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FICHA TÉCNICA
A. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA pode ser
identificado como o Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística TUP NELOG),
sendo esta uma versão compactada do nome oficial do empreendimento identificado no Termo
de Referência nº 40/2016 e revalidado pelo Termo de Referência nº 107/2021 emitido pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE.
O Empreendedor do TUP NELOG é a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial
e Portuário do Pecém – CIPP S.A, sociedade de economia mista, organizada sob a forma de
Sociedade Anônima de capital fechado, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico
do Ceará – SEDET, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.256.678/0001-00, estabelecido a
Esplanada do Pecém, s/n, CEP. 62.674-906, no município de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Ceará. Tem como representante legal o Diretor Presidente Sr. Danilo Serpa.
A CIPP tem como missão Administrar e desenvolver o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado do Ceará e a
geração de valor para os acionistas. A CIPP/S.A. foi criada pela Lei Estadual n°. 12.536, de 22
de dezembro de 1995, com as alterações da Lei Estadual n°. 16.372, de 11 de outubro de 2017
e da Lei Estadual nº 16.669, de 19 de outubro de 2018, é regida pela Lei Federal n°.
13.303/2016, por seu Estatuto Social, por Regimento Interno e demais normas aplicáveis.
Os dados pertinentes ao empreendedor do projeto são discriminados a seguir:
Tabela 1 - Cadastro da Equipe – CIPP/S.A.
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Danilo Gurgel Serpa

CPF:

478.689.703-59

RG

91002215547 SSP/CE

FUNÇÃO

Diretor Presidente e Responsável Legal

NOME COMPLETO:

Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira

CPF:

279.630.041-20

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheira Civil

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-CE Nº 60106727-4

N° CADASTRO TÉCNICO:

6486966

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

12

RELAÇÃO DE DADOS
Gerência de Meio Ambiente e Segurança do
Trabalho - CIPP

FUNÇÃO

Tabela 2 - Cadastro da Equipe CSN, NELOG, TLSA
CADASTRO EQUIPE TÉCNICA
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Andreas Kiekebusch

CPF:

106.651.148-93

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Biólogo

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CRBio 39569/02

N° CADASTRO TÉCNICO:

687768

NOME COMPLETO:

José Roberto Correia Serra

CPF:

279.630.041-20

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheiro Mecânico

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-DF 5576/D

N° CADASTRO TÉCNICO:

-

NOME COMPLETO:

Helen de Camargos Costa

CPF:

002.804.561-07

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheira Ambiental

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

100144499-0 CE

N° CADASTRO TÉCNICO:

6242930

NOME COMPLETO:

André Luiz Marcelo

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

316.720.158-47

CPF:

Engenheiro Mecânico

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-SP 5062411719

N° CADASTRO TÉCNICO:

-

NOME COMPLETO:

David Marinho da Silva

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Tecnólogo em Gestão Ambiental

CPF:

041.534.753-00

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

-

N° CADASTRO TÉCNICO:

6216777

NOME COMPLETO:

Ronald dos Santos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheiro Florestal

CPF:

802.097.004-59

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

180463451-4 CE
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA
RELAÇÃO DE DADOS
N° CADASTRO TÉCNICO:

2676789

NOME COMPLETO:

Maria Lucia Carneiro Barreto Campello

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Bióloga

CPF:

438.519.674-53

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

19.298/05-D

N° CADASTRO TÉCNICO:

594280



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELA
ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO
B. NOME: EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA.















CNPJ: 01.829.865/0001-28
Endereço: CLN, Bloco B, Sala 101/105 • Brasília/DF.
CEP: 70.743-520
Telefone: (61) 3547 6601
Site: http://emabconsultoria.com.br/
CTF - IBAMA: 307808
Representante Legal
Nome: Edison Mileski
CPF: 163.881.270-53
CREA nº: 1435/D-GO
Endereço: CLN, Bloco B, Sala 101/105
Fone: (61) 3547 6601
E-mail: emileski@hotmai.com; administrativo@emabconsultoria.net.br



REPRESENTANTE LEGAL
C. EDISON MILESKI







CPF: 163.881.270-53
CREA nº: 1435/D-GO
Endereço: CLN, Bloco B, Sala 101/105
Fone: (61) 3547 6601
E-mail: emileski@hotmail.com; administrativo@emabconsultoria.net.br
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Tabela 3 - Cadastro da Equipe responsável pela adequação e complemento do EIA-Rima
CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Edison Mileski

CPF:

163.881.270-53

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Engenheiro Florestal
1435/D-GO
307808

NOME COMPLETO:

Adriano Taschetto Antolini

CPF:

999.446.180-04

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Coordenação Geral

Engenheiro Florestal

Coordenação Técnica

181609/D-RS
6558069

NOME COMPLETO:

Clayton Aparecido Alves

CPF:

012.308.876-36

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Engenheiro Ambiental e
Administrador

NOME COMPLETO:

Adilson Nogueira Brito

CPF:

295.520.285-15

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:

Administrador

NOME COMPLETO:

Sergio Bruno dos Reis de
Almeida

CPF:

907.264.481-68

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Historiador/Arqueólogo

NOME COMPLETO:

Mateus de Souza Ferreira

CPF:

145.603.357-37

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Geógrafo (Pesquisador)

Análise de Geoprocessamento

30013/D-DF

Coordenação de Campo e
Apoio

N/A
1500698

Levantamento Arqueológico

N/A
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
N° CADASTRO
TÉCNICO:

7389264

NOME COMPLETO:

Barbara Costa Diniz Barros

CPF:

100.886.276-24

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Engenheira Florestal
(Pesquisadora)

NOME COMPLETO:

Indira Chaves Batista

CPF:

011.462.045-82

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Hsitoriadora (Pesquisadora)

NOME COMPLETO:

Gustavo Xavier Vilarinho

CPF:

704.010.531-48

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo (Pesquisador)

NOME COMPLETO:

Franks Fonseca

CPF:

017.099.381-70

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:
NOME COMPLETO:

Engenheiro Civil

Gabriela Soares Garavelli

CPF:

051.765.001-08

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Arquiteta e Urbanista

NOME COMPLETO:

N/A
7389305

N/A
5943600

1019376872AP-GO
N/A

Projeto de Drenagem

204751/D-TO
N/A

00A1620126

Estudo de Acústica Ambiental
(Mapa de Ruído)

7864928
Edson Benício de Carvalho
Júnio
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
CPF:

847.664.331-49

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Físico
N/A
5567462

NOME COMPLETO:

Marcus Vinícius Chagas da
Silva

CPF:

642.534.493-67

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geógrafo
060302355-5

NOME COMPLETO:

Caio Cesar Alves Jucá

CPF:

015.536.143-05

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo
55570-CE

NOME COMPLETO:

Paulo Victor Moreira de Pinho
Melo

CPF:

016.254.633-59

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo
42605-CE

NOME COMPLETO:

Francisco Eliandro do
Nascimento

CPF:

029.620.883-33

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Motorista

NOME COMPLETO:

Ezequiel Ferreira da Silva

CPF:

061.268.523-38

Diagnóstico do Meio Físico

Ensaio de Eletrorresistividades
(três pontos)

N/A

N/A
Projeto de Songaens a
Percussão

N/A
N/A
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Sondador

NOME COMPLETO:

Raimundo Ferreira Lima

CPF:

776.114.623-34

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Auxiliar de Sondagem

NOME COMPLETO:

Francisco Alyson Oliveira Jota

CPF:

078.577.533-19

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Auxiliar de Sondagem

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

NOME COMPLETO:

Francisco Olimpio Moura
Carneiro

CPF:

932.771.053-34

FORMAÇÃO
Engenheiro Mecânico e Segurança
PROFISSIONAL:
do Trabalho
N° REGISTRO CONS. DE
CREA CE 45593
CLASSE:
N° CADASTRO TÉCNICO
02007101-CCTE
ESTADUAL:
Danilo César Rodrigues
NOME COMPLETO:
Azevedo
CPF:

669.992.943-72

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Engenheiro Mecânico e de
Segurança do Trabalho

NOME COMPLETO:

Raphael Santos de Lima

CPF:

046.315.821-03

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:

Estagiário - Graduando de
Geologia

Projeto de Dispersão de Poeira

CREA CE 49259
5131394

Equipe de Apoio
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

N/A

NOME COMPLETO:

Amanda Fátima Chagas Lima

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Administradora

N/A

CRA DF nº 028330
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Tabela 4 - Equipe Técnica Responsável pela Coordenação das adequações e atualizações do EIA/RIMA
NOME

FORMAÇÃO

REGISTRO

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

FUNÇÃO EXERCIDA

Edson Mileski

Engenheiro Florestal

1435-D/GO

Coordenação Geral

Adriano
Antolini

Engenheiro Florestal

181609/D-RS

Coordenação Técnica

30013/D-DF

Geoprocessamento

Marcus
Vinicius
Geógrafo
Chagas da Silva

41090-D

Responsável pela Atualização do Meio
Físico (Geologia, Geomorfologia,
Pedologia, Rec. Hídricos Superficiais)

Engenheiro Mecânico
Francisco Olímpio
e de Segurança do
Moura Carneiro
Trabalho

45593-D

Estudo de Dispersão Atmosférica

Paulo Victor Melo

Geólogo

0611389851

Sondagens SPT

Caio Cesar Alves
Geólogo
Jucá

55570/D-CE

Sondagens Eletrorresistividade

Franks Fonseca

Engenheiro Civil

204751/D-TO

Estudo de Concepção de Drenagem

Gabriele Soares

Arquiteta e Urbanista

00A1620126

Estudo de Acústica Ambiental

Taschetto

Clayton Aparecido Engenheiro
Alves
Ambiental
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Tabela 5 - Dados da Empresa e da Equipe responsável pela primeira versão do Estudo
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO

ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
73.879.934/0001-19
Av. Washington Soares, 855, 11º Andar – Edson Queiroz, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará

REPRESENTANTE LEGAL

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br

PESSOA DE CONTATO

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PELO EIA/RIMA

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br
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Tabela 6 - Equipe Técnica Responsável pela Coordenação e Elaboração da primeira versão do EIA/RIMA
NOME

FORMAÇÃO

REGISTRO

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

Engo Civil

CREA 7736-D/CE

Responsável Técnico e Coordenação Geral do EIA

João Fernandes Vieira Neto

o

FUNÇÃO EXERCIDA

Adonai de Souza Porto

Eng Civil

CREA 5297-D/CE

Responsável Técnico e Coordenação Geral do EIA

Naimar Gonçalves Barroso
Severiano

Economista/ MSc
Economia Rural

CORECON 1996/8ª R-CE

Coordenação do Meio Socioeconômico

Marcelo Cavalcante de
Freitas

Geólogo

CREA 56.029/CE

Coordenação do Meio Físico (Geologia, Geomorfologia,
Geofísica, Pedologia, Hidrogeologia e Qualidade da Água)

Luís Henrique Quezado
Nunes

Engo Químico

CREA 47.912/CE

Coordenação do Meio Físico (Qualidade do Ar/
Climatologia)

CRBio 5554/05D-CE

Coordenação do Meio Biótico (Flora e Fauna)

CREA 45.593/CE

Estudo de Dispersão Atmosférica

Luís Gonzaga Sales Júnior

Biólogo
o

Francisco Olímpio Carneiro

o

Eng Mecânico / Eng de
Segurança do Trabalho
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
O Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG, tem como principal objetivo servir de
elo logístico para integração das ferrovias Transnordestina Logística S.A - TLSA, e Ferrovia
Transnordestina Logística - FTL, com os modais rodoviário e aquaviário, através do Terminal
Portuário do Pecém – TUP Pecém, em operação na região do Pecém, estando também inserido
no Complexo Portuário e Portuário do Pecém - CIPP
Tal empreendimento dará, ainda, maior viabilidade e suporte Multimodal ao Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, potencializando o desenvolvimento de diversos setores da
economia local e regional.
1.1

JUSTIFICATIVA DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.1.1

Potencialização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

As principais justificativas para implantação e operação do empreendimento proposto, o TUP
NELOG, na região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, encontram-se, de
uma forma geral, fundamentadas nos seguintes argumentos básicos:


Buscar uma maior potencialização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como
indutor de desenvolvimento socioeconômico;



Incrementar o Transporte de cargas e produtos movimentados pela ferrovia em
implantação Transnordestina Logística S.A.



Atender ao estabelecido no Contrato de Concessão Ferroviário da TLSA com a União,
para melhoria do transporte ferroviário na malha Nordeste.

No que se refere a potencialização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém como indutor
de desenvolvimento econômico, sabe-se que a região deste terminal portuário, além das
instalações portuárias, abriga um complexo industrial e conta com transporte multimodal de
cargas (marítimo, rodovias, ferrovias e dutovias). Tal configuração faz com que este se
constitua num equipamento de grande importância econômica para o Estado do Ceará, pois
encontram-se vinculadas a este diversas atividades econômicas, que impulsionam o
desenvolvimento não só dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, como do
próprio Estado do Ceará como um todo.
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Considerando esse propósito do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, com toda sua
infraestrutura básica e multimodal, bem como seu papel como equipamento promotor de
desenvolvimento socioeconômico nos municípios em que está inserido e também no Estado do
Ceará, é natural que este se constitua em importante fonte de renda e empregos para a população
cearense. Além disso, contribuirá direta e indiretamente para a promoção da melhoria de
infraestrutura em sua região de influência. Neste contexto, o projeto ora proposto tem entre seus
benefícios a potencialização das melhorias trazidas pelas instalações portuárias do Pecém no
litoral cearense.
O TUP NELOG entra como um equipamento que complementa as atividades logísticas já
presentes no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
A implantação e operação do TUP NELOG irá impulsionar os benefícios socioeconômicos do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém através da inserção na área deste terminal de
instalações que contribuirão para ampliação da capacidade de movimentação de cargas e
produtos, tendo como consequência:


O aumento da competitividade econômica do TUP do Pecém no cenário
nacional/internacional;



Geração emprego e renda, melhorando a qualidade de vida da população local e
cearense como um todo;



Geração de tributos para o Estado do Ceará, que serão convertidos em mais
investimentos em prol da população cearense; e



Aumento da viabilidade dos investimentos em infraestrutura básica feitos na região do
Pecém.

Quanto ao segundo e terceiro argumentos, a construção da ferrovia Transnordestina Logística,
de alto padrão de desempenho em bitola mista, que interligará, por um ramal ferroviário, ao
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, revela-se uma excelente oportunidade de
transformação do TUP do Pecém, num grande corredor de exportação e importação de cargas,
de e/ou para diversas regiões do Nordeste Brasileiro. Com esta ferrovia a região passa a ser
diferenciada em relação às demais regiões portuárias do Brasil, ficando o referido terminal
portuário com um padrão de classe mundial.
A TLSA interligará o município piauiense de Eliseu Martins ao porto do Suape, em
Pernambuco, e ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. O referido município
conta com uma forte produção agrícola centrada na produção de grãos, requerendo uma
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logística que aproveite todo o potencial de produção do agronegócio do Estado do Piauí. Em
paralelo, há o TUP do Pecém e o porto de Suape, importantes pontos de recebimento e
escoamento de cargas diversas, localizados de forma estratégica. Assim sendo, a supracitada
ferrovia passa a constituir em uma importante obra de infraestrutura no nordeste brasileiro, uma
vez irá conectar três áreas relevantes do ponto de vista de escoamento de produtos.
Neste contexto, a disponibilização de instalações de alta qualidade torna-se imperativa, até
mesmo para atender o estabelecido no Contrato de Concessão Ferroviário, assinado entre a
TLSA e a União, para ofertar uma ferrovia de Classe mundial nos ramais ferroviário que se
interligam ao Porto de Suape e ao Terminal Portuário do Pecém. Assim sendo, a implantação
do TUP NELOG, permitindo movimentar e armazenar os produtos e cargas oriundos destas
regiões produtoras transportados através da TLSA, dará maior viabilidade aos negócios gerados
pela referida ferrovia, potencializando o desenvolvimento de diversos setores da economia
regional e beneficiando a logística integrada da ferrovia com as instalações portuárias
alcançadas pela TLSA.
1.1.2

Vantagens da Localização do TUP NELOG no CIPP

A localização estratégica do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, aliada a dotação
de instalações portuárias de alta qualidade, a disponibilidade de extensas áreas para implantação
de novos empreendimentos e sua fácil interconexão com os sistemas de transporte da Região
Metropolitana de Fortaleza, se constituem em importantes vantagens competitivas para atração
de empreendimentos industriais e consequentes demandas de cargas.
Ademais, investimentos em todas as modalidades de transportes, seja aquaviário, rodoviário,
ferroviário ou aeroviário, continuam sendo planejados e/ou executados para os cenários de
curto, médio e longo prazos, fortalecendo a justificativa da instalação de infraestruturas de
movimentação e manuseio de cargas gerais, contêineres, grãos e minério de ferro. Além disso,
devido a sua excelente infraestrutura e localização estratégica, em relação aos mercados da
costa leste dos Estados Unidos e dos principais mercados europeus, o TUP NELOG representa
uma ótima oportunidade de apoio à transformação do TUP do Pecém em um dos terminais
concentradores de cargas brasileiro (Hub Port).
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1.2

LOCALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento ora em análise se constitui no Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado
– TUP a ser conduzido pela Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial do Pecém
– CIPP, na área retroportuária do TUP do Pecém do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
– CIPP. O referido complexo industrial e portuário encontra-se inserido nos territórios dos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, integrantes da Região Metropolitana de
Fortaleza, no Estado do Ceará. O TUP NELOG encontra-se localizado junto à CE-155, nas
imediações do TUP do Pecém, tendo suas instalações interligadas a este terminal marítimo. A
Figura 1 mostra a localização do empreendimento já a Tabela 7 informa as Coordenadas UTM’s
da poligonal do empreendimento.

Figura 1 – Localização do Empreendimento TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

27

Tabela 7 - Vértices da poligonal
TUP NELOG
COORDENADAS DA POLIGONAL "UTM" / SIRGAS 2000
ÁREA = 83,5 HA
PERÍMETRO = 5.464 M
VERTICE

LADO

DISTÂNCIA

ESTE (X)

NORTE (Y)

1

1-2

702.32

522397,3987

9605758,1436

2

2-3

94.74

522766,1344

9605160,4130

3

3-4

544.76

522853,4200

9605123,5700

4

4-5

23.19

523200,8319

9604703,9604

5

5-6

135.81

523191,8000

9604682,6000

6

6-7

405.62

523193,8288

9604546,8073

7

7-8

403.73

523498,6139

9604279,1649

8

8-9

280.10

523716,2206

9603939,0928

9

9 - 10

545.05

523506,2757

9603753,6757

10

10 - 11

553.05

523148,8933

9604165,2123

11

11 - 12

617.92

522790,6084

9604586,5166

12

12 - 13

697.62

522412,1130

9605074,9467

13

13 - 14

251.24

521989,7952

9605630,2115

14
Fonte: NELOG, 2021.

14 - 1

208.88

522189,8967

9605782,1341

Ressalta-se que a Área de Influência Direta - AID do empreendimento proposto possui
interferência com três importantes áreas de preservação ambiental da zona costeira do Estado
do Ceará, as unidades de conservação – Estação Ecológica do Pecém, a Área de Proteção
Ambiental do Pecém e a Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe (TOMO V –
ANEXO I - Mapeamento Temático Compilado - Mapa 02 – Unidades de Conservação no
Entorno do TUP - NELOG).
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1.3

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1.3.1

Contextualização da Região do Empreendimento

1.3.1.1 O Potencial de Crescimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
A tendência mundial de intensificação de trocas comerciais e a grande dependência do Brasil
de seu mercado exterior geram modificações constantes na matriz modal de cargas do país, hoje
favorecendo largamente o setor rodoviário, inadequado para longos percursos de carga de baixo
valor agregado.
As premissas iniciais de desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
fundamentaram-se na lógica de viabilização da operação de atividades portuárias e industriais
integradas, imprescindíveis ao desenvolvimento de um complexo com características de porto
industrial. Juntamente com a construção do TUP do Pecém, foi desenvolvido um plano diretor
de implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), no qual era prevista a
atração de indústrias de base - siderúrgica e refinaria de petróleo, fomentando o
desenvolvimento dos polos metalomecânico e petroquímico.
No que diz respeito à integração do CIPP com a sua área de influência, o Complexo Industrial
e Portuário do Pecém foi idealizado, também, para ser utilizado como porta de entrada/saída
para a exportação da produção oriunda de todo o Estado e da região potencialmente atingível
pela sua área de influência (hinterlândia), inclusive de produtos agrícolas, agroindustriais e
aqueles de origem mineral, bem como promover operações portuárias, devido a sua excelente
oferta de infraestrutura, consolidadoras do transbordo de cargas unitizadas.
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém, durante todos estes anos, a partir de sua
inauguração em 2002, vem consolidando-se como importante braço operacional para
desenvolvimento de atividades multi-setoriais para a economia do Estado do Ceará, bem como
dos estados posicionados na sua área de influência.
O NUPELTD/UFC (1996) considera que os portos podem desempenhar pelo menos três papéis:


O primeiro é a possibilidade de induzir o desenvolvimento de toda uma região (aspecto
socioeconômico);



O segundo papel é o de ser um equipamento que estrutura o espaço (aspecto
organizacional);
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O terceiro papel está ligado ao fato do terminal portuário ser uma infraestrutura de
oferta: ponto de transbordo, interface entre os transportes marítimos e terrestres (aspecto
técnico).

Para se manter como um indutor de desenvolvimento, o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém deve perseguir os seguintes objetivos:
i.

Buscar tornar o terminal um sistema econômico regional. Para isto, deve-se centrar
esforços em ações visando integrar a coleta, transformação e distribuição de insumos e
produtos com origem e/ou destino em sua própria área ou na sua área de influência;

ii.

Agregar o máximo de valor possível às atividades desenvolvidas no Complexo e em sua
área de influência, a fim de multiplicar a geração de divisas e de empregos. Esta ação,
também, vem sendo consolidada fortemente através da implantação e desenvolvimento
de um Zona de Processamento de Exportação – ZPE, circunscrita na área industrial do
complexo;

iii.

Oferecer serviços multimodais de transportes integrados e sincronizados tanto no nível
marítimo quanto no nível terrestre, de modo a minimizar o deslocamento total da carga;

iv.

Preservar o meio ambiente no qual está inserido.

Os portos contemporâneos mesclam todos estes objetivos resultando numa maior relação
benefício/custo para os setores públicos e privados e para a sociedade em geral. Com o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, o objetivo é o mesmo. Para fazer com que este
terminal portuário fosse um indutor do desenvolvimento econômico do Ceará, foram
estabelecidas pelo Governo do Estado iniciativas político-estratégicas, complementadas pelas
seguintes ações:


Ações do Estado do Ceará para conectar o CIPP com sua área de influência prioritária,
contribuindo para modificar a curto, médio e longo prazos, em realidade concreta, a
visão de futuro de desenvolvimento espacialmente equilibrado, freando migrações e
interiorizando o desenvolvimento econômico;



Ações para obtenção de benefícios socioeconômicos através da indução de efeitos
multiplicadores para maximização de benefícios, em todos os setores relacionados à
implantação e operação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A adequação da malha rodoviária federal, através das BR-222 e 020, e a expansão, em curso,
da malha ferroviária no âmbito do Estado e região, através da construção da TLSA, irão
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conectar o CIPP com áreas estratégicas, potencialmente geradoras de cargas, trazendo
vantagens competitivas reais a este empreendimento.
No que se refere aos benefícios socioeconômicos, as Indústrias instaladas no CIPP demandam
comercialização e execução de serviços, em diferentes níveis, e em toda cadeia logística
decorrente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, inclusive de distribuição e de
estocagem.
Além disto, outras empresas, abrangidas pela hinterlândia deste terminal portuário, passam a
ser influenciadas e a influenciarem o espaço vinculado ao terminal marítimo, aumentando
assim, a sua rentabilidade, trazendo crescimento, não apenas da produção econômica de alguns
setores, como também o desenvolvimento socioeconômico.
É certo que, para uma maior inserção da economia do Estado do Ceará, no mercado
internacional, imperioso se faz promover e melhorar, na medida da demanda desta economia,
as atuais infraestruturas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e de suas conexões de
transportes.
Uma vez que este terminal portuário já se encontra em operação, estas melhorias devem voltarse, em um primeiro estágio, para os sistemas de controle alfandegário, inspeção sanitária,
segurança da carga, de operação (aquisição e manutenção adequada das infraestruturas físicas
e operacionais, inclusive sistemas integrados de gestão) e comunicação eletrônica. Isto porque
a disponibilidade de infraestrutura físico-operacional e uma gestão adequada constituem
elementos de atratividade, possibilitando expansão de empreendimentos nos portos e em sua
área de influência.
Em um futuro próximo, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém deverá preparar-se para
operar, de forma sistêmica, buscando conquistar espaço no hall dos portos HUB’s
concentradores brasileiros de carga, sendo o HUB do Nordeste, vencendo a forte concorrência
imposta, sobretudo, pelo porto de Suape. As ações necessárias para ser reconhecido como tal
devem ser iniciadas imediatamente, sob pena de poder perder a corrida de destaque no cenário
portuário brasileiro, tendo em vista a grande concorrência existente.
Deve-se lembrar que a hierarquização do sistema portuário classifica os portos como: HUB’s –
concentradores, TRANSHIPMENT – transbordo, FEEDERS – alimentadores e mistos.
No caso de HUB, o porto desempenha as funções principais de concentrar e distribuir cargas,
sendo a porta de entrada e de distribuição para um ou mais produtos ou armadores. Têm-se,

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

31

como exemplo, os portos de Hong-Kong (China) e Roterdã (Holanda), que operam como hubs
para cargas unitizadas. No Brasil, exemplos de HUB seriam os portos de Santos e de Tubarão:
o primeiro é HUB para carga geral unitizada; o segundo, para minério de ferro.
Através das operações de TRANSHIPMENT, o porto desempenha as funções de ponto de
transbordo de carga, nele reunidas para serem enviadas a portos FEEDERS. Estes portos são
geralmente privados, sendo o caso mais notável o de Algeciras, na Espanha (de propriedade da
empresa dinamarquesa Maersk Sealand).
No Brasil, o sucesso desta modelagem de HUB depende fortemente de um fator decisivo, que
é o modelo institucional adotado pela instalação portuária em questão. Um exemplo evidente
da influência positiva ao desenvolvimento das instalações portuárias é o porto de Santos, que
independentemente de alguns gargalos logísticos e limitações de profundidades de acesso, é
candidato natural a HUB pela grande concentração de linhas de navegação e quantidade de
cargas cativas geradas pela economia do Estado de São Paulo e regiões circunvizinhas.
Assim sendo, é fundamental buscar organizar por setores o espaço ocupado pelo porto, de
maneira a fazer funcionar, separadamente, terminais de grãos, de contêineres e de granéis
líquidos, garantindo-se extensões de terra que tornem possíveis a sua expansão e organização
em termos espaciais.
Quando se projeta o futuro do CIPP, vislumbra-se que o crescimento do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém deverá se fortalecer, na medida da dinâmica das trocas das economias
regionais, imersas no mundo globalizado, através de inserção nos principais blocos de mercado.
Além disto, a modelagem para Terminal Portuário HUB poderá gerar uma demanda efetiva de
crescimento de cargas e serviços de transbordo de mercadorias, resultando em ganhos para o
sistema logístico da região e do Estado como um todo.
Paralelo a todo o potencial de crescimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, vale
destacar a ferrovia Transnordestina, de classe mundial, que se constitui em um projeto de
grande impacto para a área de influência interna e externa ao CIPP e terminal portuário. Tratase de uma linha férrea em bitola mista, com 1.753 km de extensão, que conectará Eliseu Martins
- PI ao Terminal do Pecém no Ceará e, também, ao porto de Suape em Pernambuco. Além
disso, a ferrovia supracitada possibilitará, quando concluído seu trecho de acesso ao Estado do
Ceará, interligação com a zona de produção agrícola do Vale do São Francisco, norte da Bahia
e de Tocantins e sul do Piauí e Maranhão.
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1.3.1.2 Infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
1.3.1.2.1 Generalidades
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém está localizado nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, litoral oeste do Estado do Ceará, distante cerca de 70,0 km de Fortaleza,
sendo parte integrante do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP. As coordenadas
geográficas deste terminal portuário são: Latitude: 03° 30’ 00’’ S e Longitude: 039º 50’ 00’’
W. A Figura 2 mostra a localização do CIPP, sendo destacado nesta o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém.
O referido terminal portuário destaca-se pela oferta de infraestrutura marítima, tendo potencial
para suprir a deficiência verificada na costa norte/nordeste brasileira no que se refere à ausência
de instalações portuárias com profundidades entre 15 e 17 metros, localizadas fora de centros
urbanos e com retroárea contígua adequada ao comércio exterior.

Figura 2 - Localização do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e do CIPP
Fonte: EMAB, 2021.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

33

Além disso, poderá abrigar, em sua retroárea, cadeias de produção industrial ancoradas em
indústrias de base, bem como apoiar outros centros industriais implantados em sua área de
influência prioritária.
Neste contexto, a modelagem regulatória do TUP do Pecém como Terminal Portuário de Uso
Privado enquadra-se, no conceito moderno de porto-indústria-serviços, provendo instalações
portuárias eficientes, onde pode ser implantada uma plataforma logística integrada à área
industrial, com acessos rodoferroviários livres e independentes de confinamentos provocados
pelos centros urbanos. Apresenta-se a seguir, uma descrição sintética das principais instalações
e infraestruturas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
1.3.1.2.2 Complexo Industrial e Portuário do Pecém – Acesso Aquaviário


Canal de Acesso

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém é um terminal offshore, que por suas
características e localização não possui um canal de acesso definido, como habitualmente
implantado em outros portos, sendo seu acesso franco e aberto.
A Carta Náutica do Pecém nº 711 emitida pela Marinha do Brasil em 12/02/21, através da
Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN, estabelece as características oficiais de
aproximação náutica ao Terminal. Para tal, estão indicados quatro sinais luminosos, tanto em
pontos do quebra-mar quanto em mar propriamente dito, os quais orientam as embarcações
nessa aproximação.


Áreas de Fundeio

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém dispõe de duas áreas de fundeio aprovadas pela
Marinha do Brasil. A primeira para espera exclusiva de navios transportadores de GNL, tem o
formato de um círculo com 0,3 MN (Milhas Náuticas) de raio, e centro no ponto de coordenadas
03°28,50’S e 038°46,50’W.
A segunda área de fundeio atende aos demais navios, sendo um círculo com 0,5 MN (Milhas
Náuticas) de raio centrado no ponto de coordenadas 03°29,50’S e 038°46,50’W.


Áreas de Manobras

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém dispõe de três áreas de manobras aprovadas pela
Marinha do Brasil na Portaria nº 21/CPCE de 15 de abril de 2020, conforme descrito abaixo,
são organizadas pelas seguintes coordenadas:
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

34

o Área 1:


03º31.121’S // 038º48.153’W;



03º30.132’S // 038º48.973’W;



03º28.000’S // 038º49.590’W;



03º28.000’S // 038º47.000’W.

o Área 2:


03º31.121’S // 038º48.145’W;



03º31.480’S // 038º48.595’W;



03º30.132’S // 038º49.973’W.

o Área 3:





03º31.123’S // 038º48.143’W;



03º31.480’S // 038º48.595’W;



03º30.660’S // 038º48.547’W;



03º32.207’S // 038º47.943’W.

Bacias de Evolução

Duas bacias internas podem ser destacadas: uma de 300,0 m entre os píeres 1 e 2, e outra de
350,0 m entre o Píer 2 e o Terminal de Múltiplos Usos - TMUT.


Navios e Calados Máximos Recomendados

As características dos berços de atracação localizados nos píeres 1 e 2 e no Terminal de
Múltiplos Usos - TMUT, estão descritas na Tabela 8.
Tabela 8 – Terminal Portuário do Pecém - Característica dos Berços de Atracação
BERÇO

MAIOR
PROFUNDIDADE
SEM MARÉ (M)

PROFUNDIDADE
RECOMENDADA
ESTÁTICO (M)

TPB (T)

LOA (M)

BOCA
(M)

Píer 1 - Berço 1

12,11

14,00

100.000

280

38

Píer 1 - Berço 2

13,20

14,70

125.000

300

47

Píer 2 - Berço 3

13,32

15,40

100.000

290

46

Píer 2 - Berço 4

12,32

15,40

175.000

310

52

TMUT - Berço 5

13,20

15,30

140.000

366

49

TMUT - Berço 6

13,20

15,30

140.000

366

49

TMUT - Berço 7

13,20

15,30

140.000

366

49

TMUT - Berço 8

13,20

15,30

140.000

366

49

TMUT - Berço 9

13,20

15,30

140.000

366

49

Fonte: Portaria nº 21/CPCE, 15 de abril 2020.
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Conforme consta nas Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos do Ceará, publicadas
em 12 de abril de 2020, ficou definido que para segurança dos navios atracados e das manobras
realizadas no TMUT, faz-se necessário atender às seguintes regras de distância de atracação
entre duas embarcações, tendo por base o maior LOA entre as mesmas, conforme a seguir:


Quando LOA inferior a 200 m: distância deverá ser de no mínimo 30 m;



Quando LOA igual/superior a 200 m e inferior a 250 m: distância de no mínimo 37,5
m;



Quando LOA igual/superior a 250 m e inferior a 300 m: distância de no mínimo 45,0
m;



Quando LOA superior a 300 m: distância de no mínimo 15% da LOA do maior navio;



Deve ser mantida uma distância longitudinal mínima de 15 metros entre extremidades
do navio (proa e popa) e o cabeço onde serão encapelados os lançantes de proa e popa.



Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Obras de Proteção

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém é um terminal offshore, concebido com um
quebra-mar, em forma de “L”, que garante uma bacia de tranquilidade para as operações
portuárias e manobras de acostagem. A sua concepção, em berma, foi adotada devido a
possibilidade de utilização de uma pedreira, bem próxima ao terminal, com mais viabilidade do
que outras soluções construtivas para projetos de abrigo de instalações portuárias tipo offshore.
O quebra-mar possui seção trapezoidal, sendo que a cota média da crista de 8,0 m e a da berma
de 6,0 m. Apresenta um comprimento total de 2,7 km (Figura 3).
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Figura 3 - TUP Pecém, Quebra-mar e Terminais de Acesso Aquaviário
Fonte: Secretaria dos Portos – SEP, 2014.

O quebra-mar sofreu modificações no seu conceito original, principalmente quanto a sua
extensão, para abrigar, através do engordamento no sentido paralelo à ponte de acesso, via
rodoviária que será interligada à nova ponte, a ser construída, além de tubovias e serviços
auxiliares. O enrocamento foi estendido 90,0 m na direção da costa e sua seção aumentada em
33,0 m. A Figura 4 detalha o trecho alterado do quebra-mar.
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Figura 4 - Seção Transversal do Quebra Mar
Fonte: Secretaria dos Portos – SEP, 2014.

A concepção construtiva do Complexo Industrial e Portuário do Pecém buscou atender não
somente a oferta de infraestrutura, em águas profundas, mas também dar uma solução
ambientalmente sustentável, como por exemplo, através da construção de uma ponte de acesso
sobre pilares, para evitar qualquer desequilíbrio de transpasso de sedimentos na região, através
do bloqueio de ondas e correntes.
Por sua vez, estas instalações para atracação dos navios no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, consistem em estruturas offshore, interligadas à retroárea por uma ponte rodoviária
número 1, classe 45, sobre a qual estão inseridos os braços em concreto, com suportes laterais,
onde estão instalados os sistemas de correias transportadoras para graneis sólidos e dutovias
para granéis líquidos. A Figura 5 ilustra as instalações para circulação e atracação do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, as quais são discriminadas a seguir:
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Figura 5 - Berços Atuais de Atracação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Fonte: Secretaria dos Portos – SEP, 2014.



Píer 1

O Píer 1 é uma instalação que foi projetada para atendimento de carga geral diversificada, no
berço 2, e também de granéis sólidos nos berços 1 e 2. Trata-se da instalação mais próxima da
linha de costa, distando desta aproximadamente 1.789,0 m. É um píer contínuo, com capacidade
de carga de 10,0 t/m², construído sobre estacas, com 350,0 m de comprimento e 45,0 m de
largura.
Dispõe de 2 berços de atracação, um interno e outro externo, ambos com o mesmo comprimento
do píer, com calados operacionais de 14,0 m e 15,0 m, respectivamente.


Píer 2

O Píer 2 apresenta um comprimento de 390,0 m, entre a ponte de acesso e os dolfins de
amarração, situados em sua posição mais distante da ponte. É utilizado para operações com
granéis líquidos, distando aproximadamente 2.143,0 m da costa e 300,0 m da face externa do
Píer 1.
A plataforma de operações, propriamente dita, possui 45,0 m de comprimento e 32,0 m de
largura, que também é a largura máxima do píer, para abrigar toda a estrutura operacional dos
granéis líquidos, tais como os braços de carregamento.
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Compõe-se de 4 dolfins de atracação, para cada berço, além de outros 4 dolfins de amarração
compartilhados, totalizando 12 dolfins. Os calados aprovados para os berços 3 (interno) e 4
(externo) são ambos de 15,50 m.


Terminal de Múltiplos Usos – TMUT

O Terminal de Múltiplos Usos - TMUT dista 2.502,0 m da linha de costa. Neste terminal podem
ser movimentadas diversos tipos de cargas, como cargas conteinerizadas, granéis sólidos
minerais, carga geral solta, cargas de projeto e produtos siderúrgicos. Todas estas operações
são complementares ou adicionais às realizadas no Píer 1.
Foi construído sobre aterro hidráulico, cujas extremidades são o paramento – fechado por
cortina de estacas prancha – e o quebra mar de abrigo. Buscou-se através deste aterro a
formação de um “pulmão”, com oferta de área offshore, que possibilitasse o preparo e
armazenagem de cargas, em uma posição avançada, aumentando a eficiência operacional,
sobretudo nas operações com contêineres.
A primeira etapa do TMUT, originalmente projetada e construída, contempla 2 berços de
atracação, denominados como berços 5 e 6, apresentando uma extensão total de 690,0 m. O
pulmão ou área de armazenagem ou plataforma de operação apresenta largura de 110,0 m e
calado autorizado, nos dois berços, de 15,30 m (adotada a FAQ de 30 cm). As profundidades
dos berços são mantidas naturalmente, sem a necessidade de dragagens de manutenção.
No âmbito da Fase 2 do projeto de ampliação das instalações do Terminal Portuário do Pecém,
foi concluída a implantação dos berços 7 ao 9, todos com profundidade de 15,30 m (adotada a
FAQ de 30 cm). Estes berços seguiram o alinhamento dos berços 5 e 6, e terão extensão de
300,0 m, cada.
Com o final da expansão do TMUT, que foi realizada pela CIPP, o cais acostável contínuo ficou
com 1.660 m de extensão e 115,0 m de largura, com a formação de um pulmão na retroarea
deste cais de aproximadamente 190.900 m².
1.3.1.2.3 Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Armazenagem e Equipamentos
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém dispõe para armazenagem interna de estruturas
de pátios e armazéns alfandegados, compostas por pátio de contêineres e carga solta, três
armazéns, câmara frigorifica e área complementar de armazenagem e reparos, conforme pode
ser visualizado na Figura 6 abaixo.
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Figura 6 - Estruturas de Armazenagem do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Fonte: Adaptado de Secretaria dos Portos – SEP, 2014.

Os armazéns 1 e 2 estão localizados na área interna deste terminal portuário, sendo ambos
alfandegados. São destinados à armazenagem de cargas soltas, que necessitam de abrigo, bem
como as operações de ova e desova de contêineres e ao armazenamento de cargas apreendidas
pela Receita Federal. Contam com áreas de 6.250 m² e 10.000 m², respectivamente. O armazém
de milho, por sua vez, localiza-se na área externa deste terminal, contando com uma área de
10.000 m², não sendo alfandegado.
A área de armazenagem, devido à forte demanda de cargas refrigeradas, dispõe de câmaras
frigoríficas para inspeção animal (com área operacional de 100,0 m²) e para inspeção vegetal
(com área operacional de 140,0 m²), internas ao Armazém 2. O pátio de armazenagem de
contêineres e carga solta deste terminal contam com uma área total de 380.000 m², com
pavimentação em blocos de concreto.
A lista dos equipamentos de cais disponíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém é
apresentada na Figura 7, na qual são discriminados o tipo, modelo, ano de instalação,
quantidade e capacidade nominal, entre outras informações.
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Figura 7 - Lista de Equipamentos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Fonte: CIPP S.A., 2021.

Recentemente foram instalados dois portainers, através da prestadora de serviço operacional
APM Terminals Pecém, para movimentação de contêineres no TMUT. Os dois guindastes do
tipo STS (Ship to Shore) adquiridos para movimentação de contêineres neste terminal tem
aproximadamente 87,0 m de altura e 1.600 t de peso, estando entre os maiores do Brasil. A
disponibilidade destes equipamentos torna o TUP do Pecém num dos únicos do país capazes
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de operar navios de última geração (Ultra-Large Containerships), com 400,0 m de
comprimento, 56,0 m de largura e 15,2 m de calado, que pode carregar até 18.000 TEUs.
Estes equipamentos operam simultaneamente dois contêineres de 20 pés e um de 40 pés
(unidade de medida padrão). A capacidade do guindaste é de 65,0 t para contêineres e 100,0 t
para operar cargas especiais. Além disso, estes equipamentos têm 68,0 m de lança, podendo
alcançar até a 22ª fileira de contêineres das embarcações. Ao todo foram investidos pela APM
Terminals quase R$ 100 milhões.
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém conta atualmente com dois sistemas de correias
transportadoras tubulares em operação, sendo uma para carvão mineral com 11,8 km de
extensão, e a outra para minério de ferro, com 9,0 km de extensão. A primeira está voltada para
o atendimento das demandas por carvão mineral da Usina Termelétrica do Pecém e da
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), enquanto a segunda está voltada para o suprimento
de minério de ferro a CSP.
Quanto aos equipamentos retroportuários, todos são de propriedade de empresas privadas,
pertencendo, conforme modelagem operacional do terminal, as denominadas empresas
Prestadoras de Serviço Operacional, que são responsáveis pela realização de diversos serviços
internos ao terminal. Estão enquadrados nesta situação caminhões, carretas, empilhadeiras de
garfo, reach stackers e outros equipamentos de apoio.
1.3.1.2.4 Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Infraestrutura Básica
Os serviços de infraestrutura básica disponíveis no Complexo Industrial e Portuário do Pecém
estão representados pelos sistemas de distribuição de energia elétrica, água, gás natural, oficinas
de reparo e futuramente um bunker de fornecimento de óleo diesel.


Energia Elétrica

A energia elétrica é distribuída no Complexo Industrial e Portuário do Pecém pela ENEL
Distribuição Ceará, sendo o sistema composto por três subestações, a saber: a subestação
CHESF (200 MVA/230 KV), a subestação do Pecém (40 MVA/69 KV – ENEL) e a Subestação
do Terminal Portuário (20 MVA/69 KV – ENEL).


Tomadas Frigoríficas

Para transformar Complexo Industrial e Portuário do Pecém num dos maiores terminais
brasileiros de carga refrigerada foram construídas instalações para recebimento de contêineres
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reefers, além de duas câmaras frigoríficas. O terminal conta com 888 tomadas instaladas no
pátio, além de mais 120 tomadas de emergência móveis alimentadas por três Power Packs de
500 KW cada.


Abastecimento de Água

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém tem seu suprimento de água bruta garantido pelo
Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém, que é composto por canal adutor com 23,5 km de
extensão, estação de bombeamento principal de recalque, reservatório de compensação e
adutora complementar de distribuição.
A distribuição de água para o píer é realizada por gravidade em função da altura do castelo
d’água existente, o qual conta com uma capacidade para armazenar 150,0 m³. O abastecimento
de água para os navios é feito através de uma linha de água pressurizada por intermédio de duas
bombas. Todo o sistema é controlado no Centro de Controle Operacional deste Terminal.


Gás Natural

O suprimento de gás natural do Complexo Industrial e Portuário do Pecém é processado através
do gasoduto GASFOR, construído pela PETROBRÁS, cuja tubulação se interliga ao Terminal
de GNL, no Píer 2 deste terminal portuário, e com a UTE Termo Ceará, na área do CIPP.


Oficina de Reparos

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém dispõe de uma área de 14.720 m² para apoio a
reparos dos equipamentos dos Prestadores de Serviço Operacional.


Bunker – Óleo Combustível

Atualmente não há fornecimento de óleo combustível para os navios no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém. O projeto de ampliação das instalações deste terminal prevê a construção
de uma instalação especializada para fornecimento de bunker nas futuras expansões.
1.3.1.2.5 Complexo Industrial e Portuário do Pecém - Movimentação de Cargas
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém vem apresentando crescimento, ano após ano, de
forma sustentável e vinculada aos negócios e empresas implantadas no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP.
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Além disso, exerce uma influência significativa em toda sua hinterlândia, razão pela qual,
destaca-se como importante infraestrutura para escoamento de produtos da região tais como:
frutas, calçados, produtos minerais etc.
Em comparação com 2018 o TUP Pecém cresceu 5% na movimentação de carga total. Atingiu
um total de 18.100.767 milhões de toneladas movimentadas em 2019 e movimentou 339.808
TEU’s.
Quando se trata destes volumes movimentados, por tipo de carga, constata-se que em 2019
houve crescimento acentuado na movimentação de granéis sólidos que participou com
9.660.304 t, seguido da carga conteinerizada com 4.614.974 t, carga geral solta com 3.320.500
t e granéis líquidos com 504.988 t.
A movimentação acumulada de contêineres registrou a marca de 339.808 TEU (212.900
unidades), crescimento de 27% em relação ao resultado obtido no mesmo período de 2018.
Quanto ao sentido de movimentação, observa-se que esta instalação portuária é eminentemente
importadora, tendo movimentado, na importação, cerca de 12.884.156 toneladas e na
exportação 5.216.611, apresentando crescimento, respectivamente, em relação a 2018, de 1% e
16%.
O sentido de navegação no Terminal demonstra sua forte característica para o comércio
exterior. Apresentando grande parcela de cargas na navegação de longo-curso, com um total de
8.630.442 toneladas em 2019, movimentando 9.470.324 toneladas pela navegação de
cabotagem, representando um decréscimo de 5% na navegação de longo curso e acréscimo de
16% na cabotagem, quando comparados com o ano de 2018. A Figura 8 e a Figura 9 destacam
as movimentações de carga neste terminal portuário para os anos 2017, 2018 e 2019.
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Figura 8 - Resumo da Movimentação de Cargas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Fonte: NELOG, 2020.
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Tabela 9 - Comparativo do Volumes de Cargas Movimentados 2015/2019 (milhões de
toneladas)
ANO

2015

2016

Volume
7,01
11,3
Cargas
Fonte: CEARAPORTOS, 2020

2017

2018

2019

VARIAÇÃO 2018/2019

15,8

17,2

18,1

5,0%

Figura 9 - Características da Movimentação das Cargas por Tipo, Sentido e Navegação
- 2019.
Fonte: NELOG, 2020

A movimentação de container assume um capítulo especial no desenvolvimento do TUP
Pecém, conforme indicado na Tabela 10 abaixo, tendo atingido no final de 2019, uma
movimentação de 339.808 TEU’s. Destacam-se as seguintes mercadorias conteinerizadas, a
saber: Ferro fundido, Ferro e Aço, sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimento, frutas,
cascas de cítricos e de melões, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos,
plásticos, cereais, papel e cartão, madeira e carvão vegetal, etc.
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Tabela 10 - Comparativo da Evolução da Movimentação de Contêineres (TEUs)
ANO

2015

2016

Volume
180.241
171.067
Cargas
Fonte: CEARÁPORTOS, 2020.

2017

2018

2019

209.623

267.217

339.808

VARIAÇÃO
2018/2019
27%

A influência do TUP Pecém, em toda sua hinterlândia, explica as razões do porquê da
movimentação de diferentes tipos de cargas, de diversas regiões do Nordeste brasileiro.
Procedendo a uma análise detalhada das cargas predominantes, na navegação de longo-curso,
constata-se que os granéis líquidos e sólidos, assumem a liderança, em peso, na movimentação
total. Na exportação, em 2019, verifica-se a importância das seguintes cargas: placas de aço,
frutas, minérios de manganês, e preparações de produtos hortícolas. Já na importação, também
em 2019, destacam-se: carvão mineral, gás de petróleo, produtos siderúrgicos, minério de ferro,
coque de petróleo, adubos e fertilizantes.
Quanto à movimentação de frutas, o TUP Pecém continua como centro de exportação brasileiro,
com excelência na armazenagem, controle e expedição de contêineres refrigerados,
especialmente para os mercados da Europa e dos Estados Unidos. Para tal, conta com um parque
importante de tomadas frigoríficas, bem como backup de energia a gás natural e câmaras
frigoríficas, para consolidação e desconsolidação de cargas refrigeras, sem que haja risco de
contaminação e perda da qualidade das mercadorias. As principais frutas movimentadas são:
Melão, Manga, Melancia, Uvas frescas ou secas (Passas), Castanha de Caju, Amêndoas,
Banana, etc.
Como Terminal concentrador de frutas no Nordeste Brasileiro, o TUP Pecém recebe
mercadorias, além do interior do Estado do Ceará, dos seguintes Estados: Rio Grande do Norte,
Pernambuco e Bahia.
Os principais mercados atingidos pela logística internacional de frutas, a partir do Pecém são:
Holanda, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Espanha, Itália, Emirados Árabes, Irlanda, Rússia e
Dinamarca.
1.3.1.2.6 Inserção do TUP NELOG no Contexto do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Diante do exposto e considerando o propósito do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
com toda sua infraestrutura básica e multimodal, bem como seu papel como equipamento
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promotor de desenvolvimento, a instalação do TUP NELOG em sua área retroportuária é
totalmente compatível com as atividades do TUP do Pecém, bem como se adequa como unidade
de logística de cargas gerais, contêineres, minério de ferro, fertilizantes e grãos, visto que desde
a origem do Complexo Industrial e Portuário do Pecém até sua situação atual, a estocagem e
processamento de cargas variadas é uma atividade de grande importância na referida instalação
portuária, principalmente pelo modal aquaviário.
Além disso, vale salientar que o TUP NELOG se insere como infraestrutura necessária para o
escoamento de produtos importantes para mercados que envolvem o Estado do Ceará,
oferecendo uma logística eficaz, que aproveita todo o potencial do TUP do Pecém e da ferrovia
em implantação TLSA e a ferrovia em operação FTL, trazendo desenvolvimento
socioeconômico e ambiental não só para os municípios que detém o CIPP, mas também para
todo o Estado do Ceará.
Logo, visando a instalação de um terminal de cargas na área portuária do Pecém, a SEINFRA,
no final do ano de 2015, protocolou junto a Superintendência estadual do Meio Ambiente SEMACE pedido oficial de autorização da concepção e localização do projeto de engenharia
do TUP NELOG, via emissão de Licença Prévia, com o propósito da aprovação da viabilidade
socioambiental do empreendimento proposto, através do atendimento de todos os requisitos e
medidas de preservação ambiental contidas no Termo de Referência nº 40/2016 emitido pelo
órgão ambiental licenciador, a SEMACE.
1.3.2

TUP NELOG – Acessos e Ordenamento Territorial

1.3.2.1 Acessos à Área do Empreendimento
1.3.2.1.1 Acesso Rodoviário
O acesso rodoviário (Figura 10) a área do empreendimento pode ser feito através da rodovia
estadual CE-155, que interliga a região portuária do Pecém a rodovia federal BR-222,
permitindo o acesso a BR-020 e a CE-085 (Rodovia estruturante), bem como as rodovias CE060, CE-065, BR-116 e CE-040 através do Anel Rodoviário de Fortaleza.
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Figura 10 - Acessos Rodoviários a Área do Empreendimento
Fonte: EMAB, 2021.

De uma forma geral, para acessar a área do TUP NELOG é possível utilizar-se tanto da BR222 como da CE-085, sendo a interligação com a área do empreendimento efetuada em ambos
os casos através da CE-155.
Outra opção de acesso a área do empreendimento pode ser feita tomando-se a BR-222 até o
entroncamento com a estrada de serviço pavimentada que permite o acesso a Barra do Cauípe
e ao pátio de cargas do TUP do Pecém no Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
denominada Rua Honorina Barros Fonteles (Figura 11). Toma-se então a referida estrada de
serviços a direita, percorrendo-se nesta 9,6 km até a Barra do Cauípe, onde esta inflete para
esquerda e passa a se desenvolver paralela a linha da costa. A partir daí percorre-se mais 1,0
km até o ponto em que esta via a passa a se desenvolver paralela a área do TUP NELOG.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

50

Figura 11 - Estrada de Serviços do Pecém – Opção de Acesso ao Empreendimento
Fonte: EMAB, 2021.

Ressalta-se que, o Governo do Estado vem desenvolvendo projetos para melhoria da
acessibilidade e da trafegabilidade na região de entorno do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, com a duplicação das rodovias BR-222, CE-085 e do Anel Viário de Fortaleza. Além
disso, o Governo do Estado pretende implantar o Arco Rodoviário Metropolitano, rodovia
duplicada entre a rodovia BR-116 e o TUP do Pecém, que tem como objetivo ampliar a
acessibilidade do CIPP, bem como da área de implantação de polos industriais ao longo do seu
percurso, servindo como opção de uso de projetos que utilizarão o TUP do Pecém como
plataforma logística de escoamento de produção. Também permitirá desviar o tráfego de
veículos comerciais de longa distância, aliviando o Anel Rodoviário de Fortaleza.
1.3.2.1.2 Acesso Ferroviário
O Terminal Portuário do Pecém é servido por uma linha férrea, em bitola métrica, que foi
construída e disponibilizada pelo Estado do Ceará, desde a época da Construção do Terminal
Portuário, atualmente utilizada pela Concessionária Ferrovia Transnordestina Logística S.A
(FTL). Este trecho situa-se entre Primavera no município de Caucaia e Pecém no município de
São Gonçalo do Amarante.
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Este ramal possui aproximadamente 22 km de extensão em bitola métrica, e atualmente o acesso
ferroviário se encontra ativado e em condições regulares de tráfego.
A concessionária Transnordestina Logística S.A – TLSA, em parceria com o Governo Federal,
está responsável pelo desenvolvimento e construção de uma ferrovia na região Nordeste. O
projeto prevê a construção de 1.753 km de estrada de ferro em bitola mista, unindo a caatinga
ao mar por duas vias, Piauí-Ceará e Piauí-Pernambuco.
Tal empreendimento permitirá a interligação, do Terminal Portuário do Pecém (CE) e porto de
Suape (PE), ao cerrado do Piauí, no Município de Eliseu Martins. O objetivo é elevar a
competitividade da produção agrícola e mineral da região com uma moderna logística que fará
uso de uma ferrovia de alto desempenho.
O trecho, no Estado do Ceará, interligará a região do sertão, a partir do Município de Missão
Velha, ao Terminal Portuário do Pecém. Esta nova ligação, no sentido Norte-Sul, vem substituir
uma ligação existente (parte da concessão da Malha Nordeste da antiga RFFSA), com baixa
capacidade de transporte devido às condições da via permanente entre Missão Velha e
Fortaleza.
Na porção litorânea, haverá cruzamento com a malha em operação da FTL (em bitola métrica)
e irá se ligar ao ramal de acesso ao Terminal Portuário do Pecém (em bitola mista). A bitola
mista desse ramal irá permitir o acesso ao Terminal das composições originárias em ambas as
malhas.
A Figura 12 apresenta o traçado da ferrovia TLSA, com destaque para o trecho cearense e a
ligação ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
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Figura 12 - Traçado da Transnordestina Logística
Fonte: NELOG, 2020.

1.3.2.1.3 Acesso Aquaviário
O acesso aquaviário a área do empreendimento é permitido através do TUP do Pecém, terminal
offshore, cuja administração encontra-se a cargo da Companhia de Integração Portuária do
Ceará – CIPP S.A. O referido acesso será efetuado através dos berços de atracação do TMUT.
Atualmente, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém é parte consolidada da rota dos navios
transportadores de cargas diversas, que cruzam a costa do Ceará, conforme pode ser visualizado
na Figura 13.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

53

Figura 13 - Principais Rotas Marítimas da Costa Cearense – 2019
Fonte: Marine Traffic

1.3.2.2 Ordenamento Territorial TUP NELOG
1.3.2.2.1 Generalidades
O ordenamento territorial da área onde será implantado o Terminal Portuário de Uso Privado –
TUP NELOG é regido pelos documentos abaixo especificados:


Plano Diretor Participativo do Município de Caucaia: É o documento que orienta o
desenvolvimento civil em todo o território municipal;



Plano Diretor do Pecém: É o principal documento para a expansão controlada e
planejada de toda a área industrial do Pecém.

1.3.2.2.2 Plano Diretor Participativo de Caucaia e suas Leis Complementares
O Plano Diretor Participativo de Caucaia – PDP Caucaia, instituído pela Lei Complementar Nº
59 de 12 de fevereiro de 2019, bem como com o fundamento das Leis Complementares Nº 62
e 63, também de 12 de fevereiro de 2019, constituem-se nos instrumentos básicos da política
municipal de Caucaia-CE, para o desenvolvimento e ordenamento de sua expansão urbana.
Tais instrumentos normativos têm como elementos norteadores: o Código Ambiental; Código
de Obras e Posturas; Lei de Diretrizes Urbanas; Lei de Organização Territorial; Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Lei do Sistema Viário.
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Além disso, conta com o Plano Estratégico do Município, o Plano de Estruturação Urbana e
com os termos de referência para projetos de urbanização.
A legislação complementar que norteia a fundamentação do PDP - Caucaia assume especial
importância para o empreendimento, ora em análise, notadamente a que trata da Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que tem como propósito o ordenamento e regularização
do uso do solo do município de Caucaia.
Para efeito de planejamento, a classificação e o zoneamento de usos das áreas urbanas do
Município de Caucaia, compreendem a divisão do seu espaço territorial urbano em zonas, a
partir da compatibilização da intensidade do uso do solo, com a oferta de infraestrutura e
serviços públicos. Dentre estas ofertas destacam-se os seguintes objetivos:


Promover e proteger a saúde, segurança, conforto, bem-estar e necessidades de sua
população;



Garantir a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, cultural e arquitetônico;



Promover o desenvolvimento de Caucaia, tomando-se como referencial as diretrizes do
Plano Diretor Participativo - PDP;



Compatibilizar a Zona Industrial Especial do CIPP às diretrizes do PDP e aos seus
objetivos.

 Da Divisão em Áreas e Zonas

Foram estabelecidas, no Município de Caucaia, áreas, para fins de zoneamento, assim
consideradas, em função das suas peculiaridades físicas, culturais, ambientais, institucionais e
de desenvolvimento do município, quais sejam:


Área 1 — Município de Caucaia, delimitado na forma da Figura 14 abaixo, integrante
desta Lei Complementar 63/2019;



Área 2 — Grande Caucaia (zoneamentos l e 2), delimitada na forma da Figura 15
abaixo, integrantes desta Lei Complementar 63/2019; e



Padrão para Sedes Distritais e Localidades Relevantes, na forma integrante da Lei
Complementar 63/2019.
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Figura 14 - Zoneamento Urbano e Rural do Município de Caucaia – Área 1
Fonte: PDP Caucaia, 2019.
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Figura 15 - Zoneamento 2 Urbano e Rural do Município de Caucaia
Fonte: PDP Caucaia, 2019
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Para os efeitos da Lei Complementar 63/2019, ficam estabelecidos para a Area 1 Município de
Caucaia, zoneamentos 1 e 2, os seguintes tipos de zonas:


Zona Natural;



Zona de Agropecuária;



Zona de Uso Turístico;



Zona de Comércio e Serviços e de Indústrias de Transformação;



Zona Industrial Especial do CIPP; e



Áreas Urbanas Prioritárias e Área Urbana Especial.

