório, o hipoclorito apresentou toxicidade de leve a moderada para os organismos 

aquáticos. É fortemente alcalino, e se for despejado sobre a água, haverá aumento do pH. Algumas 
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espécies de organismos aquáticos, não resistem a meios líquidos com pH acima de 9. 
Potencial bioacumulativo: O hipoclorito não se bioacumula nos organismos. 

Mobilidade no solo 
Devido o seu elevado pH, pode penetrar no solo e atingir as camadas subterrâneas do solo. 

Outros efeitos adversos: Espécie ratos – via oral (DL50): 8,91 g/kg. 

 

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 EPIs indicados 

para a atividade. Conter o derramamento, recolhendo-o para o descarte, de acordo com os critérios 
ambientais legais. 

Produto 

Não permitir que soluções concentradas de hipoclorito de sódio sejam lançadas para esgotos e/ou 
cursos d´água. Absorventes à base de pó de serra, não servem para absorver soluções de Hipoclorito. 

Se o vazamento for pequeno, recolher em recipientes adequados e descartar após a neutralização. 
Para contenção e absorção, usar absorventes inorgânicos como; terra, areia, argila, diatomita, etc. 

Restos de produtos 
Os resíduos resultantes são denominados como classe 1, e podem ser enviados para áreas de 

retenção. Após diluídos, monitorar o pH, e lançar. 

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. 

 

14. - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE__________________________________ 

 
Regulamentações Nacionais e Internacionais Terrestre 
ANTT – Agência Nacional de Transporte Terrestre. 

Hidroviário 
IMDG – Código Internacional de Transporte Marítimo de Substâncias Perigosas. 

IMO – Organização Internacional Marítima. 
ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviário. 

DPC – Departamento de Portos e Costas. 

Aéreo 
IATA – Associação International de Transporte Aéreo. 

DAC – Departamento de Aviação Civil. 
Produto classificado como perigoso para o transporte: 

Número da ONU: 1791. 

Nome apropriado para embarque: HIPOCLORITO, SOLUÇÃO. 
Classe de risco: 8. 

Número de risco: 80. 
Grupo de embalagem: II. 

Regulamentações adicionais: Ver seção 16.– 
 

15. – REGULAMENTAÇÕES_________________________________________________ 
Regulamentações específicas para o transporte 

Decreto Lei nº 96.044 de 18/MAI/1988, que trata da regulamentação do transporte de produtos 

perigosos. 
Resolução nº 420 de 12/FEV/2004 da ANTT, que trata de instruções complementares ao regulamento 
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do transporte terrestre de produtos perigosos. 
NBR-7500 da ABNT, que normatiza os símbolos de riscos e manuseio para o transporte e 

armazenagem de materiais. 
NBR-7501 da ABNT, que normatiza a terminologia utilizada no transporte de produtos perigosos. 

NBR-7502 da ABNT, que normatiza a classificação do transporte de produtos perigosos. 

NBR-7503 da ABNT, que normatiza a ficha de emergência para o transporte de produtos perigosos – 
características e dimensões. 

NBR-9735 da ABNT, que normatiza o conjunto de equipamentos para emergências no transporte de 
produtos perigosos. 
 

16. - OUTRAS INFORMAÇÕES_________________________________________ 
 
Informações importantes mas não especificamente descritas às seções anteriores: 

Pode causar queimaduras graves à pele. Pode causar cegueira. Irritante às vias respiratórias. 
Em contato com metais, libera oxigênio. Não aquecer os recipientes. 

Informações complementares: Recomenda-se a leitura desta FISPQ antes do manuseio do 
produto. O treinamento sobre o produto é de suma importância para o manuseio seguro do 

mesmo. 

Referências bibliográficas 
1. MSDS - Material Safety Data Sheet da Occidental Chemical Corporation. 

2. Manuais Técnicos da ABICLOR (Associação Brasileira da Indústria de Álcalis e Cloro 
derivados). 

3. Panfletos do Chlorine Institute. 

4. Manual Básico de Rotulagem de Produtos Químicos (AssociQuim/SincoQuim) - Agosto/1998 
5. Manual de Produtos Químicos Perigosos da CETESB. 

6. NIOSH Manual of Analytical Methods. 
7. NR – 15 (MTE). 

8. Manual de Autoproteção para o Manuseio e Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 

(PP11) - 11ª Edição, 30.06.2011. 
9. NBR-14725 da ABNT, versão corrigida 2 de Outubro/2010 (GHS). 

Legendas e abreviaturas: 
OSHA – Occupational Safety and Health Administration. 

NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health. 
ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygiene. 

CAS – Chemical Abstract Service. 

TLV – Threshold Level Value. 
PEL – Permissible Exposure Level. 

LT – Limite de Tolerância. 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego. 

NR – Norma Regulamentadora. 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR – Norma Técnica Brasileira. 



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 1/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA INTERLIGAÇÃO À LINHA TRONCO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
OBS: Diâmetro das linhas 
no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

1  Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 
 
P=100 kgf/cm² 
T = 19-40ºC 
 

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 
 

2  

Grande vazamento de 
gás natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por 
choque mecânico. 
(Ex: queda ou 
movimentação de 
carga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

 
 
 
 
 

3  



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 2/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA FILTRAGEM 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
• OBS: Diâmetro das linhas 

no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

4  

• Furo nos filtros devido 
a corrosão 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

5  

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 
 

6  

Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 
 

• Falha no duplo 
bloqueio durante a 
drenagem do filtro  
devido a erro 
operacional 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

 
 
 
 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
• Manter treinamento operacional 
 
 

7  



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 3/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA FILTRAGEM 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• Falha intrínseca na 
válvula de segurança 
(PSV) 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Inspecionar, manter e testar os equipamentos de 
segurança  

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

 
 
 

8  

• Ruptura da linha de 
instrumentação devido 
a erro humano 
(manutenção) ou 
sobrepressão 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de movimentação de 
material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Seguir procedimentos de manutenção 
 

9  

Grande vazamento de 
gás natural 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por choque 
mecânico. (Ex: queda 
ou movimentação de 
carga) 

 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo procedimentos 

de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

 
 
 

10  



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 4/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA FILTRAGEM 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

 • Ruptura do filtro 
devido a choque 
mecânico (p. exp. 
queda ou 
movimentação de 
carga com 
equipamento não 
apropriado) 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo procedimentos 

de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

 
 

11  

 



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 5/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA AQUECIMENTO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
• OBS: Diâmetro das 

linhas no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

12  Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 

13  

Grande vazamento de 
gás natural 
 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por 
choque mecânico. 
(Ex: queda ou 
movimentação de 
carga) 
 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

 

14  



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 6/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA AQUECIMENTO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: AQUECEDOR 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• Furo na linha, 
serpentina ou trocador 
de calor devido a 
corrosão  

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
• Realizar tratamento da água do aquecedor  

(água desmineralizada) 
 

15  

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

 

16  

Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 

• Falha durante a purga 
do aquecedor com 
acúmulo de gás 
natural na câmara de 
combustão devido a 
erro operacional ou 
falha mecânica 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Manter treinamento operacional 
 
 

17  



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 7/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA AQUECIMENTO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: AQUECEDOR 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de 
gás natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ruptura do aquecedor 
devido a choque 
mecânico (p. exp. 
queda ou 
movimentação de 
carga com 
equipamento não 
apropriado) 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

 

18  

 



 
ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 8/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA REGULAGEM E LIMITAÇÃO DE PRESSÃO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
OBS: Diâmetro das linhas 
no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

19  

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 
 

20  

Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 
 

• Ruptura da linha de 
instrumentação 
devido a erro humano 
(manutenção) ou 
sobrepressão ou falha 
de material 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de movimentação de 
material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Treinamento operacional 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 9/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA REGULAGEM E LIMITAÇÃO DE PRESSÃO 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de 
gás natural 
 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por 
choque mecânico. 
(Ex: queda ou 
movimentação de 
carga) 

 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 10/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA MEDIÇÃO E LIMITAÇÃO DE VAZÃO  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO /MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
OBS: Diâmetro das linhas 
no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
 

23  Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 

• Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

 
 

24  

Grande vazamento de 
gás natural 
 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por 
choque mecânico. 
(Ex: queda ou 
movimentação de 
carga) 

 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D III RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 11/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA SUPRIMENTO DE GÁS PARA EQUIPAMENTOS E 
INSTRUMENTOS 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Pequeno e médio 
vazamento de gás 
natural 

• •Furo nas linhas de 
interligação entre 
válvulas e 
equipamentos devido 
à corrosão 

 
• OBS: Diâmetro das 

linhas no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de manutenção da 
pintura das instalações aéreas 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
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 • Má vedação de 
flanges, válvulas, 
conexões e demais 
acessórios de linha 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema de controle local operacional 
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 • Falha intrínseca nas 
válvulas de alívio 
(aberta) 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

 
 

• Perda de produto para 
atmosfera  

C I RB • Inspecionar, manter e testar os equipamentos 
de segurança 

• Realizar periodicamente inspeção / manutenção 
de equipamentos linhas e acessórios 

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 
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 • Ruptura da linha de 
instrumentação 
devido a erro humano 
(manutenção) 

 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 

manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

 
 
 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir os procedimentos de movimentação de 
material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  

• Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Treinamento operacional 
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ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 12/12 

INSTALAÇÃO Ponto De Entrega UTE Santa Cruz (ROLUGI) SISTEMA SUPRIMENTO DE GÁS PARA EQUIPAMENTOS E 
INSTRUMENTOS 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

PERIGOS CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de 
gás natural 
 

• Ruptura das linhas de 
interligação, das 
válvulas e dos 
acessórios por 
choque mecânico. 
(Ex: queda ou 
movimentação de 
carga) 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Sistema Supervisório 
 
Salvaguardas 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência de 

incêndio / explosão  

D II RB • Manter o Sistema SCADA e o Sistema de 
controle local operacionais 

• Acionar o Plano de Resposta à Emergência - 
PRE 

• Registrar e investigar as causas de acidentes 
• Prever a realização de simulados de 

emergência 
• Realizar serviços/ obras seguindo 

procedimentos de execução 
• Seguir os procedimentos de movimentação de 

material e equipamentos na área do Ponto de 
Entrega  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 1/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Gás Natural – Recebimento da UTE 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Do recebimento do gás natural (saída do Ponto de Entrega) 
até a turbina a gás 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

 PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Pequeno e médio 
vazamento de gás natural 
devido a furo na linha de 
alimentação (trecho 
enterrado) 
 
 
P=100 kgf/cm² 
T = 19-40ºC 
 

• Falhas no revestimento 
(pintura) – Corrosão 
 
 
OBS: Diâmetro das linhas 
no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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Grande vazamento de gás 
natural devido à ruptura da 
linha de alimentação 
(trecho enterrado) 
 
 

• Choque mecânico por 
ex. escavações dentro da 
unidade 
 
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Alarme de pressão 
baixa 
• Sistema automático de 
parada de compressores, 
fechamento da válvula de 
suprimento e abertura das 
válvulas vent’s (suspiro); 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Brigada de incêndio; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência 
de incêndio / explosão 

D II RB • Sinalizar a presença do duto dentro da instalação 
• Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
• Acionar o Plano de Ação de Emergência.  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 2/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Gás Natural – Recebimento da UTE 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Do recebimento do gás natural (saída do Ponto de Entrega) 
até a turbina a gás 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

 PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Pequeno e médio 
vazamento de gás natural 
devido a furo na linha de 
alimentação (trecho aéreo) 
 

• Falhas no revestimento 
- Corrosão 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente 
• Inspeção rotineira da operação da usina; 
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Pequeno e médio 
vazamento de gás natural 
em válvulas e conexões 

• Má vedação ou 
desgaste natural das 
vedações  

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perda de produto para 
atmosfera 
 

C I RB • Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente 
• Inspeção rotineira da operação da usina; 
•  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 3/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Gás Natural – Recebimento da UTE 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Do recebimento do gás natural (saída do Ponto de Entrega) 
até a turbina a gás 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

 PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de gás 
natural devido à ruptura da 
linha de alimentação  
 
 

• Choque mecânico 
devido por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida  
 
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Alarme de pressão 
baixa 
• Sistema automático de 
parada de compressores, 
fechamento da válvula de 
suprimento e abertura das 
válvulas vent’s (suspiro); 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Brigada de incêndio; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência 
de incêndio / explosão 

D III RB • Sinalizar a presença do duto dentro da instalação 
• Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
• Acionar o Plano de Ação de Emergência.  
• Inspeção rotineira da operação da usina; 
•  
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Pequeno e médio 
vazamento de gás natural 
através de válvulas, juntas 
e acessórios na estação de 
filtragem e desumificação 
 

• Má vedação ou 
desgaste natural das 
vedações 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 

• Perda de produto para 
atmosfera 
 

C I RB • Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente 
• Inspeção rotineira da operação da usina; 
•  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 4/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Gás Natural – Recebimento da UTE 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Do recebimento do gás natural (saída do Ponto de Entrega) 
até a turbina a gás 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

 PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de gás 
natural devido à ruptura de 
vaso de pressão / filtros  

• Choque mecânico 
devido por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Alarme de pressão 
baixa 
• Sistema automático de 
parada de compressores, 
fechamento da válvula de 
suprimento e abertura das 
válvulas vent’s (suspiro); 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Brigada de incêndio; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Área isolada por cercas 
de proteção; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência 
de incêndio / explosão 

D II RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
• Acionar o Plano de Ação de Emergência.  
•  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 5/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Turbina a gás 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Da derivação em mangotes flexíveis até as câmaras de 
combustão 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Pequeno e médio 
vazamento de gás natural 
em válvulas e conexões 

• Má vedação ou 
desgaste natural das 
vedações de linhas e 
mangotes 
 
OBS: Diâmetro das linhas 
no trecho: 10”” 

Detecção 
• Olfativo 
• Auditivo 
• Detectores de gás no 
compartimento da turbina 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Alarme de 
concentração de gás com 
desarme da turbina; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Perda de produto para 
atmosfera  

D I RB • Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 6/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Turbina a gás 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES: Da derivação em mangotes flexíveis até as câmaras de 
combustão 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Grande vazamento de gás 
natural devido à ruptura de 
mangote flexível 
 

• Sobrepressão ou 
vibração excessiva  
 
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
• Auditivo 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Alarme de pressão 
baixa 
• Sistema automático de 
parada de compressores, 
fechamento da válvula de 
suprimento e abertura das 
válvulas vent’s (suspiro); 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Sistema pressurizado 
de CO2 no compartimento 
da turbina; 
• Brigada de incêndio; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Exaustores localizados 
no teto do compartimento 
retirando toda a massa 
explosiva que possa 
formar no compartimento 
da turbina; 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 
 
 

• Perda de produto 
• Possibilidade de ocorrência 
de incêndio / explosão 

D II RB • Sinalizar a presença do duto dentro da instalação 
• Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de treinamento para as situações 
de emergência; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
• Acionar o Plano de Ação de Emergência.  
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 7/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Sistema de lubrificação da turbina a gás e gerador 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  O sistema de lubrificação da turbina a gás e do gerador é 
único. 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Indisponibilidade do 
sistema de lubrificação da 
turbina a gás e do gerador 

• Falha das bombas para 
lubrificação de mancais 

Detecção 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Bombas de backup (AC 
e DC) 
• Alarme de pressão 
baixa do sistema; 
• Alarme de entrada da 
bomba backup AC e DC; 
• Desarme da turbina por 
baixa pressão de óleo 
lubrificante. 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 

• Aumento da temperatura nos 
mancais; 
• Parada da turbina; 
 

C I RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir o manual de procedimentos do fabricante. 
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 • Filtro com acúmulo de 
sujeira  

Detecção 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Alarme de pressão 
baixa do sistema; 
• Alarme de pressão 
diferencial no filtro; 
• Filtro de backup; 
• Desarme da turbina por 
baixa pressão de óleo 
lubrificante. 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 
 

• Aumento da temperatura nos 
mancais; 
• Parada da turbina; 
 

C I RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir o manual de procedimentos do fabricante. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 8/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Sistema de lubrificação da turbina a gás e gerador 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  O sistema de lubrificação da turbina a gás e do gerador é 
único. 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

 • Falha no sistema de 
resfriamento de óleo 
lubrificante 

Detecção 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Alarme de alta 
temperatura do sistema; 
• Ventiladores de 
resfriamento; 
• Válvula controladora de 
temperatura; 
• Desarme da turbina por 
alta temperatura de óleo 
lubrificante. 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 

• Aumento da temperatura nos 
mancais; 
• Parada da turbina; 
 

C I RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir o manual de procedimentos do fabricante. 
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 • Vazamento devido a má 
vedação ou desgaste 
natural das vedações 

Detecção 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Bombas de backup (AC 
e DC) 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
• Alarme de pressão 
baixa do sistema; 
• Alarme de entrada da 
bomba backup AC e DC; 
• Desarme da turbina por 
baixa pressão de óleo 
lubrificante. 
 