Para os efeitos da Lei Complementar 63/2019, foi estabelecido, para a Zona Industrial Especial
do CIPP, o zoneamento proposto pela Unidade Gestora do Projeto do CIPP-UGP/CIPP, órgão
estadual gestor do CIPP, onde a atividade industrial seria a predominante, sendo regido,
complementarmente, pelas normas municipais, estaduais e federais.
Para os efeitos da Lei Complementar 63/2019, foram estabelecidos para a Área 2 - Grande
Caucaia (zoneamentos 1 e 2) os seguintes tipos de zonas:


Zona de Ocupação Consolidada, ZOC;



Zona em Processo de Ocupação, ZPO;



Zona de Expansão Futura, ZEF;



Zona Ambiental com Ocupação Restrita, ZAOR;



Zona Especial de Interesse Social, ZEIS;



Zona Especial de Interesse Turístico, ZEIT;



Zona Rural, ZR;



Parques de Natureza e Lazer, PNL;



Zonas de Baixa, Média e Alta Densidades, ZBD, ZMD e ZAD; e Centralidade de
Vizinhança,

Os Indicadores Urbanos de Ocupação, nas zonas relacionadas no artigo 17 desta lei, foram
definidos em função do quadro ambiental, da infraestrutura básica e densidades existentes e
projetadas, compreendendo:


Altura Máxima da Edificação;



Dimensões Mínimas do Lote;



Índice de Aproveitamento, IA;



Taxa de Ocupação, TO (%);
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Taxa de Permeabilidade (%).

As Áreas 1 e 2, definidas no artigo 15 da Lei Complementar 63/2019, e divididas nas zonas
relacionadas nos artigos 16 e 17 desta lei, destinam-se aos usos relacionados no artigo
subsequente, devendo nelas serem atendidos os requisitos constantes dos Indicadores Urbanos
de Ocupação do Solo, na forma que integra as Leis Complementares 62 e 63/2019.
Para os efeitos destas Leis Complementares, são estabelecidas as categorias de uso a seguir
individualizadas, com as suas características básicas:


Uso Residencial;



Uso Comercial e de Serviços;



Uso Misto;



Uso Industrial;



Uso Associado à Proteção Ambiental;



Uso Institucional; e



Uso Público.

O Art. 21. da Lei Complementar 63/2019, institui que os estabelecimentos que abrigam
atividades administrativas governamentais e não governamentais, clubes de serviço, de defesa
e segurança, culturais, religiosos, de lazer, recreativos e de prática de esportes, quando não
enquadradas nos Usos Institucional ou Público, incluem-se na categoria de Uso Comercial e de
Serviços. Já o Art. 22. diz que a classificação das atividades industriais seguirá às especificações
das legislações municipal, estadual e federal.
Ressalta-se que, os territórios de algumas Áreas Urbana Especial abrigam áreas classificadas
como de Interesse Social e Especial. As áreas de interesse social dizem respeito aos territórios
destinados à população de baixa renda e à consolidação de ocupações irregulares, enquanto que
as Áreas Especiais se referem aos locais de interesse público, urbanístico e ambiental.
Além disso, nos territórios de algumas zonas classificadas como de Urbanização de Baixa
Densidade, onde a urbanização deve ser contida ou desestimulada devido ao risco de
degradação ambiental e a necessidade de preservação do meio ambiente, além das dificuldades
de dotá-las de logísticas para a subsistência de comunidades.
Tais áreas especiais estão subdivididas em: Área Especial de Interesse Público; Área Especial
de Interesse Urbanístico; Área Especial de Preservação Ambiental – AP1 e Áreas de Proteção
Ambiental – AP2.
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Da compatibilidade do Empreendimento com o PDP e as Leis Complementares do Município
de Caucaia Nº 62 e 63 de 12 fevereiro de 2019.
O empreendimento, para implantação do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG
proposto, está localizado na Área Urbana Especial, mais especificamente na Zona de Baixa
Densidade do município de Caucaia, conforme pode ser visualizado na Figura 14 e Figura 15
acima. Nessa Zona de Baixa Densidade, destinada especialmente para as atividades industriais,
dentre outros, o TUP NELOG se encontra posicionado numa área classificada como “Área
Portuária do CIPP” destinada a ampliação do TUP do Pecém e a implantação de empresas com
atividades correlatas as exercidas pelo referido TUP do Pecém.
Constata-se que, segundo o PDP – Caucaia o TUP NELOG tem sua localização concebida em
área portuária, dentro de uma unidade de planejamento totalmente industrial.
No que se refere a conformidade do TUP NELOG ao uso e ocupação do solo, especial atenção
deve ser dispensada a Carta de Anuência de 11 de março de 2020, para Fins de Licenciamento
Ambiental, expedida pela Secretária de Planejamento Urbano e Ambiental – SESPLAM, em
que o secretário do município de Caucaia, certifica para fins de licenciamento, o Processo nº
031/2020 – Carta de Anuência nº 005/2020, sobre a sua adequabilidade e anuência para a
implantação de Terminal Portuário de Uso Privado em área do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém – CIPP, que foi solicitado pela NORDESTE LOGÍSTICA S.A. – NELOG S.A,
empresa do Grupo da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN.
No Deferimento da SESPLAM, fica ratificado que a implantação do TUP NELOG, está
disciplinado em área de forma diferenciada e denominada Zona Industrial Especial do CIPP,
atestando ainda, que a tipologia de uso pretendido no imóvel – Terminal de Uso Privado, está
em conformidade com as Lei Complementar nº 63/2019 – Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo, e a Lei Complementar nº 62/2019 – Organização Territorial, mais especificamente as Leis
que regem o Plano Diretor Participativo de Caucaia – PDP – Caucaia, conforme cópia da Carta
de Anuência para fins de licenciamento ambiental disposta em anexo no TOMO V – ANEXO
IX – Carta de Anuência para Fins de Licenciamento Ambiental.
1.3.2.2.3 Plano Diretor do Pecém
O zoneamento proposto pelo Plano Diretor do Pecém já define no seu escopo o local de
instalação do TUP NELOG, posicionado entre as áreas de expansão 2 e 3, conforme pode ser
visualizado na Figura 16.
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Figura 16 - Zoneamento do Plano Diretor do Pecém – Área de Expansão do TUP PECÉM
Fonte: PDDU Caucaia, 2001 adaptado por Emab, 2021.

Figura 17 - Zoneamento do Plano Diretor do Pecém – Projeto do TUP NELOG.
Fonte: PDDU Caucaia, 2001 adaptado por Emab, 2021.
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1.3.3

Objeto do Licenciamento

O presente Estudo de Impacto Ambiental tem como objeto a avaliação da viabilidade ambiental
do Empreendimento intitulado Terminal de Uso Privado TUP NELOG, abrangendo as etapas
de implantação das obras de engenharia e de operação do empreendimento proposto. Envolve,
portanto, a implementação e operação das instalações e/ou atividades abaixo discriminadas:


Terminal Onshore composto por pátio para contêineres e cargas gerais, pátio de
estocagem de minério de ferro e armazéns de fertilizantes e grãos agrícolas;



Sistema de acesso ferroviário para carga e descarga de produtos – ramal e pera
ferroviária;



Sistema viário de acesso ao Terminal Onshore;



Sistema de carga/descarga de navios para contêineres e carga geral; descarga de
fertilizantes e carga de grãos agrícolas e minério de ferro;



Transporte de granéis sólidos através de dois sistemas de correias transportadoras
tubulares entre o Terminal Onshore e o TMUT, sendo um para grãos agrícolas e o outro
para minério de ferro;

O TUP NELOG foi projetado para movimentações com upgrads anuais, chegando à demanda
máxima de 15 MTPA entre minério de ferro, grãos agrícolas, cargas gerais e fertilizantes, e
232.703 TEUs (podendo haver adaptações a possíveis novas condições de mercado), que terão
como ápice para nortear a ampliação das estruturas projetadas os anos abaixo descritos:


Fase – 1 (2025): 1,8 MTPA e 36.021 TEUs;



Fase – 2 (2030): 9,9 MTPA e 216.713 TEUs;



Fase – 3 (2035): 15,0 MTPA e 232.703 TEUs.

Obs: Poderão haver alterações entre os volumes por produto, mas sem ultrapassar o volume
máximo de 15 MTPA.
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1.3.4

Descrição Geral do Projeto de Engenharia

1.3.4.1 Concepção do Projeto
De acordo com as premissas adotadas para a demanda a ser atendida pelo empreendimento e a
compatibilização com os tipos de embarcações atualmente utilizados no mercado nacional e
internacional, foram concebidas 03 (três) infraestruturas principais que juntas comporão o TUP
NELOG, a saber:


Uma área Onshore, composta por um terminal terrestre de cargas, que abrigará as
instalações administrativas e operacionais, estas últimas vinculadas as atividades de
recebimento, armazenagem e envio de produtos;



Sistema de correias transportadoras de grãos e minério de ferro, (denominado corredor
logístico) conectando a área Onshore à plataforma operacional aquaviária (área
offshore), localizada no Terminal de Múltiplos Usos - TMUT do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, a qual possui licenciamento específico junto ao IBAMA (e não é
objeto do licenciamento pelo presente EIA); e



Uma plataforma operacional aquaviária (área offshore) que, basicamente, abrangerá as
operações de carga e descarga de navios.

Ressalta-se que, a Plataforma Operacional Aquaviária (área offshore), que será utilizada pelo
TUP NELOG será a Plataforma do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Em linhas gerais, o TUP NELOG receberá produtos por modais aquaviário (navios), rodoviário
(caminhões de carga) e ferroviário (TLSA/FTL), que serão todos processados no seu Terminal
Onshore, para posterior envio ao mercado consumidor interno ou externo.
1.3.4.2 Critérios Básicos de Projeto
Na concepção do Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG foi considerado
a priori que as operações de recebimento e envio de cargas através de transporte marítimo serão
efetuadas através das instalações do Terminal de Múltiplos Usos – TMUT do TUP do Pecém,
que atualmente estão sendo alvo de ampliação. A Figura 18 mostra as instalações do TMUT do
TUP do Pecém, antes das obras de ampliação das suas instalações, cuja Fase 2 encontra-se em
execução.
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Figura 18 - Vista do Terminal de Múltiplos Usos - TMUT do TUP do Pecém
Fonte: Google, imagens 2016.

Como premissas básicas para o dimensionamento do TUP NELOG, foi considerado, ainda,
como critério de projeto a implantação do empreendimento em três fases, a saber:


1ª fase (2025): início da operação do terminal;



2ª fase (2030): início de operação do minério de ferro e implantação do transportador
de correias para grãos agrícolas;



3ª fase (2035): conclusão das instalações de equipamentos para atendimento à
movimentação de volume final de escoamento de produtos.

Vale ressaltar que, apesar do projeto ter sua implantação efetuada em três fases, o objeto do
licenciamento contempla o projeto integral, ou seja, até a implantação da Fase 3.
Já para o dimensionamento das instalações do TUP NELOG, principalmente as da área
Onshore, que abrangerá as principais atividades do referido terminal, foram levadas em conta
as quantidades a serem movimentadas de cada produto, as quais são discriminadas na Tabela
11.
Tabela 11 – Volumes das demandas por produtos – Granéis Sólidos

Produtos

1ª Fase (2025)

2ª Fase (2030)

3ª Fase (2035)

Grãos Agrícolas (Mtpa)

1,13

2,313

2,531
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Produtos

1ª Fase (2025)

2ª Fase (2030)

3ª Fase (2035)

Fertilizantes (Mtpa)

0,301

0,585

0,733

Minério de Ferro (Mtpa)

0

5,2

9,625

Cargas Gerais (Mtpa)

0,348

1,791

2,111

Total de toneladas

1,8

9,9

15,0

Contêineres (TEUs)

36.021

216.773

232.703

Quanto as características dos produtos (granéis sólidos) e contêineres a serem movimentados
pelo TUP NELOG, estas se encontram discriminadas na Tabela 12 e Tabela 13.
Tabela 12 - Características Gerais dos Produtos – Granéis Sólidos
MINÉRIO DE

CARACTERÍSTICAS

FERRO

GRÃOS

FERTILIZANTES

Massa específica aparente (t/m3)

2,3

0,75

1,25

Ângulo de repouso

34° a 43°

21° a 28°

28° a 37°

Ângulo de acomodação na correia

15°

10°

23°

Ângulo de inclinação máxima de
transportadores de correia

15°

13°

12°

Tabela 13 - Características Gerais dos Contêineres

CONTÊINER DIMENSÕES

20 pés

40 pés

LARGURA COMP. ALTURA

CAP.

CAP.

CÚBICA

CARGA

(M³)

(T)

TARA

(M)

(M)

(M)

Externa

2,438

6,06

2,59

-

-

-

Interna

2,352

5,9

2,39

33

28,15

2,33

Porta

2,34

-

2,283

-

-

-

Externa

2,438

12,192

2,59

-

-

-

Interna

2,352

12,03

2,39

67,7

28,7

3,8

Porta

2,34

-

2,275

-

-

-
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1.3.4.3 Infraestruturas Integrantes do TUP NELOG
1.3.4.3.1 Generalidades
O Terminal Portuário de Uso Privativo – TUP NELOG será implantado na retroárea do TUP
do Pecém, numa área de aproximadamente 83,5 ha, apresentando-se composto por 03 (três)
estruturas principais: Plataforma Operacional Aquaviária (Área Offshore – TUP Pecém);
Sistema de Correias Transportadoras Tubulares e Infraestrutura Portuária Terrestre –
Instalações Administrativas e Operacionais da Retroárea (Área Administrativa e Terminais de
Carga), conforme pode ser visualizado na Figura 19. Apresenta-se nos itens a seguir a descrição
detalhada destas infraestruturas.
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Figura 19 - Layout Geral do Empreendimento
Fonte: NELOG, 2020.
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1.3.4.3.2 Plataforma Operacional Aquaviária - Área Offshore
A Área Offshore será constituída por todas as infraestruturas em área de obra molhada, sendo
integrada por uma plataforma operacional, localizada no Terminal de Múltiplos Usos – TMUT
do TUP do Pecém, onde estarão localizadas as infraestruturas operacionais responsáveis pelo
carregamento/descarregamento dos produtos. Nesta encontram-se localizados os berços de
atracação que fazem parte da operação do empreendimento.
A estrutura marítima que atenderá ao Projeto do TUP NELOG é toda integrante do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, sendo composta, em linhas gerais, pelas estruturas da ponte de
acesso, quebra-mar, berços de atracação do TMUT, correias transportadoras (a serem
construídas) e equipamentos de carregamento/descarregamento de produtos dos navios
atracados (a serem implantados). Ressalta-se que, essa estrutura está sendo atualmente alvo de
expansão para atender as futuras movimentações de produtos do referido TUP, estando aí
inclusas as operações do TUP NELOG.


Terminal de Múltiplos Usos – TMUT: Principais Características e Obras de
Ampliação

O TMUT se constitui numa das 03 (três) infraestruturas de atracação de navios existentes no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, sendo destinado pela administração para a
movimentação de minério de ferro, grãos agrícolas, fertilizantes, contêineres e carga geral.
Apresenta-se composto por cinco berços de atracação com extensão de 300,0 m cada (berços 5
a 9), apresentando as características listadas na Tabela 14.
Tabela 14 - Características do Terminal de Múltiplos Usos – TMUT
COMPRIMENTO APROXIMADO

1.660 metros

COMPRIMENTO DOS BERÇOS

300 metros

BERÇOS DE ATRACAÇÃO

05 (cinco)

PONTE DE ACESSO À PLATAFORMA
ESTRUTURAS ADICIONAIS
PROFUNDIDADE NOS BERÇOS

2.502 x 32,10 metros
Suporte para tubovia, correias transportadoras e
unidades elétricas
14 a 15,30 metros
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A Tabela 15 apresenta a movimentação de carga geral, granéis líquidos e granéis sólidos no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém no período de 2016/2020, onde se observa uma forte
tendência ao crescimento dessas operações até o ano de 2019, razão pela qual as infraestruturas
deste terminal portuário estão atualmente sendo alvo de ampliação. No ano de 2020 observa-se
uma redução na movimentação de cargas, este fato pode estar atrelado ao período pandêmico
da COVID 19.
Tabela 15 - Movimentação de cargas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, entre
2016 e 2020, em toneladas
 VARIAÇÃO
ANO

2016

2017

2018

2019

2020
2019/2020

Total

11,2

15,8

17,2

18,1

15,9

-12%

Fonte: CEARÁPORTOS, 2020.

Para a plena operação do TUP NELOG faz-se necessária a ampliação das estruturas offshore
do TMUT, visto que atualmente este não conta, ainda, com o berço 10 e o berço 11. Apenas os
berços 5, 6, 7, 8 e 9 estão atualmente em operação, com licenciamento operacional – LO, junto
ao IBAMA. A Figura 20 apresenta, em azul, como ficarão as instalações do TMUT após a sua
expansão.
Ressalta-se que, a Fase 2 do projeto de ampliação das infraestruturas do TUP do Pecém,
mostrada na figura supracitada, ainda se encontra em andamento, incluindo obras de
alargamento do quebra-mar existente e, construção da ponte de acesso ao TMUT. A referida
ponte de acesso terá uma extensão de 1.520 m e 32,1 m de largura total, contando com pista de
rolamento de 10,0 m de largura, barreiras tipo New Jersey, tubovias, correias transportadoras
de grãos e minérios e unidades elétricas. A Figura 21 mostra um croqui do corte transversal da
nova ponte de acesso.
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Figura 20 - Ampliação das Estruturas Offshore do TMUT
Fonte: LabTrans, 2015.
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Figura 21 - Corte Transversal da Nova Ponte de Acesso
Fonte: LabTrans, 2015.

A ampliação do braço do quebra-mar existente será efetuada no sentido da terra (Fase 3), em
cerca de 90,0 m, tendo sua seção transversal alargada em aproximadamente 33,0 m. Para
realização da obra serão utilizados cerca de 996.500 m³ de rocha, variando de 1,0 a 6,0 t na
carapaça interna e de 6,0 a 9,0 t na carapaça externa. Os novos berços de atracação serão
construídos ao longo do braço do quebra-mar existente, ou ainda poderão ser disponibilizados
em outro local para expansão definido pela CIPP S.A. Está previsto a construção de três berços
de aproximadamente 300,0 m cada. As embarcações tipo do projeto foram consideradas como
sendo navios cargueiros de até 140.000 TPB ou navios Porta-Contêineres Ultra Grandes (Ultra
Large Container Ships) para 14.500 TEU’s.
Com relação a Fase 3, ainda a ser dimensionada pela CIPP S.A, esta compreende entre outras
obras a construção do Berço 10 e 11 do TMUT, que será destinado ao transporte de minério de
ferro e grãos pelo TUP NELOG.


Terminal de Múltiplos Usos – TMUT: Berços de Atracação

Com o final da expansão, que foi realizada pela CIPP, o TMUT tem 1.660,0 m de comprimento
(cais acostável contínuo), e 115,0 m de largura, - após a construção dos berços 10 e 11, ficará
com 07 (sete) berços para atracação de navios, com profundidades que variarão de 13,5 a 17,0
m.
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Cada berço terá cerca de 300,0 m de comprimento e contará com equipamentos diversos para
carregamento e descarregamento de navios. Com relação aos produtos, os berços serão
destinados a movimentação de produtos específicos do TUP NELOG, a saber:


Grãos agrícolas: Na 1ª fase será movimentado no Berço 6, 7 e 8 por carregador móvel,
e na 2ª fase por carregador fixo sobre trilhos, berço para implantação do carregador fixo,
a definir;



Fertilizantes: devido a mobilidade do carregador/descarregador de fertilizantes, que será
do tipo MHC (Mobile Harbour Crane), conforme detalhado adiante, poderão ser
utilizados os berços 6, 7, 8 e 9 para movimentação desse material;



Minério de ferro: Será carregado, na segunda Fase, por um shiploader a ser implantado
no Berço 5;



Contêineres: serão utilizados os berços 6 a 9, compartilhados com o carregamento de
fertilizantes e carga geral;



Carga geral: poderá ser composta por produtos siderúrgicos, equipamentos, etc., os
quais serão movimentados por carregadores próprios de navios, entre os berços 6 e 9.

A Figura 22 mostra a distribuição dos berços de atração no TMUT, pode-se observar que os
berços de 5 a 9 já estão implantados, já os berços 10 e 11, encontram-se em fase de projeto.

Berço 9
Berço 8
Berço 7
Berço 6
Berço 5

Berço 11

Berço 10

Figura 22 - Localização dos Berços para Atracação de Navios do TUP NELOG
Fonte: Imagem adaptada do Google Earth, antes da ampliação (01/02/2016).
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Com relação aos navios que apoiarão a movimentação de produtos pelo TUP NELOG, as
Tabela 16 a Tabela 20 mostram as principais características das embarcações utilizadas para
cada tipo de produto.
Tabela 16 - Características dos Navios de Projeto – Grãos Agrícolas
TIPO

CAPESIZE

PANAMAX

HANDY SIZE

Capacidade (tpb)

150.000

75.000

40.000

Comprimento (m)

273

225

237

Boca (m)

43,0

32,2

32,2

Calado Máximo (m)

14,3

11,7

9,8

Lote de Carga (t)

114.000

57.500

30.400

Tabela 17 - Características dos Navios de Projeto – Minério de Ferro
TIPO

CAPESIZE

CAPE SIZE

Capacidade (tpb)

150.000

125.000

Comprimento (m)

280

280

Boca (m)

43

43

Calado Máximo (m)

17,1

15,0

Lote de Carga (t)

142.500

118.750

Tabela 18 - Características dos Navios de Projeto – Fertilizantes
TIPO

HANDY SIZE

Capacidade (tpb)

40.000

Comprimento (m)

201

Boca (m)

27,7

Pontal (m)

16,0

Calado Máximo (m)

11,6

Lote de Carga (t)

30.400

Tabela 19 - Características dos Navios de Projeto – Contêineres
POST

SUPER POST

NEW

PANAMAX

PANAMAX

PANAMAX

4.000

6.500

8.500

12.500

Comprimento (m)

290

335

365

400

Boca (m)

32

49

49

49

TIPO

Capacidade (TEUs)

PANAMAX
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TIPO

POST

SUPER POST

NEW

PANAMAX

PANAMAX

PANAMAX

12

15

15

15

3.800

6.300

8.500

12.500

PANAMAX

Calado Máximo (m)
Lote de Carga (TEUs)

Tabela 20 - Características dos Navios de Projeto – Carga Geral



TIPO

HANDY SIZE

Capacidade (tpb)

50.000

Comprimento (m)

237

Boca (m)

32,2

Calado Máximo (m)

9,8

Lote de Carga (t)

37.500

Equipamentos Operacionais do TUP NELOG no TMUT

A concepção da área offshore proposta para cada um dos produtos movimentados pelo TUP
NELOG é apresentada a seguir:
 Grãos Agrícolas
Os equipamentos operacionais para carregamento e descarregamento de grãos no TMUT
dependem da alternativa de transporte adotada deste produto até o TMUT, que pode ser por via
rodoviária (carrossel de caminhões) ou correias transportadoras. Para a primeira fase, o projeto
prevê que a movimentação desse material seja realizada por meio de carrossel de caminhões.
A partir da segunda fase, a movimentação deste produto será efetuada por meio de sistema de
correia transportadora tubular específica para esse produto.
Para a alternativa rodoviária, podem ser utilizados os Berços 6, 7, 8 e 9, haverá um carregador
móvel com capacidade para receber os grãos de 02 (dois) caminhões simultaneamente e
carregará os navios atracados no TMUT. O referido carregador é similar ao apresentado na
Figura 23, sendo compatível com embarcações até 75.000 DWT (Navios Panamax).
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Figura 23 - Exemplo de Carregador Móvel para Grãos
Fonte: Google Imagens, 2021

Com o transporte por meio de correia transportadora, no píer, sob o Berço 10, haverá um
transportador de correia com tripper e um carregador de navios tipo travelling, similar ao
apresentado na Figura 24, que irá manusear os grãos até dentro dos navios. A Figura 25 mostra
o esquema do referido carregador de navio. Como o transporte será contínuo entre dois pontos
fixos (terminal Onshore e Berço 10 do TMUT) e de maior capacidade, as embarcações poderão
ser do tipo Capesize de 150.000 DWT em função da maior capacidade de movimentação.
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Figura 24 - Carregador de Navios do Tipo Figura 25 - Esquema de Carregador de
Travelling para Grãos
Navios
Fonte: NELOG, 2020.

Fonte: NELOG, 2020.

Os transportadores de correias do píer, por questões ambientais, serão enclausurados com
cobertura em arco sobre a correia, que os protege contra as ações das chuvas e dos ventos,
visando o controle das emissões fugitivas durante a movimentação do material, conforme pode
ser observado na Figura 26.

Figura 26 - Transportador de Correia do Píer
Fonte: NELOG, 2020.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

76

 Fertilizantes
Os fertilizantes serão descarregados de navios Handysize com 40.000 DWT e lote de carga de
30.400 DWT através de equipamento MHC (Clamshell) e moega de carregamento de
caminhões, similar ao modelo apresentado na Figura 27.

Figura 27 - Exemplo de Descarregador de Fertilizantes
Fonte: NELOG, 2020.

O transporte do berço do TMUT até o armazém do Terminal Onshore será feito por caminhões
com capacidade de 30 toneladas. Como o equipamento é móvel, poderão ser utilizados os
berços 6, 7, 8 e 9 para atracação dos navios de fertilizantes.
 Minério de Ferro
O carregador de navios para minério de ferro atenderá navios Capesize de 150.000 e 125.000
DWT, sendo instalado no Berço 5 do TMUT. Terá corte similar ao apresentado na Figura 28.
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Figura 28 - Carregador de Minério de Ferro no Berço 10 do TMUT
Fonte: NELOG, 2020.

 Contêineres
Nos berços 6 a 9 do TMUT para carregamento/descarregamento de navios de contêineres serão
utilizados equipamentos do tipo portêineres sob trilhos, similares aos apresentados na Figura
29.
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Figura 29 - Carregadores de Contêineres para Navios
Fonte: Nelog, 2020.

Os contêineres serão descarregados dos navios e postos sobre terminal tractor. Estes poderão
deixar os contêineres no buffer sob o píer, conforme mostrado na Figura 30, ou transportar
diretamente até o pátio do TUP NELOG.

Figura 30 - Layout dos Berços e Estrutura de Carregamento de Contêineres para os
Navios
Fonte: NELOG, 2020.

O corte do píer e a disposição dos contêineres ficarão conforme apresentado na Figura 31.
Ressalta-se que, a distância entre as pilhas de contêineres deverá permitir o tráfego do
equipamento MHC para atendimento aos berços 6 a 9.
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Figura 31 - Corte da Estrutura Carregadora de Contêineres no TMUT
Fonte: NELOG, 2020.

 Carga Geral
Cargas gerais podem ser compostas por produtos siderúrgicos (placas e bobinas),
equipamentos, etc., sendo o carregamento/descarregamento destes produtos efetuados, em
geral, pelos guindastes dos próprios navios, com a utilização do MHC ou dos próprios
portêineres. Em casos específicos, guindastes especiais poderão ser alugados para
movimentação de determinada carga.
1.3.4.3.3 Sistemas de Correias Transportadoras Tubulares
Os sistemas de correias transportadoras tubulares previstos pelo projeto proposto serão
destinados a movimentação de granéis sólidos (grãos agrícolas e minério de ferro) na Fase 2 do
empreendimento do TUP NELOG, servindo de conexão entre as instalações do Terminal
Onshore (terra) e a plataforma aquaviária (área offshore) do TUP do Pecém. Este Corredor
Logístico constitui-se na interface entre os berços 5 e posteriormente 10 e 11 do TMUT, onde
estarão os carregadores de navios, e o Terminal Onshore de armazenamento de cargas, que irá
armazenar e distribuir os produtos. Assim sendo, apresentam parte de seus traçados se
desenvolvendo em terra e outra parte sobre as estruturas da ponte de acesso e do TMUT. Além
disso,

esses

sistemas

serão

compostos

por

torres

de

transferência

e

carregadores/descarregadores de produtos no armazém ou pátio do terminal de estocagem
Onshore e nos berços do TMUT.
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Está prevista a instalação de 2 (dois) sistemas de correias transportadoras independentes, sendo
um para a movimentação de minério de ferro e o outro para movimentação de grãos agrícolas.
Tais sistemas tem seu início no Terminal Onshore do TUP NELOG, percorrendo toda a área
retroportuária do Complexo Industrial e Portuário do Pecém até chegar a Ponte de Acesso 2,
onde continuarão até a entrada do TMUT. O sistema de correias transportadoras de grãos se
estenderá até o Berço 10, ou outro que a CIPP designar, perfazendo uma extensão total
aproximada de 5.727,0 m, enquanto que a outra para o carregamento dos navios com minério
de ferro segue para o Berço 5, apresentando uma extensão total aproximada de 5.039,0 m.
Ressalta-se que, ambos os sistemas, após saída do Terminal, são compostos por correias
tubulares fechadas, que não permitem o contato do material com a atmosfera, evitando assim a
poluição atmosférica nas áreas ao longo de seus traçados.
No que se refere ao projeto mecânico do Sistema de Correias Transportadoras, a seleção dos
componentes mecânicos considerou a condição de operação mais desfavorável, com vistas a
garantir a segurança operacional do transportador.
Os componentes mais pesados dos transportadores de correia terão alças para içamento e
transporte do equipamento. O projeto e a seleção dos componentes dos transportadores de
correia foram feitos de acordo com os critérios de projeto e com as normas preconizadas pela
ABNT, CEMA ou outras normas equivalentes, atendendo aos padrões de projeto modernos e
seguros para esse tipo de tecnologia.
A velocidade dos transportadores de correia convencionais foi calculada observando-se um
grau de enchimento máximo de 80,0% na sua capacidade de projeto para a seção transversal,
definida pelas normas aplicáveis, para o material manuseado de menor densidade, ressalvada a
distância padrão de folga até a borda da correia. Ressalta-se que operacionalmente os
transportadores de correia tubulares terão grau de enchimento máximo de 75,0%.
1.3.4.3.4 Terminal de Recepção, Armazenamento e Logística (Área Onshore)
O Terminal de Recepção, Armazenamento e Logística se constitui na principal infraestrutura
do TUP NELOG, onde ocorrerá a grande maioria das suas rotinas operacionais. O referido
terminal se encontra totalmente inserido na parte Onshore do empreendimento, a 200,0 m da
faixa de praia do Pecém e a 800,0 m da unidade de conservação - Estação Ecológica do Pecém
2, localizada no município de Caucaia.
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Abrange uma área de aproximadamente 83,5 ha, onde serão implantadas as estruturas das 04
(quatro) áreas de armazenamento, a saber: pátio de minério de ferro; armazém de fertilizantes;
armazém de grãos agrícolas e pátio de recepção de contêineres e carga geral solta (Figura 32).
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Figura 32 - Área Onshore do Empreendimento – Terminal de Estocagem e Distribuição
Fonte: NELOG, 2020.
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Complementando os terminais de carga existirá um complexo logístico (ramal e pera ferroviária
e rodovias de acesso), além das instalações administrativas e estacionamentos. A infraestrutura
do Terminal de Recepção, Armazenamento e Logística abrange, ainda, sistemas de drenagem,
de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, além do sistema de combate a incêndio,
entre outros.
O propósito dessa infraestrutura é receber os produtos da Ferrovia Transnordestina e de
caminhões que demandam este terminal, para serem transportados pelos sistemas de correias
(minério de ferro e grãos) ou por carrossel de caminhões (grãos na 1ª fase, carga geral
solta/contêineres e fertilizantes) até as instalações da área offshore (berços 5, 6, 7, 8 e 9 do
TMUT) para carregamento dos navios. Além disso, o fluxo inverso também ocorrerá com o
recebimento de carga de fertilizantes, carga geral e conteinerizada, pelos navios e transporte
para o TUP NELOG, para armazenagem e posterior destinação para o mercado interno
brasileiro através dos modais de transporte ferroviário e rodoviário. Ressalta-se que, este
terminal contará com uma pera ferroviária, que permitirá a conexão com os trens da Ferrovia
Transnordestina. Apresenta-se a seguir uma descrição detalhada dos terminais de cargas
integrantes da área Onshore do TUP NELOG.
 Terminal de Minério de Ferro
O Terminal de Minério de Ferro terá uma área de 352.615 m² e contará com um pátio com
capacidade estática de 910.800 t, conformado por 2 linhas de quatro pilhas cada. Nos extremos
laterais do pátio, uma empilhadeira sobre trilhos deverá operar na conformação das pilhas e
uma recuperadora na retomada do minério estocado.
Duas unidades de apoio operacionais localizadas junto às cabeças das pilhas e mais um abrigo
para pás carregadeiras complementam as principais instalações do Terminal de Minério de
Ferro. A alimentação do sistema será por ferrovia, sendo operada com um virador de vagões
simples, similar ao apresentado na Figura 33, que conta com uma capacidade nominal de 4.400
t/h.
O Terminal de Minério de Ferro contará com duas linhas ferroviárias com extensão total de 8,9
km e capacidade para receber ao mesmo tempo 04 (quatro) trens com 03 locomotivas e 120,
sendo 01 (um) trem posicionado na área de descarga e os outros 03 (três) trens estacionados.
Não ocorrerá qualquer interferência no processo de descarga, que será realizado através do
sistema de virador de vagões simples, que é dotado com duas balanças.
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Figura 33 - Virador de Vagões Simples
Fonte: NELOG, 2020.

Abaixo do virador de vagões haverá uma moega, que irá alimentar o sistema de manuseio do
minério de ferro através de alimentadores de sapatas, os quais se fazem necessários devido a
abrasividade do minério de ferro.
O minério de ferro será então descarregado e manuseado por transportadores de correia
convencionais até o pátio de estocagem de minério de ferro, de onde o material será retomado
por recuperadora de minério e manuseado até o píer por transportadores de correias tubulares.
A empilhadeira, do tipo giratória e basculável, tem como função a estocagem de minério de
ferro para o pátio de homogeneização do empreendimento. Conta com uma capacidade de 4.400
t/h. A Figura 34 mostra o desenho esquemático de uma empilhadeira.
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Figura 34 - Desenho Esquemático da Empilhadeira
Fonte: NELOG, 2020.

A retomadora destina-se a retomada de minério de ferro do pátio de homogeneização do
empreendimento, contando com uma capacidade de 6.200 t/h. A Figura 35 mostra uma
retomadora e seu respectivo desenho esquemático.
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Figura 35 – A imagem ilustra uma Retomadora em operação e em seguida é
apresentado um desenho esquemático do equipamento.
Fonte: NELOG, 2020.

Em suma, o Terminal de Minério de Ferro contará com um virador de vagões, empilhadeira
para conformação das pilhas de minério, recuperadora para a retomada do minério estocado e
sistema transportador de correia tubular para envio do material ao carregador de navios no
TMUT – TUP do Pecém.
 Terminal de Grãos Agrícolas
O Terminal de Grão Agrícolas ocupará uma área de aproximadamente 92.259 m², sendo
composto por um armazém com capacidade de 123.800 t. Duas (02) unidades de apoio
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operacional localizadas nas laterais dos armazéns e mais um abrigo para pás carregadeiras
complementam as principais instalações do Terminal de Grãos.
A alimentação do sistema poderá ocorrer por trem, onde uma moega ferroviária com capacidade
para 04 (quatro) vagões deverá operar a uma taxa nominal de 3.000 t/h, ou por carretas com o
uso de moega rodoviária com capacidade de 450t/h.
 Terminal de Fertilizantes
O Terminal de Fertilizantes ocupará uma área de aproximadamente 53.084 m², sendo composto
por um armazém com capacidade para 45.000 t, com pilhas de até 4,5 m. O sistema será
alimentado apenas por carretas, com as operações de descarga e recuperação ocorrendo no
interior do armazém, onde um conjunto de pás carregadeiras deverá auxiliar no manuseio do
material. Junto ao armazém, uma unidade de apoio operacional complementa as instalações. A
recuperação do produto nos armazéns será efetuada por meio de pás carregadeiras, que
alimentarão os vagões ferroviários, através de sistemas mecanizados.
 Terminal de Contêineres e Carga Geral Solta
O Terminal de Contêineres ocupará uma área de 304.289 m2, podendo alcançar, ao término das
fases de implantação, uma capacidade operacional máxima de 450.000 TEUs/ano. Além do
pátio de armazenamento de contêineres, o referido terminal contará com galpão de inspeção,
galpão de cargas apreendidas/perdidas, galpão de consolidação de cargas, oficina e
almoxarifado, local de armazenamento de cargas perigosas, pátio de armazenagem de cargas
soltas, scanner de contêineres, balanças rodoviárias, subestação elétrica e tomadas steck para
contêineres reefers. A movimentação de contêineres será realizada somente por meio de
equipamentos do tipo reach stackers e carreta plataforma.
1.3.4.3.5 Acesso Viário do TUP NELOG (Área Onshore)
A movimentação dos produtos na área do empreendimento será efetuada através dos modais
ferroviário e rodoviário no recebimento e despacho no Terminal Onshore e por modal
rodoviário no trajeto Terminal Onshore – TMUT e vice-versa, além das correias
transportadoras tubulares para movimentação de minério de ferro e grãos agrícolas.
O acesso viário a área do empreendimento será permitido através da denominada “Via de
Interligação”, cuja implantação encontra-se a cargo do Governo do Estado, a qual será de uso
comum, pois também atenderá as necessidades do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
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Esse acesso viário terá uma extensão total de aproximadamente 7.800,0 m, apresentando uma
localização estratégica, que o permitirá atender as expansões futuras do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, além de ser responsável por todo fluxo rodoviário entre o TUP NELOG e
a ponte de acesso ao TMUT.
A Via de Interligação se desenvolverá paralela ao TUP NELOG e as áreas previstas para
expansão. A referida via partirá da estrada de serviço existente, sendo previsto a 245,0 m da
portaria uma interseção, de modo a garantir o mínimo de interferências entre os fluxos que
demandam as áreas do TUP NELOG e do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Essa
interseção será, também, utilizada para acessar a área do TMUT, passando pela Via de
Interligação.
A via de acesso ao TUP NELOG terá uma extensão aproximada de 245,0 m, esta via conectará
a interseção da estrada de serviços à rotatória da portaria principal do Terminal; ao lado da
portaria principal, haverá um portão para acesso e circulação de cargas com dimensões
excedentes, enquanto que, da rotatória da estrada de serviços até o píer do TMUT, via por onde
teremos a circulação dos carregamentos por carrossel de caminhões, deve-se percorrer
aproximadamente 7.555,0 m, totalizando 7.800,0 m da portaria principal do TUP NELOG até
o píer do TMUT.
Próximo da região do Terminal de Contêineres haverá outra interseção que distribuirá o fluxo
de veículos leves para as áreas administrativas e parte do fluxo de veículos pesados para o ramal
ferroviário de contêineres e/ou diretamente para o terminal. Esses acessos são praticamente
exclusivos, pois visam um melhor escoamento de produtos e direcionamento dos veículos em
função de suas operações e carregamentos.
No dimensionamento da via de acesso foi considerado que esta contará com duas faixas de
rolamento para cada sentido do fluxo, visto que contará com pontos de entrada e saídas
especificas para cada terminal de cargas.
1.3.4.3.6 Estrutura Ferroviária do TUP NELOG – Ramal e Pera Ferroviária
O terminal ferroviário do TUP NELOG contará com 20,9 km de linhas férreas, das quais 8,8
km serão destinadas para movimentação de minérios de ferro, 7,56 km para movimentação de
grãos, 2,6 km para movimentação de contêineres e 1,91 km para fertilizantes. As linhas férreas
serão construídas com trilho UIC 60, dormentes de concreto monobloco, fixação elástica
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Deenik, AMVs abertura 1:10 (normal) e 1:14 (otimizado) confeccionados com trilhos UIC60,
lastro de brita, capacidade de 32,5 t por eixo e sistema de drenagem ferroviária.
O terminal terá dois pontos de conexão com a linha principal, sendo o primeiro ponto pertinente
a conexão para a entrada dos Trens de minério de ferro, grãos agrícolas e Contêineres e o
segundo ponto destina-se a saída dos Trens vazios de minério de ferro, Trens vazios de grãos,
Trens carregados de Fertilizantes, Trens de contêineres e carga geral solta. A Figura 36 mostra
a localização dos pontos de conexão previstos.
As características técnicas da via permanente são as apresentadas a seguir:


Raio mínimo: considerou-se o raio mínimo de 200,0 m;



Bitola da via: mista (larga/métrica);



Carga por eixo: 32,5 t/eixo;



Rampa: máxima de 0,15% no terminal;



Velocidade operacional nos pátios: 15,0 km/h;



Entrevias: 4,5 m entre a linha principal e de cruzamento e 7,0 m para os terminais de
carga e descarga;



Trilho: UIC-60 Padrão Europeu, em barra de 24,0 m com peso por metro de 60,34 kg/m,
soldados em estaleiro em barras de 240,0 m;



Os Aparelhos de Mudança de Via serão conforme a Norma AREMA, com trilhos UIC60 e detalhe de ponta 5100;



No ramal de entrada ao terminal será instalado um AMV nº 14. Para a movimentação
interna no terminal serão utilizados AMV’s nº 10;
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Figura 36 - Ramal Ferroviário e Pontos de Conexão
Fonte: EMAB, 2021.



Dormente: monobloco de concreto protendido, com espaçamento de 60,0 cm de eixo a
eixo. Nos AMV’s os dormentes serão de madeira com dimensões variando de 2,80 a
5,40 m;



Fixação dos trilhos nos dormentes de concreto: elástica, tipo Deenik, palmilhas e calço
isolador;



Fixação dos trilhos nos dormentes de madeira: placas de apoio, tirefões e arruelas duplas
de pressão;



Junção dos trilhos: tala de junção com 6 (seis) furos, parafusos com porcas e arruelas;



Lastro: pedra britada com granulometria entre 2 1/2" (63,50 mm) e 1/2" (12,70 mm),
com espessura mínima de 30,0 cm, sob a face inferior do dormente no eixo do trilho
(trilho interno no caso de curva com superelevação), ombro de 40,0 cm e talude H=3,
V=2;



Sublastro: material selecionado com espessura a ser definida no dimensionamento do
pavimento ferroviário, com CBR mínimo de 20,0% (Índice de Suporte Califórnia) a
100,0% do Proctor Intermediário e Índice de Grupo (IG) igual a zero.
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Apresenta-se a seguir uma descrição da estrutura ferroviária pertinente a cada um dos terminais
de carga integrantes do TUP NELOG.
 Terminal Ferroviário de Minério de Ferro
As composições de minérios serão formadas por 120 vagões gôndola (GDT) singelos, com
capacidade volumétrica de 40,0 m³ ou 111,0 t de carga máxima cada. A tração será feita 03
(três) locomotivas com 4.400 hp. O comprimento da composição será de 1.253 m, incluindo as
folgas entre engates.
O projeto ferroviário desenvolvido para o atendimento da carga de minérios de ferro consiste
em:


Um ramal de entrada com 447,0 m de extensão, denominada L1;



Duas linhas de estacionamento de composições, P1 e P2, com comprimento de
aproximadamente 3.330,0 e 3.317 m cada;



Duas baterias de travessões formados por AMV’s Nº 10 – normal;



Uma balança em cada linha para pesagem das composições carregadas;



Uma tangente de acesso ao virador com 141,0 m, denominada L2 o que possibilita 01
trem descarregando e 03 em espera.

Após o virador foi projetado um ramal de saída, L2, com comprimento de 334,0 m até o AMV
de conexão com a linha principal. As movimentações das composições de minérios estão
representadas no diagrama Unifilar apresentado na Figura 37.

Figura 37 - Diagrama Operacional da Descarga de Minério por Ferrovia
Fonte: Nelog, 2020.
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 Terminal Ferroviário de Grãos Agrícolas
A descarga do Terminal Ferroviário de Grãos terá capacidade para operação simultânea de 4
vagões do tipo hooper fechado (HFT), com capacidade de 150,0 m³ e 97,5 t de carga máxima.
A composição será formada por 84 vagões HPT e 02 locomotivas de 4.400 HP. O comprimento
destas composições será de 1.447,6 m, incluindo as folgas entre engates.
O Terminal Ferroviário de Grãos contará com 02 linhas para estacionar as composições
carregadas com início logo após o AMV de entrada do terminal, sendo possível 01 trem
descarregar e 01 aguardar. Cada uma destas linhas abrigará uma composição, com comprimento
útil variando de 2.523,8 m a 1.553,0 m.
No final do estacionamento terá início um ramal de acesso ao descarregamento de grãos, com
comprimento de 1.113,0 m. Neste ramal será implantada uma balança ferroviária para pesagem
das composições carregadas. Após a descarga será implantada uma unidade de limpeza dos
vagões, que uma vez limpos terão parte da frota destinada para o atendimento das cargas de
fertilizantes.
O ramal de saída/manobra de descarga terá comprimento útil de 334,0 m. As movimentações
das composições de grãos estão representadas no Diagrama Unifilar na Figura 38.

Figura 38 - Diagrama Operacional da Descarga de Grãos por Ferrovia
Fonte: Nelog, 2020.
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 Terminal Ferroviário de Fertilizantes
O sistema ferroviário do terminal de carregamento de fertilizantes será atendido por
composições de 42 vagões HPT e 01 locomotiva de 4.400 HP, provenientes das composições
de grãos. O trem de projeto terá 744,0 m de comprimento, incluindo as folgas entre engates.
O Terminal Ferroviário de Fertilizantes tem início a partir de um AMV da Linha L4. Neste
ponto inicia a Linha P4A com 872 m de extensão, que será responsável por abrigar a
composição que permanecerá estacionada aguardando a autorização para se deslocar até o
terminal de carregamento de fertilizantes.
O acesso ao carregamento será feito pela Linha L4, que tem comprimento de 1.034 m, e que,
também, servirá de acesso de saída das composições carregadas, que acessarem a Linha L4A,
para então entrarem na linha principal. Será possível efetuar o carregamento de um trem,
enquanto o outro espera, sendo o movimento executado com a composição em movimento de
recuo. As movimentações das composições de fertilizantes estão representadas na Figura 39.

Figura 39 - Diagrama Operacional da Descarga de Fertilizantes por Ferrovia
Fonte: Nelog, 2020.

 Terminal Ferroviário de Contêineres e Carga Geral
O Terminal Ferroviário de Contêineres e Carga Geral será em bitola mista e poderá receber
vagões plataformas (PER e PED). O trem de projeto deste terminal será formado por 26 ou 30
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vagões tipo plataforma e 01 locomotiva de 4.400 HP, com comprimento de 519 m, incluindo
as folgas entre engates, com formação de vagões PER, que têm dimensões maiores que os PED.
Este terminal usará as Linhas L1 (que faz parte do Terminal de Minério de Ferro e Grãos) como
acesso e a linha L2B (também faz do terminal de Ferro e grãos) como partida dos Trens.
O terminal de Contêineres propriamente dito tem início no AMV nº 9 para acesso a Linha 5 de
entrada/saída com extensão de 903 m.
A Linha L5 permitirá o acesso à Linha L6 de carga/descarga de contêineres e carga geral, que
terá uma extensão de 727 m. Após o posicionamento da composição nesta linha será feito a
desacoplagem da locomotiva que acessará a linha L7 e passará pelo travessão entre os AMVs
10 e 13.
O terminal conta, ainda, com um ramal para estacionamento de composição (Linha L7),
posicionado paralelo a Linha L5, permitindo uma composição carregando/ descarregando e
outra em espera. Conta também com uma linha para manobra das locomotivas (Linha L6) com
o apoio dos Desvios Mortos das Linhas L5 e L7. As movimentações das composições de
contêineres e carga geral estão representadas no Diagrama da Figura 40.

Figura 40 - Diagrama Operacional da Descarga de Contêineres e Carga Geral por
Ferrovia
Fonte: Nelog, 2020.
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1.3.4.3.7 Sistema de Drenagem
O Estudo de Drenagem teve por objetivo a definição de dispositivos capazes de captar e
conduzir adequadamente as águas pluviais de modo a preservar a estrutura das vias e pátios,
bem como possibilitar a operação destes durante a incidência de precipitações mais intensas.
Desta forma, os trabalhos desenvolvidos abordaram, basicamente, os seguintes itens de serviço:


Obras de drenagem superficial: para dar escoamento às águas precipitadas sobre as
plataformas e proteção dos taludes;



Obras de drenagem de talvegue, para dar vazão aos escoamentos temporários de
talvegues secos;



Obras de drenagem subsuperficial, para a proteção do pavimento contra as águas de
infiltração na estrutura do pavimento;



Bacias de sedimentação.

Para chegar às soluções mais adequadas partiu-se dos resultados dos Estudos Hidrológicos e
dos ajustamentos e verificações para implantação do empreendimento, passando-se, em
seguida, às definições e projetos dos dispositivos como meio-fio, sarjetas, caixas coletoras,
dissipadores de energia, valetas de proteção, canaletas, bueiros, transposições de sarjetas e
drenos.
As águas pluviais escoarão superficialmente até os dispositivos e serão lançadas nos
sedimentadores projetados para tratamento, após sedimentação dos sólidos a água clarificada
será reaproveitada ou lançada por gravidade no terreno natural.
Está prevista a construção de bacias de sedimentação para armazenamento e tratamento das
contribuições das áreas dos terminais de fertilizantes, grãos e contêineres/carga geral, e no
terminal de minério de ferro estão previstas mais bacias de sedimentação para os efluentes
gerados na área de armazenamento de minério de ferro.
O detalhamento dos sistemas de tratamento e reaproveitamento das águas pluviais coletadas
pelo sistema de drenagem também é abordado no Item 1.3.4.3.10 Sistema de Abastecimento de
Água, dentro do sub-item Água de Serviço. O Estudo de Drenagem completo encontra-se no
TOMO V – ANEXO VIII – Estudo de Drenagem.
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1.3.4.3.8 Sistema de Aspersão e Nebulização
Os Sistemas de Abatimento de Pó serão utilizados para manter as emissões de material
particulado oriundas do manuseio do minério de ferro dentro dos limites estabelecidos nas
normas aplicáveis. Os três sistemas de abatimento de pó previstos para o Terminal de Minério
de Ferro, serão todos implantados conforme o projeto, sendo destinados para funções distintas,
a saber:


Sistema de abatimento de pó nas pilhas de minério de ferro do Terminal de Minério de
Ferro;



Sistema de abatimento de pó do Virador de Vagões; e



Sistema de abatimento de pó nas casas de transferência dentro do Terminal de Minério
de Ferro.

O sistema de abatimento de material particulado das pilhas de minério de ferro será composto
por canhões aspersores que deverão ser operados de acordo com as necessidades climáticas
(intensidade de insolação vs. precipitação) ou em função do horário, sendo controlados através
de sistema automatizado. Os canhões aspersores serão posicionados de tal maneira que nenhum
ponto da pilha ficará sem receber água. Além disso, são previstas válvulas posicionadas para
manutenção nos canhões sem paralisar todo o sistema. Caso necessário, o sistema poderá operar
24 horas por dia.
Nos chutes de transferência entre transportadores de correias serão instalados bicos
pulverizadores para despoeiramento a úmido. Este sistema será independente do sistema de
canhões anteriormente descrito, contando com reservatório e bombas exclusivas.
Já para o sistema de abatimento de pó do virador de vagões, será adotado o mesmo tipo de
equipamento utilizado para o sistema de aspersão nas casas de transferência, ou seja, bicos
pulverizadores para despoeiramento a úmido.
1.3.4.3.9 Sistema de Combate a Incêndio
O Projeto do TUP NELOG prevê a implantação de dois tipos de sistemas de combate a
incêndio, a saber:


Rede de hidrantes: responsável pelo combate a incêndio da área Onshore do terminal
através da rede de hidrantes;
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Chuveiros Automáticos: responsável pelo combate a incêndio no sistema de correias
transportadoras de grãos agrícolas desde o descarregamento ferroviário/rodoviário, a
saída do galpão de estocagem e em todo o corredor logístico até o carregamento de
navios no píer.

Para as instalações offshore, será utilizado o sistema de combate a incêndio já existente na ponte
de acesso e no TMUT, que é operado pelo TUP PECÉM. Apresenta-se a seguir a descrição dos
dois sistemas de combate a incêndio projetados para o empreendimento proposto.
 Rede de Hidrantes
A distribuição de água do Sistema de Combate a Incêndio por Hidrantes será feita a partir de
um reservatório por uma bomba centrífuga horizontal elétrica, uma bomba diesel (reserva) e
uma bomba jockey. A rede de hidrantes cobrirá toda a área Onshore do empreendimento,
abrangendo a Área Administrativa, Terminal de Contêineres e Carga Geral, Terminal de
Minério de Ferro, Terminal de Fertilizantes e Terminal de Grãos Agrícolas.
A vazão nominal necessária para cada saída de hidrante é de 36,0 m³/h, tendo sido prevista uma
simultaneidade de 2 hidrantes, conforme as normas do corpo de bombeiros local. A pressão
mínima requerida no hidrante mais desfavorável é de 4,0 kgf/cm². Todos os equipamentos e
tubulações foram calculados atendendo as condições de projeto mencionadas.
A tubulação de sucção, de 8” em aço carbono, que alimenta as bombas do sistema de hidrantes
possui um transmissor de pressão instalado para monitoramento da pressão de entrada do fluído
nos equipamentos. As tubulações de recalque das bombas elétrica e diesel, também, de 8” em
aço carbono, possuem manômetros e pressostatos instalados. A tubulação de recalque da bomba
Jockey, de 2” em aço carbono, possui um manômetro e um pressostato instalado. A tubulação
principal de recalque possui instalados um transmissor de pressão e um medidor de vazão para
monitorar e garantir o perfeito funcionamento do sistema.
A bomba principal elétrica será automaticamente acionada quando a pressão nominal da linha
estiver 1,0 kgf/cm² abaixo da sua pressão nominal de trabalho. A bomba diesel reserva será
automaticamente acionada quando a pressão nominal da linha estiver 2,0 kgf/cm² abaixo da sua
pressão nominal de trabalho. Já a bomba de pressurização Jockey será automaticamente
acionada quando a pressão nominal da linha estiver 0,50 kgf/cm² abaixo da sua pressão nominal
de trabalho evitando, dessa forma, que a bomba elétrica seja acionada sem necessidade. O
desligamento das bombas de incêndio somente poderá ser efetuado manualmente e apenas após
a certificação do reestabelecimento da pressão nominal da linha.
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Como o reservatório de água bruta atenderá a outros abastecimentos, a tomada d’água para a
rede de incêndio será feita próxima ao fundo, de forma a garantir o volume necessário de água
para o combate a incêndio. A saída para os demais consumidores será feita num nível superior
ao da tomada d’água do sistema de combate a incêndio.
O Sistema de Combate a Incêndio por Hidrantes será implantado na Fase 1 do projeto, todavia,
será deixado um ponto de derivação para a alimentação da rede de hidrantes a ser implantada
no Terminal conforme surgimento de necessidades.
 Rede de Chuveiros Automáticos
A distribuição de água do Sistema de Combate a Incêndio por Chuveiros Automáticos será feita
a partir do reservatório por uma bomba centrífuga horizontal elétrica, uma bomba diesel
(reserva) e uma bomba Jockey. A rede de chuveiros automáticos cobrirá todo o traçado das
correias transportadoras de grãos agrícolas desde a saída do galpão de estocagem e ao longo de
todo o corredor logístico até o carregamento de navios no píer.
A vazão nominal necessária para cada chuveiro automático será de 6,2 m³/h, tendo sido prevista
uma simultaneidade de até 30 chuveiros, conforme as normas do corpo de bombeiros local.
O reservatório de água terá capacidade de armazenamento de aproximadamente 280,0 m³. Será
equipado com um medidor de nível intertravado ao funcionamento das bombas de combate a
incêndio responsáveis por alimentar a rede do sistema de chuveiros automáticos para combate
a incêndio dos transportadores de correia de grãos.
As tubulações de sucção, de 8” em aço carbono, que alimentam as bombas do sistema de
chuveiros automáticos, possuirão manômetros instalados para monitoramento da pressão de
entrada do fluído nos equipamentos. As tubulações de recalque das bombas elétrica e diesel,
também, de 8” em aço carbono, possuirão manômetros e pressostatos instalados. A tubulação
de recalque da bomba Jockey, de 2.1/2” em aço carbono, contará com um manômetro instalado.
O Sistema de Combate a Incêndio por Chuveiros Automáticos será implantado na Fase 1 do
projeto, todavia, será disponibilizado um ponto de derivação para a alimentação da rede de
chuveiros automáticos a ser implantada nos transportadores de correia integrantes do corredor
logístico e do TMUT, conforme necessidade do projeto.
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1.3.4.3.10 Sistema de Abastecimento de Água de Serviço e Potável
 Água de Serviço
Com o objetivo de economia de consumo de água e em consonância à boa prática ambiental, é
recomendável a recuperação de água de chuva precipitada das edificações e seu acúmulo em
reservatórios, para posterior distribuição aos sistemas de abastecimento prediais de vasos
sanitários e mictórios, de irrigação de áreas verdes, de lavagem e limpeza de equipamentos e
de umectação das pilhas de minério de ferro. O sistema de reaproveitamento será composto por
desvios de condutores de descida da água, filtros simples, cisternas de armazenamento, bombas
de pressão e caixas de armazenamento de água de chuva para reutilização.
A água de serviço utilizada nas instalações offshore, por sua vez, será proveniente das
infraestruturas que serão implantadas pelo Governo do Estado do Ceará no Terminal de
Múltiplos Usos - TMUT.
As bacias de sedimentação foram dimensionadas para a retenção de sólidos grosseiros a partir
do processo de decantação, levando em consideração o tamanho e densidade das partículas
arrastadas pelo fluxo do efluente. O overflow poderá ser destinado para os reservatórios do
sistema de reaproveitamento da água proveniente da drenagem pluvial do empreendimento
conforme TOMO V - ANEXO VIII – Estudo de Drenagem.
As bombas submersíveis (uma operacional e outra reserva) irão recalcar a água recebida da
drenagem pluvial e decantada para a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETE-I),
responsável pelo tratamento químico do efluente contaminado da drenagem do Terminal de
Fertilizantes. Após tratamento na ETE-I a água será direcionada para o reservatório de água
reaproveitada.
 Água Potável
A água potável que atenderá toda a área administrativa e de apoio administrativo, bem como os
vestiários, refeitórios e afins, será proveniente de uma ligação da rede de água potável existente
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém ou da captação em poço profundo.
Para o suprimento das diversas edificações do TUP NELOG com água potável serão
construídos dois reservatórios elevados tipo taça em áreas distintas, sendo um no Terminal de
Contêineres e outro no terminal de granéis sólidos. O primeiro reservatório terá um volume útil
de 60,0 m³, enquanto que o outro terá um volume útil de 40,0 m³, sendo capazes de abastecer o
terminal por 24 horas diárias.
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O reservatório do Terminal de Contêineres (60,0 m³) alimentará por gravidade as seguintes
edificações e instalações: guarita de acesso ferroviário; instalações da área administrativa;
vestiário do terminal de contêineres; instalações dos prédios das autoridades; instalações de
apoio operacional; portaria principal; ambulatório e brigada de incêndio.
O reservatório do Terminal de Granéis Sólidos (40,0 m³), alimentará por gravidade as seguintes
edificações e instalações: refeitório do Terminal de Grãos; galpão de inspeção; portaria e
vestiários do Terminal de Granéis; oficina e almoxarifado; prédio de apoio de descarga de
caminhões; vestiário do Terminal de Grãos; instalações de apoio do virador de vagões;
vestiário do Terminal de Minério de Ferro; instalações do almoxarifado do Terminal de
Granéis; instalações da oficina do Terminal de Granéis e vestiário de apoio do Terminal de
Fertilizantes.
Água proveniente de poços, também, poderá ser utilizada no atendimento das demandas das
instalações do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG
1.3.4.3.11 Sistema de Coleta e Tratamento de Efluentes
O sistema de coleta e tratamento de esgoto proposto para a área do Terminal Portuário de Uso
Privado – TUP NELOG é composto por rede coletora, estações elevatórias e estações de
tratamento a nível secundário com desinfecção e destinação final. Visa atender todas as
unidades deste terminal, envolvendo das instalações sanitárias das edificações das áreas
administrativas, vestiários, refeitório, oficinas, almoxarifados, ambulatório, brigada de
incêndio, etc.
Os esgotos sanitários serão coletados em poços de visita e encaminhados por gravidade pela
rede coletora para as estações elevatórias localizadas próximas das estações de tratamento de
esgotos sanitários. Em edificações que precisem de tratamentos primários de retenção, como é
o caso do restaurante e das oficinas, serão instalados caixa de gordura e Sistemas de Separação
Água e Óleo (Sistemas SAO), respectivamente, os quais serão inspecionados rotineiramente,
tendo seus efluentes succionados por caminhões a vácuo para destinação final adequada por
empresa devidamente licenciada.
A partir das estações elevatórias, os efluentes brutos serão recalcados por dois conjuntos motor
bomba do tipo submersa (1 bomba operacional e 1 reserva) para as estações de tratamento.
O sistema proposto para o tratamento dos esgotos sanitários é do tipo compacto, utilizando um
processo combinado anaeróbio/aeróbio e desinfecção de forma a atender os padrões de
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lançamento preconizados pela Resolução CONAMA nº 357/2005. O processo combinado e
reforçado por unidades de lodo ativado deverá atingir a eficiência de 95,0% de remoção do
DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio.
As unidades compactas de tratamento serão estanques e herméticas, fabricadas em fiberglass
de alta resistência química e mecânica, ou similar. Atenderão todas as especificações das
normas vigentes, principalmente, no que se refere à resistência ao ataque químico de
substâncias contidas no esgoto efluente ou geradas no processo de digestão dos esgotos.
Para o tratamento dos efluentes sanitários das áreas do empreendimento foi prevista a
implantação de 3 (três) estações de tratamento independentes entre si, sendo:


Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários do Terminal de Contêineres e Carga
Geral para atender o esgotamento sanitário do prédio administrativo, ambulatório,
brigada de incêndio e vestiário próximo ao Gate in / Gate out do Terminal de
Contêineres. Este sistema (030006-ST-02) terá sua implantação na Fase 1 do projeto,
tendo sido dimensionado para atendimento de todas as fases do projeto;



Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários - ETE do Terminal de Grãos Agrícolas
para atender o esgotamento sanitário do refeitório, vestiário de apoio e vestiário próximo
ao Gate in / Gate out do Terminal de Granéis Sólidos. Este Sistema (030006-ST-03)
terá sua implantação na Fase 1 do projeto, tendo sido dimensionado para atendimento
de todas as fases do projeto;



Estação de Tratamento de Efluentes Sanitários do Terminal de Fertilizantes para atender
o esgotamento sanitário de dois vestiários de apoio localizados no final do Terminal de
Granéis em lados opostos. Este Sistema (030006-ST-04) terá sua implantação na Fase
1 do projeto, tendo sido dimensionado para atendimento de todas as fases do projeto.