• Aumento da temperatura nos 
mancais; 
• Parada da turbina; 
 

C I RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de inspeções operacionais; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir o manual de procedimentos do fabricante. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 9/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Sistema de lubrificação da turbina a gás e gerador 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  O sistema de lubrificação da turbina a gás e do gerador é 
único. 

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

 • Ruptura devido a 
choque mecânico por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida 

Detecção 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Bombas de backup (AC 
e DC) 
• Alarme de pressão 
baixa do sistema; 
• Alarme de entrada da 
bomba backup AC e DC; 
• Desarme da turbina por 
baixa pressão de óleo 
lubrificante. 
• Procedimento de 
inspeções operacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aumento da temperatura nos 
mancais; 
• Parada da turbina; 
 

D I RB • Contratar mão de obra qualificada; 
• Seguir procedimento de manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir o manual de procedimentos do fabricante. 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 10/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Transformadores 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Aquecimento do 
transformador 

• Curto circuito entre 
espiras 

Detecção 
• Visual 
• Sistema supervisório 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Brigada de incêndio; 
• Dique de contenção na 
área do transformador ; 
• Alarme de alta 
temperatura de 
advertência e de urgência; 
• Grupo de ventiladores e 
bombas para recirculação 
do óleo; 
Análise periódica do óleo 
isolante.  

• Aumento de temperatura no 
transformador 
• Possibilidade de Incêndio 
•  Acionamento dos 
ventiladores;  
 

C I RB • Seguir o procedimento de inspeção, manutenção e 
ensaios dos transformadores; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc); 
• Realizar análise periódica de óleo isolante; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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 • Nível baixo de óleo 
gerando aquecimento 

Detecção 
• Visual 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Dique de contenção na 
área do transformador ; 
• Alarme de alta 
temperatura de 
advertência e de urgência; 
• Grupo de ventiladores e 
bombas para recirculação 
do óleo; 
• Análise periódica do 
óleo isolante.  

• Aumento de temperatura no 
transformador 
• Acionamento dos 
ventiladores;  
 

C I RB • Seguir o procedimento de inspeção, manutenção 
e ensaios dos transformadores; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc); 
• Realizar análise periódica de óleo isolante; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 11/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Transformadores 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Incêndio do Transformador • Sobrecarga brusca no 
equipamento 

Detecção 
• Visual 
• Auditiva 
• Olfativa 
 
Salvaguardas 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Sistema de combate a 
incêndio; 
• Brigada de incêndio; 
• Dique de contenção na 
área do transformador ; 
• Alarme de alta 
temperatura de 
advertência e de urgência; 
• Grupo de ventiladores e 
bombas para recirculação 
do óleo; 
• Análise periódica do 
óleo isolante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Queima do óleo; 
• Vazamento do óleo isolante;  
 

D I RB • Seguir o procedimento de inspeção, manutenção e 
ensaios dos transformadores; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de segurança (alarmes, sensores, 
válvulas, etc); 
• Realizar análise periódica de óleo isolante; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 12/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Sistema de tratamento de água  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Vazamento de ácido 
concentrado devido à 
ruptura da linha de 
transferência 

• Falha material / 
desgaste e falha da 
proteção 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
 

• Parada do sistema de 
regeneração da resina catiônica 
do sistema de desmineralização; 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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Vazamento de ácido 
concentrado devido à 
ruptura do tanque de 
armazenamento 

• Choque mecânico 
devido por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida  
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 

• Parada do sistema de 
regeneração da resina catiônica 
do sistema de desmineralização; 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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Vazamento de hidróxido de 
sódio concentrado devido à 
ruptura da linha de 
transferência 

• Falha material / 
desgaste e falha da 
proteção 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 

• Parada do sistema de 
regeneração da resina aniônica 
do sistema de desmineralização 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de controle e instrumentação; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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 ANÁLISE PRELIMINAR DE PERIGOS - APP  

CLIENTE ROLUGI Revisão 0 DATA Jan / 2016 FOLHA 13/13 

INSTALAÇÃO Usina Termelétrica Santa Cruz SISTEMA Sistema de tratamento de água  

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Memorial Descritivo e Fluxogramas OBSERVAÇÕES:  

PARTICIPANTES ROLUGI e Eidos do Brasil; ver lista em anexo. 
 

 

PERIGO CAUSAS DETECÇÕES /  
SALVAGUARDAS EFEITOS CAT.  

PROB. 
CAT. 

CONS. 
CAT 

RISCO MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGADORAS HIPÓTESE 
ACIDENTAL 

Vazamento de hidróxido de 
sódio concentrado devido à 
ruptura do tanque de 
armazenamento 

• Choque mecânico 
devido por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida  
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 

• Parada do sistema de 
regeneração da resina aniônica 
do sistema de desmineralização; 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de controle e instrumentação; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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Vazamento de hipoclorito 
de sódio concentrado 
devido à ruptura da linha de
transferência 

• Falha material / 
desgaste e falha da 
proteção 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
 

• Parada do sistema de 
tratamento e lançamento de 
efluentes. 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de controle e instrumentação; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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Vazamento de hipoclorito 
de sódio concentrado 
devido à ruptura do tanque 
de armazenamento  

• Choque mecânico 
devido por ex: 
movimentação de carga 
de maneira indevida  
 

Detecção 
• Visual 
• Olfativo 
 
Salvaguardas 
• Brigada de emergência; 
• Elaboração de APR / 
DDS antes da execução 
da atividade; 
• Procedimento de 
manutenção dos 
equipamentos e linhas; 

• Parada do sistema de 
tratamento de água; 

D I RB • Seguir programa de inspeção e manutenção dos 
equipamentos e linhas; 
• Seguir programa de inspeção manutenção e teste 
dos sistemas de controle e instrumentação; 
• Registrar e investigar as causas do acidente; 
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C SIMULAÇÕES 

 

Nas páginas seguintes apresentamos as simulações realizadas para a 

Termelétrica de Santa Cruz (ROLUGI). 

 

Como os programas utilizados não possuem versão em português, foram 

elaboradas as tabelas a seguir: 

 

Tabela C - 1: Dados de entrada para o modelo de dispersão 

Dados de Entrada  
Modelo de Gás Neutro - Contorno de Concentração 

Parâmetros e unidades Considerações 

Neutral gas, instantaneous 
release, concentration 

contour 

Gás neutro, vaz. instantâneo, 
contorno de concentração 

Cálculo da distância 
alcançada pelo LEL 

Case description Caso em estudo Nome da(s) hipótese(s) 

Chemical name Nome do produto químico 
Nome do produto químico 

envolvido  

Total mass released Massa total liberada 
Massa estimada =  

Vazão * tempo 

Ambient temperature Temperatura ambiente (
oC) 

Vem da tabela de dados de 
entrada 

Length source in the wind 
direction 

Comprimento da fonte na direção do 
vento (m) 

Fonte pontual = 0 m 

Width source perpendicular 
to wind direction 

Largura da fonte perpendicular ao 
vento (m) 

Fonte pontual = 0 m 

Height source Altura da fonte (m) 
No solo (ou próximo) = 0 m 

Linhas aéreas = 1 m 

Height leak above ground 
level 

Altura do vazamento acima do nível 
do solo (m) 

No solo (ou próximo) = 0 m 
Linhas aéreas = 1 m 

Pasquill stability class Classe de estabilidade de Pasquill 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Wind speed at 10 m height 
Velocidade do vento a 10 m de 

altura (m/s) 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Roughness length 
description 

Descrição do comprimento da 
rugosidade 

3,0 m 

Height (Zd) Altura Zd (m) 
Altura de interesse  

(solo = 0 m) 

Time t after start release 
Tempo t depois do início da 

liberação (s) 
Conforme TNO - 20 segundos 

Predefined concentration Concentração predefinida (mg/m
3
) 

LEL - limite inferior de 
inflamabilidade 

Threshold concentration Concentração limite (mg/m
3
) 

Concentração de interesse 
(LEL-limite inferior de 

inflamabilidade) 
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Dados de Entrada  
Modelo de Gás Neutro - Contorno de Concentração 

Parâmetros e unidades Considerações 

X-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

X - Coordenada da liberação (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a  imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Y-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

Y - Coordenada da liberação(m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Predefined wind direction Direção predefinida do vento  
Sul (vento proveniente da 
esquerda do vazamento) 

Wind comes from  
(West = 180 degrees) 

Direção proveniente do vento 
(graus) 

NE e SO 
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Tabela C - 2: Dados de entrada para o cálculo da Massa nas Condições de 

Inflamabilidade. 

Dados de Entrada  
Cálculo da Massa nas Condições de Inflamabilidade 

Parâmetros e unidades Considerações 

Neutral gas, instantaneous 
release, explosive mass 

Gás neutro, vaz. instantâneo, massa 
explosiva 

Cálculo da massa em 
condições de 

inflamabilidade 

Case description Estudo de caso Nome da(s) hipótese(s) 

Chemical name Nome do produto 
Nome do produto químico 

envolvido  

Total mass released Massa total liberada 
Massa estimada =  

Vazão * tempo 

Length source in the wind 
direction 

Comprimento da fonte na direção do 
vento 

Fonte pontual = 0 m 

Source width Largura da fonte Fonte pontual = 0 m 

Length source in z-direction Comprimento da fonte na direção - Z 
No solo (ou próximo) = 0 m 

Linhas aéreas = 1 m 

Height leak above ground 
level 

Altura do vazamento acima do nível 
do solo 

No solo (ou próximo) = 0 m 
Linhas aéreas = 1 m 

Ambient temperature Temperatura ambiente 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Pasquill stability class Classe de estabilidade de Pasquill 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Wind speed at 10 m height 
Velocidade do vento a 10 m de 

altura 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Roughness length 
description 

Descrição do comprimento da 
rugosidade 

3,0 m 

Time t after start release 
Tempo t depois do início da 

liberação 
Conforme TNO - 20 segundos 

X-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

X - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Y-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

Y - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Predefined wind direction Direção do vento predefinida 
Sul (vento proveniente da 
esquerda do vazamento) 
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Tabela C - 3: Dados de entrada para o modelo de Explosão Multi-energia. 

Dados de Entrada 
Modelo de Explosão Multi-energia 

Parâmetros e unidades Considerações 

Multi energy explosion 
model 

Modelo multi-energia 
Calcula os efeitos da 

explosão 

Case description Estudo de caso Nome da(s) hipótese(s) 

Chemical name Nome do produto 
Nome do produto químico 

envolvido  

Ambient temperature Temperatura ambiente 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Total mass in explosive 
range 

Massa total nos limites de 
explosividade 

Vem do cálculo da massa 
nas condições de 
inflamabilidade 

Fraction of flammable cloud 
confined 

Fração da nuvem inflamável 
confinada 

30%  

Curve number Número da curva 5 

Distance from release (Xd) 
Distância do vazamento  

(Xd) (m) 
Distância de interesse a 

partir do vazamento 

Offset between release 
centre and cloud centre 

Distância entre o centro de liberação 
e o centro da nuvem 

0 m, para ignição no centro 
da nuvem 

Offset between cloud centre 
and explosion centre 

Distância entre o centro da nuvem e 
o centro de explosão 

0 m, para ignição no centro 
da nuvem 

X-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

X - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Y-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

Y - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Predefined wind direction  Direção do vento predefinida 
Sul (vento proveniente da 
esquerda do vazamento) 

Wind comes from (West = 
180 degrees) 

Direção do vento De onde vem o vento 

Calculate all contours for 
Cálculos de todos os contornos para 

(ver opções abaixo) 
Cálculo das distâncias para 

os níveis de interesse 

Overpressure level (lowest) 
for first contour plot 

Nível de sobrepressão para o 
primeiro contorno (mais baixo) 

Incluir os níveis de interesse 
para sobrepressão dentre as 

opções disponíveis 
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Tabela C - 4: Dados de entrada para o modelo de Radiação Térmica Emitida pelo Jato. 