Visando mensurar a contribuição de esgoto para dimensionamento das ETE’s foram adotadas
como premissas o consumo de água potável de 80 litros/dia/pessoa e a geração de esgoto
sanitário correspondente a 80,0% do consumo de água potável por pessoa (Tabela 21).
Posteriormente, o efluente tratado será direcionado para a rede coletora do CIPP, dentro de
todos os parâmetros ambientais vigentes em normas. O detalhamento do projeto executivo do
sistema de esgotamento sanitário proposto será apresentado por ocasião da solicitação da
Licença de Instalação.
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A localização dos Sistemas de Tratamento de Efluentes é apresentada no TOMO V – ANEXO
VIII – Estudo de Drenagem, mais especificamente nos desenhos que ilustram o sistema de
drenagem do Terminal Onshore.
Tabela 21 - Premissas Adotadas no Dimensionamento das ETE’s
ETE TERMINAL DE CONTÊINERES (0300006-ST-02)
Número de funcionários atendidos

219

Consumo de água por pessoa (litros/dia)

120

Consumo total de água (m3/h)

1,10

Vazão média de esgoto sanitário a tratar (m3/dia)

21,12

ETE TERMINAL DE GRÃOS AGRÍCOLAS (0300006-ST-03)
Número de funcionários atendidos

310

Consumo de água por pessoa (litros/dia)

120

3

Consumo total de água (m /h)

1,55

Vazão média de esgoto sanitário a tratar (m3/dia)

29,76

ETE TERMINAL DE FERTILIZANTES (0300006-ST-04)
Número de funcionários atendidos

80

Consumo de água por pessoa (litros/dia)

120

3

Consumo total de água (m /h)

0,40

Vazão média de esgoto sanitário a tratar (m3/dia)

7,68

1.3.4.3.12 Sistema de Energia Elétrica
O suprimento de energia elétrica para a operação da infraestrutura terrestre do TUP NELOG
será obtido da linha de transmissão de 69 KV operada pela ENEL Distribuidora Ceará. Ressaltase, todavia, que para a área offshore do empreendimento será utilizada a subestação de
20MVA/230KV já existente, que atende ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O
consumo total de energia do empreendimento na fase final de operação foi estimado em 33.000
kWh/mês.
Com relação à concepção do sistema elétrico do TUP NELOG, o projeto proposto prevê a
implantação de 09 (nove) subestações, sendo 01 (uma) principal e as outras 08 (oito)
secundárias, além da rede de distribuição na área do Terminal Onshore. Ressalta-se que, todos
os procedimentos necessários para cumprimento das etapas do empreendimento atenderão às
exigências normativas usualmente estabelecidas sejam nacionais ou internacionais.
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O projeto elétrico será detalhado por ocasião da elaboração do projeto executivo, devendo ser
apresentado na solicitação da Licença de Instalação. Estará de acordo com as recomendações
das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Quando as normas da
ABNT forem omissas, deverá prevalecer uma das normas seguir relacionadas: NEC – National
Electrical Code; IEEE – Institute of Electrical and Eletronic Engineers; NEMA – National
Electrical Manufactures Association; ANSI – American National Standard Institute e IEC –
International Electrotechnical Comission.
1.3.4.3.13 Sistema de Despoeiramento
O projeto proposto para o TUP NELOG prevê a implantação de dois tipos de sistemas de
despoeiramento, independentes entre si, assim distribuídos segundo as áreas e fases do
empreendimento:


Sistema de Despoeiramento tipo central, composto por ventilador centrífugo, filtro de
manga, válvula rotativa, transportador helicoidal, captores, dutos e acessórios. Será
implantado nas áreas de descarregamento de vagões e de descarga de caminhões, tendo
sua implantação prevista na Fase 1;



Sistema de Despoeiramento através de Filtros Compactos – Tipo Cartucho nas casas de
transferência, chutes de descarga dos transportadores de correia e ao longo dos
transportadores de correia. Terá sua implantação subdivida entre as Fases 1 e 2 do
empreendimento.

Visando evitar a emissão de material particulado para o ambiente externo ao armazém e
estocagem de grãos agrícolas foram previstos dispositivos de enclausuramento, tais como fitas
de borracha ou outros dispositivos capazes de restringir a entrada de ar, promovendo assim a
redução do pó em suspensão.
Os sistemas de filtros compactos – tipo cartucho serão alocados nas casas de transferências dos
equipamentos e correias transportadoras tubulares e ao longo destas, distanciados entre si em
20,0 m. A distribuição dos filtros em relação aos equipamentos e transportadores de correias
para a Fase 1 do projeto nas áreas dos terminais de grãos agrícolas e de fertilizantes foi definida
da forma abaixo discriminada:


Filtro Compacto 010003-FC-01: localizado na descarga do TR Tubular Grãos Agrícolas
010003-TR-01;
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Filtro Compacto 010003-FC-02 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-02 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-01;



Filtro Compacto 010003-FC-03 - localizado na descarga do 010003-AL-01;



Filtro Compacto 010003-FC-04 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-02 recebendo do 010003-AL-01



Filtro Compacto 010003-FC-05 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-02;



Filtro Compacto 010003-FC-06 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-03;



Filtro Compacto 010003-FC-07 a 14 – localizado ao longo do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-04;



Filtro Compacto 010003-FC-15 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-04;



Filtro Compacto 010003-FC-16 a 23 – localizado ao longo do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-05;



Filtro Compacto 010003-FC-24 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-05;



Filtro Compacto 010004-FC-01 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010004-TR-01 recebendo do 020004-EL-01.

A distribuição dos filtros em relação aos equipamentos e transportadores de correias para a Fase
2 do projeto foi estimada da forma que segue:


Filtro Compacto 010003-FC-25 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-09;



Filtro Compacto 010003-FC-26 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-09;



Filtro Compacto 010003-FC-27 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-06 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-09;



Filtro Compacto 010003-FC-28 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-06 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-05;



Filtro Compacto 010003-FC-29 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-06 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-04;
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Filtro Compacto 010003-FC-30 – localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-07 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-06;



Filtro Compacto 010003-FC-31 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-07;



Filtro Compacto 010003-FC-32 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-08 recebendo do TR Tubular Grãos Agrícolas 010003-TR-07;



Filtro Compacto 010003-FC-33 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-08;



Filtro Compacto 010003-FC-34 - localizado na admissão do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-10;



Filtro Compacto 010003-FC-35 - localizado na descarga do TR Tubular Grãos
Agrícolas 010003-TR-10;



Filtro Compacto 020006-FC-01 - localizado na admissão do 020006-TR-01;



Filtro Compacto 020006-FC-02 - localizado na descarga do 020006-TR-01;



Filtro Compacto 020004-FC-01 – localizado na admissão do 020004-TR-01.

Os filtros compactos serão do tipo inserível, com cartucho plissado, para retirada pela parte
lateral da correia transportadora. Serão instalados nas transferências entre correias
transportadoras e elevadores. As partes inferiores dos filtros serão flangeadas para apoio e
fixação no flange de espera do fechamento, que deverão receber os reforços necessários para a
sustentação dos filtros, mantendo um conjunto isento de vibração.
A limpeza do elemento filtrante será através de pulso de ar comprimido controlado por
temporizador e provido de sistema automático de economia de ar comprimido, a partir de uma
determinada perda de pressão definida nos cartuchos.
Quanto aos sistemas de despoeiramento do tipo central, o Sistema 030010-ST-01 será
implantado na área do Descarregamento de Vagões situado no Terminal de Grãos Agrícolas. O
descarregamento de grãos agrícolas será realizado por uma abertura inferior dos vagões
carregados, tendo a capacidade de descarregar simultaneamente quatro vagões no Silo 010003SI-01. O despoeiramento próximo às grades para passagem de caminhões e pessoas sobre os
silos não farão parte do dimensionamento do pacote.
O outro sistema de despoeiramento do tipo central (Sistema 030010-ST-02) será implantado na
área do Descarregamento de Caminhões situado no Terminal de Grãos Agrícolas.
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Ressalta-se que, os sistemas de despoeiramento do tipo central serão compostos por filtros de
manga, válvulas rotativas, raspadores de fundo de pano, rosca transportadora, ventiladores
centrífugos, captores, dutos de exaustão e chaminés
1.3.5

Fases de Implantação do Empreendimento

A implantação do TUP NELOG segue a lógica da projeção do fluxo de cargas a ser operado
pelo terminal proposto, devendo ser desenvolvida em três fases, a saber:


Fase 1: Implantação dos terminais grãos, de contêineres diversos, de fertilizantes, bem
como da área de carga geral solta. Prevê, ainda, a implantação dos acessos ferroviário e
rodoviário. Tem o início das operações previsto para o 2025;



Fase 2: Implantação do terminal de minério de ferro com o sistema de correias
transportadoras tubular, bem como a implantação do sistemas de correia transportadoras
tubular para grãos, interligando o Terminal Onshore ao TMUT, ampliação da
capacidade do terminal de contêineres e carga geral com a aquisição de novos
equipamentos, para sua capacidade máxima, com início das operações previstas para o
ano de 2030;



Fase 3: Instalação de novos equipamentos para atender o fluxo de cargas, previsto para
o ano de 2035.

1.3.6

Etapa de Implantação das Obras: Sequenciamento das Atividades

A implantação das infraestruturas Onshore e Offshore do TUP NELOG, para qualquer uma das
fases do empreendimento, terá início a partir da contratação de mão de obra, locação e aquisição
de materiais e instalação de equipamentos de apoio e da infraestrutura do canteiro de obras.
Além disso, ressalta-se a necessidade de treinamento e capacitação do pessoal, bem como da
implementação do controle tecnológico e ambiental das obras de engenharia.
A implantação do TUP NELOG seguirá o sequenciamento das atividades abaixo discriminadas,
as quais serão detalhadas nos próximos itens:


Mobilização de máquinas, equipamentos e pessoas;



Aquisição de Insumos;



Limpeza, Supressão Vegetal e Terraplenagem;



Instalação do canteiro de obras;
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Implantação das obras de infraestrutura: instalações de drenagem, coleta de efluentes,
acessos, abastecimento de água e energia, etc.;



Implantação dos terminais de cargas (granéis sólidos (grãos e minério de ferro),
fertilizantes, contêineres e carga geral solta, bem como prédios administrativos.

Ressalta-se que, as diferenças entre as fases do TUP NELOG estão relacionadas apenas à
mobilização, canteiro de obras e construção/ampliação dos terminais, visto que a supressão
vegetal e a terraplenagem ocorrerão apenas uma vez, bem como as obras de infraestrutura.
1.3.7

Etapa de Implantação das Obras: Descrição das Atividades.

1.3.7.1 Mobilização de Máquinas, Equipamentos e Mão de Obra.
Essa atividade marca o início das obras de implantação das infraestruturas do TUP NELOG, a
partir da contratação de mão-de-obra, locação e aquisição de máquinas, instalação de
equipamentos de apoio e da infraestrutura do canteiro de obras, além de treinamento do pessoal
envolvido na construção do empreendimento.
Na fase de implantação das obras Onshore (em terra) do TUP NELOG é estimado um pico na
geração de empregos de 1.000 trabalhadores diretos. As principais especialidades necessárias
para a execução das obras são:


Construção Civil – ajudantes, pedreiros, carpinteiros, armadores, bombeiros
hidráulicos, marteleteiros, montadores de andaime, pintores, motoristas, operadores de
maquinas, lixadores, técnicos de segurança, técnicos de meio ambiente, controle de
qualidade, biólogos, engenheiros, administrativos, encarregados e supervisores;



Eletromecânica – caldeireiros, encanadores, montadores, soldadores, maçariqueiros,
eletricistas força controle, instrumentistas industriais, mecânicos, pintores industriais,
operadores de máquinas, operadores de guindaste, riguers, inspetores, técnicos de
segurança, controle de qualidade, engenheiros, administrativos, encarregados e
supervisores.

Para a fase de construção, o atendimento da demanda de mão de obra é esperado pela
mobilização de uma parcela de trabalhadores externos ao Pecém e o aproveitamento ao máximo
de mão de obra local. Tal prerrogativa poderá ser potencializada com a oferta de capacitação
para os trabalhadores. As contratações das especialidades deverão evoluir de acordo com o
avanço das obras.
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Além dos empregos diretos acima apresentados, há previsão de geração de empregos indiretos.
Na fase de implantação, a logística para a atividade do canteiro de obras envolve a necessidade
de parcerias com empresas de serviços para alimentação dos funcionários, abastecimento de
veículos, coleta e limpeza do sistema de coleta de efluentes sanitários, empresas especializadas
em recursos humanos, etc.
Foi estimada a geração de cerca de 3.000 empregos indiretos, considerando o documento do
BNDES intitulado “Novo Modelo de Geração de Emprego do BNDES”, que adota para a
Construção Civil a geração de 2,98 empregos adicionais para cada emprego direto gerado. O
histograma da mão de obra prevista para a etapa de implantação das obras do TUP NELOG é
apresentado na Figura 41.
1.3.7.2 Aquisição de Insumos
No que se refere a aquisição dos insumos a serem utilizados durante toda a etapa de implantação
das obras, estes encontram-se representados principalmente por materiais granulares e pétreos
(brita), aço, cimento, combustíveis, cal, concreto, asfalto e formas de madeira, cujos
quantitativos e origem são discriminados na Tabela 22.
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Figura 41 - Histograma de Mão de obra para a Etapa de Construção do TUP – NELOG
Fonte: Nelog, 2021
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Tabela 22 - Insumos necessários para as Obras do TUP NELOG
INSUMO

QUANTIDADE

PREVISÃO

Aço

12.000 t

Será adquirido dos distribuidores das principais siderúrgicas
brasileiras.

Areia

1.000 m³

Serão adquiridas na região do projeto.

Brita

30 t

Serão adquiridas de pedreiras comerciais da região de
Fortaleza-CE.

Cimento

200 t

Será adquirido a granel, de distribuidor localizado em
Fortaleza-CE.

Combustíveis

10.000 m³

Os veículos e maquinários serão abastecidos por caminhões
comboio, que serão supridos em postos de combustíveis da
região.

Cal

50 t

Serão adquiridas na região do projeto.

Concreto

40.000 m³

Será adquirido de usinas instaladas na região da obra
e também será preparado nas proximidades das frentes de
serviço para pequenos volumes.

Formas de
Madeira

180.000 m²

Serão produzidas no canteiro de obras. As madeiras serão
adquiridas de distribuidores de Fortaleza-CE.

Asfalto

200 t

Será adquirido de usinas instaladas na região de FortalezaCE.

Fonte: Projeto básico AUSENCO, 2016.

1.3.7.1 Limpeza, Supressão Vegetal e Terraplenagem
Os procedimentos para os serviços de limpeza, preparação do terreno, remoção da vegetação e
movimentação de terra a serem implementados durante a implantação das obras do TUP
NELOG, tem início com a demarcação topográfica da área a ser alvo de supressão vegetal.
Em seguida será feita a remoção da camada vegetal superficial ou top soil do terreno, após
autorização do órgão, que consiste na retirada de pequenos arbustos, raízes e vegetação rasteira,
estando esta atividade restrita a área do Terminal Onshore. Ressalta-se que, a vegetação arbórea
presente nessa área possui poucos exemplares (94) quando comparada ao tamanho da área do
terreno, estes 94 indivíduos deverão ser abatidos em função das obras porém deverão ser
compensados devidamente nas proximidades do TUP NELOG. A Figura 42 mostra as áreas
que serão alvo de supressão vegetal durante a implantação do empreendimento proposto.
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Figura 42 - Áreas de Supressão Vegetal (gramíneas, arbustos e árvores)
Fonte: Emab, 2021.

Os restolhos vegetais gerados pelas operações de supressão vegetal serão armazenados em local
específico, para posterior destinação final em áreas de bota-foras licenciados ou reutilizados
por moradores das áreas circunvizinhas como lenha. Ressalta-se, todavia, que em função da
vegetação local ser predominantemente rasteira, não está previsto a geração significativa de
material lenhoso. De qualquer modo, todo e qualquer tipo de desmatamento requerido só será
executado após a emissão da Autorização pela SEMACE.
Na execução dos serviços preliminares supramencionados, serão utilizados equipamentos
adequados, tais como: motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões, etc.,
complementados por ferramentas apropriadas e serviços manuais.
Após a limpeza da área, é iniciado a atividade de terraplenagem do terreno, que consiste no
processo de compensação de volume de corte e aterro, com o intuito de atingir a cota do greide
do projeto, isto é, a cota em que se pretende planificar o terreno. A terraplanagem deve
acontecer no sentido descendente dos cortes do terreno. Os platôs de cada área serão liberados
paulatinamente ao avanço dos serviços, possibilitando o início das atividades de construção
civil em cada platô configurado.
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A mobilização e o início dos serviços deverão ocorrer simultaneamente a execução da
engenharia detalhada para que a medida que a engenharia for liberando frentes de serviços seja
imediatamente iniciado a terraplanagem da área.
A escavação será executada com o auxílio de retroescavadeiras e escavadeiras hidráulicas,
contando com o auxílio de pá carregadeiras e caminhões basculantes para movimentação do
material. O material escavado será separado por categorias, sendo estas compostas por material
de 1ª e 3ª categorias nas seguintes proporções - 85,0% material reaproveitável e 15,0% material
impróprio (baixa capacidade de suporte).
Para as áreas de aterro, será efetuado o espalhamento do material e posteriormente se procede
o processo de compactação em camadas, de acordo com os parâmetros de compactação obtidos
no resultado do ensaio de Proctor Normal do material. Os equipamentos utilizados nesse
processo são motoniveladoras, compactadores, pás carregadeiras e caminhões pipa.
Durante todo o processo, com o intuito de minimizar a emissão de particulados, serão utilizados
caminhões pipas para a umectação do solo, caso se faça necessário.
O volume de movimentação de terra para a área do projeto como um todo será de:


Volume de corte: 4.409.948,1 m³;



Volume de aterro: 3.766.726,2 m³.

No balanço de massa e distribuição dos materiais para a Fase 2, dado à não execução de aterros
nesta fase, todo o material escavado (964.000 m³) deverá ser descartado. Ressalta-se que, o
descarte dos volumes de materiais impróprios para aterro e dos materiais excedentes será
efetuado em áreas de bota-foras, localizadas dentro de um afastamento econômico das áreas
das obras, tendo sido considerada uma distância de transporte de 9,0 km à área de descarte. Os
referidos bota-foras deverão estar devidamente licenciados junto a Superintendência Estadual
do Meio Ambiente - SEMACE.
Quanto aos materiais de empréstimos a serem utilizados na execução dos aterros, o projeto
proposto prevê o reaproveitamento de 85,0% dos materiais obtidos nos cortes, devendo estes
serem complementados com materiais obtidos em jazidas comerciais, devidamente licenciadas
junto a SEMACE e ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Maiores detalhes
sobre o Projeto de Terraplenagem da área do TUP NELOG podem ser visualizados nos
desenhos técnicos apresentados no Volume II – Plantas do Projeto.
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1.3.7.2 Instalação do Canteiro de Obras e suas Infraestruturas
 Canteiro de Obras - Edificações
As obras civis terão seu início estabelecido com base na premissa de liberação de platôs pelas
operações de terraplenagem para as construtoras. Assim sendo, as empresas de construção civil
irão mobilizar-se à medida que houver a frente de trabalho liberada.
Para a implantação do TUP NELOG será instalado um canteiro de obra dentro da poligonal do
empreendimento. As instalações do canteiro de obras ocuparão uma área de 54.601 m2, a qual
será conformada através de execução de aterros na área destinada ao futuro Terminal de
Minério de Ferro, que deverá ser apenas nivelada na cota 17,0, m com aproveitamento de
materiais oriundos dos cortes executados na área do empreendimento. A conformação do
referido platô estará a cargo da empresa contratada para a execução da terraplenagem. Quanto
ao acesso a área do canteiro e as frentes de obra, foi considerado que, na fase inicial de
implantação, a própria plataforma ferroviária irá servir de acesso ao local, para viabilizar o
início das obras.
O layout das instalações do canteiro de obra para a Fase 1 é apresentado na Figura 43, enquanto
os quantitativos das instalações a serem implantadas na Fase 1 são apresentados no Tabela 23.
A parte administrativa do canteiro visa garantir o atendimento das necessidades básicas dos
trabalhadores que irão participar da fase de implantação do empreendimento, sendo dotada com
um refeitório, três vestiários, um ambulatório e instalações sanitárias. Ressalta-se que não
haverá pernoite, razão pela qual o canteiro de obras não contará com dormitórios. O horário
previsto para execução das obras será de 07:00 horas às 17:00 horas e apenas em casos
excepcionais o horário de trabalho poderá se estender no período noturno.
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Figura 43 - Layout do Canteiro de Obras do TUP NELOG para a Fase 1
Fonte: Nelog, 2020.
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Tabela 23 - Unidades do Canteiro de Obras do Empreendimento para a Fase 1
UNIDADES

ÁREA PREVISTA (M2)

Portaria

156

Vestiário 01

430

Vestuário 02

430

Vestuário 03

1.167

Gerador

310

Refeitório

1.060

Ambulatório

729

Brigada de Incêndio

400

Escritório

423

Central de Resíduos

242

Almoxarifado

510

Pipe Shop (oficina de fabricação de estruturas metálicas)

391

Pátio de Resíduos

3.218

Unidade de Armazenamento de Pré-moldados

600

Depósito de Insumos

150

Depósito de Tubos

150

Ferramentaria

40

Galpão de Lonas

150

Área para Formas

1.050

O fornecimento de alimentação aos funcionários se dará através de sistema hot box, de modo
que o refeitório não necessitará de cozinha. Ressalta-se, todavia, que as instalações do canteiro
de obras contarão com um refeitório dotado com local para aquecimento de refeições e,
também, com local para lavagem de utensílios de cozinha (pratos, talheres, depósitos térmicos,
etc.).
Assim sendo, os efluentes gerados na área do canteiro de obras serão oriundos dos vestiários
(lavagem – higiene pessoal), refeitório e instalações sanitárias (pias, banheiros, vasos
sanitários) e banheiros químicos utilizados nas frentes de serviços.
Foi prevista a implantação de uma unidade de armazenamento de pré-moldados apenas para
recebimento e montagem das peças pré-moldadas de concreto a serem utilizadas nas obras das
instalações do TUP NELOG. Ressalta-se que, o concreto a ser utilizado durante as obras será
fornecido por terceiros, em caminhões betoneira e lançado diretamente nas formas, de tal forma
que não haverá Central de Concreto na área do empreendimento. Consequentemente, não
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haverá geração de passivos ambientais decorrentes desta atividade. Ressalta-se que, a região do
CIPP conta com centrais de concreto que já fornecem matéria-prima para as atividades de
construção civil em desenvolvimento neste complexo industrial/portuário e que, portanto,
poderão ser utilizadas para a minimização dos impactos ambientais decorrentes da implantação
das obras do TUP NELOG.
A Empreiteira deverá solicitar o licenciamento da implantação e operação do canteiro de obras
junto a SEMACE, bem como obter o atestado de regularidade deste junto ao Corpo de
Bombeiros da região. Deverão ser, também, obtidas pela Empreiteira as autorizações de
funcionamento do refeitório e do ambulatório junto a Vigilância Sanitária e a Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará, respectivamente.
As instalações do canteiro de obras da Fase 2 do empreendimento ocuparão uma área total de
44.057 m2. Nesta fase está prevista apenas a implantação das obras do sistema de correias
transportadoras tubulares para grãos, que interligará as áreas Onshore e offshore do
empreendimento.
Quanto ao acesso a área do canteiro de obras e frentes de serviço, foi considerado que na Fase
2 de implantação do empreendimento, os eixos viários que delimitam a área do futuro terminal
de granéis já se encontram configurados. O layout ilustrativo das instalações do canteiro de
obra previsto para a Fase 2 é apresentado na Figura 44, enquanto que os quantitativos das
instalações a serem implantadas são apresentados na Tabela 24.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

117

Figura 44 - Layout do Canteiro de Obras do TUP NELOG para a Fase 2
Fonte: Nelog, 2020.
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Tabela 24 - Unidades do Canteiro de Obras do Empreendimento para a Fase 2
UNIDADES

ÁREA PREVISTA (M2)

Portaria

156

Vestiário 01

430

Vestiário 02

430

Vestiário 03

430

Gerador

200

Refeitório

1.060

Ambulatório

729

Brigada de Incêndio

400

Escritório

423

Almoxarifado

260

Pipe Shop (oficina de fabricação de estruturas metálicas)

300

Pátio de Resíduos

2357

Unidade de Armazenamento de Pré-moldados

350

Depósito de Insumos

100

Depósito de Tubos

150

Ferramentaria

24

Galpão de Lonas

150

Área para Formas

800

 Canteiro de Obras - Sistemas de Abastecimento de Água
O fornecimento de água para as obras deverá ser obtido por meio da perfuração de poços
tubulares profundos, em número suficiente para suprir a demanda da obra, os quais devem estar
devidamente outorgados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará
- COGERH. O consumo de água mais significativo ocorrerá durante as atividades de fabricação
de estruturas de concreto e durante a terraplenagem nas tarefas de abatimento de material
particulado e compactação de aterros.
O controle da geração de material particulado será feito por meio da aspersão de água via
caminhões-pipa, quando necessário. A água utilizada no processo de umidificação do trajeto de
máquinas e equipamentos e nas áreas das obras poderá ser oriunda desses poços profundos, ou
fornecida pelo sistema de abastecimento de água bruta da COGERH, caso haja ponto de
captação próximo, ou até mesmo proveniente de aquisição de caminhões aspersores
terceirizados.
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Com relação aos serviços de compactação de aterros, neste o consumo de água será variável,
de acordo com a umidade do solo e condições meteorológicas.
Já com relação a água para consumo humano, foram considerados os consumos gerados no
canteiro de obras relativos as áreas do refeitório, vestiários e instalações sanitárias, tendo sido
previsto um consumo diário médio de 60,0 m³ de água, para 350 pessoas.
 Canteiro de Obras - Sistema de Drenagem Pluvial
Na fase de implantação das obras do empreendimento, a execução do sistema de drenagem
definitivo será implementada concomitantemente com as operações de terraplenagem,
conforme pode ser visualizado no cronograma de implantação das obras a ser apresentado mais
adiante. Ressalta-se, todavia, que durante a implantação das obras do empreendimento,
enquanto o sistema definitivo de drenagem não for finalizado, algumas medidas específicas
serão adotadas visando prevenir o desencadeamento de processos erosivos pelas águas das
chuvas, eliminando assim possíveis efeitos negativos em áreas adjacentes. Dentre as medidas a
serem adotadas figuram:


Implantação de canaletas não revestidas: trata-se de um sistema provisório de captação
da água para diminuir o escoamento superficial no terreno, evitando erosão excessiva;



Implantação de caixa de sedimentos: é um dispositivo de bloqueio e acúmulo de
sedimentos carreados pelo sistema de captação de águas superficiais. Trata-se de uma
bacia de sedimentos instalada à jusante das canaletas;



Implantação de dispositivos dissipadores de energia: também serão instalados à jusante
das canaletas e tem a função de reduzir a velocidade de saída do fluido, reduzindo o
processo erosivo;



Utilização de lonas de PVC nas terras em regime de bota-espera: o processo de corte e
aterro do solo gera, eventualmente, uma quantidade de material que fica disposto no
terreno aguardando seu espalhamento e compactação. Assim sendo, caso ocorram
precipitações pluviométricas serão utilizadas lonas de PVC com o intuito de proteger
esse material;



Compactação do solo: as áreas do terreno que atingirem a cota de projeto serão
compactadas imediatamente de acordo com os ensaios de compactação e conforme
determinado em projeto. Pretende-se assim, reduzir os efeitos de erosão sobre o solo;



Impermeabilização do pátio de estacionamento de máquinas na fase de obra, com o
objetivo de evitar contaminações no solo por eventuais vazamentos de derivados de
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petróleo utilizados nas máquinas. Além disso, será construída uma mureta de contenção
e implantado um sistema de separação água/óleo (Sistema SAO).
A execução da drenagem e pavimentação iniciarão imediatamente após a liberação da
terraplanagem e equalização dos platôs em cada área e da mesma forma serão efetuados os
serviços de revestimento vegetal. As frentes de serviços de drenagem serão constituídas de:


Execução de drenagem profunda, conforme já detalhado;



Confecção das sarjetas de cortes e aterros, meios-fios, entradas e descidas d’água,
dissipadores de energia e valetas de proteção de cortes.

 Canteiro de Obras - Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários
Na etapa de implantação das obras, a geração de efluentes sanitários na área do canteiro
encontra-se restrita aos locais para higienização das mãos e para limpeza dos talheres e
recipientes de alimentos no refeitório, bem como nas instalações sanitárias existentes nos
vestiários e escritórios.
Tendo em vista, que se trata de um canteiro de obras não residencial, e que este não será dotado
com cozinha, foi considerada uma contribuição per capita de 70 L/dia de efluente, resultando
numa geração de 24,5 m³/dia no pico do efetivo da obra. Ressalta-se, ainda, que deverá ser
atendido o número de banheiros estabelecido pela Norma Regulamentadora 24 do Ministério
do Trabalho - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.
Tendo em vista o caráter temporário das atividades a serem desenvolvidas e o pequeno volume
de efluentes a ser gerado considerando a magnitude da obra, o sistema de esgotamento sanitário
proposto para a área do canteiro de obras será centrado no uso fossas sépticas com filtro
anaeróbico (para canteiros de até 1.000 funcionários). A fossa séptica deverá ter seu
dimensionamento estabelecido com base na NBR 7229, de forma a atender os padrões de
lançamento da legislação ambiental vigente. Caso seja necessário a instalação de sistema
complementar, este deverá atender as normas estabelecidas pela NBR 13969. Para a área do
refeitório foi prevista, ainda, a implantação de um sistema de separação água/óleo (Sistema
SAO).
Para as frentes de serviço foi prevista a utilização de banheiros químicos, devendo os efluentes
gerados serem coletados por caminhões a vácuo de empresa terceirizada devidamente
licenciada junto a SEMACE e encaminhados para ETE da Companhia de Água e Esgotos do
Ceará – CAGECE, que também, deverá estar com situação regularizada junto ao órgão
ambiental competente.
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 Canteiro de Obras - Sistema de Energia Elétrica
O fornecimento de energia elétrica para a etapa de implantação das obras do TUP NELOG será
feito pela ENEL Distribuição Ceará. Caso esta concessionária não possa fornecer a energia
necessária, será temporariamente utilizado gerador movido a óleo diesel, sendo estimado um
consumo de 45.000 kWh/mês.
Para garantir a operação do canteiro de obras em caso de falhas no suprimento de energia
elétrica, é prevista a utilização, durante a construção das obras do Terminal Onshore, de oito
geradores a diesel de 200 Kv cada, com consumo diário de diesel de 200 litros cada, totalizando
1.600 litros de diesel/dia. Ressalta-se que, os referidos geradores serão dotados de
compartimento interno de contenção de óleo para garantir que, em casos de vazamentos, não
haja contaminação do solo.
1.3.7.3 Implantação das Obras do TUP NELOG - Edificações e Infraestruturas
Compreende a fase de implantação das obras do empreendimento propriamente dita,
envolvendo a execução das seguintes atividades durante a Fase 1 do empreendimento:


Construção das edificações da área administrativa;



Implantação das infraestruturas dos sistemas de abastecimento d’água, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial limpa e confinada, energia elétrica e combate a incêndios,
correias transportadoras, entre outros;



Implantação dos acessos viário e ferroviário (ramal e pera ferroviária);



Implantação dos terminais de cargas (pátio de minério, armazéns de grãos agrícolas e
fertilizantes e pátio de contêineres e carga geral solta.

Na Fase 2 do empreendimento as obras de engenharia a serem implementadas envolvem a
ampliação das infraestruturas básicas existentes para atendimento a área deste terminal e a
implantação dos sistemas correias tubulares para o transporte de grãos agrícolas entre o
Terminal Onshore e os berços do TMUT, a ampliação de infraestruturas e equipamentos para
o atendimento do aumento da capacidade operacional dos terminais de carga. Já para a Fase 3
é prevista a ampliação de infraestruturas e equipamentos para o atendimento do aumento da
capacidade operacional dos terminais de carga.
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1.3.8

Cronograma de Implantação das Obras do Empreendimento

O cronograma de implantação das obras do TUP NELOG prevê uma série de intervenções nas
diferentes fases do empreendimento, tendo sido previsto um prazo total de 3.042 dias,
considerando a execução das três fases do empreendimento e os intervalos de tempo existentes
entre cada fase. A implantação das obras da Fase 1 terão uma duração de aproximadamente
1.004 dias, enquanto as obras das Fases 2 estima-se em 1.308 dias e a fase 3 cerca de 730 dias
(Figura 45).
Importante destacar que esse cronograma deverá ser revisto quando da Solicitação da Licença
de Instalação, uma vez que o detalhamento da engenharia do projeto (Projeto Executivo) pode
identificar oportunidades de melhorias e ajustes nos prazos estipulados, inclusive no que diz
respeito à previsão de início de cada fase do projeto.
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Id

Nome da tarefa

Obras do TUP/NELOG
Construção e montagem Fase I contemplando 1
Armazém para Grãos, 1 Galpão para
2
Fertilizantes, e Terminal de Contêineres e Carga
Geral.
1

Duração

Comissionamento Fase I

60

4

Startup Fase I

0

out/25

out/2025 a ago/2026

set/26

set/28

mar/30

abr/2030 a dez/2032

dez/32

dez/33

nov/34

INTERVALO de 330 d

1.248

6

Comissionamento Fase II

60

7

Startup Fase II

0

8

Construção e Montagem Fase III contemplando
equipamentos que suportam o aumento de
capacidade

670

9

Comissionamento Fase III

60

10 Startup Fase III

fev/24

944

3

Construção e montagem Fase II contemplando a
implantação do Terminal de minériod e ferro
completo a instalação do Transportador de
5 correia tubular para Grãos, do armazém até o
píer TMUT, aquisição e montagem de
equipamentos que suportem o aumento da
capacidade dos terminais.

fev/2023

3.042 d

INTERVALO de 970 d

0

Figura 45 - Cronograma Físico de Implantação das Obras do TUP NELOG
Fonte: Nelog, 2021.
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1.3.9

Valor do Investimento nas Obras do TUP NELOG

Os custos totais de investimentos a serem incorridos com a implantação das obras do Projeto
do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG foram orçados em R$ 2.354.232.324,94
(Dois bilhões, trezentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e
vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), subdivididos pelas 03 (três) fases de
implantação do empreendimento:


Fase 1 - R$ 1.217.518.494,89;



Fase 2 - R$ 1.041.227.456,05;



Fase 3 – R$ 95.486.374,00

1.3.10 Gestão Ambiental das Obras
1.3.10.1 Generalidades
A adoção de métodos e técnicas de engenharia adequados durante a fase de implantação das
obras de engenharia contribui para evitar ou mitigar grande parte dos impactos ambientais
associados a etapa de construção de projetos.
As obras de engenharia a serem construídas durante a implantação do Projeto do TUP NELOG
envolvem a execução de serviços de limpeza/desmatamento das áreas das obras, terraplenagens
(cortes, aterros e escavações), obras de drenagem, pavimentação, construção de edificações e
de sistemas de abastecimento d’água, esgotamento sanitário e combate a incêndios, montagens
de infraestruturas metálicas, entre outros. A gestão ambiental a ser implementada durante a fase
de implantação das obras de engenharia prevista no âmbito do projeto encontra-se centrada no
desenvolvimento das seguintes atividades básicas:


Monitoramento e Controle das Emissões Atmosféricas e Ruídos;



Gestão dos Resíduos Sólidos gerados no canteiro de obras e frentes de serviços;



Gestão dos Efluentes Sanitários gerados no canteiro de obras e frentes de serviços;



Implantação de sistema de drenagem na área do canteiro de obras.

Ressalta-se, todavia, que o projeto proposto já prevê a adoção de sistema de esgotamento
sanitário centrado no uso de fossas sépticas com filtro anaeróbico na área do canteiro de obras,
bem como de Sistema SAO e de sistema de drenagem pluvial, conforme já detalhado
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anteriormente. Assim sendo, o presente item tratará apenas do controle das fontes de emissão
atmosférica e ruídos e do gerenciamento de resíduos sólidos previstos no âmbito do projeto
para serem exercidos durante a fase de implantação do empreendimento.
1.3.10.2 Emissões Atmosféricas e Ruídos
Durante a etapa de implantação das obras do TUP NELOG as principais interferências na
atmosfera podem ser divididas em dois tipos: emissões de substâncias poluentes e material
particulado e geração de ruídos.
Os equipamentos que utilizam motores de combustão interna se constituem na principal fonte
de emissão gases poluentes durante a fase de implantação do empreendimento, enquanto que a
emissão de material particulado se encontra, em geral, vinculada a execução das operações de
limpeza/desmatamento do terreno, terraplenagem (cortes, aterros e escavação de valas) e ao
próprio tráfego de veículos e maquinas pesadas por estradas de serviços não pavimentadas.
Vale ressaltar que o canteiro de obras não contará com central de concreto em sua área,
conforme relatado anteriormente.
O controle das emissões geradas por máquinas e equipamentos de combustão será efetuado
através do seu monitoramento periódico e posterior encaminhamento para manutenção, tendo
como base as normas preconizadas no Plano de Controle de Poluição Veicular proposto pela
Resolução CONAMA nº 418, de 25 de novembro de 2009 e suas alterações, que determina
limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em
uso. A metodologia utilizada para monitoramento de fumaça preta será a da Escala de
Ringelmann. O projeto prevê a execução de manutenções periódicas nos veículos e maquinários
a combustão que serão utilizados durante a implantação das obras, os quais são discriminados
na Tabela 25.
Tabela 25 - Equipamentos e Máquinas a Combustão Interna Previstos para as Obras do
TUP NELOG
EQUIPAMENTO

QUANTIDADE (MÉDIA/DIÁRIA)

Veículo de passeio

5

Ônibus

3

Caminhão de transporte de material

34

Retroescavadeira

13

Pá carregadeira

13
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EQUIPAMENTO

QUANTIDADE (MÉDIA/DIÁRIA)

Motoniveladora

5

Rolo compactador

8

Caminhão tanque - óleo diesel

2

Caminhão de abastecimento de óleo diesel

7

Bobcat

8

Caminhão basculante 30 m³

7

Trator

2

Perfuratriz

2

Bomba para inspeção

1

Bomba para circulação de água

2

Compressor de ar diesel

2

Conjunto de bomba para concreto

2

Caminhonete cabine simples

3

Guindaste 70t.

2

Guindaste 30t.

2

Caminhão poliguindaste

2

Caçamba para entulho

20

Mini-escavadeira

2

Mini-carregadeira

2

Central dosadora de concreto

2

Caminhão betoneira

2

Veículo tipo van

1

Caminhão munck 20t.

2

Carreta 27t.

2

Guindaste 50t.
Fonte: Projeto básico AUSENCO, 2016.

1

Outras atividades que irão contribuir para a emissão de gases poluentes são as oficinas de solda
e cabine de jato/pintura. Para as atividades de solda que geram particulados e vapores, os
trabalhadores usarão, obrigatoriamente, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como
medida de segurança da saúde do trabalhador.
Nas operações de terraplenagem e movimentação de máquinas e equipamentos haverá geração
de material particulado, devido à desagregação das partículas do solo terraplenado, sendo esta
a atividade mais significativa no que se refere a este tipo de emissão. As medidas previstas na
etapa de implantação do empreendimento para mitigar e/ou evitar os efeitos da emissão de
material particulado serão:
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Executar, sempre que necessária, a aspersão de água por meio de caminhões-pipa nas
vias internas e externas do canteiro, as quais não são pavimentadas, minimizando a
geração de poeira em suspensão no ambiente de trabalho;



Veículos e equipamentos mantidos limpos, minimizando a quantidade de sedimentos
transportados para as vias;



Todas as caçambas de caminhões de transporte de terra e brita serão enlonadas,
evitando-se a emissão de poeira em suspensão;



Velocidade máxima permitida de 20 km/h, minimizando a emissão de material
particulado;



Manutenção permanente dos motores de maquinários.

Durante a etapa de implantação das obras do empreendimento, os trabalhadores serão
orientados sobre essas medidas, ficando sob responsabilidade da Empreiteira a execução destes
procedimentos.
Em suma, as emissões de gases poluentes de fontes móveis e fixas na fase de implantação das
obras do empreendimento serão controladas e monitoradas, sempre levando em conta as normas
preconizadas pela legislação vigente.
 Ruídos
Com relação às fontes de emissões sonoras presentes durante a implantação das obras do TUP
NELOG, estas estão representadas principalmente por máquinas e equipamentos pesados, com
alguns destes apresentando contribuições relevantes para poluição sonora. Ressalta-se, todavia,
que a área do empreendimento se encontra afastada de aglomerados urbanos, devendo os
problemas decorrentes da poluição sonora gerada incidirem principalmente sobre os
trabalhadores da obra, requerendo o controle rigoroso do uso de EPI’s, bem como a manutenção
periódica de veículos e maquinários. Na Tabela 26 são apresentadas as principais fontes
emissoras de ruídos durante a implantação das obras, discriminando os riscos associados e
formas de controle.
Visando garantir que a emissão de ruídos não extrapole os limites legais, o empreendedor
adotará medidas de controle tanto durante a fase de implantação das obras, quanto na de
operação, sempre levando em conta os preceitos preconizados pela legislação vigente
(Resolução CONAMA no 001/1990). A referida resolução estabelece os padrões, critérios e
diretrizes a serem atendidos para o Controle da Poluição Sonora, tendo como base a norma
técnica NBR 10.152 para fixação dos limites máximos para emissão de ruído, enquanto que
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para as medições de ruído deverão ser atendidos os preceitos estabelecidos pela NBR 10.151
(2020).
Tabela 26 - Fontes Emissoras, Riscos Associados e Forma de Controle
FONTES EMISSORAS

Veículos gerais

RISCOS ASSOCIADOS

Ausência de riscos
significativos

CONTROLE DOS
RISCOS

Não se aplica

Retroescavadeira
Perfuradeira / Martelete

Surdez

Escavadeira hidráulica
Betoneira

Guindastes

Ausência de riscos
significativos
Ausência de riscos
significativos

Uso obrigatório de protetor
auricular

Motoniveladora
Pá carregadeira

Surdez

Rolo compactador
Fonte: Projeto básico AUSENCO, 2016.

Já no âmbito municipal, a Lei de Código Ambiental, do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano – PDDU de Caucaia, estabelece que os limites máximos permitidos para emissão de
ruídos são os constantes na NBR 10.152 e os procedimentos de medição são estabelecidos pela
NBR 10.151. Além disso, a referida lei, também, cita que “na construção de obras ou
instalações que produzam ruídos ou vibrações, bem como na operação das existentes, deverão
ser tomadas medidas técnicas preventivas e corretivas para evitar os efeitos nocivos da
poluição sonora”.
Por fim, cumpre destacar que o TUP NELOG, em função de suas características e equipamentos
previstos, não se constitui num centro gerador de ruídos que suplante os limites definidos nas
normas estabelecidas pela legislação vigente durante a fase de implantação das obras, nem
tampouco durante a sua fase de operação. Mesmo assim, está prevista a implementação de um
Plano de Controle da Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos, no âmbito do Programa de
Controle Ambiental das Obras e de um Programa de Monitoramento dos Ruídos a ser
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implementado na fase de operação do empreendimento, conforme pode ser visualizado nos
Capítulos 10 e 11 do Tomo III – Planos de Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental e
Planos de Monitoramento Ambiental, respectivamente
Cabe destacar que as obras deverão ocorrer, prioritariamente, durante o período diurno,
evitando quaisquer transtornos de geração de ruído no período noturno. As obras no período
noturno deverão ocorrer apenas esporadicamente, quando houver alguma atividade crítica
prevista, como é o caso da concretagem.
1.3.10.1 Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos gerados durante a fase de implantação das obras do TUP NELOG serão
oriundos das áreas administrativas, ambulatório, refeitório e demais instalações do canteiro de
obras, bem como das instalações de apoio das frentes de serviço e dos pátios de obras
propriamente ditos. A Tabela 27 apresenta uma listagem dos principais resíduos sólidos a serem
gerados durante a implantação das obras do TUP NELOG.
Tabela 27 - Resíduos Sólidos Gerados na Fase de Implantação das Obras
TIPO DE RESÍDUO

CLASSE

DESTINO

Entulho de construção

II A

Reciclagem

Papel/papelão

II B

Reciclagem

Plásticos

II B

Reciclagem

Madeira

II A

Reciclagem

Vidro

II A

Reciclagem

Sucatas metálicas

II B

Reciclagem

Sobras de areia e brita

II A

Reutilização

Resíduos orgânicos/compostáveis

II A

Usina de Compostagem / ASMOC

Resíduos de Serviços de Saúde – RSS

I

Incineração

Resíduos perigosos – óleos e graxas

I

Incineração

Resíduos perigosos – tintas e solventes

I

Incineração

Resíduos perigosos – pilhas e baterias

I

Retorno ao fornecedor

Resíduos perigosos – lâmpadas

I

Reciclagem

Resíduos perigosos – EPI’s e EPC’s
contaminados

I

Incineração

Restos de arbustos (madeira lenhosa)

II A

Reciclagem

Expurgo de Camada Vegetal

II A

Compostagem
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TIPO DE RESÍDUO

CLASSE

DESTINO

Restos de Solo Orgânico

II A

Utilizado na recuperação de áreas
degradadas e em áreas ajardinadas

Fonte: Projeto básico AUSENCO, 2016.

A Empreiteira deverá elaborar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da fase de implantação
das obras, no qual deverão ser estabelecidas as diretrizes pertinentes a coleta,
acondicionamento, armazenamento e disposição final dos resíduos sólidos gerados. O canteiro
de obras deverá contar com depósitos para acondicionamento de resíduos sólidos devidamente
sinalizados, sendo prevista a segregação destes de acordo com o preconizado na legislação
pertinente. Deverá dispor, ainda, de uma central de armazenamento temporário de resíduos
sólidos dotada com baías para a separação dos resíduos por tipo, sendo no caso específico dos
resíduos perigosos adotadas as medidas cabíveis para evitar a poluição dos solos e dos recursos
hídricos.
Os entulhos de construção a serem gerados durante a implantação das obras do TUP NELOG
são compostos por resíduos de tijolos, blocos cerâmicos, telhas, manilhas, argamassas e restos
concreto. Esses resíduos, gerados durante a implantação das edificações e infraestruturas do
Terminal Onshore, deverão ser destinados para reciclagem em usina de reciclagem de resíduos
da construção civil, localizada em Fortaleza.
Também serão destinados para reciclagem os resíduos de papel e papelão, gerados em sua
grande maioria na área do canteiro de obras, considerando que esses tipos de resíduos serão
originados de embalagens de produtos diversos e das atividades administrativas do canteiro de
obras. Os plásticos oriundos de embalagens de alimentos e de produtos diversos utilizados na
obra, bem como das rotinas administrativas do canteiro de obras, também, serão destinados
para reciclagem por terceiros, procurando-se sempre priorizar as associações de reciclagem
(catadores).
Já a geração dos resíduos de madeira e peças metálicas, também, segue a mesma lógica dos
entulhos de construção, sendo originados através das atividades construtivas da área do
Terminal Onshore e dos sistemas de correias transportadoras. Estes tipos de resíduos, também,
serão destinados a reciclagem por terceiros, devendo nestes casos serem priorizadas as
associações de reciclagem.
Os resíduos compostáveis gerados no refeitório do canteiro de obras e aqueles oriundos das
operações de limpeza do terreno para início das obras serão destinados, prioritariamente, a
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usinas de compostagem, caso haja alguma na região. Caso não seja viável essa destinação, os
resíduos serão enviados ao aterro sanitário mais próximo.
Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados no ambulatório do canteiro de obras, deverão
ser acondicionados de acordo com as normas vigentes, sendo destinados a incineração por
empresa especializada devidamente licenciada.
Quanto aos resíduos perigosos (Classe I), esses, sempre que possível, deverão ser vendidos para
empresas especializadas e devidamente licenciadas, caso possuam algum valor comercial,
como é o caso de óleos e lubrificantes usados, ou destinados ao aterro industrial mais próximo.
Em caso de inexistência de aterro industrial, esses resíduos deverão ser incinerados.
Ressalta-se que, mensalmente deverá ser apresentado pela Empreiteira o inventário de resíduos
sólidos gerados no período, especificando o tipo de resíduo, a classificação, origem, volume
gerado, destinação final (reciclagem, incineração, aterro sanitário, etc.), transportador, receptor
e certificado de destinação quando for o caso. Deverá ser, também, apresentado o manifesto de
resíduos documento comprobatório da destinação final dos resíduos sólidos.
O transporte dos resíduos sólidos para aterro sanitário, bem como a incineração de resíduos
sólidos perigosos deverão ser efetuados por empresas terceirizadas, devidamente regularizadas
junto ao órgão ambiental competente.
A disposição final dos resíduos sólidos será efetuada em aterro sanitário devidamente
regularizado junto a SEMACE, no caso o ASMOC - Aterro Sanitário Municipal Oeste de
Caucaia, devendo a Empreiteira obter autorização junto a Prefeitura Municipal de Caucaia para
este fim. Ressalta-se que, as diretrizes a serem adotadas no gerenciamento dos resíduos sólidos
são detalhados no Capítulo 10 do Tomo III deste EIA.
1.3.11 Operação do Empreendimento – Atividades Desenvolvidas
1.3.11.1 Generalidades
As principais atividades executadas na área do TUP NELOG, na sua fase de operação,
encontram-se vinculadas a movimentação e estocagem granéis sólidos (grãos agrícolas e
minério de ferro), fertilizantes, contêineres e carga geral solta. Neste são desenvolvidos pelo
menos quatro fluxos operacionais específicos, sendo um para cada terminal de carga, os quais
são discriminados nos itens a seguir:
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1.3.11.2 Fluxo Operacional – Terminal de Grãos Agrícolas
1.3.11.2.1 Recebimento, Manuseio e Estocagem
A operação do Terminal de Grãos Agrícolas, tem como particularidade, o fato da chegada do
produto estar condicionada a sua sazonalidade, o que no presente caso indica um fluxo
operacional em 8 meses do ano, de março a outubro. Os grãos serão recebidos pelos modais
ferroviário e/ou rodoviário, sendo pesados em balanças específicas para cada modal.
A primeira etapa do processo operacional é a realização de amostragem do produto antes da
sua descarga, efetuada tanto na via ferroviária quanto rodoviária, como o uso de equipamento
similar ao apresentado na Figura 46.
No recebimento do produto transportado pelo modal rodoviário, após liberação pelo setor de
qualidade, será utilizado um tombador de caminhões. Os caminhões poderão ser do tipo bi-trem
de 9 eixos (capacidade até 52,0 t), todavia para o TUP NELOG, foram adotados caminhões bitrem com comprimento entre 19,8 e 30,0 m e capacidade de 38,0 t de grãos. As Figura 47 e
Figura 48 mostram um tombador de caminhões similar ao adotado.

Figura 46 - Coletor de Amostras

Figura 47 - Tombador de Caminhões

Fonte: NELOG, 2020.

Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 48 - Descarga de Grãos pelo Modal Rodoviário
Fonte: NELOG, 2020.

Abaixo do tombador de caminhões haverá uma moega que irá estocar a carga de grãos por um
determinado tempo e alimentar um transportador de correia convencional através de canouras
controladas por válvulas, conforme apresentado na Figura 49.

Figura 49 - Tombador de Caminhões – Corte Lateral
Fonte: NELOG, 2020.

O tombador de caminhões encontra-se posicionado em paralelo com a moega de descarga de
vagões, local onde haverá o recebimento das cargas de grãos pelo modal ferroviário.
No modal ferroviário haverá um descarregador de vagões. Os vagões serão do tipo HPT com
descarga inferior para dentro dos trilhos por meio de tremonhas com portas tipo gaveta (Figura
50). O recebimento da carga de grãos pelo modal ferroviário será efetuada através de uma
moega capaz de receber a carga de até 04 (quatro) vagões simultaneamente.
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A fim de proporcionar uma descarga completa nas moegas de recepção, foi considerado no
projeto um vibrador de vagões similar ao apresentado na Figura 51. Estes equipamentos são
utilizados normalmente onde se tem produtos de difícil escoamento, como farelo de soja.
A carga de grãos é descarregada e a moega alimenta um sistema de transportadores de correia
convencionais, que transportam o produto desde o recebimento até o armazém de grãos (Figura
52). Será implantado um armazém com capacidade de 123.800 t de grãos agrícolas.

Figura 50 - Descarregador de Vagões

Figura 51 - Vibrador de Vagões

Fonte: NELOG, 2020.

Fonte: NELOG, 2020.

Figura 52 - Recebimento de Grãos – Armazém
Fonte: NELOG, 2020.
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O transportador que irá conduzir os grãos até os armazéns será alimentado tanto pelo sistema
de descarga ferroviária quanto rodoviária. Quando da descarga de caminhões, a taxa de retirada
do material do sistema de vagões será controlada para não exceder o limite da capacidade deste
transportador.
Este transportador terá inclinação máxima de 13° e como há interferências com vias de acesso
e movimentação de caminhões de operação e manutenção, foram respeitados gabaritos de 8,0
m de largura por 6,0 m de altura (Figura 53). Na parte central superior do armazém haverá um
transportador de correia com tripper, que empilha o produto no pátio do armazém, similar ao
apresentado na Figura 54.

Figura 53 - Manuseio entre Descarga e Armazenagem dos Grãos
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 54 - Empilhamento com Tripper
Fonte: NELOG, 2020.

O armazém será todo construído em concreto e a estrutura de cobertura e suporte do tripper de
carregamento será metálica, contando com 60,0 m de largura x 200,0 m de comprimento. O
produto será empilhado até uma altura de 8,5 m nas paredes (Figura 55 e Figura 56).
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Figura 55 - Corte Lateral do Armazém de Grãos
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 56 - Vista Frontal do Armazém de Grãos
Fonte: NELOG, 2020.

A pesagem dos caminhões carregados de grãos será realizada na entrada do terminal, sendo
utilizada balança rodoviária padronizada, similar à apresentada na Figura 57. Esta infraestrutura
será compartilhada com a operação de pesagem das cargas de fertilizantes.
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Figura 57 - Exemplo de Balança Rodoviária
Fonte: NELOG, 2020.

Já a balança ferroviária será similar à apresentada na Figura 58, sendo a operação de pesagem
efetuada em pontos estratégicos da pera ferroviária.

Figura 58 - Exemplo de Balança Ferroviária
Fonte: NELOG, 2020.
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1.3.11.2.2 Retomada, Transporte e Embarque
A retomada do produto, transporte e embarque em navios será realizada de duas maneiras,
sendo uma utilizada para a primeira fase do projeto e a outra a partir da segunda fase, conforme
apresentado a seguir:
 Carrossel de Caminhões – 1ª Fase
Considera o transporte dos grãos desde o armazém até o píer através de carrossel de caminhões.
Estes caminhões serão do tipo caçamba basculante para alimentação direta do carregador de
navios tipo Samson (a ser explicado adiante) e terão capacidade de 25,0 t. A Figura 59 mostra
um caminhão similar ao adotado no projeto.

Figura 59 - Caminhão Caçamba para Transporte Interno de Grãos (Carrossel de
Caminhões)
Fonte: NELOG, 2020.

A alimentação dos caminhões transportadores dentro do armazém será efetuada através de
vazadores controlados por válvulas, os quais terão inversor de frequência para controle da
alimentação dos elevadores de canecas e consequentemente das tulhas. Serão utilizados dois
conjuntos de tulhas de carregamento, similares à apresentada na Figura 60.
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Figura 60 - Tulha de Carregamento
Fonte: NELOG, 2020.

Cada conjunto terá capacidade de 40,0 t e será alimentado por um elevador de canecas. As
tulhas alimentarão os caminhões através de trombas telescópicas (Figura 61) posicionadas a
pequena distância da caçamba do caminhão, minimizando assim a emissão de material
particulado. Após carregamento, os caminhões serão, também, enlonados para evitar a emissão
de material particulado.