Dados de Entrada 
Modelo de Radiação Térmica Emitida pelo Jato 

Parâmetros e unidades Considerações 

Chamberlain Model Modelo de Chamberlain  
Modelo de cálculo para 

radiação térmica emitida 

Case description Estudo de caso Nome da(s) hipótese(s) 

Chemical name Nome do produto 
Nome do produto químico 

envolvido  

Mass flow rate of the source Taxa de fluxo de massa para a fonte 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Height leak above ground 
level 

Altura do vazamento acima do nível 
do solo 

No solo (ou próximo) = 0 m 
Linhas aéreas = 1 m 

Initial pressure Pressão inicial 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Initial temperature Temperatura inicial 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Outflow angle in XZ plane 
(0°=horizontal ; 90°=vertical) 

Ângulo do vazamento no plano XZ 
(0°=horizontal; 90°=vertical) 

Vem da tabela de dados de 
entrada 

Wind speed at 10 m height 
Velocidade do vento a 10 m de 

altura 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Ambient temperature Temperatura ambiente 
Vem da tabela de dados de 

entrada  

Ambient relative humidity Umidade relativa do ambiente 
Vem da tabela de dados de 

entrada 

Fraction CO2 in atmosphere Fração de CO2 na atmosfera 0,03 % 

Distance from release (X) Distância do vazamento (m) 
Distância de interesse a 

partir do vazamento 

Exposure duration to heat 
radiation 

Duração da exposição à radiação de 
calor 

20 segundos  

Take protective effects of 
clothing into account? 

Levar em consideração os efeitos de 
proteção de roupas?  

Sim ou Não 
(valor adotado = não) 

X-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

X - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Y-coordinate of release (for 
mapping purposes) 

Y - Coordenada do vazamento (m) 
para mapeamentos 

Utilizada quando programa 
mapeia sobre a imagem  

(opção não utilizada = 0 m) 

Outflow angle in XY plane 
(0=X axis; 90=Y axis) 

Angulo do vazamento no plano XZ 
(0°=horizontal; 90°=vertical) 

Angulo do vazamento 
conforme o caso 
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C.1 Hipóteses Acidentais Nº 3, 10, 11, 14, 18, 22, 25, 35 e 37 
 
 
C.1.1 Cálculo da Taxa de Liberação 
 

Case description: D10 pol_100% 
Model: Gas Release From Long Pipeline (Wilson model)  
version: 5.06 (15/01/2016)  
Reference: Yellow Book 3rd Version 1997, Paragraph 2.5.2.5  
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
Use which representative step First 20% average (flammable) 
Initial temperature in equipment (°C) 19 
Initial (absolute) pressure in pipeline (bar) 100 
Pipeline length (km) 16 
Pipeline diameter (inch) 10 
Pipeline roughness (mm) 0,045 
Hole type Guillotine fracture 
Hole diameter (inch)  10  
Discharge coefficient (-) 1 
Time t after start release (s) 30 

   
Results   
Pipeline volume (m3) 810,73 
Initial mass in pipe (kg) 65821 
Mass flow rate at time t (kg/s) 78,59 
Model valid until time (s) 35,976 
Average mass flow rate (kg/s) 246,96 
...Based upon time (s) 30 
Maximum mass flow rate (kg/s) 965,02 
Representative release rate (kg/s) 845,25 
Representative outflow duration (s) 30 
 
Other information 
Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 
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C.1.2 Cálculo da Dispersão 
 

 Dia 
Case description: D10pol_100% (linked to dia) 
Model: Neutral Gas Dispersion: Explosive mass  
version: 5.14 (15/01/2016)  
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4  
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
Type of neutral gas release Semi-continuous 
Total mass released (kg)     
Mass flow rate of the source (kg/s) 78,59 
Duration of the release (s) 600 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Z-coordinate (height) of release (m) 0 
Length source in wind (x) direction (m) 0 
Length source in crosswind (y) direction (m) 0 
Length source in vertical (z) direction (m) 0 
Ambient temperature (°C) 25,8 
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class B (Unstable) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 3,32 
Latitude of the location (deg) 0 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) (1/m)     
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Mixing height (m)     
Stand. dev. of turbulent velocity in vertical direction (m/s)     
Stand. dev. of turbulent velocity in horizontal direction (m/s)     

Roughness length description 
Regular large obstacle 

coverage (suburb or forest). 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 
Time t after start release (s) 20 
Concentration averaging time (s) 20 
Integration tolerance (%) 0,1 
Use mass between LEL and UEL Yes 
Resolution of the time consuming graphs Medium 

   
Results   
Explosive mass at time t (kg) 525,6 
Height to LEL at time t (m) 18 
Length of cloud (between LEL) at time t (m) 68,575 
Width of cloud (between LEL) at time t (m) 19,345 
Offset between release location and LEL at time t (m) 0,01 
Maximum explosive mass (kg) 1039,3 
...at time tmem (s) 600 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached (s) 40,658 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max (s) 604,63 
Length of cloud (between LEL) at time tmem (m) 122,59 
Width of cloud (between LEL) at time tmem (m) 20,374 
Offset between release location and LEL at time tmem (m) 0,01 
Maximum area of explosive cloud (m2) 1968 
...at time tmac (s) 600 
Explosive mass at time tmac (kg) 1039,3 
Length of cloud (between LEL) at time tmac (m) 122,59 
Width of cloud (between LEL) at time tmac (m) 20,374 
Offset between release location and LEL at time tmac (m) 0,01 
Offset between release centre and cloud centre at time tmac (m) 61,305 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) -0,042167 
Mixing height used (m) 1500 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used (m/s) 2,9239 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used (m/s) 1,0312 
 
Other information 
Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 

 

 Noite 
Case description: D10 pol_100% (linked to noite) 
Model: Neutral Gas Dispersion: Explosive mass  
version: 5.14 (15/01/2016)  
Reference: Yellow Book (CPR-14E), 3rd edition 1997, Chapter 4  
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
Type of neutral gas release Semi-continuous 
Total mass released (kg)     
Mass flow rate of the source (kg/s) 78,59 
Duration of the release (s) 600 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Z-coordinate (height) of release (m) 1 
Length source in wind (x) direction (m) 0 
Length source in crosswind (y) direction (m) 0 
Length source in vertical (z) direction (m) 0 
Ambient temperature (°C) 21,7 
Meteorological data Pasquill 
Pasquill stability class D (Neutral) 
Wind speed at 10 m height (m/s) 3,21 
Latitude of the location (deg) 0 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) (1/m)     
Mixing height (m)     
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Stand. dev. of turbulent velocity in vertical direction (m/s)     
Stand. dev. of turbulent velocity in horizontal direction (m/s)     

Roughness length description 
Regular large obstacle 

coverage (suburb or forest). 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 
Time t after start release (s) 20 
Concentration averaging time (s) 20 
Integration tolerance (%) 0,1 
Use mass between LEL and UEL Yes 
Resolution of the time consuming graphs Medium 

   
Results   
Explosive mass at time t (kg) 242,04 
Height to LEL at time t (m) 15,7 
Length of cloud (between LEL) at time t (m) 73,951 
Width of cloud (between LEL) at time t (m) 13,003 
Offset between release location and LEL at time t (m) 0,01 
Maximum explosive mass (kg) 2770,6 
...at time tmem (s) 600 
Start time where 95% of maximum of explosive mass is reached (s) 102,02 
Time where explosive mass starts decreasing below 95% of max (s) 618,06 
Length of cloud (between LEL) at time tmem (m) 312,65 
Width of cloud (between LEL) at time tmem (m) 19,168 
Offset between release location and LEL at time tmem (m) 0,01 
Maximum area of explosive cloud (m2) 4717,2 
...at time tmac (s) 600 
Explosive mass at time tmac (kg) 2770,6 
Length of cloud (between LEL) at time tmac (m) 312,65 
Width of cloud (between LEL) at time tmac (m) 19,168 
Offset between release location and LEL at time tmac (m) 0,01 
Offset between release centre and cloud centre at time tmac (m) 156,34 
Inverse Monin-Obukhov length (1/L) used (1/m) 0 
Mixing height used (m) 500 
Stand. dev. of turbulent velocity in vert. direction used (m/s) 1,0842 
Stand. dev. of turbulent velocity in horiz. direction used (m/s) 0,7448 
 
Other information 
Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 

 

C.1.3 Cálculo da Sobrepressão  
 

 Dia  
Case description: D08 pol_100% (linked to dia) 
Model: Explosion (Multi Energy model)  
version: 5.03 (15/01/2016)  
Reference: Yellow Book CPR14E 3rd Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions  
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Total mass in explosive range (kg) 525,6 
Fraction of flammable cloud confined (-) 0,3 
Curve number 5 (Medium deflagration) 
Distance from release (Xd) (m) 500 
Offset between release point and cloud centre (m) 0 
Threshold overpressure (mbar) 100 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 

   
Results   
Confined mass in explosive range (kg) 157,68 
Total combustion energy (MJ) 7888,9 
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Peak overpressure at Xd (mbar) 10,34 
Peak dynamic pressure at Xd (mbar) 1,0151 
Pressure impulse at Xd (Pa*s) 47,06 
Positive phase duration at Xd (ms) 91,024 
Dist. from center mass of cloud at threshold overpressure (m) 52,073 
Blast-wave shape at Xd Shock Wave 

Damage (general description) at Xd 
No damage or very minor 

damage 

Damage to brick houses at Xd 

Damage to roofs, ceilings, 
minor crack formation in 

plastering, more than 1% 
damage to glass panels (1 - 

1.5 kPa) 

Damage to typical American-style houses at Xd 
No damage or very minor 

damage 

Damage to structures (empirical) at Xd 
No damage or very minor 

damage 
 
Other information 
Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 

 

 Noite 
 

Case description: D08 pol_100% (linked to noite) 
Model: Explosion (Multi Energy model)  
version: 5.03 (15/01/2016)  
Reference: Yellow Book CPR14E 3rd Edition - Chapter 5: Vapour cloud explosions  
 
Parameters 
Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
Ambient pressure (bar) 1,0151 
Total mass in explosive range (kg) 242,04 
Fraction of flammable cloud confined (-) 0,3 
Curve number 5 (Medium deflagration) 
Distance from release (Xd) (m) 500 
Offset between release point and cloud centre (m) 0 
Threshold overpressure (mbar) 100 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 

   
Results   
Confined mass in explosive range (kg) 72,612 
Total combustion energy (MJ) 3632,8 
Peak overpressure at Xd (mbar) 8,0907 
Peak dynamic pressure at Xd (mbar) 1,0151 
Pressure impulse at Xd (Pa*s) 28,504 
Positive phase duration at Xd (ms) 70,462 
Dist. from center mass of cloud at threshold overpressure (m) 40,212 
Blast-wave shape at Xd Shock Wave 