Figura 61 - Tromba Telescópica
Fonte: NELOG, 2020.
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A pesagem dos caminhões de grãos que saem carregados será realizada na portaria de saída do
terminal e será compartilhada com a operação pesagem dos caminhões carregados de
fertilizantes. Serão utilizadas balanças rodoviárias padronizadas.
Os caminhões irão percorrer aproximadamente 0,6 km desde o ponto de carregamento de
caminhões até a portaria do terminal, e mais 7,8 km desde a portaria até o berço de carregamento
de grãos (Berço 5), no TMUT. A Figura 62 mostra o trajeto interno ao terminal de granéis e a
Figura 63 o trajeto externo ao terminal de granéis.
No Berço 6 ou 7 ou 8 do TMUT o carregamento dos navios com os grãos será efetuado por um
carregador móvel equipado com moega com capacidade para receber até dois caminhões
simultaneamente. O carregador será similar ao apresentado nas Figura 64 e Figura 65.
Importante destacar o uso de cortinas de borracha e filtros compactos que minimizarão a
emissão de material particulado durante o descarregamento dos caminhões.

Figura 62 - Trajeto dos Caminhões Interno ao Terminal de Granéis
Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 63 - Trajeto dos Caminhões Externo ao Terminal de Granéis
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 64 - Carregador de Navios Móvel – Corte
Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 65 - Carregador de Navios Móvel – Carregamento Simultâneo de 2 Caminhões
Fonte: Nelog, 2020.

 Correias Transportadoras – 2ª Fase
Na Fase 2 do empreendimento o transporte dos grãos, desde o armazém até o Berço 10 do
TMUT passará a ser efetuado por transportadores de correia tubulares. Este fluxo operacional
poderá ser alterado pela CIPP S. A caso esta construa instalação portuária para estas operações,
em local diverso da premissa de utilização do futuro Berço 10.
O sistema de retomada dos grãos estocados será por gravidade através de dois transportadores
convencionais localizados em dois túneis no fundo do armazém, que por sua vez irão alimentar
o sistema de transportadores de correia tubulares. A Figura 66 mostra a região de descarga e do
armazém desta alternativa.
O transportador de correia convencional externo a área do armazém, que recebe o produto dos
dois transportadores do armazém contará com tapamento lateral e cobertura, conforme pode ser
visualizado na Figura 67. Este transportador não será tubular devido o comprimento do mesmo
não viabilizar esta solução, já que para desenvolver e desfazer o tubo são necessários
aproximadamente 40,0 m.
Ao final deste transportador haverá uma balança por batelada do tipo Tolflux, posicionada em
área alfandegada, que irá pesar o material e alimentar o transportador de correia tubular. A
Figura 68 mostra o esboço esquemático da alimentação desta balança, enquanto que a Figura
69 apresenta o modelo da balança adotada para referência.
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Figura 66 - Planta da Alternativa 2 – Transportadores de Correia Tubular
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 67 - Vista Lateral do Transportador de Correias Convencional que Recebe o
Produto dos Transportadores de Saída do Armazém de Grãos
Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 68 - Balança de Batelada
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 69 - Balança Tolflux
Fonte: NELOG, 2020.

Para controlar a alimentação do transportador de correia e evitar problemas na operação do
equipamento por conta de enchimento acima do aceitável (efeito sucuri), foi prevista a dotação
de um regulador de fluxo entre a balança e o transportador tubular.
O transportador de correia tubular que irá manusear os grãos até o início da ponte de acesso ao
TMUT, contará com uma extensão aproximada de 3,8 km, sendo similar ao modelo apresentado
na Figura 70. A Figura 71 mostra o traçado do sistema transportador de correia tubular de grãos
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entre o Terminal Onshore e o início da ponte de acesso do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém.

Figura 70 - Transportador de Correia Tubular
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 71- Planta do Traçado do Transportador de Correia Tubular de Grãos entre as
Áreas de Armazenagem e Offshore (Inicio da Ponte de Acesso)
Fonte: NELOG, 2020.

Na ponte de acesso o traçado do transportador de correia tubular prossegue por
aproximadamente 2,7 km até o TMUT. No berço 5 do TMUT haverá um transportador de
correia com tripper e um carregador do tipo travelling, que irá efetuar o carregamento dos
navios com os grãos agrícolas, de acordo com o apresentado na Figura 72 e Figura 73.
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Figura 72 - TMUT na Fase de Manuseio de Grãos por Transportador de Correia Tubular
Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 73 - Carregador de Navios tipo Travelling para Grãos
Fonte: NELOG, 2020.

1.3.11.3 Fluxo Operacional – Fertilizantes
As cargas de fertilizantes chegarão ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém pelo modal
aquaviário, sendo o transporte do TMUT até o armazém efetuado através de caminhões com
capacidade de 30 t, que partirão dos berços 6 a 9. O carregamento dos caminhões será efetuado
por equipamento MHC e moega de carregamento (Figura 74).

Figura 74 - Carregamento de Caminhões no TMUT
Fonte: NELOG, 2020.
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Os caminhões carregados com fertilizantes irão percorrer o trajeto inverso ao dos caminhões de
grãos (carrossel de caminhões), transportando fertilizantes por aproximadamente 7,8 km desde
o TMUT até a portaria do TUP NELOG. A pesagem dos caminhões, também, será realizada
nesta portaria.
Dentro do terminal de granéis os caminhões irão percorrer aproximadamente 600,0 m até o
ponto de descarga, sendo o descarregamento destes efetuado por um conjunto de pás
carregadeiras.
O armazém de fertilizantes, com capacidade de 45.000 t, será dividido em baias com 5.000 t de
capacidade cada para segregação do produto. O escoamento das cargas de fertilizantes para o
interior do país será efetuado pelos modais rodoviário el ferroviário, sendo neste último adotado
o uso de vagões do tipo hopper – HPT.
O carregamento será efetuado por duas pás carregadeiras que irão alimentar uma empilhadeira
móvel de carregamento de vagões e caminhões. Tal equipamento é comum em instalações
similares e é necessário devido as dimensões das escotilhas. O armazém de fertilizantes contará,
ainda, com um vibrador de vagões para auxiliar no assentamento do produto nos vagões e
aumentar a capacidade de carga destes.
Ressalta-se que toda as operações de manuseio dos fertilizantes, que podem gerar algum tipo
de dispersão atmosférica, serão efetuadas dentro do armazém, evitando a emissão de material
particulado para o ambiente externo ao TUP NELOG. A Figura 75 mostra a vista lateral do
armazém de fertilizantes.

Figura 75 - Vista Lateral do Armazém de Fertilizantes
Fonte: NELOG, 2020.
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A Figura 76 a Figura 78 mostram detalhes da vista frontal do armazém de fertilizantes, com
destaque para o posicionamento das infraestruturas de carregamento de vagões e caminhões e
para o detalhe da escotilha de carregamento dos vagões.

Figura 76 - Vista Frontal – Armazém de Fertilizantes
Fonte: NELOG, 2020.

Figura 77 - Carregamento de Vagões e Caminhões com Fertilizantes
Fonte: NELOG, 2020.
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Figura 78 - Escotilha de Carregamento de Vagões
Fonte: NELOG, 2020.

O recebimento e expedição das cargas de fertilizantes não será sazonal (diferentemente dos
grãos agrícolas), sendo a quantidade de vagões a serem carregados estabelecida conforme os
objetivos do empreendedor. A expectativa de movimentação é de 23 vagões por dia, no período
de 2025 a 2037, e de 37 vagões por dia, de 2038 a 2057.
1.3.11.4 Fluxo Operacional – Minério de Ferro
O minério de ferro será recebido no terminal através de composição ferroviária, sendo o
descarregamento dos vagões efetuado por um equipamento específico, o virador de vagões, que
tomba o vagão da ferrovia de tal forma que o minério de ferro passa por uma moega. O produto
descarregado será então manuseado por transportadores de correia convencionais até o pátio de
estocagem de minério de ferro, de onde o produto será posteriormente retomado por
recuperadora de minério e manuseado até o TMUT pelo transportador de correia tubular.
(Figura 79).
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Figura 79 - Terminal de Minério de Ferro e Principais Áreas
Fonte: EMAB, 2020.

No pátio de minério de ferro, o produto será colocado em pilhas por empilhadeiras de minério
de ferro (Figura 80). A capacidade de estocagem do pátio de minério de ferro foi estimada em
1.000.000 t, segregadas em duas linhas de pilhas.

Figura 80 - Empilhadeira no Pátio de Minério de Ferro
Fonte: EMAB, 2020.

As operações de retomada do minério de ferro para posterior envio ao TMUT serão efetuadas
por recuperadora de minério de ferro tipo lança e roda de caçamba (Figura 81). Em seguida o
produto é colocado no transportadores de correia dentro do pátio de minério do Terminal
Onshore (linha de retomada), sendo encaminhado para o sistema de correias transportadoras
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tubulares (fechado) com aproximadamente 3,8 km de extensão até a cabeceira da Ponte 2, que
irá transportar o produto até o Berço 5 do TMUT, passando por toda a área retroportuária do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém até chegar a área offshore do TUP do Pecém.

Figura 81 - Recuperadora de Lança e Roda de Caçamba
Fonte: EMAB, 2020.

Ressalta-se que, as empilhadeiras e a recuperadora irão movimentar-se sobre bermas, conforme
pode ser visualizado no corte transversal do pátio apresentado na Figura 82. Foram previstos
caminhos para acesso de caminhões para manutenção ao lado das máquinas.
A transferência entre a área do Terminal Onshore e o sistema de correia transportadora tubular
será efetuada, ainda, em área alfandegada, e contará com uma estação para coleta e amostragem
do minério de ferro a ser embarcado, para atendimento das normas da ANTAQ e praticadas no
TUP do Pecém.
O sistema de correia transportadora de minério de ferro se desenvolverá paralelo e terá estrutura
compartilhada ao transportador de grãos agrícolas, sendo para sua alimentação será previsto um
mecanismo regulador de fluxo. No Berço 5 do TMUT haverá um carregador de minério de
ferro para deposição do produto nos navios atracados (Figura 83).
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Figura 82 - Corte Transversal do Pátio de Minério de Ferro
Fonte: EMAB, 2020.

Figura 83 - Carregamento de Minério de Ferro no TMUT
Fonte: EMAB, 2020.

1.3.11.5 Fluxo Operacional – Contêineres e Carga Geral Solta
 Contêineres
Resumo do fluxo de Contêineres:


Capacidade de manuseio inicial: 176.901 TEUs;
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Recebimento: Via ferrovia, rodovia e marítimo;



Armazenamento: Pátio em slots;



Capacidade estática de armazenamento: 13.030 TEUs;



Despacho: Navios de 4.000 a 12.500 TEUs;



Movimentações: Embarque/desembarque (Importação, exportação e cabotagem).

Recebimento, Manuseio e Estocagem:
Os Contêineres terão 2 (dois) sentidos de movimentação principais:


Embarque (Importação, Exportação e Cabotagem);



Desembarque (Importação, Exportação e Cabotagem);

Os modais aplicados para carga e descarga no terminal serão:


Marítimo;



Ferroviário;



Rodoviário.

A Figura 84 mostra o terminal de contêineres e cargas gerais do TUP – NELOG, e a Tabela 28
referencia os equipamentos ilustrados na Figura 84.

Figura 84 - Terminal de Contêineres e Carga Geral
Fonte: NELOG, 2020.
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Tabela 28 - Detalhamento dos equipamentos do Terminal de Contêineres e Carga Geral
ITEM DESCRIÇÃO
1 - Área para Containers Reefers
2 - Área para Containers para Exportação
3 - Área para Containers de Cabotagem
4 - Área para Containers de Importação
5 - Área para Containers Vazios / Operação Ferrovia
6 - Containers com Cargas Perigosas
7 - Subestação Secundária
8 - Galpão de Inspeção / Cargas Apreendidas / Cargas Em Perdimento
9 - Subestação Secundária
10 - Oficina com Sistema de Separador de Óleo
11 - Vestiário
12 - Estação de Tratamento de Efluentes
13 - Estacionamento de Caminhões
14 - Banheiro
15 - Gate para Cargas de Projeto
16 - Prédio Administrativo / Controle de Entrada
17 - Controle de Entrada
18 - Ambulatório e Brigada de Incêndio
19 - Pátio para Cargas Gerais
Fonte: Nelog, 2020.

Na entrada do pátio está prevista uma portaria com dois gates para vistoria estrutural e do lacre
dos contêineres (cheios) ou vistoria dos vazios. Na portaria haverá balanças de pesagem de
caminhões, similares à apresentada na Figura 85. Para movimentação contrária, haverá balanças
nos gates de saída do terminal.
Ao lado dos gates haverá uma área mais larga para passagem de caminhões com cargas com
excedente lateral. Após os gates de entrada haverá também um scanner para monitoramento
dos contêineres. A Figura 85 mostra a entrada do terminal, assim como as edificações de apoio
(bloco de utilidades e serviços, administração e prédio de autoridades.
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Figura 85 - Entrada terminal de contêineres e cargas gerais.
Fonte: NELOG, 2020.

Tabela 29 - Detalhamento dos equipamentos da Entrada do terminal de contêineres e
cargas gerais
ITEM DESCRIÇÃO
15 Gate para Cargas de Projeto
16 Prédio Administrativo / Controle de Entrada
17 Controle de Entrada
20 Prédio Administrativo / de Autoridades
21 Subestação Secundária
22 Refeitório para Funcionários
Fonte: Nelog, 2020.

Por exigência da Receita Federal, do armador e para segurança do próprio terminal, todos os
contêineres que adentram o terminal são pesados e vistoriados no scanner.
Na região mais centralizada do terminal, estão os contêineres armazenados. As respectivas
quantidades são:
a) Contêineres de cabotagem: 3.720 slots;
b) Contêineres Importação: 6.120 slots;
c) Contêineres Exportação: 1.440 slots;
d) Contêineres Reefers: 336 slots de 40 pés (672 TEUs) – Plugs de energia: 336
no terminal;
e) Contêineres Vazios: 1.344 slots;
f) Contêineres de Cargas Perigosas ou com Vazamentos: 70 slots.
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Devido a limitações de espaço para a movimentação de cargas conteinerizadas, identificadas
na matriz de cargas fornecida pela CSN/NELOG para o Terminal de Contêineres, a quantidade
de contêineres por slot foi estimada no pátio onshore, conforme mostrada na Figura 86.

Figura 86 - Distribuição de contêineres.
Fonte: NELOG, 2020.

No pátio onshore, os contêineres de importação serão separados dos outros contêineres por uma
cerca, e a área de contêineres com vazamento ou cargas perigosas será isolada com sistema de
drenagem independente.
Os contêineres reefers ficarão em região separada, com plugs para fornecimento de energia (os
contêineres reefers são equipados com cabo power plug cable), conforme Figura 87. Os reefers
serão empilhados em quatro (quatro contêineres um sobre o outro) e precisam ter temperatura,
ventilação e humidade monitorados quatro vezes ao dia. Para possibilitar este monitoramento,
haverá uma plataforma.

Figura 87 - Cabo para alimentação elétrica dos reefers.
Fonte: Nelog, 2020.
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Neste projeto específico, não foi considerado transbordo por definição da NELOG. Próximos à
via de circulação principal estão locados os armazéns e outras unidades, conforme Figura 88
explicada a seguir.

Figura 88 - Armazém e adjacentes
Fonte: NELOG, 2020.

O armazém de inspeção tem um papel fundamental no terminal, pois visa atender as demandas
de autoridades que exercem o controle de mercadorias dentro do terminal alfandegado (i.e.
Receita Federal, ANVISA e VIGIAGRO).
Quando caem em exigência desses órgãos, os contêineres são direcionados ao armazém, onde
serão abertos e desconsolidados. As mercadorias são alocadas dentro do armazém e passam por
inspeção de fiscais desses órgãos. Quando liberadas, as mercadorias retornam aos contêineres
de origem, sendo estes relacrados.
Há ainda nesta região área para armazenagem de cargas em perdimento (mais de 90 dias no
terminal), cargas apreendidas, cargas em processo de vistoria e cargas LCL (Less than
Container Load), que é a modalidade onde mercadorias de diferentes exportadores
compartilham o mesmo container, logo as cargas são alocadas no armazém aguardando o
desembaraço.
Também haverá no armazém balanças de precisão, câmaras frigoríficas, área segregada para
cargas IMO e instalação para acomodação dos órgãos intervenientes.
Os contêineres serão convencionais e do tipo reefers (refrigerados, similares ao da Figura 89),
sendo necessárias tomadas para estes.
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Figura 89 - Contêiners reefers.
Fonte: NELOG, 2020.

Os contêineres reefers cheios serão empilhados em quatro alturas e será instalada uma
plataforma de inspeção. Para projeto do layout, foram considerados 4,0 m entre os contêineres
reefers (lado do trocador de calor) para circulação de ar, evitando assim sobreaquecimento do
sistema de refrigeração e danos aos contêineres.
Foi elaborado um estudo de seleção de alternativas para movimentação de contêineres
comparando Reach Stackers, Top Loaders e RTGs. Após análise técnica e qualitativa, ficou
decidido que, para este empreendimento em específico, o transporte de contêineres cheios no
pátio será por Guindaste tipo RTG e no buffer por Reach Stackers. A movimentação de
contêineres vazios será por Top Loader, que ficará na área de carga e descarga de vagões. A
Figura 90 a Figura 92 mostram estes equipamentos.
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Figura 90 - Transtainer

Figura 91 - Reach Stackers

Fonte: NELOG, 2020.

Fonte: NELOG, 2020.

Figura 92 - Top Loader
Fonte: Nelog, 2020.

1.3.11.5.1 Retomada, Transporte, Manuseio e Embarque
O transporte de contêineres interno ao TUP NELOG será por Terminal Tractor e chassi para
contêiner (capaz de transportar simultaneamente dois contêineres de 20 pés ou um de 40). A
Figura 93 e a Figura 94 mostram estes equipamentos.
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Figura 93 - Chassi para contêiner

Figura 94 - Terminal Tractor

Fonte: NELOG, 2020.

Fonte: NELOG, 2020.

Os terminal tractors irão percorrer aproximadamente 7,8 km entre o píer e a portaria do
terminal de contêineres, conforme Figura 95.

Figura 95 - Trajeto entre TMUT e Terminal de Contêineres
Fonte: NELOG, 2020.

No berço, para carregamento e descarregamento de navios de Contêineres, serão utilizados
equipamentos do tipo Portêineres sob trilhos, similares aos apresentados na Figura 96.
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Figura 96 - Portêineres
Fonte: NELOG, 2020.

Os berços 6 a 9 serão compartilhados com as operações de grãos (Fase 1), fertilizantes e carga
geral, além das operações existentes do TUP Pecém.
Os contêineres serão descarregados dos navios e colocados sobre terminal tractor. Estes
poderão deixar os contêineres no buffer sob o píer, ou transportar diretamente até o pátio do
TUP NELOG.
O corte do píer e a disposição dos contêineres ficaram conforme Figura 97. Deve ser observado
que a distância entre as pilhas de contêineres permite o tráfego de MHC para atendimento aos
berços 6 a 9.
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Figura 97 - Corte píer de contêineres
Fonte: NELOG, 2020.

 Carga Geral Solta
O recebimento de Carga Geral (produtos siderúrgicos – placas e bobinas, equipamentos, etc.)
no TMUT será efetuado através de um equipamento do tipo MHC, que será compartilhado com
o berço de fertilizantes. Normalmente, o carregamento / descarregamento dos navios são
realizados pelos guindastes dos próprios navios, com a utilização do MHC ou dos próprios
portêineres. Apenas em casos específicos, guindastes especiais poderão ser alugados para
movimentação de determinada carga.
A área para estocagem de Carga Geral conta com aproximadamente 40.000 m2 de extensão,
dispondo de espaço na portaria de entrada para passagem de cargas com excesso lateral.
1.3.12 Controles Ambientais na Operação do TUP NELOG
1.3.12.1 Generalidades
Para que a operação do TUP NELOG possa ser feita de forma efetiva e sem paralisações, esta
deverá obedecer às legislações e normas ambientais vigentes, sendo para tanto adotadas práticas
de gerenciamento e controle ambiental. Os sistemas de controle ambiental com execuções
previstas durante a operação do TUP NELOG são descritos nos itens a seguir.
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1.3.12.2 Logística do Transporte de Cargas
Visando evitar a ocorrência de congestionamentos nas rodovias de acesso ao TUP NELOG e
ao TUP de Pecém o projeto proposto preconiza a implementação de duas estratégias básicas
para a logística do transporte de cargas. A primeira voltada para os veículos integrantes da frota
que irá participar do carrossel de caminhões utilizado no escoamento das cargas de grãos e
fertilizantes, a qual preconiza a implantação de pátio de estacionamento fora da área do terminal
por parte do fornecedor a ser contratado pela Nordeste Logística S.A., de onde partirão os
veículos sempre que devidamente acionados. Vale ressaltar que não faz parte do objeto do
licenciamento a construção de qualquer pátio de estacionamento fora da área do terminal.
A segunda estratégia, voltada para a logística externa de caminhões aleatórios provenientes de
diferentes regiões, os quais farão as cargas e descargas de produtos movimentados no TUP
NELOG, que preconiza a implantação da obrigatoriedade de agendamento prévio dos
caminhões para liberação de entrada no terminal, tendo como base programação elaborada pela
Nordeste Logística, por meio de uma Central de Controle Operacional (CCO), considerando a
capacidade de estocagem do terminal e a movimentação dos navios de carga, de modo a
sincronizar a chegada e saída dos caminhões e navios. Prevê, ainda, o escalonamento dos
horários de chegada e saída dos caminhões, de modo a evitar tráfego intenso desses veículos
em curto espaço de tempo. Assim sendo, o TUP NELOG contará apenas com um pequeno
estacionamento estratégico para veículos de carga, a ser utilizado apenas em casos extremos
para resolução de pendências fiscais das cargas transportadas, o qual será localizado dentro da
área do terminal.
1.3.12.3 Manejo da Água de Lastro (Modal Aquaviário)
A Conferência Diplomática ocorrida, em meados de 2004, na sede da International Maritime
Organization (IMO), em Londres, aprovou a adoção da Convenção Internacional sobre
Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios.
O objetivo da referida convenção foi o de prevenir os efeitos potencialmente devastadores
provocados pela dispersão global de organismos aquáticos nocivos decorrentes da água de
lastro dos navios. O Brasil tornou-se signatário desta Convenção, em 25 de janeiro de 2005, e
a ratificou junto a IMO, em 14 de abril de 2010.
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Internamente, o gerenciamento da água de lastro é tratado através da NORMAM no 20-DPC,
editada pela Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil. Este diploma normativo
visa estabelecer requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das embarcações que
possam descarregar água de lastro em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), considerando o
estabelecido pelas regulamentações internacionais.
A referida norma se aplica a todas as embarcações, nacionais ou estrangeiras, dotadas de
tanques ou porões de água de lastro, que utilizam os portos e terminais brasileiros. Apresenta
situações de exceções previstas no Item 1.2, em que devem ser comunicadas ao Agente da
Autoridade Marítima da jurisdição do porto de destino, e isenções de alguns tipos de
embarcações, como são os casos de embarcações de apoio marítimo e portuário (Item 1.3, c).
Trazendo essas considerações ao licenciamento ambiental do TUP NELOG, cabe destacar que
serão obedecidas as exigências previstas na NORMAM no 20-DPC e nas normas internacionais
relacionadas, ressalvando-se que o empreendimento deverá operar com navios de longo-curso.
Mesmo nos casos, em que as embarcações forem isentas do cumprimento do referido ato
normativo, estas deverão operar de modo a evitar ao máximo a contaminação do meio ambiente
pela descarga de água de lastro e seus sedimentos. Vale ressaltar que, todos os navios que
utilizam a infraestrutura do Complexo Industrial e Portuário do Pecém atendem a esses
procedimentos normativos, e aqueles que iniciarem suas operações de carga e descarga de
produtos, deverão seguir estes procedimentos, conforme exigido pela CEARAPORTOS.
1.3.12.4 Plano de Emergência Individual (Píer Complexo Industrial e Portuário do
Pecém)
A prevenção e o controle da poluição por navios em decorrência da movimentação de óleo e
outras substâncias nocivas em instalações portuárias pode contribuir significativamente para
proteção do meio marinho.
Por essa razão, seguindo a orientação de tratados internacionais, especialmente da Convenção
Internacional para Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL) e de seu Protocolo de 1978
(MARPOL 73/78), foi aprovada a Lei no 9.966/2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle
e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou
perigosas em águas sob jurisdição nacional.
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A referida lei é aplicável às instalações portuárias que operam com óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas, em caráter complementar à MARPOL 73/78, bem como às instalações
portuárias especializadas em outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas
(Art. 1º, Itens III e IV).
De acordo com a Lei no 9.966/2000, todas as instalações e terminais portuários deverão dispor
de Planos de Emergência Individuais (PEI), definidos como um conjunto de medidas que
determinam e estabelecem as responsabilidades e ações a serem tomadas imediatamente após
um incidente, no caso de qualquer descarga de óleo e substâncias nocivas ou perigosas que
possa ocasionar risco potencial de dano ao meio ambiente ou à saúde humana.
É de se destacar, também, que a referida norma prevê, sob a responsabilidade dos
empreendedores, a consolidação dos planos de emergências individuais para portos
organizados, instalações portuárias ou plataformas, concentrados em uma mesma área, com o
estabelecimento de ações conjuntas a serem implementadas, sob a coordenação do órgão
ambiental competente.
A Resolução CONAMA nº. 398/2008 estabelece diretrizes para a elaboração do Plano de
Emergência Individual, dispondo sobre o seu conteúdo mínimo, que deve levar em
consideração os seguintes cenários acidentais de poluição de óleo por navios, quando: (i) o
navio se origina ou se destina às suas instalações; e (ii) esteja atracado, docado ou realizando
manobras de atracação, de desatracação ou de docagem, na bacia de evolução dessas instalações
(Art. 1º, §1º).
Considerando-se que a operação portuária ocorrerá na área offshore do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, a qual já possui o seu devido plano de emergência individual, o
empreendimento TUP NELOG deverá tão somente se adequar ao PEI existente do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, com vistas a estar em conformidade com as diretrizes daquele
Terminal. Todas as ações de segurança e emergência deverão ser tomadas em conjunto pela
CEARÁPORTOS e os proprietários/operadores do TUP NELOG.
1.3.12.5 Segurança na Operação de Navios
 Procedimentos para Chegada ao TUP
Antes da chegada aos berços do TMUT no Complexo Industrial e Portuário do Pecém diversas
informações devem ser fornecidas pelo agente portuário a embarcação e vice-versa, dentre as
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quais figuram: profundidade no berço por ocasião da baixa-mar; disponibilidade de
rebocadores, tipo e capacidade em Bollard-pull; se serão usados cabos do navio ou dos
rebocadores; definição dos cabos de amarração e acessórios necessários de propriedade do
navio para todas as operações de atracação; característica dos engates de descarga; informações
sobre alguma particularidade dos berços; definição da velocidade máxima permitida e ângulo
de aproximação do cais; definição de códigos de sinais visuais ou sonoros para uso durante a
atracação; disposição de espaço no cais para colocação da escada de acesso ao Terminal;
informação prévia sobre a operação proposta para manuseio da carga ou mudanças nos planos
existentes para manuseio da carga; e eventuais observações sobre restrições ambientais e de
carga aplicáveis ao berço.
 Informações sobre o Terminal para Atracação
Todas as informações necessárias ao planejamento da atracação no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém deverão ser fornecidas ao comandante do navio, pelo seu agente de
navegação, e posteriormente através do piloto (prático), para detalhamento prévio da atracação.
Todo o procedimento de atracação deve ser revisto pelo comandante e o piloto (prático).
O tipo e qualidade dos cabos de amarração a serem utilizados devem respeitar a regra de
utilização, em todos eles, do mesmo material e construção. Para navios de grande porte, cabos
de aço são recomendados. Devem ser adotadas medidas para que cabos com diferentes
coeficientes de elasticidades, nunca sejam usados juntos na mesma direção. Em caso de
emergência devem ser adotados procedimentos para uma rápida desatracação do navio.
O pessoal operacional alocado deverá ser em número suficiente para atender a situações de
emergência a bordo e em terra durante todo o tempo em que o navio permanecer no terminal.
 Procedimentos Pós Atracação
Após a atracação, o responsável técnico pelos berços do TMUT deverá fornecer informações
ao Comandante do navio, ou seu oficial responsável sobre: Áreas proibidas para fumo;
Restrições quanto ao acendimento de fogo na cozinha e a utilização dos equipamentos de
cozinha; Alertar sobre procedimentos de "serviço a quente" e "permissão de serviço a quente",
tanto no navio quanto nas linhas; Alertar sobre outras atividades relevantes nas proximidades;
Os regulamentos do terminal ou locais sobre segurança e poluição; Os meios de obtenção de
assistência do terminal, em caso de incêndio, emergência médica, policial e outros serviços de
emergência; Formas de troca de informações sobre a disponibilidade e uso de equipamentos de
combate a incêndio e equipamentos de emergência do terminal e do navio; As ações a serem
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tomadas em caso de incêndio ou outra emergência; e Plano para evacuação ordenada do berço
em caso de emergência (pontos de reunião e rotas de acesso navio/terra).
É responsabilidade do terminal prover os meios adequados de comunicação entre o navio e o
terminal, incluindo sistema de back up, antes e durante o manuseio da carga. Antes do início
das operações um sistema de comunicação confiável entre o navio e o terminal deve ser firmado
por escrito e mantido. Os rádios usados nas operações deverão ser intrinsecamente seguros,
para uso em áreas Classe I, II e III - Divisão 1.
 Verificações dos Equipamentos de Combate a Incêndio
Antes da execução dos procedimentos operacionais para descarga do produto, o Terminal
Portuário deverá verificar se há disponibilidade plena do sistema do sistema de combate a
incêndio e conexões, no padrão internacional, no navio e no terminal. Os dispositivos de
combate a incêndio do terminal devem estar funcionando e prontos para uso imediato. A rede
de hidrantes deve estar pressurizada ou ter condições de pressurização imediata.
 Procedimentos de Preparação para Descarga de Produtos
O Terminal, através de seu operador portuário, deverá verificar a aceitabilidade, bem como
definir questões relativas a: Ordem de descarga aceitável; Quantidades a serem descarregadas;
Vazões máxima de descarga e pressão máxima aceitável na conexão de carga navio/terra. O
sistema de comunicação para controle da descarga, incluindo sinal para parada de emergência,
deverá ficar plenamente acordado entre as partes.
Em paralelo, também, deverá ficar definido com o Comandante da embarcação, um Plano de
Descarga, onde fique especificado: Nome do navio; Berço de atracação; Data e hora; Nome e
assinatura dos representantes do navio e do terminal e Distribuição da carga na atracação e na
desatracação.
Quanto aos produtos a serem manuseados, devem ser providas antes do início das operações as
seguintes informações: Quantidade de produto a ser descarregado; Tanques de terra recebedores
e tanques de bordo a serem descarregados; Braço de descarga a ser utilizado; Linhas a serem
usadas navio/terra; Vazão de transferência da carga; Pressão de operação; Pressão máxima
permitida; Limites de temperatura; Sistemas de respiro (venting); Restrições necessárias,
devidas a propriedades eletrostáticas; Uso de válvulas automáticas de parada (shut-down); A
sequência na qual os tanques devem ser descarregados considerando a mudança de tanque de
bordo e de terra; Trim (caimento) e borda livre do navio; A necessidade de garantir que as
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pressões não serão excedidas; Operações de lastreamento e As vazões de descarga inicial e
máxima, considerando a especificação da carga a ser descarregada, a disposição e a capacidade
das linhas do navio, de terra e tanques, a pressão máxima permitida e a vazão.
Os Equipamentos de proteção individual deverão ser providos e estarem em uso, antes do início
das operações de descarga. Os principais EPI's a serem usados nos serviços são:


Uniforme: deverá ser padronizado, preferencialmente de cor cinza e confeccionado em
brim. Não poderá ser usado material sintético com fibras inflamáveis e,
preferencialmente, usar materiais não propagadores de chama. As camisas devem ser
usadas por dentro das calças;



Capacete: Deve ser sempre em poliuretano de alta densidade e ajustado corretamente;



Luvas: para proteção dos membros superiores;



Calçado de Segurança: para proteção dos membros inferiores, podendo ser bota ou
sapato, com solado isento de objetos e/ou superfícies metálicas, inclusive pregos para
não provocar formação de centelhas, quando em contato com superfícies metálicas e
pisos de concreto, em áreas com presença de gases inflamáveis;



Proteção Facial e Visual: serão usados óculos de PVC com proteção total;



Proteção Respiratória: nos locais onde o plano de emergência determinar, serão usadas
máscaras;



Cinto de Segurança: a proteção contra queda, será feita por meio de cintos de segurança
de couro;



Coletes e Boias Salva-Vidas: devem estar disponíveis no píer, cabendo ao operador do
terminal providenciá-los e mantê-los, sendo um (1) conjunto (colete + boia) localizado
nas pontas e no meio do píer, num total mínimo de três (3) kits, dispostos de forma a
atender situação de homem na água na proteção contra afogamento.
1.3.12.6 Emissões Atmosféricas

No que se refere às emissões atmosféricas, o TUP NELOG tem como principais fontes de
poluição atmosférica as operações de recebimento, estocagem e retomada do minério de ferro,
grãos agrícolas e fertilizantes. Os pátios de cada um dos produtos, bem como o local de chegada
do produto ao terminal e o local de saída são as principais origens de emissão de material
particulado/poeiras para o ambiente externo. Todavia, com vistas a manter o TUP NELOG de
acordo com as diretrizes relativas à qualidade do ar na região em que este encontra-se inserido,
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o empreendimento contará com os seguintes equipamentos e processos de controle de emissão
atmosférica: Sistema de Aspersão e Nebulização; e Sistema de Despoeiramento.
 Sistema de Aspersão e Nebulização (Abatimento de Pó)
O Sistema de Aspersão e Nebulização diz respeito aos mecanismos utilizado para abatimento
do pó de minério de ferro em suspensão, oriundos das pilhas de minério e do virador de vagões
na área do Terminal Onshore, e das casas de transferência situadas ao longo do traçado do
sistema de correias transportadoras tubulares. O Projeto proposto prevê a implantação de
sistemas de aspersores nas pilhas de minério do pátio de estocagem, no virador de vagões e nas
casas de transferência entre transportadores de correias.
Ressalta-se que, o sistema de correias transportadoras é constituído por tubulações fechadas,
evitando qualquer emissão para o ambiente externo e, consequentemente, não necessitando de
sistema de controle de emissão.
O sistema de aspersão para o pó de minério será dimensionado de modo que, seja capaz de
manter a emissão de poeira dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 382,
de 26 de dezembro de 2006.
A aspersão se dará em toda a superfície da pilha, de forma a manter uma camada de material
úmido, que impossibilite a emissão de pó. Para o dimensionamento do sistema, foram
considerados os seguintes fatores: vazão, pressão e área de abrangência necessária para o
abatimento e supressão da emanação de particulado gerado na superfície das pilhas.
O sistema para aspersão das pilhas de minério do pátio de estocagem deverá atender no mínimo
aos seguintes requisitos: Utilização de dois canhões por pilha (um por ramal) e até dois canhões
simultaneamente; Alcançar toda a superfície das pilhas de modo a mantê-la úmida e aglutinada
sem gerar lama, erosão ou voçorocas impedindo o arraste do material fino pelo vento; Operar
por setores ou módulos, de forma a permitir a desativação momentânea durante posicionamento
de máquinas empilhadeiras ou retomadoras; Permitir a desativação do sistema durante as
chuvas e a opção de operação de qualquer setor, por controle remoto.
A aspersão das pilhas para abatimento de pó deverá ser feita através de canhões de água
comandados pelo sistema supervisório e dimensionado de acordo com cada situação. Além
disso, deverá ser composto de moto-bombas, tubulações, canhões aspersores e válvulas,
acionados através do Controlador Lógico Programável das estações de operação, com lógicas
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de programação que garantem a eficiência do sistema com controle de tempo de funcionamento
e teor de umidade adequados para cada caso.
Nas casas de transferência entre transportadores de correias deverão ser instalados bicos
pulverizadores para despoeiramento a úmido. Este sistema é independente do sistema de
canhões descrito acima, contando com reservatório e bombas exclusivas. Para o sistema de
abatimento de pó do virador de vagões, será adotada a mesma premissa utilizada para o sistema
de aspersão das casas de transferência.
 Sistema de Despoeiramento
O Sistema de Despoeiramento tem como finalidade mitigar e/ou evitar a emissão para o
ambiente externo de substâncias oriundas do recebimento, estocagem e retomada de grãos
agrícolas e fertilizantes, de modo que os níveis de emissão atendam aos limites estabelecidos
em legislação. Foram previstos 2 (dois) tipos de sistemas de despoeiramento independentes
entre si, a saber:


Sistema de Despoeiramento Tipo Central - composto por ventilador centrífugo,
filtro de manga, válvula rotativa, transportador helicoidal, captores, dutos e acessórios
para as áreas de Descarregamento de Vagões e de Descarga de Caminhões. Estes
sistemas de despoeiramento terão suas implantações efetuadas na Fase 1 do projeto;



Sistema de Despoeiramento através de Filtros Compactos – Tipo Cartucho nas
casas de transferência, chutes de descarga dos transportadores de correia e ao longo
dos transportadores de correia. Estes equipamentos terão suas implantações dividas
entre as Fases 1 e 2 do empreendimento.

Com a finalidade de evitar-se a emanação de pó para o ambiente externo ao galpão de
estocagem de grãos agrícolas foi prevista a instalação de dispositivos de enclausuramento, tais
como fitas de borracha ou outros mecanismos capazes de restringir a entrada de ar falso,
contribuindo assim para a redução do pó em suspensão.


Os Filtros Compactos – Tipo Cartucho serão alocados nas casas de transferências das
correias transportadoras e ao longo destas, distanciados entre si em 20,0 m. A limpeza
do elemento filtrante será efetuada através de pulso de ar comprimido controlado por
temporizador e provido de sistema automático de economia de ar comprimido, a partir
de uma determinada perda de pressão definida nos cartuchos.

 Demais Emissões
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As emissões atmosféricas de potencial poluidor geradas na área do TUP NELOG serão, em sua
grande maioria, oriundas dos processos de recebimento, estocagem e retomada de minério de
ferro, grãos agrícolas e fertilizantes, principalmente pelo recebimento de material por meio do
modal ferroviário, dado o uso do virador de vagões.
Ressalta-se, todavia, que a retomada do produto para envio às embarcações no TMUT, via
correias transportadoras tubulares, não deverá gerar emissões atmosféricas significativas. Com
efeito, o sistema de correias transportadoras é enclausurado em toda sua extensão até o TMUT,
constituindo exceção apenas os trechos posicionados na área interna ao terminal, onde estas são
do tipo convencional com cobertura.
Ressalta-se que, na área do TUP NELOG não haverá processos industriais, fato este que limita
o potencial poluidor das suas instalações às atividades de recebimento e estocagem de granéis
sólidos, já descrita anteriormente, com destaque para o recebimento, estocagem e manuseio de
minério de ferro, considerada como a atividade de maior potencial poluidor do empreendimento
ora em análise.
O Programa Monitoramento da Qualidade do Ar, apresentado no Capítulo 11 do Tomo III do
presente EIA, visa incentivar a adoção de medidas de controle das emissões de poeiras fugitivas
na área do TUP NELOG, sempre que estas ultrapassarem os parâmetros preconizados pela
legislação vigente.
Além disso, ressalta-se o Estudo de Dispersão Atmosférica apresentado no Tomo IV do
presente EIA, que analisa o potencial de dispersão das emissões atmosféricas produzidas
durante o manuseio do minério de ferro na área do TUP NELOG, destacando as áreas sujeitas
ao aporte da pluma de poluição, concentrações estimadas e estratégias de mitigação.
1.3.12.7 Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Com o objetivo de minimizar os impactos gerados pelos resíduos, existem diversas
normatizações internacionais e nacionais como a Convenção Internacional para Prevenção da
Poluição por Navios (MARPOL 73/78).
No Brasil, a Lei no 9.966/2000 consolida os princípios da MARPOL 73/78, retratando no Art.
5º que todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como suas instalações de
apoio, devem dispor, obrigatoriamente, de instalações ou meios adequados para o recebimento
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e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição, observadas as normas
e critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
No que se refere ao gerenciamento dos resíduos sólidos previstos para serem gerados durante a
operação do TUP NELOG, englobando os serviços de coleta, acondicionamento temporário,
transporte e destinação final dos resíduos, o manejo destes será feito respeitando as legislações
vigentes, dentre as quais destacam-se: a Resolução CONAMA no 5/1993 e as normas da ABNT
- NBR 10004/2004, NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992.
A Resolução CONAMA no 5/1993, que se insere no âmbito da legislação ambiental, foi a
primeira regulamentação específica para gestão de resíduos sólidos gerados em portos. Atribui
para a entidade responsável pela operação portuária a obrigação de gerir os respectivos
resíduos, desde a geração até a disposição final. Para tanto, exige a elaboração de um “Plano de
Gestão

de

Resíduos

Sólidos”

que

detalhe

os

procedimentos

para

segregação,

acondicionamento, coleta, armazenamento, tratamento e disposição final, bem como as
medidas para proteger a saúde pública. Ademais, define quatro classes para segregação - A, B,
C e D – que se referem, respectivamente, aos resíduos biológicos, químicos, radioativos e
comuns.
A NBR 10.004/2004, por sua vez, estabelece um critério de classificação mais abrangente para
os resíduos enquadrando-os em duas grandes classes - Classe I – Resíduos Perigosos e Classe
II – Resíduos Não Perigosos, estes últimos subdivididos em inertes e não inertes. Já as normas
NBR 11.174/1990 e NBR 12.235/1992 estabelecem parâmetros e condições para o
armazenamento de resíduos, sendo a primeira sobre resíduos não perigosos e a segunda sobre
resíduos perigosos.
Os serviços de gerenciamento de resíduos do TUP NELOG, por se tratar de um
empreendimento portuário, além das legislações e norma supracitadas, é regido por normas
portuárias e ambientais de padrões nacionais e internacionais. A RDC ANVISA no 56/2008 é
uma regulamentação voltada para práticas sanitárias no gerenciamento dos resíduos do porto.
Assim como a Resolução CONAMA nº 5/1993, reitera a necessidade da elaboração do Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e apresenta um sistema de classificação semelhante,
adicionando uma quinta classe "E", referente aos materiais perfurocortantes e escarificantes. O
aspecto inovador desta norma é a definição de ações específicas para cada uma das etapas de
gestão (armazenamento, coleta, transporte e destinação final) de acordo com cada classe de
resíduo.
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Neste contexto, a gestão dos resíduos sólidos, no âmbito da gestão ambiental portuária proposta
pela ANTAQ - Agencia Nacional de Transportes Aquaviários, preconiza como principais
parâmetros para aferição da conformidade da instalação portuária a existência e a efetiva
implantação de “Planos de Gestão de Resíduos”, a existência de instalações para transbordo e
armazenamento temporário dos resíduos do porto e de embarcações e a existência de
procedimentos internos no porto para a gestão de resíduos.
Assim sendo, o gerenciamento dos resíduos sólidos do TUP NELOG deverá seguir os padrões
já aprovados no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, tendo como base as proposições
do Plano de Gerenciamento de Resíduos, aprovado pela ANVISA, elaborado em consonância
com a legislação sanitária e ambiental vigente.
Os resíduos operacionais gerados no TUP NELOG estão enquadrados como resíduos comuns
(Grupo D/Classe II), resíduos recicláveis e resíduos perigosos (Classe I), estes últimos com
origem na própria operação do terminal através do manuseio de cargas perigosas.
Os resíduos recebidos pelo TUP NELOG serão dispostos no Galpão de Resíduos (na área do
Terminal Onshore), para que sejam caracterizados e separados, de acordo com a classificação
dos resíduos preconizada pela norma NBR 10004/2004, acondicionados e armazenados
temporariamente até serem encaminhados para disposição final, por empresa subcontratada.
Ressalta-se que, todas as empresas terceirizadas eventualmente contratadas para execução de
serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento e/ou destinação final de
resíduos sólidos deverão estar devidamente licenciadas junto a SEMACE.
A gestão dos resíduos sólidos operacionais na área do TUP NELOG ficará sob responsabilidade
do empreendedor, sujeita a supervisão da Autoridade Portuária e dos órgãos ambientais
competentes. Importante destacar que, as diretrizes básicas a serem seguidas para
gerenciamento dos resíduos sólidos operacionais do TUP NELOG são discriminadas no
Capítulo 10 do Tomo III – Planos de Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental deste EIA.
1.3.12.8 Gerenciamento de Efluentes
Para a gestão dos efluentes gerados na área do TUP NELOG vinculados ao desenvolvimento
das suas atividades operacionais o projeto proposto prevê a implantação de sistemas de coleta
e tratamento para os efluentes das instalações sanitárias, dos sistemas de drenagem confinada e
das áreas de oficinas e refeitórios, entre outras. Todos esses efluentes serão submetidos a
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tratamento com vistas ao atendimento aos parâmetros preconizados pela Resolução CONAMA
nº 357/2005.
Os três sistemas de esgotamento sanitário a serem implantados no TUP NELOG, visando o
atendimento das instalações sanitárias das edificações existentes na área do Terminal Onshore
serão centrados no uso de ETE’s compactas, que adotam processo de tratamento combinado
anaeróbio/aeróbio e desinfecção. Posteriormente, o efluente tratado será direcionado para a rede
coletora do CIPP, dentro dos parâmetros exigidos pela legislação vigente.
Os sistemas de drenagem confinada a serem implantados tem como função a coleta,
armazenamento e tratamento dos efluentes pluviais oriundos das áreas dos terminais de minério
de ferro, grãos, fertilizantes e contêineres/carga geral. Preveem a implantação de bacias de
sedimentação para decantação dos sedimentos, sendo os efluentes tratados destinados a
reaproveitamento. Ressalta-se que, no caso específico do efluente gerado na área do Terminal
de Fertilizantes, dado as suas características este será encaminhado para tratamento químico,
sendo destinado posteriormente para reaproveitamento após a comprovação da sua adequação
pelas análises laboratoriais.
O restaurante e as oficinas, por sua vez, serão contemplados com a implantação de sistemas de
Separação Água e Óleo, cujos efluentes serão coletados por empresa terceirizada devidamente
cadastrada na SEMACE, sendo depositados em ETE da CAGECE, também, devidamente
regularizada.
Objetivando a economia do consumo de água numa região marcada pela escassez de recursos
hídricos, o empreendimento prevê a coleta e armazenamento da água da chuva para posterior
uso nas instalações sanitárias, irrigação de áreas verdes e limpeza de equipamentos. Além disso,
tendo em vista que a umectação das pilhas de minério de ferro requer bastante água, o projeto
proposto prevê a reutilização das águas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem após
tratamento na umectação das pilhas de minério de ferro. Todo efluente que por ventura não seja
utilizado no terminal, principalmente nos períodos chuvosos, será descartado na rede coletora
do CIPP.
O Programa de Monitoramento de Efluentes apresentado no Capítulo 11 do Tomo III do
presente EIA apresenta as diretrizes a serem adotadas para que o empreendimento esteja em
conformidade com a legislação ambiental vigente, de modo que o reaproveitamento da água
nas operações rotineiras seja o mais eficiente possível.
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS
LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS
DO PROJETO
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO
PROJETO
2.1

GENERALIDADES

O Estudo de Alternativas Tecnológicas e Locacionais desenvolvido para o Projeto do TUP
NELOG levou em conta duas premissas básicas por parte do empreendedor na seleção da
alternativa mais adequada, quais sejam: priorizar as alternativas que gerem menores impactos
sobre os fatores biogeofísicos e socioeconômicos da região do empreendimento, bem como que
melhor atendessem os critérios econômico-financeiros e mercadológicos.
As alternativas tecnológicas estudadas se basearam na seleção do modal de transporte mais
adequado para a execução da transferência de granéis sólidos (grãos agrícolas e minério de
ferro) entre a plataforma aquaviária (área offshore), localizada no TMUT do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, e a área do Terminal Onshore do TUP NELOG.
Quanto as alternativas locacionais, foram estudados locais situados na retroárea do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém que tivessem compatibilidade para o desenvolvimento da
atividade proposta, sem oferecer riscos à população e ao meio ambiente da área de entorno e
que apresentassem menores custos operacionais.
2.2

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

A matriz de transportes no Brasil é fortemente concentrada no modal rodoviário, que sozinho
responde por mais da metade do transporte de cargas do território nacional, conforme pode ser
visualizado na Figura 98. O segundo modal de transporte mais utilizado é o ferroviário (25,0%),
que tem menos da metade da representatividade do modal rodoviário. A participação dos
demais modais de transporte é bastante reduzida, com os modais aquaviário e dutoviário
respondendo por 13,0% e 4,0%, respectivamente, enquanto que o uso do transporte aéreo de
cargas apresenta-se ínfimo.
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Figura 98 - Percentual do Uso dos Modais de Transporte no Brasil 2007
Fonte: PETROBRAS, 2012.

A definição do modal a ser utilizada para o transporte de um determinado tipo de carga, leva
em conta fatores como peso, volume e densidade; dimensão; capacidade volumétrica do meio
de transporte; distância a ser percorrida; fragilidade e perecibilidade da carga e estado físico,
além de assimetria e compatibilidade entre cargas diversas. Ademais, a esses critérios soma-se
a disponibilidade de infraestrutura, de tal forma que se potencialize os ganhos, através do
aumento da eficiência e redução de custos de transporte.
No que se refere ao transporte das cargas movimentadas pelo TUP NELOG, adiciona-se aos
critérios de escolha do modal supracitados - o tipo do produto e as características operacionais
(frequência do produto, segurança, cuidados especiais, etc.).
Assim sendo, considerando a rota e os produtos a serem transportados, foram estudados dois
modais como alternativas tecnológicas de movimentação dos produtos entre a plataforma
aquaviária, localizada no TMUT do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e o Terminal
Onshore do TUP NELOG, a saber: o transporte rodoviário (por caminhões) e o transporte por
correias transportadoras tubulares.
Na análise comparativa entre estas duas modalidades de transporte foram levados em
consideração critérios relativos ao volume do material a ser transportado, distância média de
transporte, tempo de transporte, investimento em correias transportadoras e o custo operacional
dos caminhões, além da segurança operacional e do meio ambiente.
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De um modo geral, o modal rodoviário apresenta custos de implantação mais baixos que os
incorridos pelos modais ferroviário ou de correias transportadoras. Em contrapartida a sua
operação apresenta custos mais elevados, visto que a falta de manutenção da malha rodoviária
interfere negativamente no custo de transporte de produtos, provocando aumento de gastos com
combustíveis, manutenção de veículos, além de elevar os riscos de acidentes e de danificação
das cargas. Além disso, também, resulta em condições de trabalho e segurança inadequadas
para os usuários desse modal.
O sistema de correias, diferente do modal rodoviário, é limitado quanto ao tipo de carga viável
ao transporte. Em geral, esses sistemas são destinados ao transporte de granéis sólidos (minério
de ferro, grãos, fertilizantes, etc.), em grandes volumes e de forma periódica, com a
possibilidade de transporte ininterrupto de produtos, 24 horas por dia.
Esse modal, também, apresenta em relação ao modal rodoviário custo de implantação elevado,
uma vez que requer a instalação de equipamentos mecânicos diferenciados, estruturas metálicas
específicas, sistemas de automação, sistemas de segurança, monitoramento e montagem
especializada. Em contrapartida, seu custo operacional é mais baixo, visto que demanda
pouquíssima mão de obra e tem menor desgaste, quando comparado ao transporte rodoviário.
A análise comparativa efetuada revelou ganhos econômicos, de segurança e ambientais
consideráveis para a alternativa representada pelo uso de correias, sendo este um dos sistemas
mais econômicos para transportar material a granel, devido a sua alta capacidade de carga,
facilidade em carregar/descarregar e, também, na sua manutenção.
O investimento em correias e o custo operacional dos caminhões foram os parâmetros, que mais
influenciaram na análise econômica das duas alternativas, principalmente quando se considera
o elevado número de caminhões exigidos para o transporte de um mesmo volume de produto
em comparação com as correias transportadoras. O sistema de correias transportadoras tem
capacidade para movimentar cerca de 2.400 t/hora, o equivalente a 200 caminhões/hora (12 t
de carga cada). Além disso, há uma forte tendência de aumento dos custos de combustíveis e
pneus no Brasil, o que encarece sobremaneira os custos do transporte rodoviário.
Além disso, a eliminação do uso de caminhões no transporte de granéis sólidos aumentará a
segurança da área operacional do TUP NELOG, do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
e das rodovias de acesso ao referido terminal. Com efeito, o elevado número de caminhões
exigido para o transporte do volume de granéis sólidos (minério de ferro e grãos agrícolas)
certamente resultaria em aumentos significativos no volume de tráfego, congestionamentos e
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formação de enormes filas, elevando os riscos de acidentes em uma área costeira, próxima de
unidades de conservação e do litoral.
Em termos ambientais, a redução do número de caminhões trafegando nas rodovias refletirá na
redução da emissão de CO2, gás que tem contribuição para o aquecimento global. Segundo
BARTHOLOMEU (2006), um litro de diesel consumido cria 2,7458 kg de dióxido de carbono.
Os caminhões consomem em média 0,25 litros/t movimentada, ou seja, emitem 0,68645 kg
CO2/t movimentada, o que resultaria considerando o transporte de 2.400 t/hora, numa geração
de 1.647,48 kg CO2/hora.
Além disso, o sistema de correias constitui o meio mais difundido de transporte para grandes
quantidades de materiais a granel nas empresas que trabalham com minérios, sendo utilizadas
em numerosos processos com o propósito de providenciar um fluxo contínuo de materiais entre
diversas operações, com economia e segurança de operação, confiabilidade e versatilidade.
Assim sendo, a implantação de correias, destinadas ao transporte de produtos específicos
(minério de ferro e grãos, por exemplo) trata-se de uma concepção adequada para os processos
operacionais do TUP NELOG, desde que estes estejam com volumes de cargas compatíveis
com os investimentos nestes transportadores de correia.
Estes sistemas apresentam as seguintes vantagens:


Melhor aproveitamento da infraestrutura portuária, com possibilidade de operações
simultâneas no transporte dos dois granéis (redução de filas, melhor taxa de ocupação
dos berços de atracação, aumento da capacidade de escoamento de cargas, etc.);



Melhor customização do projeto para granéis de baixa densidade e de alta densidade;



Possibilidade de faseamento do projeto/investimento considerando as demandas para os
dois insumos;



Maior confiabilidade dos sistemas – operação ininterrupta, 24h por dia;



Facilidades na aplicação de planos de monitoramento, planos de controle, planos de
contingência, medidas mitigadoras, etc.

O estudo de alternativas tecnológicas contemplou, ainda, a análise entre duas tecnologias de
correias transportadoras – a do tipo convencional e a do tipo tubular, tendo sido selecionada
esta última. Dentre as vantagens de adoção de correias transportadoras do tipo tubular para o
TUP NELOG, destacam-se:
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Por ser completamente fechadas, elimina-se a emissão atmosférica e derramamento
durante o transporte, evitando-se contaminação ou perdas e reduzindo a degradação do
produto;



Menor nível de poluição sonora em comparação com outro tipo de sistema de transporte;



A ocupação de pouco espaço;



A facilidade de executar curvas verticais e horizontais de até 30º;



O transportador tubular não sofre vibração lateral;



A vida útil dos componentes do transportador tubular é maior, se for comparado com o
transportador convencional; e



Ausência de emissões gasosas.

Vale salientar que de acordo com as fases do projeto anteriormente apresentadas, a
movimentação de grãos para as embarcações durante a Fase 1 será efetuada por carrossel de
caminhões, tendo em vista a baixa quantidade inicial de produto movimentada. Além disso, a
construção do Sistema de Correias Transportadoras só se concretizará na Fase 2 para
atendimento a movimentação de maior volume de grãos, que se inicia nessa fase. Assim sendo,
a viabilização desta alternativa só ocorrerá a partir da Fase 2, com o aumento da quantidade de
grãos agrícolas movimentados pelo TUP NELOG.
Ressalta-se, ainda, que o terminal de cargas do TUP NELOG tem sua localização prevista em
ambiente terrestre e usufruirá das estruturas dos berços de atracação do TMUT no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém como plataforma aquaviária, o que reduz significativamente o
leque de alternativas tecnológicas passíveis de serem consideradas pelo empreendedor durante
a etapa de concepção do projeto proposto.
Ademais, o uso da plataforma aquaviária do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
apresenta como vantagens o não requerimento de construção de um terminal portuário
exclusivo para o empreendimento, não havendo, portanto, necessidade de execução de
dragagens, nem tampouco a construção de aterros e demais obras requeridas neste tipo de
instalação
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2.3

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

2.3.1

Caracterização das Alternativas Estudadas

As três alternativas locacionais estudadas para implantação do TUP NELOG encontram-se
posicionadas no território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, estando todas
localizadas na área retroportuária do TUP do Pecém, visto que este empreendimento tem como
propósito complementar as operações deste terminal portuário e da Transnordestina Logística,
através da sua integração com a Nova Ferrovia Transnordestina. Apresenta-se a seguir uma
breve descrição das alternativas locacionais preconizadas para a área Onshore do TUP NELOG,
cujas áreas podem ser observadas na Figura 99.

Figura 99 - Imagem de Satélite das Áreas 01, 02 e 03
Fonte: EMAB, 2021.

 Alternativa 01
A Alternativa 01 conta com uma área de 83,5 ha, estando localizada na zona retroportuária do
TUP Pecém, no município de Caucaia (Figura 100).
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Figura 100 - Destaque em vermelho na Alternativa 1
Fonte: Emab, 2021.

Encontra-se posicionada entre a área da Estação Ecológica do Pecém 2 e os Módulos de
Expansão de Pátios 2 e 3 do TUP do Pecém. Conta com área para acomodação de uma pera
ferroviária, armazéns, pátios bem como, com topografia favorável a implantação do ramal
ferroviário e das instalações do virador de vagões.
Também dispõe de acesso a ferrovia, bem como ao complexo de rodovias que fazem a
interligação entre os empreendimentos do CIPP e o TUP do Pecém. Apresenta uma das
menores distâncias entre a área do TUP NELOG e o Terminal Portuário do Pecém.
As diretrizes preconizadas no MasterPlan do Retroporto do Pecém para ocupação desta área
preveem a implantação de um Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos (derivados de
petróleo) nas áreas dos Módulos de Expansão de Pátios 2 e 3 do TUP do Pecém.
A Alternativa 01 está na superfície de deflação da zona litorânea do Pecém, apresenta relevo
plano a suave ondulado e recobrimento por um extenso capeamento de vegetação herbácea
(Figura 101), distando cerca de 2,5 km da área do TUP do Pecém. Conta com a presença de
pequenas drenagens e lagoas interdunares na sua área, as quais se constituem em afloramentos
do lençol freático. Dista cerca de 800,0 m da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
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Figura 101 - Relevo e Cobertura Vegetal da Área 01
Fonte: EMAB, 2021.

Foi observado um princípio de erosão marinha nas suas imediações, mais especificamente junto
à estrada de serviço que separa o lado praia do lado terra da Alternativa 01, conforme pode ser
visualizado na Figura 102, processo esse próprio do modelo de terminal offshore adotado pelo
Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Este processo deverá se acelerar com o tempo,
exigindo uma intervenção da CIPP S.A., para recomposição de sedimentos, a partir de
dragagens de manutenção, de tempos em tempos.

Figura 102 - Ponto de Erosão Marinha Observado nas Imediações da Área 01
Fonte: EMAB, 2021.
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 Alternativa 02
A Alternativa 02 conta com uma área de 114,0 ha, sem ligação com a ferrovia, localizada sobre
um campo de dunas móveis, predominantemente desnudas de cobertura vegetal, onde se
observa raras ocorrências de ilhas pontuais de vegetação de porte arbustivo (Figura 104).
Margeia a área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) distando desta cerca de 50,0 m.
Apresenta relevo suave ondulado a ondulado, não contando com recursos hídricos superficiais
no seu território. Não conta com áreas urbanizadas nas suas imediações, distando cerca de 3,0
km da área do TUP do Pecém, ou seja mais distante que a Alternativa 01.