Damage (general description) at Xd 
No damage or very minor 

damage 

Damage to brick houses at Xd 
No damage or very minor 

damage 

Damage to typical American-style houses at Xd 
No damage or very minor 

damage 

Damage to structures (empirical) at Xd 
No damage or very minor 

damage 
 
Other information 
Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 
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C.1.4 Estimativa da radiação térmica – Jato de Fogo Horizontal 
 

 Dia 
Case description: D10pol_Horizontal (linked to Dia) 
Model: Jet Fire (Chamberlain model)  
version: 5.16 (15/01/2016)  
Reference: Chamberlain, G.A., Development in design methods for predicting thermal radiation from flares~Chem. Eng. 
Res. Des. Vol.65 July 1987 pagina 299 - 309~Cook,J. et al, A comprehensive program for the calculation of flame radiation 
levels~Loss Prev. in Process Ind. January 1990, vol.3 ~  
 
Parameters 

Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
(Calculated) Mass flow rate (kg/s) 78,59 
Exit temperature (°C) 19 
Exit pressure (bar) 100 
Hole diameter (inch) 10 
Hole rounding Rounded edges 
Discharge coefficient (-)  1  
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
Release height (Stack height) (m) 0 
Wind speed at 10 m height (m/s) 3,32 
Ambient temperature (°C) 25,8 
Ambient relative humidity (%) 69 
Flame temperature (°C) 1960 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Percentage of the flame covered by soot (%) 0 
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Distance from release (Xd) (m) 300 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Height of the receiver (m) 0 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 
Calculate contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 9,8 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 19,5 
Take protective effects of clothing into account     
Correction lethality protection clothing (-)     
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
Heat radiation damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))     
Heat radiation damage Probit B     
Heat radiation damage Probit N     
Resolution for surface discretization Medium 

   
Results   
Type of flow of the jet Choked flow 
Exit velocity of expanding jet (m/s) 922,71 
Angle between hole and flame axis (alpha) (deg) 0 
Frustum lift off height (b) (m) 17,678 
Width of frustum base (W1) (m) 0,23818 
Width of frustum tip (W2) (m) 24,657 
Length of frustum (flame) (Rl) (m) 70,71 
Surface area of frustum (m2) 3283,5 
Surface emissive power (max) (kW/m2) 144,49 
Surface emissive power (actual) (kW/m2) 144,49 
Atmospheric transmissivity at Xd (%) 73,648 
View factor at Xd (-) 0,0033854 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,36027 
Heat radiation first contour at (m) 146,6 
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Heat radiation second contour at (m) 129,64 
Heat radiation third contour at (m) 116,87 
 
Other information 

Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 

 

 

 
 

 Noite 
 

Case description: D10pol_Horizontal (linked to Noite) 
Model: Jet Fire (Chamberlain model)  
version: 5.16 (15/01/2016)  
Reference: Chamberlain, G.A., Development in design methods for predicting thermal radiation from flares~Chem. Eng. 
Res. Des. Vol.65 July 1987 pagina 299 - 309~Cook,J. et al, A comprehensive program for the calculation of flame radiation 
levels~Loss Prev. in Process Ind. January 1990, vol.3 ~  
 
Parameters 

Inputs   
Chemical name METHANE (DIPPR) 
(Calculated) Mass flow rate (kg/s) 78,59 
Exit temperature (°C) 19 
Exit pressure (bar) 100 
Hole diameter (inch) 10 
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Hole rounding Rounded edges 
Discharge coefficient (-)  1  
Outflow angle in XZ plane (0°=horizontal; 90°=vertical) (deg) 0 
Release height (Stack height) (m) 0 
Wind speed at 10 m height (m/s) 3,21 
Ambient temperature (°C) 21,7 
Ambient relative humidity (%) 90,3 
Flame temperature (°C) 1960 
Amount of CO2 in atmosphere (-) 0,0003 
Percentage of the flame covered by soot (%) 0 
Maximum heat exposure duration (s) 20 
Distance from release (Xd) (m) 300 
X-coordinate of release (m) 0 
Y-coordinate of release (m) 0 
Height of the receiver (m) 0 
Predefined wind direction User defined 
Wind comes from (North = 0 degrees) (deg) 0 
Calculate contours for Physical effects 
Heat radiation level (lowest) for first contour plot (kW/m2) 5 
Heat radiation level for second contour plot (kW/m2) 9,8 
Heat radiation level (highest) for third contour plot (kW/m2) 19,5 
Take protective effects of clothing into account     
Correction lethality protection clothing (-)     
Percentage of mortality for contour calculations (%)     
Heat radiation damage Probit A ((sec*(W/m2)^n))     
Heat radiation damage Probit B     
Heat radiation damage Probit N     
Resolution for surface discretization Medium 

   
Results   
Type of flow of the jet Choked flow 
Exit velocity of expanding jet (m/s) 922,71 
Angle between hole and flame axis (alpha) (deg) 0 
Frustum lift off height (b) (m) 17,741 
Width of frustum base (W1) (m) 0,24021 
Width of frustum tip (W2) (m) 24,691 
Length of frustum (flame) (Rl) (m) 70,963 
Surface area of frustum (m2) 3298,8 
Surface emissive power (max) (kW/m2) 143,82 
Surface emissive power (actual) (kW/m2) 143,82 
Atmospheric transmissivity at Xd (%) 73,57 
View factor at Xd (-) 0,0034027 
Heat radiation at Xd (kW/m2) 0,36005 
Heat radiation first contour at (m) 146,81 
Heat radiation second contour at (m) 129,88 
Heat radiation third contour at (m) 117,13 
 
Other information 

Main program Effects 9.0.15.7718 
Chemical database DIPPR database 
Chemical source DIPPR Jan2010 
Chemical source date 14/09/2010 
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