Figura 103 - Destaque em vermelho na Alternativa 2
Fonte: EMAB, 2021.
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Figura 104 - Dunas Móveis Predominantes na Área 02
Fonte: EMAB, 2021.

Nesta área a ausência de vegetação é forte indicadora de movimentação das dunas, resultando
na sua variação topográfica, apresentando, pelo menos superficialmente, baixo grau de
compactação.
 Alternativa 03
A Alternativa 03, conta com uma área de 118,0 ha, estando localizada no Setor II do CIPP
(Figura 105). Também dispõe de acesso a ferrovia, bem como ao complexo de rodovias que
fazem a interligação entre os empreendimentos do CIPP e o TUP do Pecém.
Apresenta quase 100,0% da área da planta posicionada no município de São Gonçalo do
Amarante e o restante alocado no território de Caucaia.
As diretrizes preconizadas no Plano Diretor do CIPP para ocupação desta área preveem a
implantação de atividades de suporte logístico, com ênfase ao modal rodoviário.
Ressalta-se que a implantação do TUP NELOG na área da Alternativa 03 não resulta em
exclusão de atividades específicas já implantadas nesta região.
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Figura 105 - Destaque em vermelho na Alternativa 3
Fonte: EMAB, 2021.

O local onde situa-se a Alternativa 03 está sobre os tabuleiros pré-litorâneos, vizinha as
instalações da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP, conforme pode ser visualizado na
Figura 106. Encontra-se posicionada próximo a áreas urbanizadas, distando cerca de 9,0 km da
área do TUP do Pecém. Apresenta relevo plano, sendo recoberta pela mata de tabuleiros de
porte arbóreo/arbustivo denso, que se apresenta degradada em alguns trechos, mais que irá
requerer a execução de desmatamentos significativos. Não conta com unidades de conservação
nas suas imediações. Observa-se a presença de recursos hídricos superficiais em seu território
e na área de entorno.
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Figura 106 - Setor II do CIPP - Local Indicado como Alternativa Locacional para a
Instalação do TUP NELOG (Área 03)
Fonte: NELOG, 2020.

2.3.2

Avaliação das Alternativas Locacionais Estudadas

Do ponto de vista ambiental, as duas primeiras áreas são relativamente similares entre si, muito
embora a segunda apresente como desvantagem em relação a primeira, o fato de contar com a
presença de dunas móveis em seu território. A terceira área já se diferencia um pouco das
demais, apresentando do ponto de vista ambiental, situação mais vulnerável em relação aos
recursos hídricos superficiais, já que conta com cursos d’água no seu território e áreas de
entorno.
Além disso, deve-se atentar que o impacto sobre a dinâmica costeira pela implantação do
empreendimento nas áreas 01 e 02 também é relevante, dado que as dunas alí existentes
exercem sua função alimentadora neste processo de transporte de sedimentos.
Com relação a aspectos técnicos e legais, as áreas diferem entre si em pontos consideráveis,
listados a seguir:
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As três áreas estão localizadas em uma Área de Utilidade Pública (conforme Decreto
Estadual no 24.032/1996), além de estarem situadas em uma área industrial, de acordo
com o Plano Diretor de Caucaia. Ressalta-se, que todas as 3 áreas já são de propriedade
do Governo do Estado de Ceará;



As três áreas respeitam os limites de distância das unidades de conservação existentes
na região;



Quando se compara a movimentação de solo necessária a implantação do projeto, a Área
01 possui vantagem em ralação a Área 02, pois necessita de uma menor volume de
escavação no terreno, o que impacta menos o ambiente local;



A Área 01 se encontra destinada pelo empreendedor, a CIPP S.A., para expansão do
TUP Pecém, não havendo interferência com outros projetos, pelo contrário mostra
sinergia entre o novo traçado da TLSA e a possível implantação do TAGL;



A Área 03, por estar mais próxima de aglomerados urbanos, ter menor área útil (cerca
de 118 ha), apresentar vegetação densa e possuir recursos hídricos no seu território,
apresenta características ambientais mais sensíveis a instalação de um empreendimento
da magnitude e natureza do TUP NELOG, necessitando de processo de desmatamento
mais intenso, causando maiores impactos a fauna local, gerando maiores riscos às
populações urbanas e requerendo um processo de licenciamento ambiental mais
sensível que as Áreas 01 e 02.

Diante do exposto, foi considerada como mais viável para implantação do empreendimento a
Área 01, que apresenta viabilidade ambiental, menor impacto sobre questões sociais, técnica e
legal para a instalação do TUP NELOG, o TOMO V – ANEXO VII – Estudo de Alternativas
Locacionais e Tecnológicas do Projeto, apresenta mais detalhadamente as conclusões sobre as
Alternativas 01, 02 e 03.
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COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
3.1

ASPECTOS LEGAIS PERTINENTES

Para reparação dos danos ambientais causados pela implantação de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento no Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA elaborado, é exigido no
licenciamento ambiental destes empreendimentos, que o empreendedor seja obrigado a pagar
uma compensação ambiental.
A legislação que atualmente ampara a cobrança de compensação ambiental é a Lei no 9.985,
de 18 de julho de 2000, conhecida como Lei do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, que é regulamentada pelo Decreto no 4.430, de 22 de agosto de 2002, que teve o
seu Art. 31 alterado pelo Decreto no 5.566, de 26 de outubro de 2005.
Para fins de atendimento às exigências de compensação ambiental, a legislação explicita que é
preciso que o órgão licenciador defina por ocasião do processo de licenciamento e, com base
no EIA/RIMA elaborado, se a implantação do empreendimento causará impactos negativos
significativos e não mitigáveis, de modo a exigir o pagamento de uma compensação ambiental.
Com efeito, o Art. 31 do Decreto no 4.340/2002 reza que: “para os fins de fixação da
compensação ambiental de que trata o Art. 36 da Lei no 9.985/2000, o órgão ambiental
licenciador estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de licenciamento ambiental,
sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais” (Redação
dada pelo Decreto nº 5.566/2005).
O referido decreto reza, ainda, em seu Art. 32, que “será instituída no âmbito do órgão
licenciador uma câmara de compensação ambiental, composta por representantes do órgão, com
a finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a aprovação da
autoridade competente, de acordo com os estudos ambientais realizados e percentuais
definidos”.
O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para fins de compensação ambiental
será fixado, gradualmente, a partir de zero até meio por cento dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados pela sua
implantação.
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Até 2008, o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para fins de compensação
ambiental, era fixado, gradualmente, até o teto de meio por cento dos custos totais previstos
para a implantação do empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados
pela sua implantação. Recentemente o Decreto no 6.848, de 14/05/2009, estabeleceu o
percentual mínimo de 0,0% e máximo de 0,5% para a compensação ambiental, sendo o cálculo
efetuado sobre os custos totais previstos para a implantação do empreendimento após a dedução
dos investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no licenciamento
ambiental, bem como dos encargos e dos custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento.
Segundo o Art. 33 do Decreto no 4.430/2002, os recursos da compensação ambiental de que
trata o Art. 36 da Lei no 9.985/2000, poderão ser aplicados em unidades de conservação,
existentes ou a serem criadas, devendo obedecer a seguinte ordem de prioridade: regularização
fundiária e demarcação das terras; elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da
unidade de conservação e desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade
de conservação e desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de
conservação e área de amortecimento.
Compete ao órgão licenciador definir as unidades de conservação existentes que serão
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor,
ou se deverá ser criada uma nova unidade de conservação (Art. 36 § 2º da Lei no 9.985/2000)
3.2

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL: ALTERNATIVAS PARA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

3.2.1

Generalidades

O Projeto do TUP NELOG encontra-se posicionado na área retroportuária do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, estando inserido no território do município de Caucaia, no
Estado do Ceará. Conta com uma plataforma aquaviária (área offshore), localizada no TMUT
do TUP Pecém, que se interliga através de um corredor logístico Terminal de Cargas, situado
na área Onshore, que se encontra predominantemente assente na superfície de deflação da zona
litorânea do Pecém, apresenta relevo plano a suave ondulado e recobrimento por um extenso
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capeamento de vegetação herbácea, nas áreas de expansão do TUP Pecém, distando cerca de
800,0 m da área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
O referido empreendimento preconiza oferecer a logística de transporte complementar às
atividades previstas para a ferrovia Transnordestina, além de complementar/ampliar as
atividades do Complexo Industrial e Portuário do Pecém com a movimentação de grãos
agrícolas, minério de ferro, fertilizantes, contêineres e carga geral solta, tornando esse TUP
mais competitivo e, consequentemente, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do
Estado do Ceará.
No que se refere à compensação ambiental a ser requerida pela implantação do TUP NELOG,
esta só terá seu valor definido pelo órgão licenciador após a análise do presente Estudo de
Impacto Ambiental – EIA.
Tendo em vista, que o empreendimento será implantado na área retroportuária do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, deverá ser analisada a priori a possibilidade de aplicação dos
recursos pertinentes a compensação ambiental numa das unidades de conservação existentes
nesta região, com destaque para a unidade de conservação mais próxima do referido
empreendimento, isto é, a Estação Ecológica do Pecém. Os municípios que abrigam o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém contam com três unidades de conservação
distribuídas por seus territórios (Figura 107), as quais são discriminadas a seguir:
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Figura 107 - Unidades de Conservação da Região do Empreendimento em relação as
suas Áreas de Influência.
Fonte: EMAB, 2021.

3.2.2

Estação Ecológica do Pecém

A Estação Ecológica do Pecém é uma unidade de conservação de proteção integral criada pelo
Decreto Estadual no 25.708, de 17/12/99, que conta com uma área total de 973,09 ha,
englobando partes dos territórios dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.
Apresenta sua área seccionada em duas partes pela rodovia estadual CE-155, as quais recebem
as denominações de Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) e Estação
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), estando esta última posicionada a cerca de 800,0 m da área
do empreendimento ora em análise.
É representativa de ecossistemas do Complexo Vegetacional Litorâneo, estando sua gestão a
cargo da SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Apresenta como principais
problemas ambientais a extração de madeira, queimadas, cultivos agrícolas, lavagem de roupas
nos riachos, caça de animais silvestres, lazer nas lagoas interdunares e uso de veículos 4x4 e de
quadrículos. Conta com Conselho Consultivo e Plano de Manejo.
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A E.E. Pecém 1 está localizada no entorno do distrito de Pecém, estando totalmente inserida no
território do município de São Gonçalo do Amarante, enquanto que a E.E. Pecém 2 se encontra
a leste da primeira estação ecológica, totalmente inserida no município vizinho, que também
abrange o Terminal Onshore do TUP NELOG, o município de Caucaia. A E.E. Pecém 1
apresenta área total de 336,1 ha, enquanto que a área da E.E. Pecém 2 conta com uma área de
636,99 ha.
As duas áreas desta estação ecológica têm grande valor ambiental para a região do Pecém
devido a sua grande riqueza biológica, com diversidade faunística e florística. A beleza cênica
dos cordões de dunas móveis e edafizadas completa-se com alguns córregos provenientes de
afloramentos de aquíferos e a formação de lagoas interdunares. Além disso, as estações
ecológicas têm uma grande importância quando se considera a ocupação não planejada e
desordenada em áreas litorâneas.
A E.E. Pecém 1 se encontra posicionada a cerca de 1,5 km da área do Terminal Onshore do
TUP NELOG, enquanto que a E.E. Pecém 2 está situada a cerca de 800,0 m do
empreendimento.
3.2.3

Área de Proteção Ambiental – APA do Pecém

A APA do Pecém, unidade de conservação de uso sustentável criada pelo Decreto Estadual no
24.957, de 05/06/98, conta com uma área de 122,76 ha, estando localizada no território do
município de São Gonçalo do Amarante. É representativa dos ecossistemas do Complexo
Vegetacional Litorâneo e Lacustre (Lagoa do Pecém), estando sua gestão a cargo da SEMA.
Apresenta como principais problemas ambientais o crescimento desordenado e a invasão de
áreas destinadas a preservação ambiental. O Plano de Manejo e a Instrução Normativa,
documentos que estabelecem as normas de gestão desta unidade de conservação encontram-se
em fase de elaboração.
A APA do Pecém está situada a 1,5 km na direção oeste, a partir dos limites geográficos do
Terminal Onshore do empreendimento proposto.
3.2.4

Área de Proteção Ambiental – APA Lagamar do Cauípe

A APA do Lagamar do Cauípe, unidade de conservação de uso sustentável criada pelo Decreto
Estadual no 24.957, de 05/06/98, conta com uma área de 1.884,46 ha, estando localizada no
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território do município de Caucaia. Encontra-se localizada a cerca de 2,0 km a leste do
empreendimento proposto.
É representativa dos ecossistemas do Complexo Vegetacional Litorâneo e lacustre (Lagamar
do Cauípe), estando sua gestão a cargo da SEMA. Apresenta como principais problemas
ambientais os desmatamentos, a disposição de lixo em locais inadequados, as construções
irregulares e o turismo desordenado, especialmente nos finais de semana e períodos de alta
estação.
Atualmente a APA do Lagamar do Cauípe conta com um Plano de Manejo não publicado e
desatualizado (datado de meados de 2005), estando sendo encaminhados os tramites para que
o Plano de Manejo desta unidade de conservação seja alvo de processo de revisão,
complementação e atualização.
3.2.5

Jardim Botânico de São Gonçalo

O Jardim Botânico de São Gonçalo é uma unidade de conservação de uso sustentável, criada
pelo Decreto Municipal no 799/2003, localizada às margens da rodovia estadual CE-022, na
localidade de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Ocupa uma área de 19,8 ha,
sendo administrada pela esfera municipal. Dista aproximadamente 14,0 km da poligonal do
TUP NELOG.
Tem como principal atrativo a vegetação e a fauna, abrigando espécies raras do ambiente
costeiro brasileiro. É representativa dos ecossistemas do Complexo Vegetacional Litorâneo e
lacustre, além de apresentar em seu território vegetações de cerrado, restinga e caatinga, com
destaque para palmeiras, cactos, bromélias, orquídeas e samambaias. Dispõe de infraestrutura
para recepção de visitantes, possuindo área administrativa, galerias, biblioteca, praças, bancos
e jardins.
3.3

A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO PECÉM E O TUP NELOG

Tendo em vista que, dentre as unidades de conservação existentes na região, a Estação
Ecológica do Pecém é a única que poderá sofrer algum impacto indireto decorrente da
implantação e operação do empreendimento proposto, uma vez que este encontra-se localizado
em sua zona de amortecimento, sugere-se que os recursos da compensação ambiental sejam
aplicados nesta unidade de conservação.
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A Estação Ecológica do Pecém 2, se encontra posicionada à uma menor distância do
empreendimento do que a Estação Ecológica do Pecém 1, podendo vir a sofrer maiores
impactos do projeto dada a sua maior proximidade (800,0 m). A Estação Ecológica do Pecém
2, por sua vez, encontra-se inserida em área urbanizada, que carece de infraestrutura de
saneamento básico, no distrito do Pecém.
Assim sendo, sugere-se que os investimentos da compensação ambiental sejam aplicados na
Estação Ecológica do Pecém, tanto pela necessidade de maiores recursos para fiscalização e
conservação de seus recursos naturais, dado a localização de parte do seu território numa área
com processo avançado de urbanização, quanto pela proximidade da outra parcela do seu
território com a área do empreendimento, e pelo seu expressivo valor ecológico.
Além disso, considerando que a Estação Ecológica do Pecém tem o papel de laboratório vivo
para pesquisas científicas, abrigo de espécies bioindicadoras, interfase do desenvolvimento do
CIPP e, mais importante, de um importante corredor ecológico para o trânsito de espécies e
manutenção da vida silvestre no litoral do Ceará, revela-se vital para a região a sua preservação,
visto que tal UC, juntamente com a APA da Lagoa do Pecém e a APA do Lagamar do Cauípe
juntas resultam num grande benefício ambiental para a região, uma vez que se complementam
formando um corredor ecológico.
Assim sendo, os investimentos em compensação ambiental na Estação Ecológica do Pecém se
justificam pela importância ambiental desta UC para a região do Pecém, somada a considerável
maior pressão que a mesma poderá sofrer pela proximidade com o empreendimento.
Os recursos destinados à compensação ambiental, no caso específico da sua aplicação na
Estação Ecológica do Pecém, poderão ser destinados ao custeio das seguintes atividades: 1 Regularização fundiária e demarcação das terras; 2 - Elaboração, revisão ou implantação de
plano de manejo; 3 - Aquisição de bens e serviços necessários à gestão, 4 - Monitoramento e
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento e 5 - Desenvolvimento de
pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.
Em suma, a destinação dos recursos advindos da compensação ambiental será definida pelo
órgão licenciador, em comum acordo com o empreendedor, levando-se em conta o proposto no
presente EIA/RIMA. A definição do valor da compensação ambiental é definida pelo órgão
ambiental, no momento da análise do Estudo de Impacto Ambiental, de acordo com o Decreto
Federal no 6.848/09.
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Os investimentos necessários para implantação do empreendimento foram orçados inicialmente
em R$ 2,3 bilhões, os quais serão distribuídos nas 3 fases do empreendimento, não estando aí
inclusos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas a serem exigidos no
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pela
implantação e operação do empreendimento, nem os encargos e custos incidentes sobre o seu
financiamento. O valor sugerido para a compensação ambiental será apresentado a seguir, tendo
o seu cálculo sido efetuado de acordo com o preconizado na legislação pertinente, estando
sujeitos a alteração em função da execução do Projeto Executivo.
3.4

CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

3.4.1

Metodologia de Cálculo

O cálculo da compensação ambiental faz-se necessário para a definição do valor da
Compensação Ambiental derivada do licenciamento ambiental, de acordo com a redação do
Art. 31-A do Decreto no 4.340/02 e com o Decreto no 6.848/09. Esse valor é calculado pelo
produto entre o Grau de Impacto – GI e o Valor de Referência – VR, conforme apresentado na
equação a seguir:
CA = VR x GI, onde:


CA: Valor da Compensação Ambiental;



VR: Somatório dos investimentos necessários para a implantação do empreendimento,
não incluindo os valores referentes às medidas mitigadoras de impactos ambientais
(planos, programas e medidas), bem como encargos ou custos incidentes sobre o
financiamento do empreendimento proposto ou custos relativos a garantias, apólices ou
prêmios de seguros;



GI: Grau de Impacto nos ecossistemas afetados, atingindo valores de 0 a 0,5%.

Quanto ao cálculo do Grau de Impacto Ambiental – GI, este se constitui no produto entre o
Impacto sobre a Biodiversidade – BSI, o Comprometimento de Área Prioritária – CAP e a
Influência em Unidades de Conservação – IUC, sendo expresso pela seguinte equação: GI =
ISB x CAP x IUC, cujos valores dos seus componentes são obtidos através da aplicação das
equações abaixo especificadas:


ISB: Calculado pela equação ISB = IM x IB x (IA x IT)/140, onde IM é o Índice
Magnitude, IB é o Índice Biodiversidade, IA é o Índice Abrangência e IT é o Índice
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Temporalidade. O ISB varia entre 0 e 0,25% e tem como propósito contabilizar os
impactos do empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na sua área de
influência direta e indireta;


CAP: Calculado pela equação CAP = IM x ICAP x IT/70, onde IM é o Índice
Magnitude, ICAP é o Índice Comprometimento de Área Prioritária e IT é o Índice
Temporalidade. O CAP tem seu valor variando entre 0 e 0,25% e tem como objetivo
contabilizar os efeitos do empreendimento sobre a área prioritária em que se insere;



IUC: O IUC varia entre 0 e 0,15%, servindo para avaliar a influência do
empreendimento sobre as unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento. O
valor será maior que zero quando for constatada incidência de impactos em unidades de
conservação ou suas zonas de amortecimento. O valor 0,15% é adotado para UC’s do
tipo parque (nacional, estadual ou municipal), reserva biológica, estação ecológica,
refúgio de vida silvestre e monumento natural. O valor 0,10% é adotado para UC’s do
tipo floresta (nacional e estadual), reserva de fauna, reserva extrativista, reserva de
desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse
ecológico e reservas particulares do patrimônio natural e o valor 0,5% é adotado para
as zonas de amortecimento de unidades de conservação.



Os valores dos índices de Magnitude (IM), de Biodiversidade (IB), de Abrangência
(IA), de Temporalidade (IT) e de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP), que
servem para o cálculo do ISB e CAP, são obtidos conforme discriminado a seguir: O
IM pode varia de 0 a 3, sendo o valor 0 quando o impacto é ausente de significância e
3 de alta significância. O IB, também, varia de 0 a 3, sendo 0 quando o ambiente
apresenta biodiversidade muito comprometida e 3 quando a biodiversidade abrange
espécies em extinção ou endêmicas. O IA varia de 1 a 4 e representa a abrangência
espacial do impacto, sendo 0 quando o impacto está limitado a microbacia do
empreendimento e 4 quando ultrapassa uma área de bacia de primeira ordem. O IT varia
de 1 a 4, sendo 1 quando o impacto é imediato até 5 anos após a instalação do
empreendimento e 4 quando o impacto excede 30 anos após a instalação do
empreendimento. Por fim, o ICAP varia de 0 a 3, sendo 0 a ausência de impacto em
áreas prioritárias ou áreas de conservação ambiental e 3 para impactos que afetem
regiões de grande valor ambiental.

Ressalta-se que, o cálculo da compensação ambiental é de responsabilidade do órgão ambiental
licenciador, de acordo com o Decreto nº 6.848/2009 e a Resolução COEMA nº 09/2003.
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3.4.2

Cálculo da Compensação Ambiental

A determinação do valor da compensação ambiental em empreendimentos sujeitos a Estudo de
Impacto Ambiental – EIA/RIMA no Estado do Ceará foi modificado, em meados de 2014 pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, órgão integrante do Sistema Estadual do
Meio Ambiente. Tal modificação foi regulamentada pela Resolução COEMA no 11/2014 e
normatizada pela Resolução COEMA no 26/2015. Anteriormente, o cálculo da compensação
ambiental era feito pelo produto do VR pelo GI, sendo este último calculado por fórmulas
matemáticas que consideravam a magnitude e intensidade dos impactos ambientais.
Todavia, de acordo com a Resolução COEMA no 26/2015, o Grau de Impacto (GI) foi fixado
em 0,5% para todos os empreendimentos em licenciamento no Estado do Ceará, sendo
necessária a informação por parte do empreendedor do VR, ou seja, do valor total dos
investimentos excluindo-se investimentos relacionados a implementação de planos, programas
e medidas mitigadoras de impacto ambiental adverso. Logo a nova resolução dispensou o
cálculo do GI e fixou o valor no teto de 0,5%. Assim sendo, o valor da compensação ambiental
apresentado neste EIA se dá pelo produto do VR pelo percentual fixado em 0,5%.
Assim sendo, o Valor da Compensação Ambiental (CA) a ser investido pelo empreendedor do
projeto ora em análise em unidades de conservação e ações de monitoramento e fiscalização
perfaz um montante de R$ 11.771.161,62 (onze milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e
sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sujeito a revisão quando da elaboração do
Projeto Executivo, o qual pretende-se desagregar de acordo com as fases de implementação do
empreendimento, conforme pode ser visualizado na Tabela 30.
Tabela 30 - Valor da Compensação Ambiental segundo as Fases do Empreendimento
VALOR DA COMPENSAÇÃO

FASES DO PROJETO

TOTAL INVESTIDO (R$ 1,00)

Fase 1

1.217.518.494,89

6.087.592,47

Fase 2

1.041.227.456,05

5.206.137,28

Fase 3

95.486.374,00

477.431,87

(R$ 1,00)

Ressalta-se que esses valores passarão por revisões quando do detalhamento do Projeto
Executivo, devendo as referidas alterações serem apresentadas por ocasião da solicitação da
Licença de Instalação do empreendimento. Segundo a Resolução COEMA no 11/2014, 70,0%
desse valor será destinado a preservação de unidades de conservação, enquanto que os 30,0%
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restantes serão alocados para as ações de controle e fiscalização da SEMACE. No que se refere
ao valor pertinente à proteção das Unidades de Conservação, neste EIA sugere-se a aplicação
deste recurso na Estação Ecológica do Pecém.
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
4.1

GENERALIDADES

A definição das áreas de influência do empreendimento foi fundamentada no documento O
Porto Verde – Modelo Ambiental Portuário elaborado, em meados de 2011, pela ANTAQ –
Agência Nacional de Transportes Aquaviários, bem como na análise das intervenções que se
processarão nas fases de implantação e operação do projeto e na análise das vulnerabilidades
do meio ambiente da região de inserção do mesmo.
As principais intervenções que se processarão na fase de implantação do projeto, conforme
apresentado no Capítulo 2 do presente estudo, são relativas as operações de
limpeza/desmatamento das áreas das obras e de terraplenagens, além da construção das obras
de engenharia, da aquisição de materiais de construção e equipamentos, do intenso tráfego de
máquinas e veículos pesados e da oferta de empregos.
Na fase de operação, as principais intervenções são representadas pelas operações de
carga/descarga de navios; de recebimento/escoamento de granéis sólidos (grãos agrícolas,
fertilizantes e minério de ferro), contêineres e carga geral através dos modais ferroviário e
rodoviário; de transferência de granéis sólidos (minério de ferro e grãos) entre o Terminal
Onshore e a plataforma aquaviária do Complexo Industrial e Portuário do Pecém através de
sistemas transportadores tubulares e de armazenamento e manuseio de produtos nos terminais
de cargas. Envolve, ainda, a captação d’água para suprimento hídrico do empreendimento; a
oferta de empregos e a melhoria na logística de escoamento de cargas na área de influência do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, entre outros.
No que se refere às vulnerabilidades ambientais ocorrentes, estas estão representadas no Meio
Abiótico pelos riscos de desencadeamento de processos erosivos e de solapamento de taludes,
devido a consistência pouco coesa do terreno; riscos de alteração da dinâmica costeira; riscos
de poluição da qualidade do ar pela emissão de material particulado, principalmente no
manuseio e transporte das cargas de grãos agrícolas e minério de ferro; riscos de poluição dos
solos, dos recursos hídricos subterrâneos e do ambiente marinho.
No Meio Biótico as vulnerabilidades estão associadas principalmente à localização do
empreendimento na zona de amortecimento de uma unidade de conservação de proteção
integral, distando cerca de 800,0 m dos limites desta UC; a presença de espécies faunísticas na
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sua área de entorno e os riscos de queda de granéis sólidos no ambiente marinho durante as
operações de carga/descarga de navios, o que pode resultar em impactos sobre a biota marinha.
No Meio Antrópico as vulnerabilidades estão vinculadas às alterações no uso e ocupação da
área, o requerimento de infraestrutura básica; a atração de indústrias para a área do CIPP; as
alterações no mercado de trabalho (oferta/demanda de empregos), a demanda por insumos
agrícolas e maquinários, a oferta de produtos agrícolas e o requerimento de estruturas de
comercialização da produção, entre outros. Além disso, o fornecimento d’água regularizado
para abastecimento humano e uso nas atividades operacionais do Terminal de Cargas resultará
na geração de efluentes sanitários.
Ressalta-se, ainda, que o Artigo 5º, Item III da Resolução CONAMA N° 001/86, estabelece
que os limites geográficos da área a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos do
empreendimento proposto deverá ser, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual as obras
estão localizadas. No caso específico da área do empreendimento ora em análise, o mesmo se
encontra posicionado no território de uma FLED – Faixa Litorânea de Escoamento Difuso,
integrante do território das denominadas Bacias Metropolitanas, que se encontra posicionada
nas imediações das bacias dos rios Cauípe e Gereraú.
Com base nestas análises foi possível estabelecer as áreas de influências para os estudos, as
quais são discriminadas nos itens a seguir. Vale salientar, ainda, que as referidas áreas de
influência foram definidas para os meios físico, biótico e socioeconômico, tendo em vista as
diferentes características e vulnerabilidades de cada meio potencialmente afetado.
4.2

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA

Engloba as terras diretamente afetadas pelas ações/intervenções associadas à implantação e
operação do empreendimento, abrangendo as áreas onde serão implantadas as obras de
engenharia previstas no projeto proposto (Figura 108).
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Figura 108 - Área Diretamente Afetada – ADA pelo Empreendimento Proposto
Fonte: EMAB, 2021.
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4.3

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA - AID

A Área de Influência Direta - AID engloba as áreas posicionadas no entorno do
empreendimento proposto sob influência direta das ações/intervenções associadas à sua
implantação e operação. No caso específico do meio antrópico engloba toda a área do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, bem como comunidades rurais e localidades
praianas posicionadas nas áreas lindeiras ao projeto, que apresentam maiores probabilidades de
serem afetadas pelos impactos decorrentes da implantação e operação do empreendimento
vinculados a geração de empregos e renda, dinamização da economia e aporte de poluentes.
Foram selecionadas para representarem a área de influência direta do meio socioeconômico as
localidades de Pecém (Vila do Pecém e Lagoa do Pecém), Colônia do Pecém, Taíba, Nova
Taíba e Parada, cujas localizações podem ser visualizadas na Figura 109.
Quanto ao Área de Influência Direta – AID do meio físico, na sua definição foram considerados
quatro aspectos, a saber:
 Nível de Pressão Sonora – NPS Potencial no Entorno do Empreendimento:
O TUP NELOG tem como principais fontes geradoras de ruídos os equipamentos utilizados
durante a construção das instalações deste empreendimento, com destaque para a pá
carregadeira e a motoniveladora, que segundo as especificações técnicas dos fabricantes,
apresentam níveis de emissão de ruídos estimados em 81,0 db (a 15,0 m de distância do motor)
e 107,0 dB, aproximadamente, a 5,0 m da fonte, respectivamente.
Segundo a NBR 10.151/2020, que estabelece padrões de nível de ruído para áreas habitadas, os
limites em área predominantemente industrial, como é o caso do CIPP, onde o TUP NELOG
encontra-se posicionado, são de 70,0 e 60,0 db, para os períodos diurno e noturno,
respectivamente.
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Figura 109 - Área de Influência Direta – AID do Meio Socioeconômico
Fonte: EMAB, 2021.
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 Emissão de Poeira e Material Particulado:
No que diz respeito às emissões atmosféricas, a atividade de maior potencial de lançamento de
poluentes atmosféricos durante a etapa de implantação das obras encontra-se representada pelas
operações de terraplenagem, onde o solo será desagregado, resultando na emissão de partículas
para a atmosfera. Ressalta-se, todavia, que tais emissões só deverão ser significativas na área
do empreendimento, visto que os fortes ventos que assolam a região durante praticamente todo
o ano, contribuem para a rápida dispersão das poeiras fugitivas geradas. Além disso, a área de
entorno do TUP NELOG não conta com áreas urbanizadas em seu entorno.
Já na fase de operação do TUP NELOG, embora neste empreendimento não seja previsto o
desenvolvimento de processos industriais, deve-se atentar para o fato que o armazenamento,
manuseio e transporte de minério de ferro, caso não seja gerenciado de forma adequada, poderá
contribuir para a emissão de material particulado em larga escala, tendo como consequência a
poluição da qualidade do ar e danos à saúde da população e ao meio ambiente.
Ressalta-se, todavia, que os processos operacionais do TUP NELOG, que lidam com minério
de ferro, desde a sua chegada ao Terminal Onshore, passando pelas correias transportadoras
convencionais no pátio, depois seguindo para o Berço 5 no TMUT, neste trecho, denominado,
corredor logístico que liga o TUP NELOG ao TMUT no TUP Pecém, em que as correias são
enclausuradas, todos estes sistemas são dotados de despoeiramento e terão gerenciamento
ambiental moderno. Além disso, o Terminal de Minério de Ferro conta com sistemas de
aspersão de água para controle da dispersão dos grãos de minério nas pilhas do pátio de minério,
no virador de vagões e nas casas de transferência do sistema de correias. Ressalta-se, mais uma
vez, que a correia transportadora do minério de ferro é fechada, não permitindo o lançamento
de partículas deste minério no ar.
O Estudo de Dispersão Atmosférica, apresentado no Tomo IV do presente EIA, detalha a
origem, abrangência, concentrações e formas de controle das emissões de material particulado
oriundas do armazenamento, manuseio e transporte de minério de ferro na área do TUP
NELOG. O referido estudo demonstra que a pluma de poluição ficará contida na área do TUP
NELOG e seu entorno imediato, não atingindo áreas urbanizadas.
Logo, considerando os fortes ventos de Pecém, a ausência de processo industrial e que o
Terminal de Minério de Ferro irá adotar modernas tecnologias para o controle da dispersão de
partículas deste minério, será considerada uma distância de até 200,0 m a partir da direção dos
ventos como parâmetro para delimitação da AID. Tal prerrogativa tem como base o fato da
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emissão de material particulado ser mais relevante próxima da fonte emissora, sendo
significativamente reduzida à concentrações inferiores ao limite estabelecido por lei (240g/m3
de ar) em até 200,0 m da fonte emissora (ZAMBRANO, 2010).
 Fluxo das Águas Subterrâneas:
O direcionamento do fluxo de águas subterrâneas é diferente do apresentado pelo fluxo de água
superficial, visto que a água subterrânea sofre a influência de fatores como níveis de pressão,
permeabilidade, etc., enquanto que a água superficial é influenciada pelo relevo, pelo tipo de
solo, etc. Os estudos hidrológicos desenvolvidos na região do empreendimento revelam que o
fluxo da água subterrânea apresenta uma direção preferencial de sul para norte em direção a
faixa costeira do Pecém, estando vinculado ao aquífero Dunas.
Neste contexto, visando abranger a região do aquífero Dunas diretamente influenciada pelo
TUP NELOG foi considerada um raio de 800,0 m no entorno dos limites da área do
empreendimento, considerando a direção do fluxo subterrâneo.
Com base nos critérios acima expostos, a AID considerada para o meio físico é o resultado da
superposição de cada área considerada para os aspectos supracitados, dando origem a uma área
formada por uma faixa a 800,0 m do centro geométrico do empreendimento. Ressalta-se que,
foi considerado, ainda, um coeficiente de segurança de 200,0 m, fazendo com que a área
definida como AID do Meio Físico passasse a ser constituída por uma faixa com largura de
1.000,0 m, medida a partir do limite da área do empreendimento.
Em suma, no caso específico do Meio Físico, a AID foi definida com base nos resultados
obtidos nos estudos de dispersão atmosférica e hidrogeológico desenvolvidos na região do
empreendimento, levando em conta fatores como riscos de aporte de emissões atmosféricas e
pressão sonora oriundos da área do empreendimento e direção do fluxo d’água subterrâneo.
Com base nos resultados obtidos nos referidos estudos a AID do Meio Físico foi definida como
a área compreendida num raio de 1.000,0 m medidos a partir da área do empreendimento, cuja
configuração final é apresentada na Figura 110.
Para a AID do Meio Biótico foi considerado que esta abrangerá, além da área da AID do Meio
Físico, todo o território da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), unidade de conservação
em cuja zona de amortecimento o empreendimento encontra-se posicionado, distando desta
cerca de 50,0 m (Figura 111).
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Figura 110 - Área de Influência Direta - AID do Meio Físico
Fonte: EMAB, 2021.
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Figura 111 - Área de Influência Direta – AID do Meio Biótico
Fonte: EMAB, 2021.
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4.4

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII

Abrange as áreas afetadas pela implantação e operação do empreendimento proposto na Figura
113 de forma indireta. Ao nível do Meio Antrópico abrange os territórios dos municípios de
Caucaia e São Gonçalo do Amarante, onde o empreendimento será assente na área do CIPP, e
que terão seus aspectos socioeconômicos afetados pelos aumentos na oferta de empregos, na
demanda por materiais construtivos e nos riscos de acidentes durante a implantação das obras,
bem como pelo desenvolvimento econômico proporcionado pela operação do empreendimento
(oferta de empregos, atração de indústrias, aumento da tributação – ISS e ICM, aumento de
competitividade da atividade portuária dado a oferta de serviços diferenciados com reflexos
sobre o comércio exterior, etc.), entre outros.
Ao nível do Meio Físico, a Área de Influência Indireta abrange não só às cercanias da área do
empreendimento, mas também o território da bacia hidrográfica onde este está assente, a qual
encontra-se representada por uma Faixa Litorânea de Escoamento Difuso. Todavia, tendo em
vista que a região do Pecém é influenciada, sob o ponto de vista de escoamento, pelas bacias
dos rios Cauípe e Gereraú, essas duas bacias, também, foram adicionadas ao perímetro da AII
do TUP NELOG (Figura 112).
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Figura 112 - Área de Influência Indireta – AII do Meio Físico
Fonte: EMAB, 2021.
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Com relação ao Meio Biótico, dado a proximidade da área do empreendimento com a Estação
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) e, ainda, ao fato desta unidade de conservação não contar com
plano de manejo elaborado, foi considerado na definição da Área de Influência Indireta deste
meio a delimitação de uma faixa de 10,0 km a partir do limite da área do empreendimento, em
direção ao continete, tendo como base a exigência preconizada pela antiga Resolução
CONAMA no 13/1990, que é bem mais restritiva do que a da Resolução nº 428/2010 (faixa de
3,0 km), que a revogou (Figura 113).
Desta forma, a delimitação da Área de Influência Indireta do empreendimento atende ao Artigo
5º da Resolução CONAMA no 001/1986, bem como à Resolução CONAMA no 428/2010 (pela
proximidade da Estação Ecológica ao empreendimento proposto), além de englobar as unidades
de conservações presentes na região do Pecém.
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Figura 113 - Área de Influência Indireta – AII do Meio Biótico
Fonte: EMAB, 2021.
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PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS
5.1

PANORAMA GERAL E PRINCIPAIS PROJETOS PÚBLICOS/PRIVADOS

Objetivando verificar a inserção regional do empreendimento ora em análise, foram levantados
os programas e projetos governamentais e privados implementados ou projetados que exerçam
influência sobre o empreendimento, ou que sejam por este influenciados. A priori foi constatada
a presença de alguns projetos públicos e/ou privados implantados ou em fase de
implantação/planejamento que exercem função complementar aos objetivos pleiteados pelo
projeto ora em pauta ou são por este influenciados, a saber:


Ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém: O Governo do Estado,
mediante a SEINFRA, lançou, no dia 22 de junho de 2012, a licitação para a execução
das obras da segunda fase de ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Os serviços incluíam a construção de uma nova ponte de acesso, a ampliação do
Terminal de Múltiplos Usos – TMUT e a pavimentação com engorda do quebra-mar
existente no ramo norte-sul para a nova ampliação do terminal. A ampliação do TMUT
é fundamental para a viabilização da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP, pois
liberará o Píer I para operar exclusivamente com importação de sua principal matériaprima (minério de ferro) e exportação de chapas de aço da siderúrgica;



A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), joint venture formada pela Vale e as
coreanas Dongkuk e Posco, que conta com capacidade de processamento de três milhões
de toneladas de placas de aço ao ano, cuja implantação foi recentemente concluída. Com
o início da operação desta siderúrgica, a movimentação de cargas no TUP que teve seu
recorde em 2014, com 8,2 milhões de toneladas, deverá mais que dobrar. Computando
a entrada de insumos siderúrgicos (minério de ferro) e o embarque de chapas de aço, a
movimentação anual quando a CSP estiver operando a plena carga pode chegar a 10
milhões de toneladas;



No setor elétrico foram implantadas na área do CIPP uma subestação de 230/69KV
receptora final da linha de transmissão da CHESF (230KV), uma subestação da
COELCE de 69/13,8KV e uma subestação de 69/13,8KV nas instalações do TUP do
Pecém, cuja finalidade é suprir as indústrias aí instaladas e o terminal portuário.
Conectando as três subestações, existe uma linha de transmissão de 69KV.
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Alguns projetos exercerão ou sofrerão influências do projeto do TUP NELOG, decorrentes da
operação e consequente movimentação de veículos, principalmente os pesados (caminhões),
podendo vir a requerer a adaptação das obras já implantadas ou a construção de novas vias,
estando enquadrado nesta situação o Projeto da Rodovia Estadual CE-421, da estrada e do pátio
de cargas do TUP do Pecém, todos atualmente em operação. Ressalta-se que será construída
uma nova via entre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a estrada de serviços,
conhecida na região como Rua Honorina de Barros Fonteles. Todavia este projeto, ainda, se
encontra em fase de estudos.
Quanto à ocorrência de projetos ou empreendimentos implementados ou projetados que
exerçam influência em termos de concorrência sobre a implantação e operação do TUP
NELOG, não foram identificados a priori a existência de projetos que concorram para os
mesmos objetivos pleiteados pelo projeto deste terminal.
Para a região do empreendimento foram desenvolvidos, ainda, o Plano Diretor de Infraestrutura
Básica; o Plano de Contingência para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e os Planos
Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU’s) dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante.
O Plano Diretor de Infraestrutura Básica versa sobre o planejamento de rodovias, ferrovias,
saneamento básico e drenagem, controle de cheias, sistema de gás natural, energia elétrica e
comunicação da área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
O Plano de Contingências, por sua vez, trata do segmento de legislação, normas e requerimentos
aplicáveis; mapeamento de áreas sensíveis e rotas de acessos; caracterização das instalações;
organização para controle de emergência; disposição final de resíduos e atividades de
gerenciamento na área do CIPP.
Apresenta-se nos itens a seguir alguns projetos de destaque nas áreas de infraestrutura de
transporte e logística, implantados ou previstos, que não concorrem para o mesmo pleito do
TUP NELOG, mas que irão contribuir para complementação da infraestrutura básica do Pecém.
5.2

SISTEMA VIÁRIO

A região do CIPP possui, ainda, muitas vias com pista simples e acostamento limitado. Tal
situação resulta numa demanda pelo alargamento dessas vias, principalmente das rodovias
estaduais, considerando que a rodovia federal BR-222, principal rodovia que atende a região,
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foi recentemente duplicada, favorecendo o acesso de veículos de carga à região deste complexo
industrial, bem como ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Com relação às rodovias estaduais, a CE-155, principal via de acesso ao Complexo Industrial
e Portuário do Pecém, que intercepta o território do CIPP no sentido norte/sul, tem prevista sua
duplicação, devendo esta passar a contar com três faixas de tráfego com largura de 3,5 m e
acostamentos de 2,5 m para cada sentido da via.
Ressalta-se que, ao longo da faixa de domínio desta rodovia se encontra o principal corredor de
passagem das infraestruturas necessárias (rede elétrica, gasoduto, fibra óptica, adutoras,
emissário de esgotos, etc.) para suprir as demandas portuária e dos empreendimentos instalados
nessa zona industrial/portuária.
5.3

EMPREENDIMENTOS DE LOGÍSTICA

Três empreendimentos de logística de transporte, isto é, de movimentação de cargas, são
previstos para a região do Pecém, os quais não são concorrentes, mas exercem alguma
influência na operação do TUP NELOG ou complementam as atividades deste terminal de
cargas, a saber:


O Projeto de Duplicação dos Sistemas de Correias Transportadoras de Minério de Ferro
e Carvão Mineral do CIPP, desenvolvido pela SEINFRA, que se encontra em processo
de licenciamento ambiental;



O Projeto do Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos (derivados de petróleo) –
TAGL, também, desenvolvido pela SEINFRA, que se encontra em fase de estudos;



O Projeto da Ferrovia Transnordestina, que se encontra em fase de implantação pela
Transnordestina Logística S.A., empresa privada integrante do grupo comandado pela
da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN.

Apresenta-se a seguir, uma breve descrição dos empreendimentos supracitados.
 Ferrovia Transnordestina
O Projeto da Nova Ferrovia Transnordestina interligará o município piauiense de Eliseu
Martins, polo do agronegócio vinculado a produção de soja, aos portos de Suape, em
Pernambuco, e ao TUP do Pecém, no Estado do Ceará. Terminais portuários de exportação de
granéis sólidos instalados estrategicamente próximos aos principais mercados consumidores e
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em portos capazes de operar com navios cape size, garantindo competitividade ao negócio.
Encontra-se atualmente em fase de implantação das obras (Figura 114).

Figura 114 - Traçado da TLSA Destacado em Vermelho
Fonte: BRASIL, 2007.

Está sendo estudada uma conexão entre a Nova Transnordestina e a Ferrovia Norte-Sul, a ser
construída entre as cidades de Eliseu Martins (PI) e Estreito (MA) num total de 400,0 km, que
permitirá a integração das regiões produtoras de grãos do Centro-Oeste brasileiro e de minério
de ferro aos TUP do Pecém e ao porto de Suape, garantindo a ampliação da área de influência
da malha ferroviária nacional.
Em outras palavras, o projeto intenciona elevar a competitividade da produção agrícola e
mineral da região com uma logística que une uma ferrovia de alto desempenho e portos de
calado profundo que podem receber navios de grande porte, garantindo o fornecimento serviços
logísticos de alta qualidade e baixo custo.
Contará com uma extensão total de 1.728,0 km, sendo construída com bitolas larga e mista,
com rampa máxima compensada de 0,6% - sentido exportação, rampa máxima compensada de
1,0% - sentido importação, e raio mínimo de curva de 400,0 m.
No Estado do Ceará, o trecho da Nova Ferrovia Transnordestina interligará a região do sertão,
a partir do município de Missão Velha, ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Esta
nova ligação, no sentido Norte-Sul, vem substituir uma ligação existente (parte da concessão
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da Malha Nordeste da antiga RFFSA), com baixa capacidade de transporte devido às condições
da via permanente entre Missão Velha e Fortaleza. Na região do Pecém, o ramal da
Transnordestina que atenderá o CIPP e a área retroportuária do Pecém, inclusive a área do TUP
NELOG, se desenvolverá paralelo ao traçado da rodovia estadual CE-155, no trecho BR-222 –
Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A Nova Transnordestina será operada pela
Transnordestina Logística S.A. – TLSA.
 Sistema de Correias Transportadoras de Minério de Ferro e Carvão Mineral
A SEINFRA prevê a instalação, na faixa de domínio dos sistemas de correias transportadoras
ora em operação na área do CIPP, de mais dois sistemas de correias transportadoras, sendo um
para minério de ferro e o outro para carvão mineral. O traçado do projeto de duplicação destes
sistemas transportadores de correias pode ser visualizado na Figura 115.
Tem como principal objetivo, a partir de sua operacionalização, o transporte adequado de
minério de ferro e carvão mineral, do berço do Píer 1 do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém até os pátios de estocagem das empresas que utilizam estes produtos como matériaprima – a Usina Termelétrica do Pecém e a Companhia Siderúrgica do Pecém - CSP, por meio
de processos seguros, rápidos e de menor custo.
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Figura 115 - Traçado do Projeto de Duplicação do Sistema de Correias
Transportadoras do CIPP.
Fonte: Emab, 2021.

Visa, ainda, melhorar a logística de transporte de cargas na área do CIPP, evitando a ocorrência
de gargalos no suprimento de matérias primas e insumos as indústrias aí instaladas, bem como
de extensos congestionamentos de tráfego por ocasião do desembarque das cargas transportadas
por navios, além da redução dos custos de transportes. Realizarão, ainda, o transporte destes
produtos com tecnologia de baixo impacto ambiental (correias tubulares hermeticamente
fechadas), com modelos que já são utilizados em portos internacionais, minimizando
consideravelmente as emissões de material particulado.
Os sistemas de correias transportadoras a serem duplicados contarão com capacidade para
movimentação de 2.400 t/hora, apresentando uma extensão total de 9,0 km no caso específico
da correia de minério de ferro e de 11,8 km no caso da correia de carvão mineral. Ressalta-se
que, as obras de duplicação destes sistemas consistem apenas na implantação dos trechos de
transportadores de correias, que se desenvolverão paralelos aos atualmente em operação,
utilizando as torres de transferências e demais infraestruturas de apoio já existentes.
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 Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos (derivados de petróleo) – TAGL1
O Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos – TAGL, ficará localizado no retroporto do TUP
do Pecém, em Caucauia, Ceará, e será responsável pela logística operacional de granéis
líquidos, incluído as descargas de navios, transporte por meio de dutos, manifold de
distribuição, base de tancagens e distribuição de combustíveis para a região nordeste através
dos modais ferroviário e rodoviário.
O Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos (derivados de petróleo) – TAGL poderá ser
implantado numa área de cerca de 12 ha, situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
e abrange áreas dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Ficará localizado na
retroárea do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, vizinho a área do empreendimento ora
em análise
O principal objetivo das instalações do TAGL é dotar o CIPP das infraestruturas necessárias
que propiciem o pleno atendimento às demandas de combustíveis do Estado do Ceará, e oferece
uma nova logística para movimentação, armazenagem e distribuição de derivados de petróleo.
Além disso, um outro propósito relevante é a oferta de infraestrutura na área retroportuária do
TUP Pecém que possibilite a migração das operações de logística dos combustíveis realizadas
no Porto do Mucuripe atualmente para a região do Porto do Pecém, próximo ao CIPP, o que
atende à solicitação do Ministério Público Estadual do Ceará – MPCE.
O Estado do Ceará se utiliza, historicamente, do sistema aquaviário para abastecimento de
petróleo e seus derivados. Este sistema serve ao transporte de granéis líquidos movimentados
nas operações de embarque e desembarque realizadas, atualmente, no Píer Petroleiro da
Companhia Docas do Ceará, no Porto do Mucuripe, no município de Fortaleza, e alimenta a
demanda do estado cearense. O Porto do Mucuripe não dispõe de tanques próprios, os tanques
existentes são de propriedade das empresas distribuidoras de petróleo e derivados, instalados
de forma dispersa e heterogênea no entorno do Porto.

1Fontes do resumo: CHAMADA PÚBLICA nº 001/2017 – CEARÁPORTOS e ENGESOFT ENGENHARIA E

CONSULTORIA LTDA. Volume I – Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - Tomo I - Capítulos 1 a 6. Implantação
do Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos do CIPP, no Município de Caucaia/CE
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Diante da crescente demanda reprimida no consumo e da falta de alternativas de logística de
combustíveis líquidos no Estado do Ceará, motivadas pelo grande problema da locação do atual
Parque de Tancagem de derivados de petróleo no Porto do Mucuripe, no município de Fortaleza
e devido à alta taxa de urbanização da região do entorno do Mucuri, que gera riscos de acidentes
e danos socioambientais inestimáveis a população do entorno, urge a necessidade de
implantação de um terminal que permita operações de serviços logísticos de armazenamento e
distribuição de derivados de petróleo e biocombustíveis (gasolina, QAV e Diesel) que atenda
aos seguintes critérios:






Baixa densidade populacional do entorno;
Área portuária;
Área dotada ou com possibilidade de logística multimodal;
Área portuária com profundidades compatíveis com a movimentação de carga do atual
parque;
Possibilidade de ampliação da área de tancagem.

Neste contexto, o Estado do Ceará julga necessário dotar, a região do Terminal Portuário do
Pecém, de novas instalações, capazes de armazenar e distribuir toda demanda de combustíveis
(derivados de petróleo e produtos afins), necessárias ao abastecimento do Estado e regiões
circunvizinhas, que atenda aos critérios apresentados anteriormente, e que permite a sua
operação mitigando os risco de impactos socioambientais, e ampliando à capacidade de
movimentação e armazenamento de combustíveis, conforme o crescimento das demandas
específicas de cada produto.
A localização estratégica do TUP Pecém, suas instalações portuárias de alta qualidade, a
disponibilidade de áreas abundantes e sua fácil interconexão com sistemas de transporte da
região metropolitana de Fortaleza, são importantes vantagens competitivas para atrair
empreendimentos industriais e consequentes demandas de cargas. Ademais, investimentos em
todas as modalidades de transportes, seja rodoviário, ferroviário ou aeroviário, continuam a ser
planejados e/ou executados na região do CIPP, para cenários de curto, médio e longo prazos, o
que fortalece a justificativa da transferência da operação logística de combustíveis (derivados
de petróleo e produtos afins), do Porto do Mucuripe para o TUP Pecém. Além disso, através da
operação da logística de combustíveis a partir da implantação do TAGL, haverá um impacto
positivo e imediato para a cidade de Fortaleza, que pode ser notado através de uma sensível
melhora na logística de distribuição dos combustíveis, no descongestionamento dos acessos
urbanos, na redução de custos de transporte e armazenamento, e, principalmente, na redução
dos riscos operacionais inerentes a esses processos, tanto em relação a perdas materiais e
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humanas quanto a riscos de sérios danos ambientais, tendo em vista ser uma região densamente
povoada no entorno do Porto do Mucuripe.
O empreendimento proposto para receber as operações logísticas de armazenamento e
distribuição de combustíveis (derivados de petróleo e produtos afins) está previsto para ser
implantado na área do Complexo Portuário do Pecém – CIPP, na retroárea do TUP Pecém, será
composto por três estruturas principais:




Área de estocagem e distribuição;
Dutovia em sistema de piperack e;
Infraestrutura aquaviária (ponte de acesso, dutos e braços de carregamento).

A primeira estrutura estará totalmente inserida no município de Caucaia, enquanto que a
segunda terá grande parte assentada em Caucaia e uma pequena fração no município de São
Gonçalo do Amarante. A terceira estrutura se encontrará no Píer 2, do TUP Pecém. Ressalta-se
a proximidade do empreendimento com duas áreas importantes de preservação ambiental na
zona costeira do Estado do Ceará: a Unidade de Conservação – Estação Ecológica do Pecém II
e; a Unidade de Conservação – Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe.
O TAGL está projetado, inicialmente, para operação/movimentação máximas de até 214.000
m³ de derivados de petróleo (combustíveis e produtos afins), e será composto por três estruturas
principais representadas por um Terminal Onshore (parque de tancagem/distribuição), uma
plataforma operacional aquaviária localizada no píer 2 no TUP do Pecém (área offshore) e um
sistema dutoviário de transferência.
A área Onshore do TAGL abrigará um Terminal de Recepção/Armazenamento composto por
um manifold para recepção e distribuição dos graneis líquidos, que serão bombeados a partir
dos navios para o parque de tancagem, destinado ao armazenamento e operacionalização de
combustíveis e produtos afins, além das instalações administrativas.
Contará, ainda, com um Terminal de Distribuição composto por 12 lotes reservados para as
empresas distribuidoras. Cada lote abrigará até 8 tanques de armazenagem de combustíveis,
uma área para baias de carregamentos de caminhões, estacionamento e prédio administrativo.
Como complemento dos referidos terminais existirá um complexo logístico (pera ferroviária,
faixas de rodagem rodoviárias, piperack/dutos de alimentação e dutovia de transferência), além
das instalações administrativas e do pátio de estacionamento e triagem.
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A ligação entre a área do Parque de Tancagem e as instalações offshore do TUP do Pecém será
composta por uma faixa que abrigará o piperack/dutovias de alimentação e a dutovia de
transferência e pelo acesso rodoviário pelo lado do mar (rodovia de serviço existente), que
deverão atender a movimentação de cargas deste terminal. Para acesso rodoviário pelo lado de
terra será implantada uma rodovia no retroporto, a qual se interligará à rodovia de placas e de
acesso ao Parque de Tancagem.
Ressalta-se que o TAGL contará com acesso ferroviário, proporcionado pela Ferrovia
Transnordestina, em fase de construção, que potencializará o alcance deste terminal como
equipamento de logística no transporte de combustíveis e produtos afins. (Dúvida, Suprimir
em Função de não existir mais o projeto)
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APRESENTAÇÃO
O presente documento da continuidade ao Tomo I que constitui o Estudo de Impacto Ambiental
– EIA e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA do Projeto do Terminal
Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG, elaborado em partes pela
Engesoft Engenharia e Consultoria Ltda., e pela Empresa de Meio Ambiente do Brasil - EMAB.
Estudos de Responsabilidade da Engesoft no Tomo II:
•

Caracterização do Clima e seus subitens;

•

Qualidade do ar e seus subitens;

•

Níveis de Ruído do Ambiente e seus subitens;

•

Recursos Hídricos e seus subitens, com excessão dos Recursos Hídricos Superficiais da
ADA;

•

Ambiente Marinho e seus subitens;

•

Flora e seus subitens com exessão do Inventário Florestal da ADA.

•

Fauna e seus subitens;

•

Socioeconomia e seus subitens, com excessão do Patrimonio Arqueológico;

•

Zoneamento Geoambiental e seu subitens.

Estudos de Responsabilidade da EMAB no Tomo II:
•

Geologia da Área ADA;

•

Geomorfologia da Área ADA;

•

Geofísica;

•

Pedologia da ADA;

•

Recursos Hídricos Superficiais da ADA;

•

Inventário Florestal (EMAB – 2021).

•

Amostragem de Ictiofauna (ano - 2021);

•

Patrimonio Arqueológico.

Os relatórios referentes à elaboração do EIA/RIMA foram subdivididos da seguinte forma:
➢ Volume I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
•

Tomo I – Caracterização do Empreendimento e Áreas de Influência;

•

Tomo II – Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meios Físico e Biótico),
Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meio Socioeconômico);
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•

Tomo III – Avaliação e Mitigação de Impactos Ambientais;

•

Tomo IV – Estudo de Dispersão Atmosférica;

•

Tomo V – Anexos;

➢ Volume II – Plantas do Projeto
➢ Volume III: Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA
O relatório ora apresentado se constitui no Tomo II - Diagnóstico Ambiental das Áreas de
Influência, sendo parte integrante do Volume I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Tem
como objetivo a caracterização dos fatores biogeofísicos e socioeconômicos das áreas de
influência do empreendimento proposto, sendo composto por um único capítulo (Capítulo 7),
que versa sobre o Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência, o qual é aqui apresentado.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
7.1
7.1.1

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO FÍSICO
Aspectos Geológicos, Geomorfológicos, Geofísicos e Pedológicos

7.1.1.1 Generalidades
O conhecimento geológico embasa a implantação de qualquer empreendimento localizado
diretamente sobre a superfície terrestre. O estudo da geologia de superfície facilitará a
implantação do empreendimento permitindo o entendimento direto da natureza das rochas, ou
dos sedimentos, enquanto que a geologia de subsuperfície permitirá, em um primeiro momento,
o entendimento da complexidade do substrato sobre o qual irá se desenvolver atividades
propostas.
A geomorfologia, por sua vez, estuda basicamente as formas do relevo e, assim, permite ao
homem antever a morfologia a ser alterada, ou não, pelo empreendimento cuja concepção
técnica buscará um relacionamento harmônico com a natureza. Já a pedologia trata da
classificação dos solos, permitindo se prever os impactos associados ao seu uso e ocupação.
O conhecimento integrado destes fatores – geologia, geomorfologia e pedologia, proporcionará
o entendimento necessário para direcionar um trabalho dentro dos padrões de sustentabilidade
inserido na caracterização sistêmica do meio a ser trabalhado.
No presente caso, existe uma necessidade maior do conhecimento integrado dentro de uma
visão ambientalista, haja vista que o empreendimento proposto será assente sobre sedimentos
clásticos costeiros representados por campos de dunas fixas e móveis, as quais se caracterizam
pela acentuada vulnerabilidade ambiental. Além disso, o empreendimento encontra-se
posicionado vizinho a área da Estação Ecológica do Pecém 2 e na região estão presentes mais
três unidades de conservação – a Estação Ecológica do Pecém 1, a APA do Pecém e a APA do
Cauípe, áreas de relevante valor ecológico para a zona costeira do Ceará.
A metodologia de trabalho desenvolvida foi baseada em levantamentos de dados bibliográficos,
bem como em levantamentos de campo através da execução de sondagens geofísicas por
eletrorresistividade; mapeamento geológico, geomorfológico e pedológico. Foi realizado o
reconhecimento técnico de campo para maior compreensão sobre os diversos aspectos
geológicos, geomorfológicos e pedológicos, principalmente na área onde será implantado o
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TUP NELOG. Nesta foram realizadas sondagens indiretas (geofísicas), sondagens a trado
manual de sedimentos (análises granulométricas e morfoscópicas) e a abertura de trincheiras
para descrição pedológica e coleta de amostras de solos para análises laboratoriais.
As informações bibliográficas foram obtidas perante consulta às bibliotecas do Serviço
Geológico do Brasil – CPRM/REFO e bibliotecas setoriais da Universidade Federal do Ceará,
a exemplo dos cursos de Geologia, Engenharia Ambiental e Civil. Dentre os documentos
consultados destaca-se a existência de dados e informações associados a EIA/RIMA’s
desenvolvidos para inúmeros empreendimentos localizados no território do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, bem como monografias, dissertações e teses de
doutorado associadas aos aspectos regionais e ao CIPP.
Os dados obtidos foram integrados e convertidos em informações apresentadas através de
gráficos e mapas temáticos (mapas geológico, geomorfológico e pedológico), sendo os
primeiros feitos utilizando-se o Programa Excel, enquanto que a cartografia temática foi
desenvolvida em ambiente SIG por meio da utilização dos programas no ambiente SIG e Surfer.
Apresenta-se nos itens a seguir a caracterização dos aspectos geológicos, geomorfológicos,
geofísicos e pedológicos das áreas de influência do Projeto do Terminal Portuário de Uso
Privado – TUP NELOG, considerando a Área Diretamente Afetada – ADA, a Área de
Influência Direta – AID e a Área de Influência Indireta – AII, apresentadas anteriormente.
7.1.1.2 Geologia
7.1.1.2.1 Características Litoestratigráficas
A. Área de Influência Direta e ADA do Empreendimento
Geologicamente, a área onde será implantado o empreendimento proposto, ou seja, a Área
Diretamente Afetada – ADA pela sua implantação, encontra-se em algumas porções alocada
sobre os sedimentos clásticos eólicos das Dunas Móveis, aparecendo em escala bastante
significativa sedimentos vinculados a Dunas Fixas na área da ADA do Ramal Ferroviário. Já a
Área de Influência Direta – AID do referido empreendimento abrange não só os sedimentos
eólicos de Dunas Móveis, como também os de Dunas Fixas.
➢ Dunas Móveis
As Dunas Móveis são constituídas por areias inconsolidadas, homogêneas, de granulação fina
a média, bem selecionadas, com coloração variando de cinza clara (superfície) a esbranquiçada
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

31

em subsuperfície, observada em cortes de aterros e cicatrizes de mineração. Estas características
definem depósitos geológicos de idade holocênica, os quais foram formados a partir da ação
dos ventos e disponibilidade de areia para a remobilização. Ocorrem localizados nas
proximidades da área fonte, no caso a praia.
A definição de gerações de dunas é importante para a caracterização de mudanças climáticas, a
partir de fatores ambientais relacionados com aportação de sedimentos e remobilização das
areias pelo vento (MEIRELES, 1991; PYE & NEAL, 1993 e MEIRELES & MAIA, 1996 e
1998). CARTER et al. (1997) estudaram gerações de dunas como indicadoras de flutuações do
nível do mar e mudanças climáticas. Ao longo da área de estudo essas morfologias estão
associadas a períodos regressivos (disponibilidade de areia na praia e plataforma continental),
períodos em que existiam grandes mananciais de areia (largas zonas de estirâncio e de berma),
que atualmente não estão disponíveis para a formação de depósitos em grande escala.
São sedimentos eólicos litorâneos, possuindo localmente lentes de sedimentos flúvio-marinhos,
compostos por areias brancas a cremes, bem selecionadas, de granulometria fina e níveis
grosseiros milimétricos com presença de minerais pesados (Figura 116).
Na ADA as Dunas Móveis formam cordões alinhados na direção ESSE-WNW, estando o bypass, ou zona ativa de sedimentação e transporte, posicionado na área do empreendimento. São
áreas de ocupação mais difícil, pois o solo é instável e o transporte de sedimentos ocorre
predominantemente durante oito (8) meses do ano, período de maior intensidade dos ventos.
As Dunas Móveis estão apoiadas ou são transportadas por cima de Dunas Fixas.
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Figura 116 - Dunas Móveis com Lagoas interdunares.
Fonte: CONASS 2021.

➢ Dunas Fixas
As Dunas Fixas encontram-se na maior parte do território da ADA do empreendimento, (Figura
116 e Figura 117). São compostas essencialmente de areias quartzosas, finas a médias,
equigranulares, homogêneas, brilho vítreo característico de transporte eólico e de coloração
branca amarelada tornando-se um pouco acinzentada à medida em que começa a sofrer processo
pedogenético. Possuem vegetação de porte arbustivo e gramíneo, suportam drenagem
interdunar e pequenas lagoas com diâmetro não superior a 50,0 m, reflexo maior da surgência
das águas subterrâneas. Este microssistema forma áreas de acúmulo de água que abastecem os
riachos que desembocam no mar. As Dunas Fixas formam substratos mais estáveis e não sofrem
ação de transporte ou mesmo sedimentação de areias das Dunas Móveis.
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Figura 117 - Geologia da Área de Influência Direta e da ADA do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

Figura 118 – Imagem do local (ADA), destaque em vermelho para Presença Dunas
Móveis
Fonte: EMAB, 2021.
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a) Área de Influência Indireta
Observa-se na Área de Influência Indireta (AII) do Projeto do Terminal Portuário de Uso
Privado – TUP NELOG o predomínio do embasamento cristalino representado por litologias
do Complexo Ceará e Granitos Neoproterozóicos (Granitos Brasilianos), aparecendo, ainda,
com menor representatividade os sedimentos arenosiltosos da Formação Barreiras e os
sedimentos eólicos litorâneos (Paleodunas, Dunas Fixas e Dunas Móveis), conforme pode ser
visualizado na Figura 119 e na coluna litoestratigráfica apresentada na Figura 120.

Figura 119 - Geologia da Área de Influência Indireta do TUP NELOG
Fonte: Engesof, 2016; Adaptado por EMAB, 2021.
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Figura 120 - Coluna Litoestratigráfica da Região de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante, englobando a Área de Influência Indireta do TUP NELOG
Fonte: MORAES, 2015.
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Diversos estudos geológicos regionais englobam a Area de Influência Indireta do projeto ora
em análise, a exemplo de BRANDÃO et al (1995), que através de dados e informações da
CPRM/REFO, publicou o Mapa Geológico da Região Metropolitana de Fortaleza – Texto
Explicativo e, nele, mostra bem a evolução dos conhecimentos geológicos da área.
Trabalhos mais antigos, porém, importantes, são encontrados e neles se tem descrições e
estudos geológicos para a Região Metropolitana de Fortaleza. ALMEIDA (1958) refere-se as
rochas alcalinas no Ceará, associando a alcalina do Cararu (foz do rio Pacoti – Fortaleza) a
grandes lineamentos estruturais submarinos relacionados ao vulcanismo de Fernando de
Noronha. BRANDÃO (op.cit.) ressalta a ocorrência de onze corpos sob a forma de necks ou
plugs na Região Metropolitana de Fortaleza/CE, com destaque para os serrotes de Salgadinho
e Pão de Açúcar (Caucaia).
BRITO NEVES (1975), em estudos geológicos-geotectônicos regionais, discute e analisa o
empilhamento das unidades Litoestratigráficas nas faixas dobradas do Nordeste Oriental
Brasileiro em seu trabalho sobre a regionalização geotectônica do pré-cambriano nordestino,
definindo a Faixa de Dobramentos Jaguaribeana, onde encontra-se inserida a Região
Metropolitana de Fortaleza.
BIGARELLA (1975) atribuiu uma idade miocênica superior a pleistocênica para o Barreiras,
admitindo um caráter predominantemente continental, onde os sedimentos clásticos foram
depositados sob condições de clima semi-árido em condições de chuvas esporádicas e violentas,
originando amplas faixas de leques aluviais coalescentes em sopés de encostas mais ou menos
íngremes. Nesse período, o nível do mar era mais baixo que o atual, proporcionando o
recobrimento de amplas áreas.
NASCIMENTO et al. (1981) consideraram o Complexo Tamboril-Santa Quitéria como uma
individualização litológica constituída de granitos e migmatitos, dentro do Complexo
Nordestino, sendo este caracterizado por uma ampla associação litológica com predominância
de termos gnáissicos, migmatíticos e graníticos.
CABRAL et al. (1998), em trabalho desenvolvido pelo DNPM/CPRM, elaboraram o Plano
Diretor de Mineração para a Região Metropolitana de Fortaleza com o objetivo de criar
condições de orientar e disciplinar o desenvolvimento da atividade mineral integrada ao
planejamento metropolitano. Apresentaram as principais características da RMF quanto a
mineração, o perfil dos insumos minerais, o planejamento na mineração, o meio ambiente e a
mineração, os aspectos institucionais e o uso do solo neste espaço físico.
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CAVALCANTE et al (2003), através da CPRM/REFO, republica o Mapa Geológico do Ceará,
mostrando para a região estudada, a presença de Dunas, Formação Barreiras (não se aplica, para
esta área específica, a designação de Grupo Barreiras como consta na Figura 120, anteriormente
apresentado, pois nela não se tem a individualização de formações geológicas que poderiam
compor um Grupo Barreiras, conforme a designação adotada no Código Estratigráfico
Brasileiro) e Complexo Cristalino representado pelo Complexo Ceará. Apresenta-se a seguir a
descrição das litologias presentes na Área de Influência Indireta do empreendimento proposto.
➢ Complexo Ceará
Este conjunto litológico ocorre ao sul da área, entrando em contato com a Formação Barreiras
próximo a rodovia CE 085. Em termos litoestratigráficos comporta-se como embasamento dos
sedimentos clásticos Cenozóicos e encaixante de Granitos Neoproterozóicos (vide Figura 119,
anteriormente apresentada). É a unidade litológica mais antiga da região, correlacionando-se
geomorfologicamente com o interior do continente através da feição denominada de Depressão
Sertaneja ou Superfície Velha.
Está localizado tectonicamente no Domínio Ceará Central (DCC), representando a mais extensa
unidade litoestrutural da região central da Província Borborema, com 80.000 km 2, delimitada
por grandes lineamentos, tendo a NW a Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro II (ZCSP-II)
(Lineamento Transbrasiliano), a sudeste a Zona de Cisalhamento Senador Pompeu (ZCSP) e a
sudoeste-oeste é encoberto por rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba.
Caracteriza-se por uma tectônica tangencial de baixo ângulo, resultando em ocorrências de
estruturas em “nappes”, envolvendo um embasamento gnáissico policíclico e uma cobertura
alóctone (CABY & ARTHAUD, 1986). Segundo diversos autores que estudaram a região, tais
como BRITO NEVES (1983, 1986) e SANTOS & BRITO NEVES (1984), entre outros, o
Domínio Ceará Central (DCC) apresenta uma subdivisão marcada por maciços gnáissicosmigmatíticos de Tróia e Santa Quitéria e o Sistema de Dobramentos Jaguaribeano.
O Grupo Ceará está inserido no DCC como Coberturas Neoproterozóicas, sendo composto por
gnaisses migmatizados com alternância de bandas máficas caracterizando os biotita gnaisses,
biotita xistos e gnaisses cinzas, e bandas leucocráticas refletidos por gnaisses claros e bandados,
mármores, muscovita-quartzitos, gnaisses graníticos e migmatitos com estruturas diversas
(Figura 121).
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Figura 121 - Paragnaisses do Complexo Ceará exibindo estrutura migmatítica
acamadada e foliação com mergulho de baixo ângulo para norte
Fonte: MAGINI, 2013.

Esses tipos litológicos se encontram em uma megaestrutura dobrada englobando dois flancos
paralelos de direção NE-SW e com limites marcados a leste pela Sequência Orós e Bacia
Potiguar, a oeste pelo Complexo Tamboril-Santa Quitéria e a sul pelo Complexo Cruzeta
(CAVALCANTE et al., 2003) e Sequência Choró-Algodões (MARTINS, 2001).
Em estudos cronológicos do Grupo Ceará realizados por ARTHAUD et al. (2006), observa-se
o mesmo com idade máxima de sedimentação Toniana (750 Ma). Esta sequência foi
posteriormente deformada durante o Ciclo Brasiliano (600 Ma) sob condições metamórficas
que variam da facies anfibolito superior a anatexia com produção de fundido (migmatitos,
granitos e pegmatitos), posteriormente ocorrendo um retrometamorfismo na fácies xisto verde.
Possui foliação e bandamento metamórfico penetrativos com direção preferencial NE-SW e
mergulhos variando para S-SE e NW em âgulos de 45º a 90º. Em muitos casos forma rampas
de cavalgamentos (sistema de nappes), como no caso da Serra do Juá, situada na região SW da
área. Os quartzitos encontram-se próximos aos gnaisses e seus limites são determinados por
falhamentos, sendo representados por tipos micáceos e tipos puros, com o primeiro tipo
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ocorrendo em afloramentos em pequenos morrotes, a exemplo do Serrote Olho d`Água, onde
as cotas oscilam entre 70 a 125m e são bem cristalizados, sub-horizontais, com lamelas
desenvolvidas segundo os planos de foliação. O quartzítico puro possui uma mineralogia
predominante de quartzo (98,0%) e raras palhetas de moscovita (BARROS, 1986).
➢ Granitos Neoproterozóicos
Ocorrem na porção sul-sudoeste da Área de Influência Indireta do empreendimento ora em
análise a Serra do Juá e o Serrote Olho d’Água, representantes típicos de plutons graníticos.
Predominam como corpos cálcio alcalinos, peraluminosos a metaluminosos, colocados em
zonas de cisalhamento, transcorrentes (destrais ou sinstrais) de idade Neoproterozóica. São
intrusões na forma de plutons ou sheet’s (Figura 122) posicionados truncando o trend regional
da foliação, por vezes podendo ocorrer granitos paralelos a foliação dos gnaisses do Grupo
Ceará. Os granitos destacam-se na topografia devido a erosão diferenciada entre os sedimentos
e os terrenos cristalinos do proterozóico. Na área, associado a estes litotipos, encontram-se em
atividade a exploração de brita, na região da Serra do Juá, porção SSW da Área de Influência
Indireta do empreendimento ora em análise.
A Serra do Juá caracteriza-se litologicamente por um granito cinza com veios de dioritos,
foliado, sin-tectônico, composto por feldspatos, quartzo, biotita, anfibólio, apatita e epidoto.
Possui textura fina a média, homogênea, formando uma estrutura granoblástica. Noutra
ocorrência litológica caracteriza-se por um granito cinza claro a branco, de textura heterogênea
equigranular a, localmente, porfirítica. Ambos apresentam foliação paralela ao “trend” regional
orientada na direção NE-SW e os mergulhos ocorrem preferencialmente para NW.
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Figura 122 - Granitos neoproterozóicos intrusivos nos gnaisses do Complexo Ceará.
Notar truncamento da foliação pela injeção de material granítico.
Fonte: MAGINI, 2013.

➢ Formação Barreiras
Esta unidade litoestratigráfica ocorre posicionada entre os gnaisses do embasamento cristalino
(Grupo Ceará) situado na porção sul e os sedimentos arenosos (Paleodunas e Dunas) situados
na porção norte da Área de Influência Indireta, bordejando a faixa costeira (Figura 122,
anteriormente apresentada). Possui largura variável acompanhando a linha de costa, ocorrendo
em contato discordante angular e erosivo sobreposta às rochas cristalinas pré-cambrianas do
Complexo Ceará (Figura 123) e sotoposta as Paleodunas e Dunas Cenozóicas. Existe um
sistema de fraturas (neotectônica) nestes litotipos que controla, também, a orientação das
drenagens das principais bacias costeiras, onde na direção entre 700az e 400az correm os
principais rios da região, como por exemplo as bacias dos rios São Gonçalo e Anil.
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Figura 123 - A) Contato entre os gnaisses do Grupo Ceará e os sedimentos
(conglomerados/arenitos grosseiros, ferruginosos) da Formação Barreiras. B) Detalhe
do nível conglomerático na base da Formação Barreiras.
Fonte: Engesoft, 2016.

É constituído de sedimentos arenosos-argilosos, intercalado com níveis secundários de silte,
sendo observada uma espessa camada laterítica rica em limonita com estrutura nodular,
fortemente litificada, situada na porção mais superior da sequência (Figura 124). Na base
ocorrem conglomerados grosseiros com matriz ferruginosa. Os arenitos apresentam
estratificações plano-paralelas e cruzadas, evidenciando o ambiente fluvial continental na sua
deposição em regime climático semi-árido com chuvas esporáticas de fluxo torrencial, fato
observado em função da ocorrência dos conglomerados de diâmetros centimétricos,
predominantemente até 5,0 cm (Figura 125 e Figura 126).
➢ Paleodunas
As Paleodunas são dunas fixas edafizadas ou fósseis, formadas por areias bem selecionadas,
homogêneas e de granulação fina a média, por vezes com níveis siltosos, quartzosos, quartzofeldspáticos. Sua coloração varia conforme os componentes minerais e orgânicos provenientes
de eutrofização dos solos originados a partir das paleodunas, as cores variam de creme, cinza
claro a alaranjado no topo e avermelhado na base. Constituem-se em depósitos homogêneos
com estratificações de grande porte, sub-horizontais marcando fases de sedimentação (Figura
127).
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Figura 124 - Formação Barreiras, onde se
observa a presença de níveis lateríticos
(Cava de mineração, margem direita,
sentido CE 085/Matões – Pecém).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 125 - Afloramento de arenitos da
Formação Barreiras ressaltando a
presença de fraturas neotectônicas
(ressaltada pela seta) com direção NE.
Cava de mineração na margem esquerda
da
CE-421,
sentido
CE-085
–
Matões/Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura
126
Nível
laterítico,
essencialmente quartzoso da Formação
Barreiras responsável pelo nível mais raso
do litotipo (foz do Rio Cauípe).

Figura 127 - Paleodunas com grandes
estratificações plano paralelas de direção
N-S sedimentação.
Fonte: MAGINI, 2013.

Fonte: Engesoft, 2016.

Repousam discordantemente sobre os sedimentos arenosos litificados da Formação Barreiras
ou diretamente sobre os gnaisses do Complexo Ceará. Comportam-se como importantes áreas
de mananciais que abastecem as lagoas e rios costeiros da região. Tem um importante papel na
contenção do transporte de areia das dunas móveis para áreas mais interiores. O cordão de
Paleodunas forma, ainda, depressões interdunares onde ocorrem lagoas intermitentes.
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➢ Aluviões
São sedimentos inconsolidados recentes encontrados nas margens das drenagens da região,
sendo compostos de areia, conglomerados, seixos, lateritas residuais e níveis argilosos
associados a fase úmida do sistema de drenagem. Possuem pequenas espessuras, quando
ocorrem em áreas cristalinas, praticamente não ultrapassando uma dezena de metros, com estas
aumentando a medida em que os cursos d’água interceptam áreas de litotipos sedimentares, a
exemplo do Barreiras e Dunas. Nas áreas de foz para o oceano sofrem influência de
sedimentação marinha com contribuição de bioclastos e água salina. Apresentam maior
expressão geográfica ao longo dos rios São Gonçalo, Cauípe e Anil, onde o regime intermitente
das águas permite o contato visual direto com as manchas aluvionares.
7.1.1.2.2 Análises Sedimentológicas da Área de Influência Direta e da ADA do TUP NELOG
a) Descrição das Amostras Coletadas
As análises sedimentológicas foram realizadas em amostras de sedimentos coletados de furos
com trado manual na Área de Influência Direta e na ADA do TUP NELOG. A amostragem foi
realizada predominantemente em profundidades de 30,0 cm e na zona saturada, esta última
posicionada quase sempre a profundidades inferiores a 2,0 m. Foram executadas 02 (duas)
sondanges na área do empreendimento e outras 03 sondagens na sua Área de Influência Direta,
resultando na coleta de 11 amostras, com peso aproximado de 600g/amostra. As referidas
amostras foram Figuragrafadas (Figura 128 e Figura 129), descritas macroscopicamente em
campo, ensacadas, rotuladas e enviadas ao Laboratório de Sedimentologia e Geologia Marinha
do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Ceará para procedimentos de
análises.
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Figura 128 - Aspectos macroscópicos das amostras coletadas na AID do TUP –
NELOG.
Fonte: Engesof, 2016

Figura 129 - Aspectos macroscópicos das amostras coletadas na Área
Diretamente Afetada – ADA pelo empreendimento.
Fonte: Engesoft, 2016.
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A descrição macroscópica dos furos a trado é exposta a seguir:
•

Furo 1 – F1 (AID)

✓ Amostra F1-A1
Profundidade: 0,30 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzo.
Cor: coloração creme.
Grãos: homogêneos, arredondados com grãos de quartzo oxidados em virtude da presença de
ferro oriundo da área de estocagem de minério de ferro.
Brilho: vítreo/fosco.
✓ Amostra F1-A2
Profundidade: 0,60 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzo.
Cor: sedimentos de coloração creme um pouco mais escuro em relação a porção superior, em
virtude de ter sido coletada na zona saturada. Maior granulometria.
Grãos: homogêneos, arredondados.
Brilho: vítreo/fosco.
•

Furo 2 (AID)

✓ Amostra F2 – B1
Profundidade: 0,30 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzo.
Cor: coloração creme
Grãos: homogêneos, arredondados com grãos de quartzo oxidados em virtude da presença de
ferro oriundo da área de estocagem de minério de ferro.
Brilho: vítreo/fosco
✓ Amostra F2 – B2
Profundidade: 0,75 m
Geologia: Dunas
Composção: quartzo
Cor: coloração creme pouco mais escura em relação a porção superior em virtude de ter sido
coletada na zona saturada;
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Grãos: homogêneos, arredondados com maior granulometria que o nível anterior.
Brilho: vítreo/fosco.
•

Furo 3 – F3 (AID)

✓ Amostra F3-C1
Profundidade: 0,30 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzo.
Cor: coloração creme claro/castanho.
Grãos: homogêneos, arredondados (característico de transporte eólico);
Brilho: vítreo (característico de transporte eólico).
✓ Amostra F3 – C2
Profundidade: 1,20 m
Geologia: Dunas
Composição: quartzo.
Cor: coloração clara, com grãos pouco oxidados.
Grãos: homogêneos, arredondados. Apresenta maior granulometria em relação a porção
superior.
Brilho: vítreo/fosco.
✓ Amostra F3 – C3
Profundidade: 1,92 m
Geologia: Dunas
Composição: quartzo.
Cor: coloração escura (molhada, zona saturada);
Grãos: homogêneos, arredondados. Apresenta maior granulometria que a F3 – C2.
Brilho: vítreo/fosco.
•

Furo 4 – F4 (ADA)

✓ Amostra F4 – D1
Profundidade: sedimentos coletados a 0,30 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzosa.
Cor: coloração cinza claro.
Grãos: homogêneos, arredondados com grãos um pouco oxidados.
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Brilho: vítreo (característico de transporte eólico).
✓ Amostra F4 – D2
Profundidade: 1,32 m.
Geologia: Dunas
Composição: essencialmente quartzo.
Cor: coloração escura em virtude de ter sido coletada na zona saturada.
Grãos: homogêneos, arredondados. Apresenta maior granulometria que a F4-D1.
Brilho: vítreo/fosco.
•

Furo 5 – F4 (ADA)
✓ Amostra F5 – E1

Profundidade: 0,30 m.
Geologia: Dunas
Composição: quartzo.
Cor: coloração cinza claro,
Grãos: homogêneos, arredondados com grãos pouco oxidados;
Brilho: vítreo/fosco.
✓ Amostra F5 – E2
Profundidade: 1,6 m
Geologia: Dunas
Composição: quartzo
Cor: coloração escura em virtude de ter sido coletada na zona saturada.
Grãos: homogêneos, arredondados. Apresenta maior granulometria que a Amostra F5 – E1.
Brilho: vítreo/fosco.
b) Diagnóstico Sedimentológico
A caracterização textural e os resultados das análises morfoscópicas dos sedimentos coletados
nas sondagens mecânicas realizadas com trado manual de 4” na Área de Influência Direta do
empreendimento proposto e em sua ADA são apresentadas a seguir:
➢ Análise Textural
A análise textural dos sedimentos teve como base a aplicação de métodos clássicos para
trabalhos de sedimentologia. Inicialmente as amostras foram levadas à estufa para secar a uma
temperatura de 60oC, para não sofrer nenhuma modificação quanto aos componentes finos e
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orgânicos, que pudessem existir. Quando secas, foram quarteadas para homogeneização das
mesmas e coletadas sub-amostras para as análises de granulometria, esfericidade,
arredondamento e textura superficial.
As amostras para análise textural foram retiradas em alíquotas de 100,0 g para o peneiramento
úmido com peneiras de 0,062 μm e 2,0 mm, onde obtêm-se as frações cascalho, areia e lama.
A fração grossa (cascalho e areia) foi peneirada mecanicamente em um peneirador Granutest
com peneiras em escala de ¼ de diâmetro (Figura 130).

Figura 130 - Bancada utilizada para análise textural de sedimentos observando-se a
pesagem e um conjunto de peneiras em escala ¼ Φ, sendo observado ao lado, o
peneirador.
Fonte: FREIRE, 2013.

O cálculo dos parâmetros estatísticos (mediana (Md), média (Mz), selecionamento (Si),
assimetria (Ski) e curtose (Kg)), realizado segundo as fórmulas de FOLK & WARD (1957), e
a classificação segundo SHEPPARD (Figura 131), foram obtidos utilizando o software
ANASED – Análise Sedimentológica (LIMA et. Al. 2001), desenvolvido com apoio do
LGMA/UFC (Figura 132).
➢ Análise Morfoscópica
A análise da superfície dos grãos de quartzo evidencia a evolução que os mesmos sofrem a
partir de sua formação e sob os impactos que a natureza impõe, a exemplo da análise sobre o
tempo em que este está exposto no ciclo sedimentar, meio de transporte a que foi submetido e
episódios de integração no solo, dentre outros.
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Nesta fase foram separados, com o auxílio de lupa binocular, 100 grãos de areia composta
essencialmente por quartzo de cada amostra, sendo os mesmos classificados quanto ao grau de
esfericidade e arredondamento, além da textura superficial.
A classificação foi realizada com base na tabela de comparação visual de arredondamento e
esfericidade de areia segundo KRUMBEIN & SLOSS (1963) e a classificação textural foi
baseada na classificação de KRUMBEIN & Pettijohn (1938) para fragmentos menores de 2 mm
de diâmetro.

Figura 131 - Gráfico Triangular para Classificação dos Sedimentos
Fonte: Shepard, 1968.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

50

Figura 132 - Apresentação de Resultados pelo Programa ANASED
Fonte: Engesot, 2016.
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c)

Integração e Discussão dos Resultados Obtidos

Ao longo do Quaternário, as planícies costeiras e a plataforma continental foram modeladas por
eventos oscilatórios do nível relativo do mar, configurando o relevo atual. A gênese e a
evolução da Zona Costeira do Ceará estão associadas a essas variações, mas também aos
múltiplos eventos tectônicos ocorridos e aos diferentes litotipos.
A constituição geológica/geomorfológica da área de estudo é representada exclusivamente por
sedimentos inconsolidados de textura areia média (100,0%), com o grau de seleção variando de
moderadamente selecionado (72,72%) a bem selecionado (27,28%).
A assimetria apresentou valores de 0,039 a 0,458 com porcentagens de 45,45% de assimetria
positiva, demonstrando que essas amostras têm uma tendência para os finos, 9,10% de
assimetria negativa, contribuição de mais grosseiros e 45,45% de aproximadamente simétrica,
revelando não haver diferença significativa entre a média e a mediana. Com base na análise dos
dados, constata-se que a relação entre a Média (MD) e Assimetria (Ski) não mostra tendência
a mudança da textura dos grãos.
Quanto ao achatamento das curvas (Cutorsis), as amostras analisadas mostram que os
sedimentos da área variaram de leptocúrtica (37,0%), mesocúrtica (27,5%) e platicúrtica (9,0%)
mostrando que não existe uma boa variação de classes texturais nas amostras, o que implica
numa energia constante do meio. Tal resultado é perfeitamente entendível haja vista que a área
de coleta das amostras está localizada praticamente à beira-mar, sendo submetida a energia
constante do meio.
A análise das curvas de porcentagem acumuladas ressalta que o transporte se deu,
predominantemente, por saltação, processo característico do transporte eólico (vento), que
condiciona a formação das Dunas.
A textura superficial predominante nos grãos de quartzo reflete uma textura polida/fosca, sendo
que as amostras que apresentaram uma superfície polida representam 83,0% do toal, enquanto
que aquelas com grãos foscos e polidos perfazem 17,0%. O transporte eólico resulta numa
textura polida em função dos grãos serem conduzidos por saltação, chocando-se entre si e
criando pequena crateras em forma de “V” na superfície dos grãos.
A análise morfoscópica dos grãos mostra que os sedimentos apresentam variações de subarredondados a arredondados com predominância desses últimos, e de angulosos a
arredondados.
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As análises realizadas permitem identificar na área do empreendimento uma única unidade
geoambiental, com idade Quaternária, constituída por areias quartzosas de textura média,
moderadamente selecionada e apresentando, em sua maioria, grãos polidos reflexo do
transporte eólico, típico na formação de Dunas.
7.1.1.3 Geomorfologia
7.1.1.3.1 Generalidades
A geomorfologia é um importante constituinte ambiental considerado como conhecimento base
para individualizar os sistemas ambientais, proporcionando suporte para estudos e gestão do
ambiente. As formas estudadas e classificadas são formadas em função de diferentes processos
dinâmicos, promovidos por fluxos de matéria e energia (CHRISTOFOLETTI, 1936; ROSS,
2006).
A expressão espacial dos sistemas ambientais é obtida através de um diagnóstico que estabelece
as dimensões de ocorrência de paisagens relativamente homogêneas que possuem similaridade
em sua gênese e processos ambientais. De fato, a paisagem é o principal meio analítico para o
diagnóstico e caracterização da geomorfologia. De acordo com BERTRAND (2004), é
entendida como sendo uma determinada porção do espaço, resultado de uma combinação
dinâmica, composta de elementos físicos, biológicos e antrópicos que reagem dialeticamente,
uns sobre os outros, e fazem da paisagem indissociável, sendo um único conjunto que está em
constante evolução.
A identificação dos processos relacionados à gênese e evolução do relevo está baseado em dois
tipos principais: a morfogênese, que é a atuação de fatores erosivos e/ou deposicionais e a
pedogênese, que constitui ambientes mais estáveis através da fitoestabilização promovida pela
edafização suportada pelo desenvolvimento moderado do solo. TRICART (1977) classifica as
unidades geomorfológicas em função do grau de dinâmica que promove e disseca as formas
dessa unidade, considerando ambientes instáveis, integrades ou intermediários e estáveis de
acordo com o balanço entre morfogênese e pedogênese associados com os processos
formadores de relevos. Tais processos podem definir a vocação de determinados ambientes para
certo tipo de ocupação, além de promover estudos de predição de impactos ambientais.
O estudo da geomorfologia local foi baseado em estudos de campo, observação da paisagem e
dos processos atuantes em cada unidade geomorfológica representativa. Busca, desse modo,
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individualizar as unidades de relevo com base em estudos anteriores de SOUZA (1988, in
FUNCEME, 2009).
Foram utilizadas imagens de satélite Landsat-8 sensor OLI, com bandas previamente
processadas de modo a ressaltar as informações requeridas e com composição R- (banda 4), G
– (banda 3), e B (banda 2) fusionadas com a banda pancromática para obter resolução espacial
de 15 m. Desse modo, foi identificada, com o apoio das campanhas de campo, a estrutura
horizontal da paisagem e definida sua compartimentação e classificação do relevo.
7.1.1.3.2

Área de Influência Direta e ADA do TUP NELOG

No contexto geomorfológico, a unidade presente é a planície litorânea, esta é considerada uma
extensa área de terras baixas e planas situada ao longo do litoral. Trata-se de um sistema
controlado por fluxos de matéria e energia complexos, dando origem a diversas unidades
geomorfológicas (MEIRELES, 2012). Na ADA, fazem parte desta unidade geomorfológica, os
seguintes subsistemas: dunas fixas, dunas móveis, superfície de deflação ativa e superfície de
deflação estabilizada.
As diversas gerações de dunas estão relacionadas com mudanças climáticas, aporte de
sedimento, ventos e morfologia da linha de costa. A fonte de sedimento para a formação de
extensos campos de dunas está relacionada com períodos regressivos (disponibilidade de
sedimento na plataforma interna descoberta) e climas áridos a semiáridos (vento, insolação,
pluviosidade reduzida e baixa umidade), condições ideias para a remobilização dos sedimentos
arenosos (SOUZA, 2007).
O campo de dunas fixas ocorre em porções bem restritas se comparada as dunas móveis. Estas
pertencem a gerações mais antigas de dunas, sendo semi-edafizadas e recobertas por vegetação
do complexo litorâneo. As paleodunas são parcialmente dissipadas e têm suas feições originais
descaracterizadas (SOUZA, 2007). São descontínuas espacialmente, com porte menor e
declividade mais amena se comparada às dunas móveis.
Esta unidade é composta, essencialmente, de areias quartzosas, finas a médias, equigranulares,
homogêneas, brilho vítreo característico de transporte eólico e de coloração branca amarelada
tornando-se um pouco acinzentada à medida em que começa a sofrer processo pedogenético.
Possuem vegetação de porte arbustivo e gramíneo, suportam drenagem e pequenas lagoas
interdunares, reflexo maior da surgência das águas subterrâneas. Este microssistema forma
áreas de acúmulo de água que abastecem os riachos que desembocam no mar. Na ADA, esta
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unidade geomorfológica localiza-se em cotas acima dos 30,0 m e possuem declividade,
predominantemente, ondulada.
O campo de dunas móveis se desenvolve a partir da parte mais externa da praia e estão dispostas
praticamente de forma contínua a retaguarda da faixa praial (Figura 133). Os sedimentos
arenosos estão sobre a Formação Barreiras e acumulam-se na forma de duna. Nesta região
existe um predomínio de dunas em formato de meia lua (barcana). O material que a compõem
é o mesmo da faixa praial, sendo selecionado pelo transporte eólico. Tais sedimentos estão em
constante mobilização e não apresentam processos pedogenéticos. Ressalta-se que a formação
das dunas só é possível onde há um grande estoque de areia disponível para ser movimentada
pelo vento, formando-se onde existe um obstáculo (GUERRA e GUERRA, 2011). No local,
são comuns a presença de dunas Longitudinais e Transversais, apresentando cotas acima dos
20,0 m e declividade, predominantemente, ondulada a forte ondulada.
As feições mistas são marcadas por Dunas Longitudinais e Transversais, com as primeiras
alinhadas no sentido E-SE, conforme o quadrante de ventos (CUNHA, 2009). As Dunas
Transversais possuem formas em crescente e assimétricas, e se dispõem de forma perpendicular
a direção dos ventos. As partes mais arqueadas e sinuosas são desprovidas de solos e vegetação
(FUNCEME, 2009).
Merece destaque ao longo da ADA a ocorrência de Lagoas Interdunares (Figura 134). Estas
áreas também estão associadas ao campo de dunas, mas ocorrem em locais mais rebaixados que
apresentam, por vezes, o afloramento do embasamento ao qual as dunas estão sobrepostas. Em
períodos chuvosos evidenciam a água presente nos campos de dunas, podendo ocorrer o
afloramento do lençol freático com presença de corpos d’água (CEARÁ, 2016).
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Figura 133 – Dunas Móveis
Fonte: EMAB, 2021.

Figura 134 – Lagoas Interdunares
Fonte: EMAB, 2021.
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A planície de deflação, segundo a Lei (estadual) nº 13.796, de 30 de junho de 2006, são
superfícies planas ou ligeiramente inclinadas, que se estendem desde o limite da maré alta até
a base dos campos de dunas. Nestas superfícies predominam a remoção de sedimentos pelos
processos eólicos, com formação de feições residuais. Esta área é de passagem constante de
sedimento arenoso mobilizado pelo transporte eólico. Constituem a maior porção da ADA,
estando divididas em: superfície de deflação ativa e superfície de deflação estabilizada.
A Superfície de Deflação Ativa consiste em áreas de transição ativas, ou seja, áreas com intensa
dinâmica de mobilização de material e presença de pacotes de sedimentos de baixa amplitude.
O que caracteriza esta subdivisão é o fato de não haver vegetação, ou a vegetação existente ser
incipiente e não ter relevância na estabilização dos sedimentos que por ela se mobilizam. Por
ser uma área de movimentação de sedimentos ativa apresenta fragilidade ambiental mais
acentuada e sua ocupação implica em interferência na dinâmica de recarga das dunas associadas
(CEARÁ, 2016). Esta unidade é a de menor representação ao longo da ADA.
Já a Superfície de Deflação Estabilizada se trata de uma subdivisão da unidade de Deflação
caracterizada por um ambiente transicional estabilizado. Não apresenta transição de material,
ou quando apresenta é pouco significativa. Há ocorrência de vegetação consolidada, em geral
herbácea, recobrindo toda área. Caracterizam-se também por evidenciar com mais frequência
o afloramento do lençol freático por meio de áreas alagadas, ocorrendo em geral em períodos
mais chuvosos. Esta unidade é a mais representativa da ADA, estando associada às lagoas
interdunares e à drenagem superficial entre elas.
A área de ocorrência destas duas unidades ocorre ao longo de cotas altimétricas que variam de
5,0 m – 20,0 m e com declive plano, em sua predominância. Todas as unidades geomorfológicas
presentes na ADA são demonstradas na Figura 135.
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Figura 135 - Unidades geomorfológicas presentes na ADA
Fonte: CONASS, 2021.

A erosão marinha modifica todo o litoral e é causada, principalmente, pela ação de três fatores
principais: ondas, correntes marinhas e marés. Essa erosão ocorre tanto nas costas rochosas,
como nas praias arenosas. Neste último, a ação erosiva do mar causa o recuo da mesma,
ocorrendo o transporte de sedimento, sendo removido pelas ondas e transportado lateralmente
pelas correntes litorâneas longitudinais. Os danos causados podem ir desde a destruição das
habitações e infraestruturas humanas, até graves problemas ambientais (CECCARELLI, 2009).
Nas proximidades da ADA, por exemplo, ocorrem pontos de erosão ao longo de estrada
pavimentada que, em certas localidades, encontra-se coberta por sedimentos (Figura 136). Estas
áreas merecem atenção no sentido de procurar retardar ou solucionar o problema.
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Figura 136 - Localidades com pontos erosivos ao longo da estrada, fora da poligonal do
empreendimento.
Fonte: CONASS, 2021.

7.1.1.3.3

Área de Influência Indireta do TUP NELOG

As compartimentações de relevo da Área de Influência Indireta do empreendimento ora em
análise foram divididas de acordo com os critérios adotados em FUNCEME (2009), onde foram
classificadas em dois tipos:
•

Ambientes agradacionais - Planície Litorânea, Planícies Ribeirinhas e Planície Lacustre
e Flúvio-lacustre; e

•

Ambientes denudacionais - Tabuleiros Pré-litorâneos e Depressão Sertaneja do ChoróPacotí.

A Figura 137 mostra as unidades geomorfológicas presentes na Área de Influência Indireta do
empreendimento ora em análise, cujas descrições são apresentadas nos itens a seguir. .
➢ Planície Ribeirinha
A Planície Ribeirinha é formada pela junção do leito regular e do leito menor do rio, sendo
identificada topograficamente como uma área declinada em direção ao canal principal (Figura
138). Os processos que ocorrem nesta planície são predominantemente de deposição, onde é
compartimentado um relevo plano moldado na paisagem pela deposição de sedimentos silto-

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

59

argilosos condicionados pela ocupação das águas no período chuvoso e o recuo destas no
período seco.
A inundação periódica dessa unidade de relevo favorece localmente a pequenos cultivos
associados aos Neossolos Flúvicos, que se dispõem próximos ao leito do rio de modo a
participar da dinâmica de deposição de parte dos sedimentos trabalhados pela dinâmica fluvial.

Figura 137 - Geomorfologia da Área de Influência Indireta do TUP NELOG
Fonte: Engesof, 2016; Adaptado por EMAB, 2021.
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Figura 138 - Planície Ribeirinha do Rio Gereraú.
Fonte: Engesoft, 2016.

Ressalta-se que, as inundações periódicas ou extraordinárias, também, podem causar prejuízos
socioeconômicos em áreas ocupadas que adentram e/ou soterram a Planície de Ribeirinha.
➢ Planície Lacustre e Planície Flúvio-Lacustre
Na Área de Influência Indireta do TUP NELOG são identificados dois tipos de planícies que
formam sistemas semelhantes do ponto de vista morfológico: as planícies lacustres e flúviolacustres. Nestas predominam o processo de deposição de sedimentos transportados pela erosão
hídrica, sendo que esse processo resulta em relevos marcados na paisagem por rebaixamento
em relações às áreas circunvizinhas.
A Planície Lacustre é uma unidade de relevo característica de ambientais lênticos, inseridos em
relevo plano onde o nível estático (lençol freático), aflora periodicamente ou mesmo atribui
perenidade ao corpo hídrico. É, portanto, um ambiente dinâmico que apresenta uma porção
periodicamente inundada na quadra chuvosa refletindo as condições de acentuada sazonalidade
climática. Na área do estudo podem ser identificadas várias pequenas lagoas, sendo mais
expressiva em termos geográfico a Lagoa do Gereraú (Figura 139 e Figura 140).
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Figura 139 - Lagoa do Gereraú – Planície Figura 140 - Lagoa do Gereraú – Planície
Lacustre.
Lacustre.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

As Planícies Flúvio-lacustres são identificadas pela dinâmica mista e por associação de
ambiente lótico e lêntico. Nas áreas costeiras, essa unidade de relevo está associada
geneticamente a rios que foram barrados por processos naturais, formando uma superfície de
espalhamento da água. Na área do estudo essa dinâmica pode ser observada no caso do Lagamar
do Cauípe que foi formado pelo barramento da foz do rio Cauípe pela migração das dunas.
A Planície Flúvio-lacustre do Lagamar do Cauípe possui dimensões alongadas de disposição
N-S, com relevo plano suavemente inclinado gerado pela deposição de sedimentos siltoargilosos resultantes de transporte hídrico (Figura 141 eFigura 142). Nessa área, o vale possui
configuração aberta e assimétrica onde a oscilação do nível freático e a entrada de água pelo
sistema fluvial promovem inundações sazonais e o consequente espalhamento das águas. Tal
dinâmica promove ambientes com acúmulo de sais, que geram solos argilosos com limitações
texturais e toxicidade para vários tipos de culturas agrícolas, sendo que nessas áreas é frequente
a prática do extrativismo vegetal da carnaúba, espécie bem adaptada a esse ambiente.

Figura 141 - Lagamar do Cauípe - Planície Figura 142 - Lagamar do Cauípe - Planície
Flúvio-Lacustre.
Flúvio-Lacustre.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.
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➢ Planície Litorânea
A Planície Litorânea é área de intensa interação entre o ambiente marinho e continental.
Caracteriza-se por apresentar uma série de unidades de relevos que podem ser subcompartimentados. Na área estudada a planície litorânea se dispõe de maneira contínua
bordejando o litoral, sendo composta pelas seguintes unidades de relevo: Faixa de praia,
Superfície de deflação, Dunas Móveis, Dunas Fixas e Paleodunas, essas ultimas posicionadas
mais adentradas no continente fazendo limite com os tabuleiros da Formação Barreiras.
A Faixa de Praia é formada por acumulação de sedimentos marinhos apresentando aclives
suaves na alta praia em direção ao campo de Dunas Frontais (CUNHA, 2009). Configuram-se
como áreas fonte de sedimentos ativados pela ação eólica. A Superfície de Deflação ocorre
após o campo de Dunas Frontais, caracterizando-se por abrigar colonização por vegetação
pioneira, que fixam parcialmente os sedimentos. Todavia, atuam basicamente como áreas de
transição de sedimentos que possuem como destino o campo de Dunas Móveis situado após a
Superfície de Deflação.
O campo de Dunas Móveis apresenta-se posicionado logo após a superfície de deflação,
distando da linha da costa cerca de 0,9km. As feições superficiais das dunas se configuram
como longitudinais e transversais a direção dos ventos predominantes de NE-SE.
As Dunas Fixas e Paleodunas, por sua vez, adentram ao continente se sobrepondo à Formação
Barreiras. Apresentam condições fitoecológicas mais estáveis, com o aparecimento de um
horizonte A, decorrente da estabilização de sedimentos e consequente incorporação da matéria
orgânica, permitindo o desenvolvimento de solo mais profundo. Nos casos de processo de
edafização mais intenso são formadas as Paleodunas. As Dunas Fixas e Paleodunas se
constituem nas porções limítrofes da Planície Litorânea ao se adentrar no continente. Todavia
a delimitação deste limite é complexa haja vista a ocorrências de dunas dissipadas muitas vezes
individualizadas.
➢ Tabuleiros Pré-Litorâneos
Os Tabuleiros Pré-litorâneos são caracterizados como relevos estruturais, refletindo as
características genéticas da geologia como áreas de depósitos terrígenos. SOUZA (1988), os
configura como glacis de deposição, suavemente ondulados e declinados em direção à linha de
costa. Na área de estudo os Tabuleiros apresentam maior extensão territorial na parte central,
onde há maior dimensão dos interflúvios, apresentando relevos planos, de vertentes suavemente
inclinadas, com desníveis máximos de 10 m. Apresentam predominância de processos
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agradacionais moderados causados por erosão laminar difusa em direção aos vales fluviais. Na
Área de Influência Indireta do empreendimento ora em análise os Tabuleiros Pré-litorâneos
subdividem-se em:
•

Tabuleiros arenosos, com predominância de sedimentos arenosos de cores
esbranquiçadas, com variação textural fina a plana compostos por solos arenosos,
revestidos por vegetação arbóreo-arbustiva densa (FUNCEME, 2009); e

•

Tabuleiros Areno-argilosos, com solos majoritariamente argilosos revestidos por
vegetação e predominância de sedimentos areno-argilosos de cores avermelhadas e
cremes (SOUSA, 1988).

Os processos morfodinâmicos ativos são predominantemente de baixa intensidade, porém, usos
inapropriados do solo podem causar aumento da intensidade de erosão. A FUNCEME (2005)
definiu esse tipo de ambiente, baixo a moderadamente instáveis, que podem resultar no aumento
de processos erosivos.
➢ Depressão Sertaneja
A Depressão Sertaneja é definida como um depressão relativa inter-planáltica a qual se dispõe
na região interiorana apresentando relevos suave ondulados, pontilhados por enclaves de
maciços residuais (AB’SABER, 2003). Na área do estudo a Depressão Sertaneja dista cerca de
9,8 km da linha de costa, sendo a transição desta com os Tabuleiros Pré-litorâneos
topograficamente imperceptível (Figura 143).
A Depressão Sertaneja caracteriza-se por apresentar relevos dissecados e aplainados por
processo de pediplanação, além do predomínio de solos rasos a pouco profundos e pedregosos.
Este geosistema é considerado de baixa suceptibidade ambiental, no entanto a superexploração
e consequente retirada da vegetação nativa pode resultar em aumento gradativo da erosão e
remoção dos horizontes superficiais do solo causando processo de degradação ambiental
acentuada nessa unidade.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

64

Figura 143 - Depressão sertaneja na Área de Influência Indireta do empreendimento.
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.1.4 Geofísica
7.2.1.1.1

Características da área de estudo

A área é composta por depósitos sedimentares quaternários (depósitos eólicos litorâneos) e
terciários, sendo esse último componente representado pela Formação barreiras (Figura 144).
Os depósitos eólicos são caracterizados por dunas móveis,constituindo as praias atuais. Neste
grupo, são inclusas areias quartzosas, de granulometria que varia bastante, sendo bem
classificadas, em corpos maciços ou com partes exibindo arranjos estratiformes, onde ocorrem
leitos mais escuros com concentrações de minerais pesados.
As rochas terciárias do Grupo Barreiras são configuradas como a porção de indiviso do grupo,
apresentando arenitos argilosos, com matriz argilo-caulinítica, com cimento argiloso e
ferruginoso.
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Figura 144 – Geologia Simplificaca da área de estudo e localização dos pontos de estudo
(SEV’s)
Fonte: Geoscan, 2021.

Para estudo do local foi aplicado o método de eletrorresistividade, onde as aquisições foram
realizadas por meio da técnica de Sondagem Elétrica Vertical (SEV) que, de forma simples,
consiste em uma investigação vertical (pontual), ou seja, em profundidade, das variações de
resistividade elétrica.
As aquisições geofísicas em campo foram realizadas com o Eletrorresistivímetro CC/CC
modelo CDC 1000/12R2A da CTRLTECH, através do arranjo Schlumberger. Para a etapa de
análise dos dados foram utilizados os softwares EathImager 1D, bem como o Surfer, versão
13, da Golden Software.
Ao todo, para a área em questão, foram realizadas 3 (três) sondagens geofísicas 1D de
resistividade elétrica (Tabela 31), as quais apresentaram uma abertura AB de 300,0 metros.
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Tabela 31 - Sondagens elétricas realizadas na área de estudo
COORDENADAS UTM
SEV’S

SEV 01

INVESTIGAÇÃO (M)
E (M)

N (M)

522093,05
522931,51
523425,74

9605555,54
9604777,88
9603942,03

SEV 02
SEV 03
Fonte: Geoscan, 2021.

7.2.1.1.2

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE

75
75
75

Aspectos metodológicos

A resistividade pode ser definida como a dificuldade que um material impõe à passagem de
corrente elétrica. Essa propriedade pode variar muito de um material para outro, por exemplo,
materiais muito compactados apresentam uma resistividade geralmente alta, no entanto, se
apresentarem muitas fraturas, esses espaços podem ser preenchidos por água e os sais
dissolvidos nessa água aumentarão a condutividade, diminuindo a resistividade do mesmo.
O método da Eletrorresistividade consiste na injeção de uma corrente elétrica (I) na superfície
de um terreno, através de dois eletrodos chamados de A e B, e na medição, realizada por outro
par de eletrodos chamados de M e N, da diferença de potencial gerada (ΔV). Através das leituras
dos potenciais e da corrente elétrica injetada no solo, obtida por um mili-amperímetro ligado à
fonte, pode-se assim obter informações sobre a distribuição da resistividade elétrica abaixo da
superfície. A Figura 145 mostra a locação dos pontos de análise.
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Figura 145 – Localização dos pontos de análise.
Fonte: Geoscan, 2021.

7.2.1.1.3

Técnica e Arranjo

As aquisições foram realizadas através da técnica de Sondagem Elétrica Vertical (SEV),
possibilitando analisar a variação de resistividade em profundidade. Para tal, assume-se que a
composição da subsuperfície é composta por camadas planas e horizontais com espessuras
constantes.
Neste tipo de técnica se utiliza um arranjo composto por quatro eletrodos, sendo dois de injeção
de corrente (A, B) e dois de medidas de potencial, ou eletrodo de recepção (M, N). Sempre
haverá acréscimo na separação dos eletrodos de injeção de corrente a fim de aumentar a
profundidade de investigação, podendo os eletrodos de recepção serem mantidos na mesma
posição ou não, a depender do tipo de arranjo escolhido para a execução do trabalho. Sua
execução é preferencial quando o terreno é relativamente plano ou suavemente ondulado,
porque dessa maneira acredita-se que as camadas geológicas estejam dispostas de maneira
horizontal ou sub-horizontal.
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Utilizou-se o arranjo Schlumberger para obtenção dos dados das 3 SEV’s, onde o aumento na
distância entre os eletrodos de corrente (AB) faz com que a corrente elétrica passe por níveis
cada vez mais profundos (Figura 146).

Figura 146 – Configuração do arranjo Sclumberger.
Fonte: Modificado de Dentith e Mudge (2014).

7.2.1.1.4

Processamento dos dados

Após as etapas de campo, iniciou-se a rotina de organização e processamento dos dados de
acordo com os procedimentos recomendados para cada um dos softwares utilizados, permitindo
assim o desenvolvimento do produto associado às interpretações realizadas.
Ao inserir o dado no software adequado, o resultado pode ser mostrado como um furo, as quais
refletem uma representação gráfica unidimensional da variação de resistividade aparente em
subsuperfície. Para se conhecer os valores de resistividade verdadeira realiza-se o procedimento
de inversão geofísica, e, para avaliar o grau de ajuste, utiliza-se o erro médio quadrático (RMS)
entre a resposta final e dados brutos (dados adquiridos em campo). No processo de inversão é
possível transformar as respostas indiretas em um resultado direto, gerando modelos
geoelétricos para a região. Assim, os valores de resistividade aparente obtidos são
transformados em valores de resistividade verdadeira, e os valores de abertura dos eletrodos
são convertidos em profundidade de investigação. Foram utilizados para o processamento e
interpretação os softwares: Microsoft Office Excel, para a organização dos dados adquiridos em
campo; ArcGIS, para a criação de um SIG do projeto; EarthImager 1D, para a realização do
processo de inversão das sondagens adquiridas em campo; e o Surfer, para uma visualização
dos dados interpretados mais detalhada.
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7.2.1.1.5

Resultados obtidos

A seguir serão apresentados os resultados obtidos através do processamento e interpretação dos
dados geofísicos. Para uma melhor visualização e entendimento dos destes, na Figura 5 é
possível observar um demonstrativo de análise dos dados (este não associado ao levantamento
em questão).
Na Figura 147 podemos observar no gráfico os dados da resistividade aparente, ou seja, os
dados adquiridos em campo (pontos pretos) sem nenhum tratamento matemático, a curva
teórica de ajuste das resistividades (linha vermelha), e os dados das resistividades verdadeiras
com suas respectivas camadas (linha azul), também é apresentado um modelo de resistividade
em camadas realçando as profundidades atingidas e o valor da resistividade de cada faixa.

Figura 147 – Localização dos pontos de análise.
Fonte: Geoscan, 2021.

As sondagens realizadas no projeto em questão tiveram uma abertura de 300,0 metros de AB
(eletrodos de corrente), investigando uma profundidade máxima teórica na ordem de 75,0 m.
Conforme já citado, foram realizadas 3 SEV’s na área de estudo, as quais apresentaram, de um
modo geral, uma boa correlação lateral, possibilitando a descrição de camadas geoelétricas
distintas.
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7.2.1.1.6

Inversões geofísicas

 Sondagens Elétricas Verticais 01 e 02
Nas SEVs 01 e 02, por exemplo (Figura 148 e Figura 149), foram identificadas, em ambas,
cinco camadas distintas, as quais podem ser classificadas em três (3) ambientes geoelétricos, a
saber:
i.

Ambiente superficial resistivo com espessura reduzida variando entre 9,91 metros
(SEV01) e 11,31 metros (SEV02). Para este, foram agrupadas três camadas distintas, as
quais apresentam valores mínimos na ordem de 193 ohm.m;

ii.

Ambiente de baixa resistividade e que apresenta espessuras elevadas (superior à 30,0
m), apresentando uma resistividade média de 29 ohm.m, o que pode ser associado,
possivelmente, a presença do nível estático;

iii.

Ambiente resistivo, com valores de resistividade variando entre 210 ohm.m (SEV01) e
629 ohm.m (SEV02), sendo possivelmente associado com rochas do embasamento
cristalino.

Figura 148 – Sondagem Elétrica Vertical 01. Detalhes das etapas de processamento,
inversão e modelagem, apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e
resistividades obtidas. RMS de 6,57%.
Fonte: Geoscan, 2021.
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Figura 149 – Sondagem Elétrica Vertical 02. Detalhes das etapas de processamento,
inversão e modelagem, apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e
resistividades obtidas. RMS de 8,56%.
Fonte: Geoscan, 2021.

 Sondagem Elétrica Vertical 03
Já na SEV 03 (Figura 150) foram identificadas quatro camadas distintas e estas, por sua vez,
podem ser agrupadas em três (3) ambientes geoelétricos, sendo eles:
i.

Ambiente superficial altamente resistivo, sendo constituído por duas camadas distintas,
apresentando valores mínimos na ordem de 3.300 ohm.m;

ii.

Ambiente de baixa resistividade, com valores na ordem de 148 ohm.m e espessura
média de 40 metros. Tais valores do parâmetro de resistividade podem ser associados,
possivelmente, a presença do nível estático;

iii.

Ambiente de baixa resistividade, com valor médio de 120 ohm.m, possivelmente
associado com a presença de rochas do embasamento muito alteradas e/ou fraturadas,
uma vez que ocorre uma redução nos valores em relação ao ambiente anterior.
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Figura 150 – Sondagem Elétrica Vertical 03. Detalhes das etapas de processamento,
inversão e modelagem, apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e
resistividades obtidas. RMS de 7,33%.
Fonte: Geoscan, 2021.

7.2.1.1.7

Discução e resultados

A partir dos resultados obtidos através do método de eletrorresistividade e análise das
informações de geologia da região, pode-se determinar que as diferentes camadas geoelétricas
podem ser relacionadas a diferentes materiais/litotipos, a saber:
i.

As zonas superficiais altamente resistivas podem ser associadas com a presença de
material arenoso inconsolidado e insaturado em água. Por apresentarem um menor grau
de compactação, seus espaços vazios encontram-se preenchidos por ar (altamente
isolante), provocando, assim, tais respostas. Contudo, se algumas porções estiverem
úmidas, por exemplo, os valores tendem a reduzir;

ii.

Já a porção pouco resistiva (ou seja, altamente condutiva) pode ser correlacionada,
possivelmente, com a presença de sedimentos arenosos saturados em água, uma vez que
esta tende a provocar menores valores de resistividade (SEV03, por exemplo). À
proporção que este é mesclado com outros (materiais argilosos, por exemplo), os valores
reduzem (SEV01 e 02). A argila é um material semicondutor no meio geológico,
apresentando naturalmente um teor de umidade bem mais elevado em comparação dos
demais materiais, justificando, assim, seus baixos valores de resistividade (na ordem de
20 ohm.m, por exemplo). Esses sedimentos podem ser oriundos tanto de unidades
sedimentares, como representar porções altamente alteradas do topo do embasamento
cristalino (este último na porção mais basal da camada);
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iii.

As regiões resistivas em maiores profundidades podem ser relacionadas com a presença
de rochas cristalinas (conhecidas como rochas duras), que se caracterizam por
apresentam uma maior resistência mecânica e quando esta são sãs e/ou pouco alteradas,
apresentam elevados valores. Todavia, se as mesmas apresentarem descontinuidades
(como fraturas) ou estiverem alteradas (saprólito), a água pode preencher os espaços
vazios, reduzindo os valores de resistividade de forma significativa (possível caso da
SEV03).

A Figura 151 representa a interpretação para as três SEVs realizadas, todavia, é importante citar
que tais dados são baseados em informações indiretas (geofísicas). Ao correlacionar com as
unidades geológica, podemos inferir que: i) a porção superficial corresponde aos sedimentos da
unidade Dunas, os quais podem estar insaturados em algumas porções e úmido em outras; ii) a
intermediária pode ser relacionada a Formação Barreiras, assim como porções altamente
alteradas do topo do embasamento cristalino (nas porções mais basais da camada); iii) enquanto
estrato mais profundo, pode ser atribuído ao embasamento cristalino (com porções variando
entre inalteradas e/ou pouco alteradas/fraturadas a muito alteradas/fraturadas).

Figura 151 – Correlação das unidades geoelétricos com a geologia da região.
Fonte: Geoscan, 2021.
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A fim de corroborar com as informações interpretadas, foram verificados dados de poços
tubulares existentes na região adjacente da área de estudo, estes disponíveis no Sistema de
Informações de Água Subterrânea (SIAGAS), de responsabilidade do Serviço Geológico do
Brasil - CPRM. Grande parte dos poços próximos não apresentavam informações referente ao
perfil construtivo, todavia, alguns poços com os nºs 2300027665 (Coordenadas UTM:
9604325/518848) e 2300027666 (coordenadas UTM: 9604681/519596), localizados a 2,62 km
e 3,46 km, respectivamente da SEV01, possuíam informações, as quais são apresentadas na
Figura 152.
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Descrição Litológica:

Poço A – nº 2300027665
•
•
•

De 0 a 17 metros: areia fina;
De 17 a 21 metros: areia média
De 21 a 36 metros: rochas
intemperizadas e decompostas

Poço B – nº 2300027666
•
•
•

De 0 a 18 metros: areia fina;
De 18 a 23 metros: areia
grossa;
De 23 a 37 metros: rochas
intemperizadas
e
decompostas.

Figura 152 – Poços SIAGAS. a) poço nº 2300027665 e b) poço nº 2300027666.
Fonte: SIAGAS, 2021.
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Apesar de tais dados representarem profundidade inferiores as investigadas no projeto em
questão, estes sevem para balizar, de uma certa forma, os resultados obtidos.
Por meio da metodologia de Eletrorresistividade (técnica de Sondagem Elétrica Vertical) foi
possível inferir diversos itens, por exemplo: i) espessuras e profundidades das diferentes
camadas existentes; ii) zonas altamente condutivas associadas, possivelmente, com a presença
de água, assim como material argiloso; iii) a possibilidade de existir rochas do embasamento
cristalino

variando

entre

inalteradas

e/ou

pouco

alteradas/fraturadas

a

muito

alteradas/fraturadas, as quais podem apresentar água em seus interstícios.
O Relatório de Levantamento Geofisico pode ser encontrado no TOMO V – ANEXO XVII –
LEVANTAMENTO GEOFÍSICO.
7.1.1.4 Pedologia
7.2.1.1.8

Aspectos Pedológicos da ADA

O solo ao longo da ADA é reflexo direto dos aspectos litológicos, do relevo, aspectos
hidroclimáticos, bem como da presença ou ausência de cobertura vegetal. Neste caso, a unidade
presente é a do Neossolo Quartzarênico.
Esses solos são constituídos basicamente por areias quartzosas em porcentagem de 95% ou
maior. Outros minerais que compõem esses solos são a calcedônia e a opala. Não há contato
lítico dentro dos primeiros 50 cm de profundidade e o caráter arenoso deve manter-se até pelo
menos 150 cm a partir da superfície, podendo chegar até o contato lítico (EMBRAPA, 2006).
A retenção de água por esses solos, bem como sua fertilidade é muito baixa, há o elevado risco
de contaminação de águas subterrâneas e impedimento a mecanização. São ambientes muito
usados para retirada de areia com destino a construção civil (MARQUES et al., 2014).
De maneira geral, o Neossolo Quartzarênico da ADA apresenta as seguintes características, do
ponto de vista de sua granulometria: areia fina a média, pouco a medianamente compacta,
(amarela); areia fina, medianamente a muito compacta (branca); areia fina a média, pouco
compacta a compacta (cinza); areia fina a média com cascalho, compacta (branca); areia
argilosa, compacta, variegada (cinza/amarela); e argila siltosa pouco arenosa, muito rija a dura,
variegada (cinza/amarelo).
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A presença de áreas com presença de material mais argiloso se deve ao fato de que tais unidades
pedológicas encontram-se sobre outros compartimentos geomorfológicos, como os Tabuleiros
Pré-litorâneos.
Ao longo da ADA também não ocorre pedregosidade e rochosidade. Os solos são bem drenados
e apresentam como material originário os sedimentos (Figura 153 e Figura 154). Sua
distribuição se dá em relevos que vão de suave ondulado a ondulado.

Figura 153 - Perfil 01 - Trincheira onde se Figura 154 - Perfil 01 – Local onde foi
tem a presença de Neossolo Quatzarênico aberta a trincheira na ADA do TUP
Órtico típico na ADA do TUP NELOG.
NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.1.4.1

Descrição Morfológica dos Perfis de Solo da ADA

A área do empreendimento ora em análise encontra-se integralmente sobre Neossolos
Quatzarênicos Órticos típicos (Figura 155). São solos pouco desenvolvidos, em virtude da
própria natureza refratária do material quartzoso, resultante da pouca evolução pedogenética.
Apresentam sequência de horizontes A-C, sem contato lítico dentro de 50,0 cm de
profundidade, textura arenosa ou francoarenosa nos horizontes, pelo menos até a profundidade
de 150,0 cm a partir da superfície do solo. Tem nas frações areia grossa e areia fina 95,0% ou
mais de quartzo, sendo praticamente ausente os minerais primários alteráveis, sendo facilmente
intemperizáveis. São solos excessivamente drenados. A denominação Órticos típicos revela que
as drenagens não apresentam restrição ao uso e manejo.
O estudo pedológico executado na área da ADA do empreendimento objetivou a obtenção de
dados sobre as características dos solos aí presentes no campo morfológico, bem como a
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classificação destes. Constou da abertura de trincheiras para descrição pedológica e coleta de
amostras de solos para análises laboratoriais. Apresenta-se a seguir as características locais,
bem como a descrição morfológica e os resultados das análises fisíco e químicas efetuadas nas
amostras de solo coletadas nas duas trincheiras abertas na ADA do empreendimento:

Figura 155 - Pedologia da ADA do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

a) Perfil 01
A localização e as características locais do ponto onde foi aberta a trincheira para análise do
solo pertinente ao Perfil 01, bem como a classificação do solo encontram-se abaixo
discriminadas, podendo a referida trincheira ser visualizada nas Figura 153 e Figura 154. As
Tabela 32 e Figura 156, por sua vez, mostram a descrição morfológica do Perfil 01 e os
resultados das análises físicas e quimicas efetuadas nas amostras coletadas.
•

Classificação SiBCS – Neossolo Quatzarênico Órtico típico – Rqo;

•

Localização, município, estado e coordenadas – Pecém (CE), coordenadas UTM
9604946 Sul e 522648 Oeste, Datum SAD 69;

•

Altitude – 15,0 - 20,0 m;
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•

Situação, declividade e cobertura vegetal sobre o perfil – Descrito e coletado através
de escavação de trincheira com 60 cm de profundidade e trado holandês até 150cm de
profundidade;

•

Litologia – Sedimentos arenosos;

•

Geologia – Dunas;

•

Cronologia – Quaternária;

•

Material originário – Sedimentos;

•

Pedregosidade – Não pedregoso;

•

Rochosidade – Não rochoso;

•

Relevo local – Ondulado;

•

Relevo regional – Ondulado;

•

Erosão – Não aparente;

•

Drenagem – Excessivamente drenado;

•

Vegetação – Pioneira psamófila;

•

Uso atual – Pastagem natural;

•

Clima – Tropical quente e úmido (Aw’).

Tabela 32 - Descrição Morfológica – Perfil 01
HORIZONTE

LIMITES DOS
HORIZONTES

DESCRIÇÃO

A

0-5 cm

Amarelo-claro-acinzentado (2,5Y 8/4, seca) e Amarelo-oliváceo
(2,5Y 4/4, úmida); textura arenosa; granular média; muito
poroso; muitas raízes finas, comuns média, fasciculares; solta;
não plástica; não pegajosa; transição plana e clara.

AC

5-16 cm

Bruno-oliváceo-claro (2,5Y 6/3, seca) e Amarelo-claroacinzentado (2,5Y 4/3, úmida); textura arenosa; granular média;
muito poroso; muitas raízes finas, comuns média, fasciculares;
solta; não plástica; não pegajosa; transição plana e abrupta.

C

16-150cm

(2,5Y 7/6, seca) e (2,5Y 5/6, úmida); textura arenosa; granular
média; muito poroso; raras raízes finas, poucas médias,
fasciculares; solta; não plástica; não pegajosa; transição plana e
abrupta.

Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 156 - Análise Física e Química – Perfil 01
Fonte: Engesoft, 2016.

b) Perfil 02
A localização e as características locais do ponto onde foi aberta a trincheira para análise do
solo pertinente ao Perfil 02, bem como a classificação do solo encontram-se abaixo
discriminadas, podendo a referida trincheira ser visualizada nas Figura 157 e Figura 158. As
Tabela 33 e Figura 159, por sua vez, mostram a descrição morfológica do Perfil 02 e os
resultados das análises físicas e quimicas efetuadas nas amostras coletadas.
•

Classificação SiBCS – Neossolo Quatzarênico Órtico típico – Rqo;

•

Localização, município, estado e coordenadas – Pecém (CE), coordenadas UTM
9604434 Sul e 523204 Oeste, Datum SAD 69;

•

Situação – Descrito e coletado através de escavação de trincheira com 60 cm de
profundidade e trado holandês até 150cm de profundidade;

•

Altitude – 28,0m;

•

Litologia – Sedimentos arenosos;

•

Geologia – Dunas;

•

Cronologia – Quaternária;

•

Material originário – Sedimentos;

•

Pedregosidade – Não pedregoso;

•

Rochosidade – Não rochoso;

•

Relevo local – Suave ondulado;

•

Relevo regional – Ondulado;

•

Erosão – Não aparente;
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•

Drenagem – Excessivamente drenado;

•

Vegetação – Pioneira psamófila;

•

Uso atual – Pastagem natural;

•

Clima – Tropical quente e úmido (Aw’)

Figura 157 - Perfil 02 - Trincheira onde
se tem a presença de Neossolo
Quatzarênico Órtico típico na ADA do
TUP NELOG.

Figura 158 - Perfil 02 – Local onde foi
aberta a trincheira na ADA do TUP
NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Tabela 33 - Descrição Morfológica – Perfil 02
HORIZONTE

LIMITES DOS
HORIZONTES

DESCRIÇÃO

A

0-5 cm

Amarelo-claro-acinzentado (2,5Y 7/3, seca) e Brunoamarelado-claro (2,5Y 6/4, úmida); textura arenosa;
granular média; muito poroso; poucas raízes finas,
comuns médias, fasciculares; solta; não plástica; não
pegajosa; transição plana e abrupta.

C1

5-28 cm

Cinzento-claro (2,5Y 7/2, seca) e Bruno-oliváceo-claro
(2,5Y 5/3, úmida); textura arenosa; granular média; muito
poroso; raras raízes finas, comuns médias, fasciculares;
solta; não plástica; não pegajosa; transição plana e
abrupta.
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HORIZONTE

LIMITES DOS

DESCRIÇÃO

HORIZONTES

C2

28-150cm

Cinzento-brunado-claro (2,5Y 6/2, seca) e Brunoamarelado-claro (2,5Y 6/3, úmida); textura arenosa;
granular média; muito poroso; comuns raízes médias,
fasciculares; solta; não plástica; não pegajosa; transição
plana e abrupta.

Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 159 - Análise Física e Química – Perfil 01
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.1.4.2 Pedologia das Áreas de Influência Direta e Indireta do Empreendimento
O estudo realizado teve como referências o Mapa Exploratório-Reconhecimento de Solos do
Estado do Ceará elaborado pela SUDENE, em meados de 1967, além de estudos acadêmicos
realizados na região do Pecém. Foram realizadas excursões de campo tendo como objetivo a
observação in situ da ocorrência dos solos em determinados tipos de unidade geoambientais.
Na Área de Influência Direta do empreendimento foi identificada apenas a ocorrência de
Neossolos Quartzarênicos associados aos campos de dunas, a superfície de deflação e a faixa
de praia. Já na Área de Influência Indireta foram identificadas as seguintes classes de solos:
Neossolos Quartzarênicos, Neossolos Litóticos, Planossolos Solódicos e Argissolos, conforme
pode ser visualizado na Figura 161.
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➢ Neossolos Litólicos
Os Neossolos são solos com pouco desenvolvimento pedogenético, com horizonte A
frequentemente de 5 a 20 cm de profundidade até o contato com a rocha matriz ou sedimentos.
São, portanto, desprovidos de Horizonte B.
Os Neossolos Litólicos são solos pouco espessos com horizonte A fraco e espessura menor que
5 cm ou com moderadas profundidades, apresentando-se em ambos os casos com pouco
acréscimo de matéria orgânica (IBGE, 2007). As características climáticas ou biofísicas locais
contituem os fatores limitantes a incorporação de matéria orgânica neste tipo de solo
(EMBRAPA, 2006). Apresentam-se na Área de influência Indireta do empreendimento ora em
análise com forte pedregosidade, com contato lítico fragmentário a cerca de 30,0 cm (Figura
160).

Figura 160 - Neossolos Litólicos presentes na AII do empreendimento.
Fonte: Engesoft, 2016
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Figura 161 - Pedologia das Áreas de Influência Direta e Indireta do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

➢ Neossolos Quartzarênicos
Os Neossolos Quartzarênicos são solos bem drenados típicos de ambientes costeiros com alta
disponibilidade de sedimentos quartzosos. Apresentam textura arenosa ou francoarenosa em
todos os horizontes, apresentando sequência A-C (EMBRAPA, 2006). São os solos mais
representativos da área estudada, ocorrendo associado a planície litorânea (campos dunas,
superfície de deflação e faixa de praia) ou recobrindo áreas do Tabuleiro Pré-litorâneo.
Correspondem na antiga classificação dos solos as denominadas Areias Quarzosas Marinhas e
Areias Quatzosas Distróficas.
A limitação de uso desse solo se dá por seu caráter distrófico com baixa disponibilidade de
nutrientes e saturação por base < 50,0%. O uso desse solo sem o devido manejo adequado pode
resultar na reativação de processos de erosão eólica devido à fraca coesão das estruturas
granulares presentes (Figura 162).
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Figura 162 - Neossolo quartzarênico sob duna dissipada.
Fonte: Engesoft, 2016.

➢ Neossolos Flúvicos Psamíticos
Os Neossolos Flúvicos são solos azonais, providos pela dinâmica de sedimentos aluviais,
possuindo, portanto, textura altamente variável dispostas em fácies de deposição. Encontramse na área do estudo associados as várzeas dos rios Cauípe e Gereraú. Possuem horizonte A
fraco, com coloração esbranquiçada, seguido por uma sequencia de materiais diferenciados
entre si e depositados com profundidades superiores a 150,0 cm (CUNHA, 2009). São solos
moderadamente profundos a muito profundos, de fertilidade natural alta, com drenagem
moderada a imperfeita, sem problemas de erosão, mas com riscos peródicos de
inundação.Apresentam bom potencial para a agricultura, não sofrendo maiores restrições ao
seu uso (Figura 163).

Figura 163 - Neossolos Flúvicos psamíticos explorados com pequenos cultivos.
Fonte: Engesoft, 2016.
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➢ Argissolos
Os Argissolos são um grupo de solos providos de horizonte B textural, o qual apresenta sua
gênese ligada ao processo de podzolização, que é o acúmulo de argila e material orgânico
mineralizado em colóides no horizonte B. Possui moderada profundidade e saturação por base
< 50%.
Na área do estudo encontra-se vinculado ao domínio dos Tabuleiros Pré-litorâneo ocorrendo
em material predominantemente arenoso-argiloso. Apresentam cores acinzentadas na maior
parte dos primeiros 100,0 cm do horizonte B, com matiz 7,5YR ou mais amarelo (EMBRAPA,
2006).
São solos bem drenados, com textura favorável a prática agrícola, apresentando como limitação
a sua baixa fertilidade natural. São solos pouco susceptíveisl a erosão devido seu caráter arenoso
e relevo aplainado (Figura 164).

Figura 164 - Argissolo acinzentado com transição gradual pouco perceptível entre os
horizontes.
Fonte: Engesoft, 2016

➢ Planossolo Háplico
Os Planossolos constituem solos minerais mal ou imperfeitamente drenados, com horizonte B
plânico e transição abrupta abaixo do horizonte A ou E. O horizonte B plântico é marcado por
concentrações de argila de alta atividade, apresentando estrutura colunar ou prismática (IBGE,
2007).
Ocorrem em relevos planos associados as áreas de planícies lacustres, fluvio-lacustre e fluviais,
estando sujeito a oscilações do nível freático, que geralmente incorpora ao horizonte Bt um
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padrão mosqueado ou variegado de cores avermelhadas devido a sucessivas fases de oxidação
e redução do ferro. A variação e transição entre horizontes é abrupta, sendo identificada a
sequência de horizontes A na parte mais superficial e esbranquiçada do solo, uma superfície
mais amarelada como consequência da iluviação é identificada como horizonte E, e o horizonte
B plânico escurecido parcialmente encharcado pelo nível freático (Figura 165).
Na área do estudo ocorre com maior expressão geográfica nas várzeas do Lagamar do Cauípe,
sendo periodicamente encharcado durante o período chuvoso. A limitação devido presença de
estruturas fortemente coesas no solo, dificulta o manejo deste para agricultura, além da
toxicidade inerente as concentrações de sais. No entanto, suporta uma vegetação de carnaúba
nas áreas de várzeas, que possui grande utilidade extrativista.

Figura 165 - Planossolo Háplico com transição de horizontes A, E e Bt.
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.2

Caracterização do Clima

7.1.2.1 Generalidades
A caracterização climática de uma região é um estudo determinante para a compreensão dos
fatores que levam a atual geomorfologia do local, a diferenciação de solos, a distribuição de
rios, lagos e lagoas e a ocupação humana. O clima também influencia de forma direta nas
atividades econômicas como turismo, pesca e comércio.
Os dados púviométricos dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante que
embasaram este trabalho foram obtidos na FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia.
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Para os demais parâmetros climáticos foram adotadas informações de estudos realizados na
região do Pecém pelo CENTEC – Instituto Centro de Ensino Tecnológico, em meados de 2009,
no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental do CIPP – Complexo Industrial e Portuário do
Pecém. Do referido estudo foram aproriados dados oriundos da Estação Meteorológica do Pici,
da Universidade Federal do Ceará, localizada em Fortaleza.
Para a confecção dos mapas presentes neste item foram utilizados os dados disponíveis nas
bibliografias já citadas e realizada a interpolação de dados através do método IDW -Inverse
Distance Weighted (o inverso ponderado da distância), um método matemático que estima um
valor para determinado local não amostrado como uma média de valores dos dados de um ponto
conhecido no software ArcGis 10. Os pontos conhecidos utilizados para interpolação foram as
estações meteorológicas automáticas de Fortaleza, Guaramiranga e Sobral.
A análise dos parâmetros climáticos foi considerada a partir das médias mensais e anuais da
precipitação, temperatura, insolação, nebulosidade, evaporação e umidade relativa do ar. Para
os dados de vento foram utilizadas as direção e velocidade dos ventos médias e predominantes.
As médias da precipitação obtidas junto à FUNCEME correspondem a uma série histórica de
1986 a 2015 de dados do Posto Pluviométrico de São Gonçalo do Amarante e de Caucaia,
enquanto que os demais parâmetros correspondem ao período de 2005 a 2015 e de 1966 a 2007.
Foram elaborados gráficos para os vários parâmetros climáticos para melhor visualização dos
dados.
7.1.2.2 Sistemas Atmosféricos Atuantes da Área do Estudo
Denominamos clima à série de estados atmosféricos sobre determinado lugar em sua sucessão
habitual. Cada um desses estados caracteriza-se pelas suas propriedades dinâmicas e estáticas
da coluna atmosférica, composição química, pressão, tensão dos gases, temperatura, grau de
saturação, comportamento quanto aos raios solares, poeiras ou matérias orgânicas em
suspensão, estado do campo elétrico, velocidade de deslocamento das moléculas, etc. (SORRE,
2006).
De acordo com MENDONÇA & OLIVEIRA (2007) o clima é composto por três elementos: a
temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, onde eles se interagem e formam os diferentes
climas da Terra. Porém, vale considerar que esses elementos variam espacialmente e
temporariamente em decorrência de alguns fatores geográficos como latitude, altitude,
maritimidade, continentalidade, vegetação e as atividades humanas.
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De acordo com a FUNCEME e com FERREIRA & MELO (2005), os principais sistemas
atmosféricos atuantes na região Nordeste e que influenciam diretamente nas condições
climáticas do Estado do Ceará e consequentemente das áreas de influência do projeto ora em
análise, são: Zona de Convergência Intertropical, Frente fria, Vórtice Ciclônico de Ar Superior,
Linhas de Instabilidade e Ondas de Leste, os quais serão descritos a seguir:
➢ Zona de Convergência Intertropical – ZCIT
Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é um conjunto de nuvens que circunda a faixa
equatorial do globo terrestre, formado principalmente pela confluência dos ventos alísios do
hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. Essa convergência faz com que o ar,
quente e úmido ascenda, provocando a formação de chuvas. Esse sistema meteorológico é um
dos mais importantes, pois determina o quão abundante ou deficientes serão as chuvas atuantes
no norte do Nordeste do Brasil.
A ZCIT tem comportamento ligado as variações de Temperatura da Superfície do Mar (TSM)
do Atlântico Sul e do Pacífico Equatorial. Anomalias na temperatura destas águas superficiais
afetam o posicionamento e a intensidade da ZCIT. A própria dinâmica dos ventos age
mecanicamente redistribuindo estas anomalias através dos fluxos de calor (evaporação, ciclos
convectivos, formação de nuvens), que provocam mudanças no posicionamento e na
intensidade das células de pressão, alterando o comportamento da ZCIT, e consequentemente
os ventos alísios. A ZCIT atua no Estado do Ceará principalmente no verão (SILVA, 2003).
MOURA (2008) afirma que, em geral, a ZCIT interage com outros sistemas meteorológicos
que atuam sobre o Nordeste durante os meses chuvosos, tanto em grande escala como em
mesoescala, destacando-se o Sistema Equatorial Continental em grande escala e as Linhas de
Instabilidade em mesoescala.
➢ Frentes Frias
As Frentes Frias são bandas de nuvens organizadas que se formam na região de confluência
entre uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. A massa de ar frio penetra por baixo
da massa quente, e faz com que o ar quente e úmido suba, forme as nuvens e consequentemente
precipite. Esse sistema atua no Nordeste Brasileiro principalmente entre os meses de novembro
e janeiro.
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➢ Vórtice Ciclônico de Ar Superior – VCAS
Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS) é um conjunto de nuvens que têm a forma
aproximada de um círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há formação de nuvens
causadoras de chuva e no centro há movimentos de ar de cima para baixo (subsidência),
aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens. Os VCAS atingem a região Nordeste
do Brasil entre os meses de outubro e março e sua trajetória é de leste para oeste, com maior
frequência em janeiro e fevereiro.
➢ Linhas de Instabilidade
As Linhas de Instabilidade são bandas de nuvens causadoras de chuva, normalmente do tipo
cumulus, organizadas em forma de linha. Sua formação se dá basicamente pelo fato de que com
a grande quantidade de radiação solar incidente sobre a região tropical ocorre o
desenvolvimento das nuvens cumulus, que atingem um número maior à tarde, quando a
convecção é máxima, como consequência ocorre precipitação. Outro fator que contribui para o
incremento das Linhas de Instabilidade, principalmente nos meses de fevereiro e março, é a
proximidade da ZCIT.
Essas linhas se formam principalmente nos meses de verão no hemisfério sul (dezembro a
março) que se encontram ao sul da Linha do Equador influenciando as chuvas no litoral norte
do Nordeste e regiões adjacentes.
➢ Ondas de Leste
Ondas de Leste são ondas que se formam no campo de pressão atmosférica, na faixa tropical
do globo terrestre, na área de influência dos ventos alísios, e se deslocam de oeste para leste,
ou seja, desde a costa da África até o litoral brasileiro. As chuvas ocorridas nos meses de junho,
julho e agosto no Estado do Ceará são influenciadas por esse sistema.
➢ Sistema de Brisas
Para FERREIRA & MELO (2005) deve-se considerar, na conjuntura da caracterização
climática do Nordeste Brasileiro, com foco no Estado do Ceará, além dos sistemas
atmosféricos, as brisas marinhas e terrestres. As brisas funcionam da seguinte maneira: durante
o dia o continente aquece mais rápido que o oceano adjacente, fazendo com que a pressão sobre
o continente seja mais baixa que sobre o oceano. Isto faz com que o vento sopre do oceano para
o continente, vento esse denominado de brisa marítima. Essa brisa pode penetrar em até 100,0
km para dentro do continente.
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Já no período da noite o continente perde calor mais rápido que o oceano, fazendo com que esse
fique com temperaturas mais elevadas. Dessa forma, a pressão fica maior sobre o continente,
fazendo com que o vento sopre do litoral para o oceano, vento esse chamado de brisa terrestre.
Assim como a brisa do mar, a brisa terrestre afeta até 100,0 km para dentro do mar. (FERREIRA
& MELLO, 2005).
➢ El Niño
O El Niño é caracterizado como o aquecimento anômalo das águas superficiais do Pacífico
Equatorial Oriental. Este fenômeno se manifesta em ciclos irregulares entre 2 e 7 anos e possui
evolução típica que se inicia no começo do ano, atinge sua máxima intensidade no mês de
dezembro e enfraquece na segunda metade do ano.
As recorrências dos fenômenos de estiagens, bem como os prejuízos socioeconômicos causados
pelos mesmos, levaram a busca pelas causas da ocorrência de tais eventos, verificando-se que
os períodos de exceção pluvial no Nordeste do Brasil, onde estão inseridas as áreas de influência
do projeto ora em análise, estão relacionados ao El Niño. Em anos de El Niño ocorre alteração
no regime de chuva em grande parte da região equatorial, que no Nordeste do Brasil, responde
por uma forte redução da precipitação (GIRÃO, 2012).
Segundo GIRÃO (2012),
“as

extremas

flutuações

climáticas, evidenciadas

pelas

recorrentes irregularidades das chuvas com períodos de
estiagem que podem perdurar até três anos, quando os sistemas
atmosféricos geradores das chuvas regionais não alcançam o
interior, constituem-se no fator principal que dificulta uma
atividade agropecuária estável no semi-árido nordestino. Apesar
de se constituir em uma porção regional receptora de cinco
sistemas atmosféricos geradores de chuvas em áreas distintas do
semi-árido

nordestino,

esse

espaço,

mesmo

em

anos

considerados normais do ponto de vista pluviométrico, recebe de
80,0% a 90,0% das precipitações concentradas durante a
chamada estação chuvosa, que, para o sertanejo, está entre o
verão e o outono austral (dezembro a junho). Entretanto, há
regiões que podem passar de seis a nove meses sem chuvas, e
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quando do retorno das precipitações, estas são insuficientes para
as demandas socioeconômicas”.
7.1.2.3 Parâmetros Climáticos da Área do Estudo
7.1.2.3.1

Pluviosidade

A caracterização da distribuição de chuvas e sua intensidade são primordiais para o estudo do
clima de uma região. A áreas de influência do projeto proposto englobam dois municípios
limítrofes: Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Assim sendo, faz-se necessário considerar o
comportamento da precipitação nestes dois locais. Para tanto, serão apresentados os dados das
médias pluviométricas de séries históricas obtidas para estes dois municípios (Caucaia –
1986/2015 e São Gonçalo do Amarante – 2005/2015), sendo posteriormente efetuado uma
análise comparativa das precipitações dos dois municípios. Também serão apresentados dados
do município de Fortaleza devido a sua maior disponibilidade de dados recentes.
Ressalta-se que, a partir de janeiro de 2016, a normal climatológica adotada no calendário de
chuvas cearense considera os dados do período 1981 a 2010. Lembrando que as normais são
valores reconhecidos como padrão para um parâmetro meteorológico, considerando a média de
sua ocorrência, em um determinado local, por um período definido de anos.
No Estado do Ceará, as chuvas mais significativas iniciam-se no mês de dezembro, podendo se
estender até junho dependendo das condições oceânicas e atmosféricas atuantes em cada ano.
De dezembro a janeiro acontecem as chuvas de pré-estação, influenciadas pelas frentes frias, e
em fevereiro inicia a quadra chuvosa, influenciada pela ZCIT, mas com atuação, também, de
Vórtices Ciclônicos de Ar Superior, frentes frias, linhas de instabilidade, sistemas convectivos
de mesoescala e oscilação 30 – 60 dias. Já no período de junho a agosto podem haver chuvas
influenciadas pelas ondas de leste.
➢ Município de Caucaia
Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2015) o município
de Caucaia apresenta as seguintes tipologias climáticas - Clima Tropical Quente Semiárido
Brando, Tropical Quente Subúmido e Tropical Quente Úmido.
A Tabela 34 e o Gráfico 1 apresentam a série histórica das médias anuais pluviométricas do
município de Caucaia para o período de 1986/2015. Pode-se destacar os anos de 1994, 1986 e
2009 por apresentarem valores extremos de precipitação e os anos 1990, 1993, 2010 e 2012
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como os de precipitação muito abaixo do normal. A normal estabelecida pela FUNCEME para
este município foi de 1.247,7 mm, dado do dia 18/04/2016. A Tabela 35 e o Gráfico 2 mostram
a média pluviométrica mensal para o município de Caucaia.
Tabela 34 - Caucaia - Médias Pluviométricas Anuais (1986 – 2015)
ANO

PLUVIOMETRIA (MM)

ANO

PLUVIOMETRIA (MM)

1986

2.004,1
1.111,7

2001

983,7

1.583,8

2002
2003

1.071,7
1.569,3

1989

1.514,4

2004

1.226,2

1990

606,0
1.048,2

2005

794,4

871,9

2006
2007

958,5
943,0

1993

675,5

2008

975,8

1994

2.150,0
1.935,8

2009

1578,0

2010
2011

504,2
1.186,7

2012

417,0

1998
1999

770,8
737,9
860,8

2013
2014

794,5
565,4

2000

1.230,4

2015

885,2

1987
1988

1991
1992

1995
1996

1.428,2

1997

1.099,43

Média
Fonte: FUNCEME, 2016.

Gráfico 1 - Caucaia - Média Pluviométrica Anual (1986 – 2015)
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Fonte: FUNCEME, 2016.
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Tabela 35 - Caucaia - Médias Pluviométricas Mensais (2005 – 2015)
MÊS

PRECIPITAÇÃO (MM)

Janeiro

76,45

Fevereiro

102,66

Março

191,09

Abril
Maio

228,94
133,94

Junho

43,90

Julho

31,58

Agosto
Setembro

4,23
0,00

Outubro

4,70

Novembro

0,47

Dezembro
Fonte: FUNCEME, 2016.

15,38

Precipitação (mm)

Gráfico 2 - Caucaia - Médias Pluviométricas Mensais (2005 – 2015)
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Fonte: FUNCEME, 2016.

De acordo com as médias mensais de precipitação observa-se de forma bastante expressiva a
quadra chuvosa predominante no Estado do Ceará nos meses de fevereiro a maio. Pode-se
destacar, também, o período de pré-estação chuvosa, com precipitações de dezembro e janeiro.
No caso de Caucaia, quase não houve chuvas no mês de setembro no período observado,
caracterizando o período seco do ano.
➢ Município de São Gonçalo do Amarante
Segundo o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2015) o município
de São Gonçalo do Amarante apresenta um clima Tropical Quente Semiárido Brando. Na
Tabela 36 e Gráfico 3 são apresentadas as médias anuais pluviométricas para a série histórica
de 1986/2015, com destaque para os anos de 1994, 1986 e 2009.
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Tabela 36 - São Gonçalo do Amarante - Médias Pluviométricas Anuais (1986 /2015)
ANO

PLUVIOMETRIA (MM)

ANO

PLUVIOMETRIA (MM)

1986

1.562,7

2001

791,0

1987

732,8

2002

1.057,3

1988

1.061,4

2003

1.258,3

1989

1.074,8

2004

1.131,9

1990

478,5

2005

676,6

1991

974,5

2006

1000,6

1992

748,7

2007

853,2

1993

362,5

2008

983,1

1994

1.388,7

2009

1.648,5

1995

1146,1

2010

669,3

1996

951,3

2011

1.243,9

1997

536,4

2012

576,1

1998

506,0

2013

794,5

1999

884,2

2014

818,4

2000

932,9

2015

1.049,5
929,79

Média
Fonte: FUNCEME, 2016.
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Gráfico 3 - São Gonçalo do Amarante - Médias Pluviométricas Anuais (1986 – 2015)

ANOS

Fonte: FUNCEME, 2016.

Pode-se destacar, assim como em Caucaia, como anos de maior precipitação 1986, 1994 e 2009.
Já como anos com precipitação abaixo do normal destacam-se 1993, 1990, 1998 e 2012. A
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normal estabelecida pela FUNCEME para este município foi de 945,6 mm, dado do dia
18/04/2016.
A Tabela 37 e o Gráfico 4 mostram a média pluviométrica mensal para o município de São
Gonçalo do Amarante. Assim como em Caucaia, há um destaque para a quadra chuvosa,
fevereiro a maio, e que no período seco, de agosto a novembro, houve alguma precipitação,
mesmo que pequena.
A análise comparativa das séries históricas anuais dos dois municípios permite verificar uma
similaridade de precipitação, devido principalmente a proximidade destes. Todavia, em alguns
anos observa-se uma discrepância dos valores da precipitação, onde no município de Caucaia
a precipitação é maior, talvez devido a área deste município ser superior a de São Gonçalo do
Amarante (Gráfico 5).
Tabela 37 - São Gonçalo do Amarante - Médias Pluviométricas Mensais (2005 – 2015)
MÊS

PRECIPITAÇÃO (MM)

Janeiro

80,81

Fevereiro
Março

135,8
210,87

Abril

243,76

Maio

125,75

Junho
Julho

62,72
33,23

Agosto

4,11

Setembro
Outubro

1,04
9,36

Novembro

3,82

Dezembro
Fonte: FUNCEME, 2016.

33,04
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Precipitação (mm)

Gráfico 4 - São Gonçalo do Amarante - Médias Pluviométricas Mensais (2005 – 2015)
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Gráfico 5 - Caucaia e São Gonçalo do Amarante - Comparativo Precipitação Anual da
Série Histórica Anual (1986 – 2015)
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São Gonçalo do Amarante

Caucaia

Fonte: FUNCEME, 2016.

As Figura 166 a Figura 168 mostram os mapas das precipitações médias, máximas e mínimas
dos municípios da área de influência do empreendimento.
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Figura 166 - Mapa das Precipitações Médias dos Municípios da Área de Influência do
TUP NELOG – 2015
Fonte: INPE, 2015.

Figura 167 - Mapa das Precipitações Máximas dos Municípios da Área de Influência
do TUP NELOG – 2015
Fonte: INPE, 2015.
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Figura 168 - Mapa das Precipitações Mínimas dos Municípios da Área de Influência do
TUP NELOG – 2015
Fonte: INPE, 2015.

7.1.2.3.2

Direção e Velocidade dos Ventos

O regime eólico na região do Pecém, assim como em todo o litoral cearense, apresenta dois
padrões distintos: no primeiro semestre do ano a média das velocidades dos ventos oscila entre
4,0 e 7,0 m/s com rajadas de menor velocidade ocorrendo nos meses de março e abril. Já no
segundo semestre ocorrem ventos mais intensos que atingem quase 12,0 m/s. Este
condicionamento condiz com os aspectos climáticos regionais no qual se tem no primeiro
semestre a maior concentração pluviométrica, baixas taxas de insolação e evaporação, além das
temperaturas mais reduzidas e no período de julho a dezembro a elevação da temperatura, com
intensa insolação e queda da umidade relativa do ar (SEINFRA/CENTEC, 2009)
A velocidade média dos ventos na região apresenta uma evolução inversa da precipitação, com
taxas mais reduzidas no primeiro semestre e taxas mais altas no segundo. Nos meses de março
e abril os valores são de 2,7 m/s e 2,6 m/s respectivamente, enquanto que nos meses de setembro
e outubro apresentam valores de 5 m/s e 4,8 m/s. A média anual da velocidade dos ventos é 3,8
m/s. O Gráfico 6 mostra a velocidade média mensal dos ventos na região do projeto.
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Velocidade dos Vento
(m/s)

Gráfico 6 - Velocidade Média Mensal dos Ventos (1966 – 2007)
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Fonte: SEINFRA/CENTEC, Estudo de Impacto Ambiental doComplexo Industrial do Pecém, 2009 (Estação
Meteorológica do Pici/UFC).

A direção dos ventos predominante na região dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante é E – SE, devido, principalmente, a influência do anticiclone do Atlântico Sul,
sistema de alta pressão de onde se originam os alísios de SE (Figura 169). No período chuvoso,
também, se observa a presença de ventos de NE influenciados pela posição mais meridional da
ZCIT (SEINFRA/CENTEC, 2009).

Figura 169 - Direção Predominante dos Ventos na Área do TUP NELOG
Fonte: Emab, 2021.
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7.1.2.3.3 Umidade Relativa do Ar
A umidade relativa média anual na região do empreendimento ora em análise atinge 77,8%,
tendo uma variação de 84,2% em abril e 72,3% em setembro. Essa variável acompanha o ritmo
da evolução da precipitação, sendo mais elevada nos meses mais chuvosos e reduzindo-se nos
meses secos (MOURA, 2008). O Gráfico 7 mostra a média mensal da umidade relativa do ar.
Gráfico 7 - Umidade Relativa Média Mensal (1966 – 2007)
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Fonte: SEINFRA/CENTEC, Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Industrial do Pecém, 2009 (Estação
Meteorológica do Pici/UFC).

Apesar da variação sazonal significativa na umidade relativa, a proximidade do oceano assegura
valores relativamente elevados para todos os meses do ano, fato observado em todas as áreas
costeiras do Estado do Ceará (SEINFRA/CENTEC, 2009).
7.1.2.3.4

Temperatura Local (Médias, Máximas e Mínimas Anuais)

Segundo BRANDÃO (1998), apud MAGALHÃES & ZANELLA (2011), a temperatura média
anual nas áreas litorâneas do Ceará fica entre 26ºC e 27ºC com máximas situando-se entre 31ºC
e 32ºC, observando- se assim baixa amplitude térmica.
A variação térmica dio-noturna é importante para o intemperismo físico, influenciando nos
processos geomorfopedológicos da paisagem local. Em se tratando da umidade relativa do ar,
observa-se que os valores guardam uma relação direta com a sazonalidade da precipitação
observada na região. Eles apresentam-se mais elevados entre fevereiro e maio e mais baixos
entre setembro e novembro (SEIFRA/CENTEC, 2009).
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O Gráfico 8 mostra a temperatura média mensal para o município de Fortaleza. O mês de
dezembro apresenta a média mais quente do ano com um valor de 27,6 ºC, enquanto que em
julho observa-se a média de temperatura mais baixa, com um valor de 26 ºC. A temperatura
média anual atinge 26,8ºC. As Figura 170 a Figura 172 mostram as temperaturas médias,
máximas e mínimas nos municípios da área de influência do empreendimento.

Temperatura do Ar (ºC)

Gráfico 8 - Temperatura Média Mensal (1966 – 2007)
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Fonte: Estudo de Impacto Ambiental-Complexo Industrial do Pecém (2009 - Estação Meteorológica do
Pici/UFC.

Figura 170 - Temperaturas Médias dos Municípios da Área de Influência do TUP
NELOG
Fonte: INPE, 2015.
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Figura 171 - Temperaturas Mínimas dos Municípios da Área de Influência do TUP
NELOG
Fonte: INPE, 2015.

Figura 172 - Temperaturas Máximas dos Municípios da Área de Influência do TUP
NELOG
Fonte: INPE, 2015.
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7.1.2.3.5

Pressão Atmosférica

O peso que o ar exerce sobre uma superfície é denominado de pressão atmosférica, resultado
da força transmitida pelas moléculas de ar para a superfície. A pressão atmosférica tomada
como padrão ao nível do mar é 1.013mb. (MENDONÇA & OLIVEIRA, 2007).
Para a área do estudo a pressão atmosférica apresenta valores elevados de junho a setembro e
reduzidos entre os meses de novembro a abril, conforme pode ser observado no Gráfico 9 a
pressão atmosférica média anual atinge 1009,2 mb.

Pressão Atmosférica
(mb)

Gráfico 9 - Pressão Atmosférica Média Mensal (1966 – 2007)
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Fonte: Estudo de Impacto Ambiental-Complexo Industrial do Pecém (2009) - Estação Meteorológica do
Pici/UFC.

7.1.2.3.6

Nebulosidade

A nebulosidade está estritamente relacionada com a evolução das chuvas, por isso, apresenta
maiores taxas no primeiro semestre, sendo os maiores valores verificados nos meses de março
e abril com taxas de 6,6/10 e 6,3/10. Apresenta valores mais baixos no segundo semestre,
atingindo nos meses de agosto e setembro taxas de 3,8/10 e 3,9/10. A nebulosidade média anual
é de 5,1/10 (Gráfico 10)
Ressalta-se que, a nebulosidade atua de maneira significativa na diminuição das amplitudes
térmicas diárias, assim como funciona como um bloqueio à perda das radiações de onda longa,
realizando uma uniformização na distribuição da temperatura do ar. (MENDONÇA &
OLIVEIRA, 2007).
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Nebulosidade (0/10)

Gráfico 10 - Nebulosidade Média Mensal (1966 – 2007)
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Meses

Fonte: SEINFRA/CENTEC, Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Industrial do Pecém, 2009 (Estação
Meteorológica do Pici/UFC).

7.1.2.3.7

Insolação

Assim como a nebulosidade, a insolação está relacionada com a precipitação, porém de maneira
inversa. Apresenta valores mais baixos na estação chuvosa (fevereiro a abril) e valores mais
elevados durante o segundo semestre do ano, com o mês de agosto atingindo um valor de 294
horas/mês. Apresenta uma média anual de 238,9 horas/mês (Gráfico 11).
Gráfico 11 - Insolação Média Mensal (1966 – 2007)
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Fonte: SEINFRA/CENTEC, Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Industrial do Pecém, 2009 (Estação
Meteorológica do Pici/UFC).

7.1.2.3.8

Evaporação

O processo de transformação da água no estado líquido para o estado gasoso é chamado de
evaporação. Vários fatores influenciam na velocidade desse processo, porém os mais
importantes são: temperatura do ar, a velocidade do vento e a umidade relativa (MENDONÇA
& OLIVEIRA, 2007).
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De acordo com o Gráfico 12 a evaporação apresenta valores menores no primeiro semestre do
ano e valores elevados no segundo semestre, sendo o mês de abril o que apresenta menor valor
(134,2 mm) e outubro o que apresenta maior valor (270,5 mm). A evaporação média anual
atinge 203,7 mm.

Evaporação (mm)

Gráfico 12 - Evaporação Média Mensal (1976 – 2007)
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Fonte: SEINFRA/CENTEC, Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Industrial do Pecém, 2009 (Estação
Meteorológica do Pici/UFC).

7.1.3

Qualidade do Ar

7.1.3.1 Generalidades
Visando averiguar os padrões de qualidade do ar vigentes na área do empreendimento foi
efetuado um monitoramento no período compreendido entre os dias 19 e 28 de junho de 2016,
o qual constou da execução de medições de:
•

Material Particulado - Partículas Totais em Suspensão (PTS) e Partículas Inaláveis
PM10, utilizando amostrador de grande volume AGV PTS da Energética, e

•

Gases Inorgânicos - Dióxido de Enxofre (SO2) e Dióxido de Nitrogênio (NO2),
utilizando amostrador de pequeno volume APV Trigás da Energética.

A caracterização da qualidade do ar empreendida na área do empreendimento teve como
objetivos:
•

Avaliar as condições da qualidade do ar na área do empreendimento e seu entorno
através de medições das concentrações de Material Particulado (PTS e PM 10) e gases
inorgânicos SO2 e NO2;
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•

Comparar os resultados obtidos com os padrões de referência legalmente estabelecidos
em vigência no país, CONAMA no 03/1990; e

•

Verificar se os resultados obtidos se enquadram nos padrões normativos previstos pela
resolução supracitada.

7.1.3.2 Metodologia Adotada
O nível da poluição do ar ou de sua qualidade pode ser medido pela quantidade das substâncias
poluentes presentes no ar, sobretudo aquelas consideradas na Resolução CONAMA nº 03, de
28 de junho de 1990: Segundo a referida resolução:
“Considera-se 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 danoso aos materiais,
à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às
atividades normais da comunidade”.
Assim sendo, os padrões de referência adotados no estudo são os vigentes na referida resolução.
Os equipamentos utilizados nas medições efetuadas foram:
•

Amostrador de Grande Volume: AGV PTS que mede a concentração das Partículas
Totais em Suspensão no Ar Ambiente em µg/m 3;

•

Amostrador de Grande Volume: AGV PM10 que mede a concentração das Partículas
Inaláveis (< 10µm) em Suspensão no Ar Ambiente em µg/m 3;

•

Amostrador de Pequeno Volume: APV Trigás que mede até três gases simultaneamente
no ar, nesse caso, SO2 e NO2 em µg/m 3;

•

Os dados meteorológicos foram obtidos através de um termo hidro anemômetro
barômetro THAB 500, que mede a temperatura, umidade relativa, velocidade dos ventos
e pressão atmosférica.

Os demais dados ambientais foram obtidos pela série histórica da Fundação Cearense de
Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME.
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7.1.3.3 Local de Monitoramento
Na área do empreendimento e seu entorno foram selecionados 6 (seis) pontos de coletas para
Material Particulado (PTS e PM10) e Gases Inorgânicos (Dióxido de Enxofre - SO2 e Dióxido
de Nitrogênio - NO2, totalizando 24 análises com duração de 1 hora para NO2 e de 24 horas
para os demais parâmetros, conforme exigido pela Resolução CONAMA n o 03/1990. A Figura
173 mostra a distribuição dos pontos selecionados para monitoramento nas áreas da ADA/AID
do empreendimento.

Figura 173 - Localização dos Pontos de Medição
Fonte: Engesoft, 2016.

Nas Figura 174 a Figura 179 observa-se os equipamentos de medição posicionados nos
referidos pontos de coleta, sendo especificadas as coordenadas de localização.
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Figura 174 - Pontos monitorados - PTS / Figura 175 - Pontos monitorados - PTS /
PM10 / Trigás – Pto 01.
PM10 / Trigás – Pto 02.
Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 523646
9604275).

Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 523187
9604533).

Figura 176 - Pontos monitorados PTS / Figura 177 - Pontos monitorados PTS /
PM10 / Trigás – Ponto 03.
PM10 / Trigás – Ponto 04.
Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 522338
9604563).

Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 521895
9605088).

Figura 178 - Pontos monitorados PTS / Figura 179 - Pontos monitorados PTS /
PM10 / Trigás – Ponto 05.
PM10 / Trigás – Ponto 06.
Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 520850
9605467).

Fonte: Engesoft, 2016. (Coordenadas: 521680
9606474).
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7.1.3.4 Referência Legal
O monitoramento da qualidade do ar efetuado teve como base os seguintes fundamentos
normativos:
•

Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990, publicada no DOU, de 2 de agosto
de 1990;

•

ABNT.

Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – Determinação da

Concentração Total pelo Método do Amostrador de Grande Volume. NBR 9547,
setembro/1997;
•

ABNT. Material Particulado em Suspensão no Ar Ambiente – determinação da
Concentração de Partículas Inaláveis pelo Método do Amostrador de Grande Volume
Acoplado a um Separador Inercial de Partículas. NBR 13412, Junho/ 1995;

•

ABNT. Dióxido de Enxofre no Ar Ambiente – Determinação da Concentração pelo
Método da Pararrosanilina. NBR 9546, Setembro/1986;

•

EPA. Agência Ambiental Americana. Método do Arsenitor de Sódio para Determinação
de Nitrogênio na Atmosfera. Método nº EQN-1277-026, 1977.

Quanto as considerações legais, no Brasil, os padrões da qualidade do ar aplicáveis às medições
de gases encontram-se identificados na Resolução CONAMA no 05, de 15 de junho de 1989,
do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR, e definidos na Resolução
CONAMA no 03, de 28 de junho de 1990, que estabelece o seguinte:
“I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as
concentrações

de

poluentes

que,

ultrapassadas,

poderão afetar a saúde da população.
II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as
concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o
mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população,
assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos
materiais e ao meio ambiente em geral.
Parágrafo Único - Os padrões de qualidade do ar serão
o objetivo a ser atingido mediante à estratégia de
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controle fixada pelos padrões de emissão e deverão
orientar a elaboração de Planos Regionais de Controle
de Poluição do Ar”.
O objetivo do estabelecimento de padrões secundários é criar uma base para uma política de
prevenção da degradação da qualidade do ar. São aplicados às áreas de preservação (por
exemplo: parques nacionais, áreas de proteção ambiental, estâncias turísticas etc.), não se
aplicando, pelo menos em curto prazo, às áreas de desenvolvimento. Assim sendo, de acordo
com esta mesma resolução, deverão ser aplicados para o monitoramento da qualidade do ar na
área do empreendimento proposto os padrões primários de qualidade do ar. Apresenta-se a
seguir os padrões de referência estabelecidos pela legislação vigente para os parâmetros a serem
monitorados:
•

Partículas Totais em Suspensão

➢ Padrão Primário
1 - Concentração máxima de 24 (vinte e quatro) horas de 240 microgramas por metros cúbicos
(µg/m 3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano;
2 - Concentração média geométrica de 24 (vinte e quatro) horas de 80 (oitenta) microgramas
por metro cúbico (µg/m3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
➢ Padrão Secundário
1 - Concentração média geométrica anual de 60 (sessenta) microgramas por metro cúbico
(µg/m 3) de ar;
2 - Concentração média de 24 (vinte e quatro) horas, de 150 (cento e cinquenta) microgramas
por metro cúbico (µg/m 3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
•

Partículas Inaláveis PM10

➢ Padrão Primário e Secundário
1 - Concentração média aritmética anual de 50 (Cinquenta) microgramas por metros cúbicos
(µg/m 3) de ar;
2 - Concentração média de 24 (vinte e quatro) horas de 150 (Cento e Cinquenta) microgramas
por metro cúbico (µg/m 3) de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
•

Dióxido de Enxofre – SO2
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➢ Padrão Primário
1 - Concentração média aritmética anual de 80 (oitenta) microgramas por metro cúbico de ar;
2 - Concentração média de 24 (vinte e quatro) horas, de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
microgramas por metro cúbico de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
➢ Padrão Secundário
1 - Concentração média aritmética anual de 40 (quarenta) microgramas por metro cúbico de ar.
2 - concentração média de 24 (vinte e quatro) horas, de 100 (cem) microgramas por metro
cúbico de ar, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano.
•

Dióxido de Nitrogênio – NO2

➢ Padrão Primário
1 - Concentração média aritmética anual de 100 (cem) microgramas por metro cúbico de ar;
2 - Concentração média de 1 (uma) hora de 320 (trezentos e vinte) microgramas por metro
cúbico de ar.
➢ Padrão Secundário
1 - Concentração média aritmética anual de 100 (cem) microgramas por metro cúbico de ar;
2 - Concentração média de 1 (uma) hora de 190 (cento e noventa) microgramas por metro
cúbico de ar.
7.1.3.5 Análise dos Resultados Obtidos
Os resultados obtidos nas amostragens de Material Particulado: Partículas Totais em Suspensão
(PTS) e Partícula Inaláveis (PM10) estão apresentados abaixo:
A análise dos resultados obtidos pelas medições efetuadas, revelam que os valores de material
particulado (PM10 e PTS) medidos, encontram-se dentro dos limites legais estabelecidos pela
Resolução CONAMA no 03/1990. Com efeito, as concentrações das medições de PTS oscilam
entre 44,55 µg/m³ (Ponto 01) e 145,3 µg/m³ (Ponto 03), valores inferiores ao padrão de
referência estabelecido pela legislação que é de 240 µg/m³, conforme pode ser visualizado n a
Tabela 38 e no Gráfico 13. Já as concentrações de PM10 apresentam valor mínimo no Ponto 6
(29,02 µg/m³) e máximo no Ponto 03 (62,7 µg/m³), estando ambos dentro dos limites
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estabelecidos pela Resolução CONAMA no 03/1990, que é de 150 µg/m³ (Tabela 39 e Gráfico
14).
Tabela 38 - Resultados PTS – 24 Horas
MEDIÇÃO PTS
DATA

PONTO

CONCENTRAÇÃO (µG/M 3)

PTS - 19 a 20/06/2016

Ponto 02

55,31

PTS - 20 a 21/06/2016

Ponto 03

145,30

PTS - 22 a 23/06/2016

Ponto 01

44,55

PTS - 23 a 24/06/2016

Ponto 04

80,21

PTS - 24 a 25/06/2016

Ponto 05

90,05

PTS - 27 a 28/06/2016

Ponto 06

48,30

Gráfico 13 - Representação Gráfica da Concentração Medida e Limite Normativo – PTS

Tabela 39 - Resultados PM10 – 24 Horas
MEDIÇÃO PM10
DATA

PONTO

CONCENTRAÇÃO (µG/M 3)

PM10 - 19 a 20/06/2016

Ponto 02

31,84

PM10 - 20 a 21/06/2016

Ponto 03

62,70

PM10 - 22 a 23/06/2016

Ponto 01

22,72

PM10 - 23 a 24/06/2016

Ponto 04

42,68

PM10 - 24 a 25/06/2016

Ponto 05

45,47
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MEDIÇÃO PM10
DATA

PONTO

CONCENTRAÇÃO (µG/M 3)

PM10 - 27 a 28/06/2016

Ponto 06

29,02

Gráfico 14 - Representação Gráfica da Concentração Medida e Limite Normativo – PM10

A concentração de material particulado gerado na área monitorada, por se tratar de um ambiente
natural, tem como umas das principais fontes a areia, que é carreada das dunas pela ação dos
ventos. Tal fato pode ser evidenciado pelos resultados obtidos para partículas em suspensão no
ar no Ponto 03, onde devido a inexistência de cobertura vegetal, essa condição apresentou maior
influência, sobretudo para PTS, por se tratar de partículas maiores, como as de areia, embora
ainda dentro do padrão exigido pela legislação.
Dado a relativa proximidade dos pontos monitorados em relação a rodovia CE-155, a estrada
Porto do Pecém/Barra do Cauípe e ao Terminal Portuário do Pecém, as concentrações de
material particulado estão sujeitas a sofrerem influência do trânsito de veículos. Todavia, a
avaliação efetuada demonstra que essa condição não apresenta influência significativa, tendo
em vista que os resultados obtidos estão abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA no 03/1990.
As condições meteorológicas (umidade, velocidade dos ventos e precipitação), também, podem
influenciar os resultados a serem obtidos pelas concentrações, favorecendo a dispersão e/ou
deposição dessas partículas existentes no ar. Ressalta-se, todavia, que as análises efetuadas
levaram em consideração as condições meteorológicas vigentes durante a coleta das amostras.
No TOMO V – ANEXO VII – MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR podem ser visualizados
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os dados relativos as medições efetuadas envolvendo coordenada do ponto de coleta, data e
horário da medição, equipamento utilizado, parâmetros meteorológicos, condições climáticas e
laudo de calibração do equipamento.
Com relação aos gases inorgânicos, SO2 e NO2, os mesmos apresentaram baixas concentrações,
associadas apenas a lançamentos por fontes naturais, estando dentro dos limites de 365 µg/m³
e 320 µg/m³ exigidos pela legislação vigente, respectivamente. O Dioxido de Enxofre (SO 2) foi
detectado apenas no Ponto 03, e mesmo assim numa quantidade bastante reduzida (2,29 µg/m³).
Já o Dioxido de Nitrogênio (NO2) apresentou níveis de concentração oscilando entre 2,82 no
Ponto 01 e 8,41 no Ponto 03.
A Tabela 40 e o Gráfico 15 mostram os resultados obtidos nas medições de SO2 – 24 horas e a
comparação destes com o limite normativo, enquanto que na Tabela 41 e no Gráfico 16
retratados os resultados das medições de NO2 – 1 hora.
Tabela 40 - Resultados SO2 – 24 Horas
MEDIÇÃO SO2
PONTO

CONCENTRAÇÃO (µG/M 3)

SO2 - 19 a 20/06/2016

Ponto 02

0,00

SO2 - 20 a 21/06/2016

Ponto 03

2,29

SO2 - 22 a 23/05/2016

Ponto 01

0,00

SO2 - 23 a 24/06/2016

Ponto 04

0,00

SO2 - 24 a 25/06/2016

Ponto 05

0,00

SO2 - 27 a 28/05/2016

Ponto 06

0,00

Data
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Gráfico 15 - Representação Gráfica da Concentração Medida e Limite Normativo – SO2

Tabela 41 - Resultados NO2 – 1 Hora
MEDIÇÃO NO2
DATA

PONTO

CONCENTRAÇÃO (µG/M 3)

NO2 - 19 a 20/06/2016

Ponto 02

3,90

NO2 - 20 a 21/06/2016

Ponto 03

8,41

NO2 - 22 a 23/05/2016

Ponto 01

2,82

NO2 - 23 a 24/06/2016

Ponto 04

4,09

NO2 - 24 a 25/06/2016

Ponto 05

4,72

NO2 - 27 a 28/05/2016

Ponto 06

5,69
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Gráfico 16 - Representação Gráfica da Concentração Medida e Limite Normativo – NO2

O TOMO IV deste EIA apresenta o Estudo de Dispersão Atmosférica elabodo para o
empreendimento, este estudo leva em consideração o Relevo da Área; Dados de Vento; os
Receptores Discretos em Malha; Receptores Discretos Pontuais, além das localidades de
Pecém, Matões e Borrachudo e da Estação Ecológica adjacente; e Emissões, onde cada fonte
de emissões foi modelada. Os resultados das modelagens realizadas foram dispostos em figuras
que ilustram as Isocurvas de Concentração.
7.1.4

Níveis de Ruído do Ambiente

7.1.4.1 Generalidades
Visando retratar as condições das emissões acústicas atualmente vigentes na área do
empreendimento foi efetuado o monitoramento dos níveis de pressão sonora, tendo como base
os valores de referência preconizados pela NBR 10.151, utilizada como padrão de
condicionamento ambiental para empreendimentos no que tange esse tipo de avaliação.
Nesta aferição, foram realizadas medições, em período diurno, em 05 (cinco) pontos
distribuídos pela área do empreendimento e seu entorno, possibilitando um levantamento de
valores referentes a diferentes locais da área do estudo e abordando os vértices de maior
interesse. No levantamento efetuado, além da localização georreferenciada dos pontos
monitorados (latitude, longitude e altitude) e da aferição dos níveis de pressão sonora (dB(A)),
foram levantados os seguintes dados - umidade relativa do Ar (%); pressão atmosférica
(mmHg);

direção predominante dos ventos e velocidade dos ventos (m/s). Tais dados
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adicionais são utilizados para remeter à condição meteorológica dos locais, permitindo uma
imersão na realidade da medição, afim de entendimento aprofundado dos dados.
7.1.4.2 Conceitos Básicos
Na execução do monitoramento efetuado foram levados em conta os seguintes conceitos
básicos:
➢ Nível de Pressão Sonora: Medida para determinar o grau de potência de uma onda
sonora. É determinada pela amplitude da onda sonora. A unidade internacional do nível
de pressão sonora é o decibel (dB), para avaliação junto à NBR 10.151, será utilizado o
Nível de Pressão Sonora Equivalente.
➢ Nível de Pressão Sonora Equivalente: Similar ao Nível de Pressão Sonora, porém obtido
a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (com a ponderação A) referente a
todo o intervalo de medição. A unidade internacional do nível de pressão sonora é o
decibel ponderado em A (dB(A)).
➢ Ruído com Caráter Impulsivo: Contém impulsos, que são picos de energia acústica com
duração menor do que 1 (um) segundo e que se repetem a intervalos maiores do que 1
s (por exemplo martelagens, bate-estacas, tiros e explosões).
➢ Ruído com Componentes Tonais: Contém tons puros, como o som de apitos ou
zumbidos.
➢ Ruídos Gerais: Ruídos que não se classifiquem entre os dois tipos supracitados.
➢ Nível de Critério de Avaliação (NCA): Limites traçados em legislação específica
baseada, de forma resumida, no tipo de área a qual o empreendimento está localizado,
no tipo de ambiente de análise (interno ou externo), no período de aferição (diurno ou
noturno).
➢ Pontos de Amostragem: São selecionados no entorno da área avaliada e servem para
representar as emissões sonoras do local em diversas direções.
7.1.4.3 Localização Georreferenciada dos Pontos de Amostragem
A Tabela 42 mostra as coordenadas geográficas e a altitude dos pontos de amostragem
selecionados, enquanto que a distribuição destes pela área do empreendimento e seu entorno
pode ser visualizada na Figura 180.
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Tabela 42 - Localização Georreferenciada dos Pontos de Amostragem
Pontos

Longitude

Latitude

Altitude (m)

01

0521137

9605608

52

02
03

0521512
0522925

9605886
9604216

38
34

04
05
Fonte: Engesoft, 2016.

0523279
0521897

9604413
9604663

23
56

Figura 180 - Localização Georreferenciada dos Pontos de Amostragem
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.4.4 Equipamentos Utilizados e Procedimentos de Amostragem
Para a realização de uma medição correta faz-se necessária a utilização de uma série de
equipamentos para aferições in loco, bem como um correto acompanhamento dos dados
recebidos. Os equipamentos utilizados nas medições são abaixo discriminados:
•

Medidor de nível de pressão sonora (NPS) – Modelo ITSL-4022 de Classe 1;

•

Estação Meteorológica Compacta – Modelo ITWH-1080;

•

GPS Garmin – Modelo eTrex10.

Quanto aos procedimentos de amostragem adotados, inicialmente foram levantadas as
informações dos pontos de amostragem e iniciada a coleta dos dados meteorológicos, sendo em
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seguida efetuada a preparação dos equipamentos para medição e análise dos Níveis de Pressão
Sonora (NPS).
Para ruídos gerais, como é o caso da área de estudo, o equipamento deve ser posicionado de tal
forma que o captador de som esteja na direção da possível fonte, e deve contar com um redutor
de interferência de ventos acoplado. A captura dos valores de ruído acontece com uma duração
aproximada de 5 (cinco) minutos, onde nesse período são salvos na memória vários dados
espaçados de 30 (trinta) segundos entre si. Destes dados será retirada uma média aritmética para
obtenção de um valor intermediário da medição, além da captação automática dos pontos de
máximo e mínimo registrados no período. Deve-se, ainda, atentar para a distância entre
superfícies refletoras de som, sendo para casos onde isso não foi possível, as devidas descrições
explicitas por ponto.
7.1.4.5 Referência Legal
A norma técnica NBR 10.151 estabelece os procedimentos exigíveis para a avaliação do ruído
em áreas habitadas e fixa os padrões de Nível de Critério de Avaliação (NCA) para os diferentes
tipos de área (residencial, comercial, industrial, mista, etc.). Os padrões definidos estabelecem
valores para avaliações diurnas e noturnas. Além disso, também, podem sofrer alterações para
o caso de avaliação em ambiente interno, o que não foi aplicado nesta avaliação. A Tabela 43
discrimina os padrões de referência para emissão de ruídos estabelecidos pela NBR 10.151
Tabela 43 - Padrões de Referência para Emissão de Ruídos (NBR 10.151)
TIPOS DE ÁREAS

Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou
de hospitais e de escolas
Área mista, predominantemente
residencial
Área mista, com vocação comercial e
administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área Predominantemente Industrial
Fonte: Engesoft, 2016.

LIMITE DIURNO

LIMITE NOTURNO

(DBA)

(DBA)

40

35

50

45

55

50

60

55

65

55

70

60

Ressalta-se que, no caso de análise de níveis de pressão sonora, as condições meteorológicas
não interferem diretamente no resultado das aferições, mas são relevantes para
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acompanhamento da realidade local do empreendimento e podem servir para predições futuras
no que tange aspectos de otimização de processo, layout de equipamentos e procedimentos de
mitigação, caso se faça necessário. Assim sendo, foram efetuados levantamentos desses dados
para cada ponto de amostragem, visando observar a variância ponto a ponto. Os resultados
obtidos são apresentados na Tabela 44.
Tabela 44 - Dados Meteorológicas dos Pontos Estudados
DADOS METEOROLÓGICOS
Pontos
Temperatura
ambiente (°C)1
Velocidade dos
Ventos (m/s)
Umidade Relativa
(%)1
Pressão
Atmosférica
(mm)
Direção dos
Ventos2

01

02

03

04

05

27,62

30,17

30,98

31,32

31,76

4,16

4,13

4,36

5,47

4,69

70,33

68,00

64,89

57,56

55,89

755,48

755,92

756,06

756,53

754,37

NE

NE

E

SE

E

56
52
38
34
23
Altitude (m)3
(1) Valores obtidos pela estação meteorológica compacta, utilizando-se o padrão “Outdoor” para temperatura
e umidade. (2) Direção predominante do vento durante a avaliação, podendo ocorrer variações sazonais ao
longo do dia. (3) Valores obtidos utilizando GPS com indicador aproximado de altura.

7.1.4.6 Análise dos Resultados Obtidos
Na área do estudo os ruídos são provenientes basicamente do vento, fato comprovado em teste
de aferição realizado sem protetor anti vento, onde foram observadas elevações de
aproximadamente 30,0% nos valores mensurados. Ressalta-se que, mesmo com o uso do
redutor, ainda, ocorre o arraste de partículas do solo (areia) proporcionando um ruído audível e
de alto volume, bem como o arraste de folhagens da vegetação de pequeno porte existente em
alguns pontos. Porém, em todos os pontos avaliados os valores médios de ruídos apresentaramse inferiores ao limite da norma vigente, conforme pode ser observado no Gráfico 17. Em
alguns casos, ocorriam picos que ultrapassavam os limites, todavia estes reduziam-se instantes
depois.
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Gráfico 17 - Nível de Pressão Sonora dos Pontos Estudados

Nível de Pressão Sonora - Com Protetor Anti-Vento
100,0
90,0
80,0
70
70,0
60,1

60

70
64,0

60,0

70
60

70
67,3
60

59,0

69,870
60

60
Nivel de Pressão Sona (dbA)

50,0

Limite diurno (dbA)

40,0

Limite noturno (dbA)

30,0
20,0
10,0
0,0
1

2

3

4

5

Fonte: Engesoft, 2016.

Tal fato ocorre devido os campos de dunas serem áreas passíveis da ocorrência de um fenômeno
conhecido como “areias cantantes” onde, além do arraste citado, há disponibilidade de um
amplo espaço e a uma quase inexistência de barreiras, possibilitando o desenvolvimento de
correntes de vento com altas velocidades (por exemplo: 5,47 m/s equivalem à aproximadamente
20 km/h). Tais correntes aliadas a elevados valores de umidade, presença de sílica e de
partículas inferiores a 0,5mm de diâmetro, ocasionam a emissão de um ruído característico, de
aproximadamente 450Hz, semelhante a uma espécie de silvo. Em suma, um ruído ambiente
esporádico elevado, porém característico da região. Assim sendo, a avaliação realizada aponta
conformidade no que tange os níveis de emissão sonora avaliados e os padrões de referência
estabelecidos pelas normas aplicáveis.
De forma complementar às medições realizadas in loco, a EMAB, por meio da Sonora
Engenharia, realizou um estudo com elaboração de um mapa preditivo de ruídos (Disponível
no TOMO V – ANEXO V – RELATÓRIO DE ACÚSTICA AMBIENTAL). Mapas de ruído
constituem-se, essencialmente, em ferramentas de apoio à tomada de decisão no planejamento
e ordenamento territorial permitindo visualizar condicionantes relacionados à qualidade do
ambiente acústico. Desse modo, podem ser adotados na preparação dos instrumentos de
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ordenamento do território e na sua aplicação. Além disso, mapas de ruído são a base para um
futuro estudo de zonemaneto sonoro das áreas lindeiras ao TUP NELOG.
Também foi disponibilizado, juntamente com o relatório, um arquivo digital em formato kmz,
com o qual o mapa de ruído pode ser analisado através do Google Earth. Essa análise permite
a ampliação do mapa em qualquer região, sendo possível identificar com maior precisão níveis
de pressão sonora a que uma residência, ou conjunto delas, está submetida no entorno do
empreendimento.
7.1.5

RECURSOS HÍDRICOS

7.1.5.1 Generalidades
O Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado, ora em análise, tem sua implantação prevista
no Nordeste Brasileiro, região que se caracteriza pela semiaridez, com índices pluviométricos
em torno de 700 mm/ano, estando sujeita a estiagens prolongadas. Encontra-se posicionado no
território da Bacia do Atlântico Nordeste Oriental, mais especificamente no Estado do Ceará,
onde ocupa terras numa Faixa Litorânea de Escoamento Difuso (FLED) integrante do conjunto
formado pelas denominadas Bacias Metropolitanas. Merece destaque, além da FLED
anteriormente mencionada, as bacias dos rios Gereraú e Cauípe, onde encontra-se inserida a
Área de Influência Indireta do empreendimento ora em análise.
Em termos dos recursos hídricos subterrâneos, a área do empreendimento e sua Área de
Influência Direta encontram-se predominantemente sobre o aquífero Dunas. Já na sua Área de
Influência Indireta observa-se o predomínio do aquífero cristalino, ocorrendo com menor
expressividade dos aquíferos sedimentares Dunas e Barreiras.
Dentro do contexto aqui estudado, a implantação do empreendimento proposto pode exercer
influência sobre os recursos hídricos da região, tanto em termos qualitativos como
quantitativos, razão pela qual é de suma importância o conhecimento das características destes
recursos.
A metodologia de trabalho desenvolvida foi baseada no levantamento de dados bibliográficos
e de poços, bem como na realização de visitas técnicas com vistas ao reconhecimento in loco
das áreas de influência do empreendimento, além da coleta de dados primários sobre a
qualidade da água na ADA do empreendimento e em sua Àrea de Influência Direta.
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As informações bibliográficas foram obtidas perante a consulta às bibliotecas do Serviço
Geológico do Brasil - CPRM/REFO, bibliotecas setoriais dos cursos de Geologia, Engenharia
Ambiental e Civil da Universidade Federal do Ceará, Secretaria dos Recursos Hídricos do
Estado do Ceará – SRH, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado do Ceará –
COGERH e Agência Nacional das Águas – ANA. Além disso, também, foram consultados
dados e informações associados a EIA/RIMA’s desenvolvidos para empreendimentos da área
do CIPP, bem como monografias, dissertações e teses de doutorado associadas aos recursos
hídricos da região.
Os dados obtidos foram integrados e convertidos em informações apresentadas através de
mapas temáticos (hidrografia, sistemas aquíferos e distribuição de poços) desenvolvidos em
ambiente SIG por meio da utilização dos programas no ambiente SIG e Surfer. No caso
específico do mapeamento de fluxo, foram elaborados mapas de isolinhas de carga hidráulica
e vetores de fluxo considerando-se os valores obtidos dos poços que possuem medidas de nível
estático, sendo estes interpolados usando-se o Software Surfer V.12 através do método de
Mínima Curvatura.
Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta dos recursos hídricos das áreas de influência do
empreendimento, sendo no caso específico dos recursos hídricos superficiais feito uma breve
contextualização do empreendimento em relação as bacias hidrográficas brasileiras, cearenses
e locais, bem como em relação a região semiárida do Nordeste brasileiro.
7.1.5.2 Recursos Hídricos Superficiais
7.1.5.2.1

O TUP NELOG no Contexto das Regiões Hidrográficas Brasileiras

O Brasil conta com uma extenção territorial da ordem de 8.512.000 km², sendo o quinto maior
país do mundo em área superficial. Tem seu território compreendido entre a Linha do Equador
e o Trópico de Capricórnio, apresentando diferentes tipos de clima e, consequentemente, um
grande número de ambientes naturais diversificados. Apresenta seu território subdividido em
doze grandes bacias hidrográficas, de acordo com Plano Nacional de Recursos Hídricos –
PNRH, do Governo Federal, as quais podem ser visualizadas Figura 181.
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Figura 181 - Território Brasileiro e suas Bacias Hidrográficas
Fonte: Google imagens, 2021.

O empreendimento ora em análise encontra-se posicionado no território da Bacia do Atlântico
Nordeste Oriental, que abrange total ou parcialmente os territórios dos estados da Paraíba,
Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. Essa região hidrográfica tem como
principal característica o contraste entre as suas disponibilidades hídricas e a demanda por água
demonstrada na Tabela 45, onde também é possível fazer a comparação desta com outras
regiões hidrográficas brasileiras.
Tabela 45 - Principais Características de Algumas das Bacias Hidrográficas Brasileiras
REGIÕES

DEMANDA

USOS DA ÁGUA

OFERTA HÍDRICA

HIDROGRÁFICAS

HÍDRICA (M³/S)

(%)

(M³/S)

Atlântico Nordeste
Oriental

179,17

Amazônica

50,30

Irrigação – 53,1%
Indústria – 12,9%
Humano – 31,4%
Animal – 2,6%
Irrigação – 21,8%

1.080,86

35.463,00
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REGIÕES

DEMANDA

USOS DA ÁGUA

OFERTA HÍDRICA

HIDROGRÁFICAS

HÍDRICA (M³/S)

(%)

(M³/S)

São Francisco

202,96

Parnaíba

20,62

Industrial – 9,8%
Humano – 43,8%
Animal – 24,6%
Irrigação – 68,1%
Industrial – 6,3%
Humano – 21,7%
Animal – 3,9%
Irrigação – 44,7%
Industrial – 3,1%
Humano – 39,2%
Animal – 13,0%

3.037,00

1.201,8

Fonte: MMA, 2010.

A análise da tabela apresentada mostra que a Bacia Atlântico Nordeste Oriental se constitui
numa das regiões hidrográficas brasileiras com maior demanda hídrica e, em contrapartida,
possui uma das menores ofertas hídricas. A análise comparativa com a demanda hídrica da
vizinha Bacia do Parnaíba, revela que esta apesar de apresentar uma oferta hídrica superior a
da Bacia Atlântico Nordeste Oriental, tem sua demanda hídrica representando apenas 11,0% do
volume total consumido na Bacia Atlântico Nordeste Oriental.
Tal situação quando se considera as condições climáticas e geológicas vigentes no território da
Bacia do Atlântico Nordeste Oriental contribuem para a ocorrência de deficit’s hídricos. Com
efeito, a referida bacia hidrográfica encontra-se inserida no semiárido nordestino (Figura 182),
região sujeita a estiagens prolongadas, que caracteriza-se por apresentar pluviometria
fortemente concentrada em três meses do ano e, irregularidade das chuvas, com frequente
ocorrência de anos com precipitações abaixo da média histórica.
Além disso, outras características naturais contribuem para este quadro, como por exemplo, a
predominância do embasamento cristalino (que conta com baixa permeabilidade do solo),
resultando numa fluviometria de caráter intermitente e a alta taxa de evapotranspiração anual
(cerca de 2.000 mm/ano), que contribui para a redução dos estoques d’água armazenados em
reservatórios.
As áreas do embasamento cristalino representam, aproximadamente, mais de 2/3 (dois terços)
do território do semiárido, e contam com potencial hídrico baixo, visto que o potencial
hidrogeológico é de 4,0 m³/h e a vazão específica da água superficial, de 4l/s/km², que é cerca
de cinco vezes menor que a vazão média brasileira, de 21l/s/km². Além disso, vale ressaltar,
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também, o Coeficiente de Variação – CV de deflúvio dos açudes, que atinge em média um valor
de 1,4 para os açudes do semiárido, enquanto que nos Estados Unidos o valor médio é de 0,25.
Os valores altos de CV e as altas taxas de evaporação contribuem para o baixo rendimento
hídrico dos reservatórios artificiais construídos no semiárido nordestino (REBOUÇAS et al.,
2006).
Esta problemática hídrica nordestina é conhecida desde o século 19, quando se deu a primeira
grande iniciativa em esfera federal para combater a seca, a construção do Açude Cedro pela
Coroa Imperial, no município de Quixadá. A partir deste momento, ocorreu uma série de ações
institucionais de combate a escassez hídrica, a partir da criação de órgãos governamentais:
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, nos anos de 1909 e 1959, respectivamente. Tais
instituições tinham como responsabilidade a promoção de ações ao combate à seca, tanto em
nível estratégico, através de planejamento e estudos hidrológicos, quanto em nível prático,
resultando na construção de diversos barramentos de rios, implantação de projetos de irrigação
e transferência de água entre bacias hidrográficas. Vale ressaltar, ainda, as iniciativas contra os
impactos da seca postas em prática por outros órgãos públicos, como, por exemplo, a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF.
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Figura 182 - Região Nordeste e o Semiárido
Fonte: IBGE, 2005.

Pode-se afirmar, portanto, que os riscos de crise hídrica no território da região hidrográfica em
que o projeto do TUP NELOG encontra-se inserido é uma característica inerente desta região,
tendo registros oficiais desde o período da monarquia no Brasil, e resultando em restrições ao
seu desenvolvimento decorrentes da baixa disponibilidade de recursos hídricos, representada
por rios intermitentes, baixo potencial hidrogeológico e açudes com baixo rendimento hídrico.
7.1.5.2.2

Bacias Hidrográficas do Ceará

O Estado do Ceará, que encontra-se quase totalmente inserido na Bacia do Atlântico Nordeste
Oriental, tem de acordo com o IPECE, seu território subdividido em 12 (doze) regiões
hidrográficas, a saber: bacias do Acaraú, Coreaú, Litoral, Curu, Metropolitana Alto Jaguaribe,
Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe, Salgado e Banabuiú, além das bacias da Serra da Ibiapaba
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(Bacia do Longá) e dos Sertões do Cratéus (Bacia do Poti), conforme pode ser visualizado na
Figura 183.
Dentre estas merecem destaque a Bacia Metropolitana, em cujo território encontra-se a ADA
do Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG, bem como as áreas de
influência Direta e Indireta deste empreendimento, e a Bacia do Jaguaribe, mais
especificamente a do Médio Jaguaribe. Esta última, juntamente com a Bacia Metropolitana,
abriga em seus territórios reservatórios integrantes do sistema de suprimento hídrico do CIPP
ou que contribuem com vazões para o reforço deste sistema.
➢ Bacia Metropolitana
A Bacia Metropolitana é formada por um conjunto de 16 bacias hidrográficas independentes,
que juntas drenam uma área de 15.085 km², da qual 646 km² correspondem a faixas litorâneas
de escoamento difuso (FLED'S) descontínuas, estando a ADA do empreendimento ora em
análise e sua Área de Influência Direta posicionadas numa destas FLED’s. Apenas as bacias
dos rios Pirangi, Choró, Pacoti, São Gonçalo e os sistemas Ceará/Maranguape e Cocó/Coaçu
contam com uma maior importância hidrológica, sendo as demais bacias restritas à zona
costeira e praticamente sem expressão regional, estando inclusas entre estas últimas as bacias
dos rios Gereraú e Cauípe, que integram a Área de Influência Indireta do TUP NELOG.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

130

Figura 183 - Bacias Hidrográficas do Estado do Ceará
Fonte: IPECE, 2016.

A Bacia Metropolitana assume elevada importância no contexto estadual dado à elevada
concentração de população no seu território, que abriga a Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF). Em 2015, a população da bacia era composta por 4.171.656 habitantes, distribuídos em
31 municípios, estando 90,19% deste contingente populacional vinculado aos 13 municípios
integrantes da RMF.
Assim sendo, os volumes escoados/represados no território desta bacia compreendem o
principal manancial hídrico de abastecimento da população, bem como de suprimento para as
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atividades econômicas aí desenvolvidas, principalmente as indústrias vinculadas à RMF, tanto
as difusas como as integrantes do Distrito Industrial de Fortleza e do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém -CIPP.
Com relação ao nível de açudagem, a oferta de recursos hídricos superficiais na Bacia
Metropolitana é feita por um sistema de reservatórios monitorados pela COGERH, onde se
destacam por apresentarem grande porte e serem responsáveis por parte do suprimento d’água
da RMF os açudes Pacajus (240,0 hm3) na Bacia do Choró, Pacoti (380,0 hm3), Riachão (46,95
hm3) e Acarape do Meio (31,5 hm3) na Bacia do Pacoti e Gavião (32,9 hm 3), na Bacia do
Cocó/Coaçu.
Este sistema de reservação recebe o reforço da importação de água da bacia do rio Jaguaribe,
através do Canal do Trabalhador e do Eixo de Integração Castanhão/RMF, com este último
sistema tendo como objetivo sanar os problemas críticos de escassez de recursos hídricos que
assolam a RMF. O Canal do Trabalhador, que antigamente exercia esta função passou a
fornecer água para o desenvolvimento da irrigação pela iniciativa privada ao longo do seu
traçado.
Aparecem, ainda, com destaque no território desta bacia, os açudes Sítios Novos (126,0 hm 3)
na Bacia do São Gonçalo e Cauípe (12,0 hm 3) na bacia homônima, que juntamente com o
Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém, integram o sistema hídrico do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém. A Tabela 46 mostra os principais açudes do território da Bacia
Metropolitana, sendo destacado neste os reservatórios que fornecem água para o CIPP através
do Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém ou do Eixo de Integração Castanhão/RMF.
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Tabela 46 - Principais Reservatórios da Bacia Metropolitana
CAPACIDADE DE
AÇUDE

MUNICÍPIO

BACIA

ACUMULAÇÃO

HIDROGRÁFICA
(106 X M³)

Açude Acarape do Meio

Redenção

Pacoti

31,50

Açude Amanary

Maranguape

São Gonçalo

11,01

Açude Aracoiaba
Açude Batente

Aracoiaba
Ocara

Choró
Pirangi

170,70
28,90

Açude Castro

Itapiúna

Choró

63,90

Açude Catu Cinzenta

Aquiraz

Catu

27,13

Açude Cauípe
Açude Gavião

Caucaia
Pacatuba

Cauípe
Cocó/Coaçu

12,00
32,90

Açude Itapebussu

Maranguape

São Gonçalo

8,80

Açude Macacos

Ibaretama

Pirangi

10,32

Açude Malcozinhado
Açude Maranguapinho

Cascavel
Maranguape

Malcozinhado
Ceará/Maranguape

37,84
9,35

Açude Medeiros

Beberibe

Pirangi

14,10

Açude Pacajus
Açude Pacoti

Pacajus
Horizonte

Choró
Pacoti

240,00
380,00

Açude Pesqueiro

Capistrano

Choró

8,20

Açude Pompeu Sobrinho

Choró

Choró

143,00

Açude Riachão
Açude Sítios Novos

Itaitinga
Caucaia

Pacoti
São Gonçalo

46,95
126,00

Bacia Metropolitana
Fonte: SRH, Atlas dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 2016.

1.402,6

LEGENDA:
Açudes integrantes do Sistema Hídrico do CIPP ou que fornecem reforço a este sistema.

Ressalta-se que, o sistema de suprimento hídrico do CIPP encontra-se integrado ao Eixo de
Integração Castanhão/RMF, que aduz as vazões liberadas pelo Açude Castanhão, localizado na
Bacia do Médio Jaguaribe, para o atendimento das demandas hídricas da RMF, do CIPP e da
região litorânea alvo do PRODETUR (Iparana até Taíba).
Complementando o sistema de suprimento hídrico do CIPP, no início de 2017, o Governo do
Estado incorporou a este sistema uma vazão de 200,0 l/s captada numa bateria de 38 poços
profundos perfurados no aquífero Dunas, no município de São Gonçalo do Amrante. A referida
vazão após a captação é aduzida para o reservatório apoiado integrante do Sistema Adutor Sítios
Novos/Pecém. As Figura 184 e Figura 185 mostram o Açude Sítios Novos, principal fonte
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hídrica do sistema de abastecimento d’água do CIPP, bem como o reservatório apoiado
integrante deste sistema.

Figura 184 - Açude Sítios Novos, uma das Figura 185 - Reservatório apoiado
fontes
hídricas
responsáveis
pelo integrante do Sistema Adutor Sítios Novos
suprimento do CIPP.
/ Pecém.
Fonte: SRH, 2005.

Fonte: SRH, 2017.

Por estar localizada numa região semiárida, sujeita a irregularidades pluviométricas interanuais
e a consequente e irregular recarga dos seus reservatórios, a Bacia Metropolitana enfrenta
atualmente problemas de depleção de seus mananciais hídricos. Tal situação torna necessária a
execução de uma gestão eficiente das águas represadas, face a incerteza da recarga dos açudes
a cada ano.
➢ Bacia do Jaguaribe
Situada sobre terrenos de formação geológica predominantemente cristalina, razão de seu alto
poder de escoamento e possuindo uma rede de drenagem dendrítica, a bacia hidrográfica do rio
Jaguaribe drena uma área de, aproximadamente 72.043,0km 2, abrangendo praticamente, a
metade do território cearense (48,7%). Ao longo do seu curso o rio Jaguaribe percorre um total
de 633,0km, desde suas cabeceiras até desaguar no Oceano Atlântico, nas proximidades da
cidade de Aracati. Apresenta seu território subdividido em cinco sub-bacias: Salgado, Alto
Jaguaribe, Médio Jaguaribe, Baixo Jaguaribe e Banabuiú, das quais apenas a Bacia do Médio
Jaguaribe encontra-se vinculado ao projeto ora em análise, já que abriga em seu território o
Açude Castanhão, cujas vazões reforçam o sistema hídrico do CIPP.
O trecho do rio Jaguaribe pertencente à sub-bacia de médio curso drena uma área de 10.335
km2, apresentando uma extensão aproximada de 171 km, medidos desde a inflexão do seu curso
logo a jusante do Açude Orós até a localidade de Peixe Gordo, onde este curso d’água intercepta
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a rodovia BR-116. Abrange total ou parcialmente o território de 16 municípios, tendo como
principais afluentes os rios Salgado e Figueiredo, pela margem direita, e os riachos Manoel
Lopes e do Sangue, pela margem esquerda.
O regime do rio Jaguaribe nesse trecho é perene em virtude da regularização proporcionada
pelos açudes Orós (2.100 hm³), situado na Sub-bacia do Alto Jaguaribe, e Castanhão,
perfazendo um total de aproximadamente 150,0 km de trechos perenizados ao longo deste curso
d’água. Além do rio Jaguaribe, alguns afluentes também apresentam trechos perenizados com
destaque para o rio Figueiredo (34,1 km) e os riachos do Sangue (27,9 km), Feiticeiro (24,3
km), Jenipapeiro (16,2 km) e da Serra (8,3 km).
Quanto ao nível de açudagem, a Sub-bacia do Médio Jaguaribe conta com a presença de 9
reservatórios de grande e médio porte no seu território (10,0hm3), perfazendo um volume de
acumulação de 7.430,82 hm3, conforme pode ser visualizado na Tabela 47.
O Açude Castanhão se constitui no principal manancial hídrico desta sub-bacia, contando com
um volume de acumulação de 4.461hm3 e vazão regularizada de 21,75 m3/s com 90,0% de
garantia, além de permitir a laminação de cheias. É responsável por mais de 90,0% do volume
total armazenado na Sub-bacia do Médio Jaguaribe, considerando apenas os açudes de médio
e grande porte. A operação deste reservatório considera como volume previsto para controle
de cheias de até 100 anos de retorno, aquele compreendido entre as cotas de 100,0 e 106,0 m.
A cota operacional normal é a cota 100,0 m, enquanto que a cota operacional máxima é a 106,0
m, na qual é atingido o volume de acumulação máximo maximorum de 6.700,0 hm³. Para níveis
d’água superiores, a cota 106,0 m, são abertas todas as comportas do vertedouro.
Tabela 47 - Principais Açudes da Sub-Bacia do Médio Jaguaribe
CAPACIDADE DE
AÇUDE

MUNICÍPIO

ACUMULAÇÃO
(HM3)

1. Canafístula

Iracema

13,11

2. Castanhão

Alto Santo

6.700,00

3. Ema
4. Figueiredo

Iracema
Iracema

10,39
519,60

5. Jenipapeiro

Dep. Irapuan Pinheiro

17,00

6. Joaquim Távora

Jaguaribe

26,77

7. Manoel Lopes

Jaguaribe

34,00
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CAPACIDADE DE
AÇUDE

MUNICÍPIO

ACUMULAÇÃO
(HM3)

8. Riacho da Serra

Alto Santo

Solonópole
9. Riacho do Sangue
Médio Jaguaribe
Fonte: SRH, Atlas dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará 2016.

23,47
61,42
7.405,76

LEGENDA:
Açude que se contitui na fonte hídrica do Eixo de Integração Castanhão/RMF, cuja vazão reforça
o suprimento hídrico do CIPP.

Além do açude Castanhão, merece destaque no território desta sub-bacia o Açude Figueiredo,
recentemente construído, que conta com uma capacidade de acumulação de 519,6 hm 3, além
dos açudes Riacho do Sangue (61,42 hm3), Manoel Lopes (34,0 hm3), Joaquim Távora (26,77
hm3) e Riacho da Serra (23,47 hm3), entre outros.
A Sub-bacia do Médio Jaguaribe tem seu território interceptado pelo traçado do Eixo de
Integração Castanhão/RMF, sistema adutor com extensão de 267,5 km, que interliga o Açude
Castanhão, no Médio Jaguaribe, aos açudes integrantes do sistema hídrico da Região
Metropolitana de Fortaleza (RMF) e ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP),
sendo subdividido em cinco trechos, dos quais os três primeiros interceptam a região do Médio
e Baixo Jaguaribe. Foi dimensionado para aduzir uma vazão máxima de 22,0 m3/s, tendo como
objetivo atender a usos múltiplos dentre os quais se destaca o abastecimento d’água humano da
RMF, atendendo no ano 2030 horizonte do projeto, uma população da ordem de 726.210
habitantes. As Figura 186 e Figura 187 mostram o açude Castanhão e o Eixo de Integração
Castanhão/RMF, do qual este se constitui na fonte hídrica.
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Figura 186 - Açude Castanhão, principal Figura 187 - Eixo de Integração Castanhão
manancial hídrico da Sub-bacia do Médio / RMF, sistema de transposição de água
Jaguaribe.
entre as bacias do Jaguaribe e
Metropolitana, tendo como fonte hídrica, o
Fonte: COGERH, 2016.
Açude Castanhão.
Fonte: COGERH, 2016.

Figuram, ainda, entre as demandas hídricas a serem atendidas por este sistema adutor os
distritos industriais e indústrias difusas situados na sua área de influência, estando aí incluso o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, além da irrigação intensiva de 12.500ha
potenciais em áreas de tabuleiros. Permitirá, ainda, um reforço ao suprimento hídrico dos
perímetros Tabuleiros de Russas (10.300 ha) e Xique-xique (560 ha) já implantados e a
irrigação de 612 ha pela iniciativa privada ao longo do seu traçado. Outros usos previstos são a
dessedentação animal, a piscicultura intensiva (viveiros) e o suprimento de empreendimentos
turísticos.
7.1.5.2.3

A Hidrografia das Áreas de Influência do TUP NELOG

A Área de Influência Indireta do projeto de engenharia proposto, o TUP NELOG, encontra-se
integralmente inserida no território da Bacia Metropolitana, com os setores industriais
integrantes da área do CIPP estando nas áreas das bacias hidrográficas dos rios Cauípe e
Gereraú. As infraestruturas de apoio ao Terminal Portuário do Pecém, por sua vez, estão
posicionadas numa Faixa Litorânea de Escoamento Difuso – FLED.
O terreno onde serão implantadas as obras do Projeto do TUP NELOG, bem como a Área de
Influência Direta deste empreendimento, também, estão posicionados na referida faixa FLED.
Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta das bacias hidrográficas abrangidas pelas áreas de
influência do Projeto do TUP NELOG, cujas repartições espaciais podem ser visualizadas na
Figura 196.
➢ Faixa Litorânea de Escoamento Difuso – FLED
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Nas Àreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento ora em análise a Faixa Litorânea
de Escoamento Difuso – FLED apresenta-se composta por pequenos cursos d’água de caráter
intermitente que drenam diretamente para o Oceano Atlântico. Observa-se no seu território a
presença de lagoas interdunares formadas pelo afloramento do lençol freático, a grande maioria
destas de caráter intermitente. Merece destaque, por apresentar caráter perene e porte
relativamente significativo a Lagoa do Banana posicionada na Área de Influência Indireta do
projeto proposto, a qual se constitui num exutório do aquífero Dunas. A área da ADA do TUP
NELOG, por sua vez, apresenta recursos hídricos superficiais compostos por lagoas
interdunares que aqui já foram apresentadas e e os canais de drenagem entre elas.
Merece destaque o canal mais significativo o qual possui uma linha bem definida e desemboca
no oceano. Este canal em épocas chuvosas possui um fluxo significativo de água que deve ser
obsevado nos projetos de drenagem e de mitigação de impacto. A Figura 188, Figura 189 e
Figura 190 ilustam este canal.

Figura 188 - Drenagem superficial mais Figura 189 - Drenagem superficial mais
representativa ao longo da ADA (Foto 1). representativa ao longo da ADA (Foto 2).
Fonte: EMAB, 2021.

Fonte: EMAB, 2021.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

138

Figura 190 – Exutório de drenagem
Fonte: EMAB, 2021.

Em visita realizada em dezembro de 2019 pode-se observar que o referido canal se encontrava
seco em toda sua extenção o que pode ser comprovado pela Figura 191 a Figura 195.

Figura 191 – Canal de Drenagem que liga Figura 192 – Solo seco no canal – Foto 2.
as Lagoas até seu exutório na rodovia – Fonte: EMAB, 2021.
Foto 1.
Fonte: EMAB, 2021.
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Figura 193 - Fevereiro de 2019 - Destaque para Lagoas Interdunares com nível d’água
baixo e canal de drenagem desprovido de água.
Fonte: Google Earth, 2019; adaptado por TLSA, 2021.

Figura 194 - Março de 2019 - Destaque para Lagoas Interdunares com nível d’água
mais elevado em relação à fevereiro de 2019.
Fonte: Google Earth, 2019; adaptado por TLSA, 2021.
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Figura 195 - Junho de 2019 - Destaque para Lagoas Interdunares com nível d’água mais
elevado em relação à fevereiro e março de 2019 e canal de drenagem já com presença
de água.
Fonte: Google Earth, 2019; adaptado por TLSA, 2021.

➢ Bacia do Cauípe
A Bacia do Cauípe (Figura 196) encontra-se integralmente posicionada no território do
município de Caucaia, onde drena uma área de 279 km², estendendo-se desde o extremo sul do
município até o seu litoral, onde desagua no extenso lagamar existente próximo a sua foz.
O padrão de drenagem desenvolvido pela rede hidrográfica é do tipo dendrítico, com os
tributários se unindo ao rio principal em ângulos agudos de valores variados. Em algumas áreas,
na região de baixo curso, a confluência ocorre em ângulos retos, devido à conformação
estrutural. A área de domínio do embasamento cristalino mostra-se mais dissecada que a área
de domínio sedimentar, apresentando um maior número de rios, demonstrando um controle da
geologia sobre a drenagem.
O rio Cauípe não possui afluentes de importância, destacando-se apenas os riachos Juá, Davi,
Conceição, do Sítio e Salgadinho pela margem direita, enquanto que na margem esquerda
aparecem os riachos da Barriga, Coité e dos Matões. Todos os cursos d’água da bacia
apresentam caráter intermitente permanescendo secos durante a maior parte do ano.
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Figura 196 - Bacias Hidrográficas das Áreas de Influência do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

Ao longo de toda a bacia ocorrem diversas lagoas intermitentes com destaque para as lagoas
Nova, do Mato e das Pedras. Na região de baixo curso observa-se a formação de um extenso
lagamar de caráter perene, denominado Lagamar do Cauípe, oriundo do barramento do rio
Cauípe pelo campo de dunas móveis. A ocorrência de áreas sujeitas a inundações periódicas é
pouco representativa, sendo constatada apenas na região do baixo curso do rio, na área de
entorno do lagamar anteriormente mencionado.
O nível de açudagem da Bacia do Cauípe é pouco desenvolvido, sendo representado quase que
exclusivamente por reservatórios de pequeno porte, merecendo destaque apenas o Açude
Cauípe (12,0hm3), que integra o sistema de suprimento hídrico do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém. O referido sistema hídrico é composto pelo Canal Sítios Novos/Pecém e
por uma adutora, que aduzem as vazões liberadas no Açude Sítios Novos (Bacia do São
Gonçalo), as quais se somam às vazões do Açude Cauípe.
O sistema de suprimento hídrico do CIPP recebe, ainda, reforço das vazões aduzidas pelo Eixo
de Integração Castanhão/RMF oriundas do Açude Castanhão (Bacia do Médio Jaguaribe), bem
como da bateria de poços recentemente perfurados pelo Governo do Estado no Aquífero Dunas.
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Quanto à qualidade da água da Bacia do Cauípe, os resultados das análises qualitativas
efetuadas pela COGERH no Lagamar do Cauípe, no período de 1999/2005, são apresentadas
na Tabela 48.
Tabela 48 - Parâmetros Qualitativos da Água do Lagamar do CauípePeríodo 1999/2005
PARÂMETROS

MÁXIMO

MÍNIMO

MÉDIO

DESVIO
PADRÃO

pH (Laboratório)

7,5

6,9

7,5

0,4

Condutividade Elétrica (mS/cm)
Sódio (mg/L)

1.107
132

170
10,6

322
45,5

262,6
45,9

Magnésio (mg/L)

18,2

1,4

8,2

5,7

Cálcio (mg/L)
Cloretos (mg/L)

22,4
222

5,2
21,6

12,1
61,7

7,7
39,1

238

85

155,7

77,2

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L)
Fonte: COGERH, 2005.

➢ Bacia do Gereraú
A Bacia do Gereraú drena uma área de 120,2 km², se desenvolvendo no sentido sul-nordeste ao
longo de 20,0 km. Apresenta configuração espacial retangular, o que não favorece a formação
de picos de cheia. Encontra-se restrita à zona costeira, não apresentando importância
hidrológica, não sendo expressiva em termos regionais.
Composta por cursos d'água de caráter intermitente que fluem somente durante a época das
chuvas, a Bacia do Gereraú apresenta fluviometria perene apenas no trecho do rio Gereraú /
riacho das Guaribas que sofre a penetração das marés, formando um estuário composto por
vegetação de mangue. Ocorrem na região de alto/médio curso inúmeras lagoas, com destaque
para o Lagamar do Gereraú e para as lagoas das Bolsas e Acende Candeia por apresentarem
caráter perene, enquanto que entre as lagoas intermitentes merecem menção às lagoas dos Patos,
do Tucum, do Eganambi, Pedro Lopes e Andreza.
Na sua região litorânea merece destaque a Lagoa do Pecém, exutório do aquífero de Dunas, que
apresenta caráter perene, servindo de fonte hídrica para o sistema de abastecimento d’água da
Vila do Pecém.

Esta lagoa se encontra posicionada na Área de Influência Direta do

empreendimento ora em análise, mais especificamente no território de uma unidade de
conservação, a APA do Pecém. Não conta com fontes de poluição hídrica significativas na sua
bacia de contribuição. Observa-se, no entanto, nas suas imediações a presença dos sistemas de
correias transportadoras de minério de ferro e carvão mineral, atualmente em operação na
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região do Pecém, as quais podem contribuir com o aporte de material particulado a esse
manancial hídrico. Constata-se, também, o assoreamento desta lagoa pelo avanço de dunas
móveis, contribuindo para o futuro comprometimento da sua capacidade de acumulação (Figura
197).

Figura 197 - Lagoa do Pecém, exutório do aquífero Dunas, localizado na AID do
empreendimento ora em análise.
Fonte: Engesoft, 2016.

7.1.5.3 Recursos Hídricos Subterrâneos
7.1.5.3.1

Generalidades

A hidrogeologia proporciona a integração dos conhecimentos geológicos para o entendimento
do armazenamento e fluxo das águas subterrâneas. Atualmente, o conhecimento de
subsuperfície relacionado com a água é mister para quaisquer empreendimentos a serem
implantados na superfície e, particularmente aqueles que podem impactar negativamente os
recursos hídricos subterrâneos.
A metodologia de trabalho desenvolvida foi baseada em levantamento de dados bibliográficos
e de poços; levantamento de dados climáticos e realização do balanço hídrico; mapeamento
hidrogeológico; coleta e realização de análises físico-químicas em águas da ADA do
empreendimento.
Foram realizadas diversas etapas de campo objetivando a execução do reconhecimento técnico,
obtendo-se maior compreensão sobre os diversos aspectos descritos na hidrogeologia,
principalmente na ADA, onde será instalado o empreendimento. Nestas foram realizadas,
sondagens diretas através do uso de trado manual para a coleta das amostras d’água para as
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análises físico-químicas. Foi dada ênfase apenas as águas subterrâneas devido a Área de
Influência Direta e a ADA do empreendimento não apresentarem recursos hídricos superficiais
significativos, possuindo apenas caminhos de escoamento de água pluvial efêmeros. Além
disso, as áreas da AID e ADA abrangem campos de dunas móveis e fixas/paleodunas,
apresentando potencial de armazenamento de água elevado.
O cadastro de poços tubulares foi realizado com base no Banco de Dados SIAGAS – Sistema
de Informações de Águas Subterrâneas (CPRM, 2016), procurando se obter o maior número
possível de dados técnicos dos poços construídos na área do estudo, tais como coordenadas de
localização, profundidade do poço, nível estático e vazão, dentre outros. Observou-se a
ausência de parâmetros hidrodinâmicos que possam caracterizar o aquífero, reflexo maior da
ausência de bons ensaios de bombeamento voltados para obtenção de parâmetros aquíferos. Os
dados climáticos foram obtidos da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do
Ceará – FUNCEME.
Os dados obtidos foram integrados e convertidos em informações apresentadas através de
gráficos e mapas temáticos, sendo os primeiros elaborados utilizando-se tabelas Excel,
enquanto que a cartografia temática foi desenvolvida em ambiente SIG por meio da utilização
de programas no ambiente SIG e Surfer.
7.1.5.3.2

Balanço Hídrico

a) Caracterização Climática da Área do Estudo
De acordo com a classificação climática de Köppen (1948), o clima da região litorânea do Ceará
se enquadra como tropical quente e úmido (Aw’), caracterizado por uma estação seca no
inverno e chuvosa no verão, temperatura média mensal superior a 18ºC em todos os meses do
ano e precipitação média inferior a 60mm em pelo menos um dos meses do ano. Quatro sistemas
sinóticos principais são responsáveis por tal configuração: as Frentes Frias, com formação no
Pólo Sul, o Centro de Vorticidade Ciclônica, os Ventos Alísios de sudeste e a Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT), estes dois últimos responsáveis pela regulação dos períodos
de chuva (IPLANCE, 1997).
Para caracterizar o clima local, foram obtidos dados pluviométricos da Estação Meteorológica
de São Gonçalo do Amarante (FUNCEME, 2016) para o período de 1974/ 2015. Os dados da
série histórica indicam média pluviométrica anual de 1.013,0 mm/ano, com aproximadamente
76,0% das precipitações concentradas entre os meses de fevereiro e maio, configurando a
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quadra chuvosa. O ano de 1974 apresentou a maior precipitação, com 2.200 ,0 mm, enquanto
que 1993 apresentou o menor volume precipitado, com apenas 434,0 mm (Gráfico 18).
Gráfico 18 - Variação da Precipitação Anual para o Período de 1974/2015 - Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante

Fonte: FUNCEME, 2016.

Os anos com menor precipitação total anual podem ser relacionados aqueles com maior
influência do fenômeno El Niño sobre a ZCIT, do mesmo modo que os anos com maior
precipitação podem ter sofrido influência do fenômeno La Niña. Os dados para o mesmo
período indicam a maior média mensal de precipitação para março, com 247,5 mm e a menor
para novembro, com apenas 1,7 mm (Gráfico 19). Os dados, também, demonstram que o regime
de chuvas é controlado por uma estação seca, de junho a dezembro, e outra chuvosa, de janeiro
a maio.
Gráfico 19 - Média Mensal de Precipitação no Período de 1974/2015 - Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante
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Fonte: FUNCEME, 2015.

Dado à ausência de dados consistentes na série histórica de temperatura da Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante, as médias mensais foram estimadas por regressão
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linear, por meio de planilha de cálculo desenvolvida pelo Laboratório de Climatologia do
Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará – UFC, sendo os resultados
obtidos apresentados no Gráfico 20.
Gráfico 20 - Médias Mensais de Temperatura Estimadas por Regressão Linear-Período
de 1974/2015
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Fonte: Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade
Federal do Ceará – UFC, Planilha de Cálculo, 2016

b) Cálculo do Balanço Hídrico
O balanço hídrico tem por objetivo estabelecer um saldo entre o aporte e a saída de água de um
determinado sistema, sendo realizado por meio de um balanço de massa onde torna-se possível,
entre outras atividades, avaliar as variações anuais do nível estático (CASTANY, 1975).
Os dados de precipitação foram obtidos no banco de dados da Estação Meteorológica de São
Gonçalo do Amarante, disponibilizados pela FUNCEME. De posse das médias mensais de
temperatura e precipitação estimadas para a área do estudo foi realizado o cálculo do balanço
hídrico, a partir dos dados de evapotranspiração potencial obtidos pelo método proposto por
Thorntwaite (1955).
ETP = 16 (10T/ I)a x K
Onde:
ETP = Evapotranspiração Potencial (mm);
T = Temperatura média mensal em ºC (referente ao período considerado);
I = Índice térmico anual;
K = fator de correção que depende da latitude do lugar e da insolação média mensal;
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a = parâmetro obtido em função do índice térmico, sendo dado por:
a = 0,49239 + (1792 x 10 -5 I) – (771 x 10 -7 + I2) + (675 x 10 -9 I3).

O índice térmico anual (I) é calculado pela expressão:

Em que:
Ii = (Ti /5) 1,5
Ti = temperatura média de cada mês do ano;
i = índice térmico mensal, que varia de 1 a 12 e somados dão o índice térmico anual (I).
Com base nos cálculos efetuados, os valores da Evapotranspiração Potencial (ETP) variaram
de 131,9 mm em fevereiro a 147,6 mm em janeiro, conforme pode ser visualizado na Tabela
49 e no Gráfico 21. O valor obtido para o Índice Térmico (I) foi de 149,7 e para o Fator (a) foi
de 0,87, dados utilizados para os cálculos da ETP.
A Evapotranspiração Real (ETR) foi calculada a partir da comparação entre a
Evapotranspiração Potencial (ETP) e a Precipitação (PPT), considerando uma Capacidade de
Armazenamento (CA) de 100,0 mm e a Infiltração Eficaz média mensal calculada pela equação
abaixo, cujos valores são apresentados nos Gráfico 22 eGráfico 23:
Ie = PPT – ETR
Onde: Ie = Infiltração eficaz;
PPT = Precipitação; e
ETR = Evapotranspiração real.
Tabela 49 - Valores Calculados para o Balanço Hídrico a partir dos Dados da Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante - Período 1982/2014
MÊS

PPT (MM)

T ºC

I

K

ETP (MM) PPT - ETP

CA

ETR (MM) IE (MM)

Jan

96,6

27,5

12,9

1,1

147,6

-51,0

0,0

99,6

0,0

Fev
Mar

157,4
247,5

27,4
26,9

12,8
12,5

1,0
1,0

131,9
142,1

25,5
105,4

25,5
100,0

131,9
142,1

0,0
105,4

Abr

238,2

26,6

12,3

1,0

135,3

103,0

100,0

135,3

103,0

Mai

124,7

26,7

12,3

1,0

138,4

-13,7

86,3

124,7

0,0

Jun
Jul

77,5
38,0

26,6
26,1

12,3
11,9

1,0
1,0

133,9
135,7

-56,4
-97,7

42,7
0,0

77,5
38,0

0,0
0,0
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MÊS

PPT (MM)

T ºC

I

K

Ago

4,5

26,7

12,3

1,0

139,8

-135,3

0,0

4,5

0,0

Set

5,4

26,8

12,4

1,0

136,1

-130,8

0,0

5,4

0,0

Out
Nov

2,8
1,7

26,9
27,2

12,5
12,7

1,1
1,0

143,4
142,1

-140,6
-140,3

0,0
0,0

2,8
1,7

0,0
0,0

Dez

18,9

27,3

12,8

1,1

146,7

-127,8

0,0

18,9

0,0

Total

1.013,1

1.672,8

_

354,5

782,4

208,4

322,7 149,7 12,3

ETP (MM) PPT - ETP

CA

ETR (MM) IE (MM)

_
84,4
26,9 23,0
_
139,4
_
_
65,2
Média
Fonte: Cálculos Engesoft, 2016. Legenda: PPT = Precipitação; T = Temperatura; I = Índice térmico anual; K =
Fator de correção que depende da latitude do lugar; ETP = Evapotranspiração potencial; CA = Capacidade de
armazenamento; ETR = Evapotranspiração real e Ie = Infiltração eficaz

Gráfico 21 - Evapotranspiração Potencial e Evapotranspiração Real para a Área do
Estudo Estação Meteorológica de São Gonçalo do Amarante-Período 1974/2015
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Fonte: Engesoft, 2016.
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Gráfico 22 - Capacidade de Armazenamento para a Área do Estudo - Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante - Período 1974/2015
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Fonte: Engesoft, 2016.

Gráfico 23 - Infiltração Eficaz para a Área do Estudo - Estação Meteorológica de São
Gonçalo do Amarante - Período 1974/2015
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Fonte: Engesoft, 2016.

Com base nos dados obtidos na Tabela 49, anteriormente apresentado, foi calculado o balanço
hídrico, cujos resultados são apresentados no Gráfico 24, considerando três variáveis:
precipitação pluviométrica, evapotranspiração potencial e evapotranspiração real.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

150

Gráfico 24 - Representação Gráfica do Balanço Hídrico para a Área do Estudo - Estação
Meteorológica de São Gonçalo do Amarante - Período 1974/2015
Período: 1974 a 2015
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Legenda: P = Precipitação; ETP = Evapotranspiração potencial e ETR = Evapotranspiração real.
Fonte: Engesoft, 2016.

Observa-se que, a precipitação é superior à evapotranspiração real somente durante o primeiro
semestre do ano, na quadra chuvosa, de fevereiro a maio, destacando duas estações bem
distintas: uma chuvosa no 1º semestre e outra seca no 2º semestre.
No segundo semestre, ocorre elevação das temperaturas e a evapotranspiração potencial é
pouco superior à evapotranspiração real, que está correlacionada com a precipitação e, assim,
toda a água precipitada é evaporada.
Os resultados obtidos no cálculo do balanço hídrico indicam que 21,0% da média anual de
precipitação pluviométrica são infiltrados, isto é, 208,0 mm de recarga subterrânea nos litotipos
de porosidades primária e secundária (fraturas abertas). A ETR é responsável pelo consumo de
77,0% do volume precipitado.
7.1.5.3.3

As Águas Subterrâneas do Município de Caucaia

O conhecimento antecipado das águas subterrâneas da ADA do TUP NELOG, sem a execução
de qualquer pesquisa, pode ser balizado, inicialmente, pelo conhecimento regional das águas
subterrâneas na faixa costeira do município de Caucaia, onde este empreendimento encontrase localizado.
No caso de uma comparação específica, deve ser ressaltado que o território de Caucaia se
apresenta composto na sua zona litorânea por sedimentos dunares, aluvionares e arenosiltosos
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da Formação Barreiras e, mais para o interior, ocorre o embasamento cristalino, representado
por rochas ígneas e metamórficas.
Para Caucaia, o SIAGAS possui o registro de mais de uma centena de poços tubulares, todavia
apenas 69 destes contam com data de construção informada, sendo que 85,5% (59 poços) foram
construídos até o final da década de 90, e apenas 14,5% (10 poços) datam dos últimos 15 anos
(Gráfico 25). A construção de poços está intrinsicamente associada à necessidade de água, seja
pela escassez, uso ou programa político estadual e/ou municipal.
Gráfico 25 - Município de Caucaia - Evolução da Construção dos Poços Tubulares
Cadastrados no SIAGAS

Fonte: SIAGAS, 2016.

O nível estático representa a profundidade em que é encontrada a água subterrânea. Com base
nos dados coletados, o município de Caucaia apresenta um nível estático freático (raso),
localizado a profundidades de até 5,0m em 62,0% dos poços cadastrados, possuindo um
comportamento sub-aflorante que chega a 1,4m (Gráfico 26 e Gráfico 27). Tal comportamento
reflete, principalmente, um ambiente representado por sedimentos clásticos de Dunas e
Aluviões. Normalmente, as águas armazenadas no embasamento cristalino estão a
profundidades um pouco maiores, oscilando entre 5,0m e 15,0m (CAVALCANTE, 1998).
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Gráfico 26 - Município de Caucaia - Nível Estático das Águas Subterrâneas
Nível estático (m) das águas dos poços
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Fonte: SIAGAS, 2016.

Gráfico 27 - Município de Caucaia - Profundidade dos Poços Cadastrados

Fonte: SIAGAS, 2016.

Com relação a produtividade dos poços, convém destacar que 70,2% dos poços cadastrados (33
poços) possuem vazões de até 10,0 m³/h, predominando entre estes aqueles com vazão
oscilando entre 1 e 5m³/h (18 poços, ou seja, 38,2%). Os demais poços cadastrados (29,8% do
total) apresentam vazões acima de 10 m³/h, podendo chegar a 56m³/h (Gráfico 28). Ressalta-se
que, em geral, tais poços estão localizados no Aquífero Dunas. Como função direta das
características de porosidade efetiva e condutividade hidráulica, os poços com menores vazões
estão localizados no Meio Cristalino, onde a vazão média é de 2,0m³/h, com rebaixamentos
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acima de 15,0m e uma capacidade específica que oscila predominantemente abaixo de 1,0
[(m³/h)/m].
Gráfico 28 - Município de Caucaia - Vazões dos Poços Cadastrados

Fonte: SIAGAS, 2016.

Ressalta-se que, 57,1% dos poços cadastrados são destinados para uso doméstico (56 poços),
sendo um número mínimo de poços explotados para uso com irrigação (3 poços), reiterando a
importância das águas subterrâneas na região para o abastecimento humano (Gráfico 29).
Possuindo uma zona costeira que atrai o turismo, e contando com campos de Dunas com boa
vocação hidrogeológica, mesmo com vazões predominantemente inferiores a 10,0 m³/h,
Caucaia possui centenas de poços tubulares rasos utilizados para captação de água para
consumo humano.
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Gráfico 29 - Município de Caucaia - Uso dos Poços Cadastrados

Fonte: SIAGAS, 2016.

7.1.5.3.4

Mapeamento Hidrogeológico

O mapeamento hidrogeológico de campo, ou seja, o mapeamento das formações rochosas e dos
sedimentos que podem armazenar e liberar água subterrânea se faz com o conhecimento
geológico associado ao conhecimento dos parâmetros que podem fazer a diferença entre um
litotipo capaz de funcionar como aquífero (corpo rochoso capaz de armazenar e liberar água
subterrânea) e outros que podem armazenar, mas não conseguem liberar água em escala de
explotação por poço, no caso os corpos mais argilosos ou com diminuta permeabilidade
(capacidade de um corpo rochoso de se deixar atravessar por um fluido, no presente caso, a
água) (aquitardes).
As atividades de campo consistiram na diferenciação hidrogeológica, em termos de vocação
aquífera, sendo dependentes para o conhecimento de subsuperfície, do cadastramento dos
poços. Posteriormente, de posse da base hidrogeológica, foram plotados sobre a mesma os
poços cadastrados. Assim sendo, foi procedida a averiguação da acuracidade das informações
constantes do cadastro inicial obtidas no levantamento de dados secundários e dos novos dados
obtidos in situ, resultando na compreensão das condições dos poços e do uso da água na região.
Do material técnico, os dados foram convertidos em informações com o auxílio de análises
químicas e do uso e ocupação do solo, ajudando no entendimento das condições da ocorrência
da água na região.
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Os levantamentos de campo foram executados no período de abril a maio/201. Os equipamentos
utilizados foram GPS, câmara Figuragráfica e medidor eletro-sonoro de nível estático. Já para
as medições dos parâmetros físico-químicos in situ, na ADA do empreendimento, foram
utilizados o condutivímetro digital (Metter Toledo) para medidas de CE, STD e salinidade e
um aparelho (Oakton) para medição do pH, os quais foram calibrados com soluções de padrão
específico antes da atividade de campo. Além destes, foi utilizado nas águas superficiais e
subterrâneas (furos) um medidor de interface água/óleo da Solinst.
7.1.5.3.5

Sistemas Hidrogeológicos da Área do Estudo

a) Generalidades
Na região abrangida pela ADA e Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento
proposto, foram identificados e mapeados os seguintes sistemas hidrogeológicos - Dunas,
Aluviões, Barreiras e Cristalino. O primeiro ocorre na zona costeira acompanhando
paralelamente a linha de costa, enquanto que as Aluviões ocorrem margeando a rede de
drenagem, apresentando pequena expressão geográfica. O Barreiras, por sua vez, ocorre um
pouco mais para o interior, sotoposto as Dunas e, logo a seguir, aflorante, enquanto que o Meio
Cristalino ocorre após o Barreiras, em contato com este próximo a rodovia CE-085 e, a partir
daí, aflorando na porção sul da Área de Influência Indireta.
b) Área de Influência Direta e ADA
A Área de Influência Direta e a ADA do TUP NELOG, em função de seus posicionamentos e
perímetros, estão ambas localizadas na faixa costeira litorânea, encontrando-se integralmente
sobre o Sistema Aquífero Dunas, que em função da similaridade dos aspectos hidrogeológicos
pode ser considerado como a junção das Dunas Móveis, Fixas e Paleodunas (Figura 198).
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Figura 198 - Sistemas Aquíferos da Área de Influência Direta e ADA do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

➢ Sistema Hidrogeológico Dunas
O Aquífero Dunas ocorre sobrepondo-se as rochas do Sistema Barreiras e, apesar de
morfologicamente englobar as unidades Dunas Móveis, Dunas Fixas e Paleodunas, pode ser
considerado como um sistema aquífero único, uma vez que possui características estratigráficas
e hidrodinâmicas similares. Tem como recarga fundamental uma parcela da precipitação
pluviométrica (média de 1.013,0 mm/ano) representada pela infiltração eficaz calculada no
balanço hídrico, que é de 21,0% da precipitação, ou seja, 208,0 mm/ano. Constitui-se num
aquífero homogêneo, isotrópico, com porosidade e permeabilidade primárias, clásticas, livre e
freático (raso), onde o nível estático está unicamente submetido à pressão atmosférica.
CAVALCANTE (1998), estudando as águas subterrâneas da Região Metropolitana de
Fortaleza, o caracterizou com dupla função hidrogeológica, tanto como aquífero principal,
como aquífero de transferência para as unidades sotopostas. Tal alegativa se constitui num fato,
já que o Aquífero Dunas é explotado por poços tubulares rasos e, também, funciona como
unidade de recarga para o Sistema Barreiras. Além disso, funciona como mantenedor de recarga
para lagoas interdunares e de cursos de drenagens existentes entre dunas (Figura 199), que
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associados a prática de bombeamento de água subterrâneas através de poços tubulares e
cacimbas, representam os exutórios do Aquífero Dunas. Na Área de Influência Direta do
empreendimento proposto se observam, ainda, vários afloramentos de água resultantes do fluxo
da água subterrânea e da variação altimétrica do relevo (Figura 200). Ressalta-se que esses
afloramentos são resultantes da variação do nível de água dos lençóis freáticos, que secam no
período de estiagem.

Figura 199 – Lagoas formada entre as dunas
Fonte: EMAB, 2021.
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Figura 200 - Pequenos afloramentos de água subterrânea na AID resultantes do
afloramento do nível estático do Aquífero Dunas. Vê-se em segundo plano, a área
outrora designada para depósito de minério de ferro.
Fonte: EMAB, 2021.

As observações de campo realizadas pela Engesoft no ano de 2016, aliadas a análise
macroscópica das amostras coletadas durante a execução das sondagens mecânicas com trado
manual até 2,0 m de profundidade (Figura 201), revelam que este sistema hidrogeológico é
composto por areias pouco consolidadas e extremamente homogêneas, com cores variegadas
oscilando de esbranquiçadas, amarronzadas a levemente acinzentadas, finas a médias, por vezes
siltosas, com diâmetro efetivo predominando entre 0,15 a 0,25 mm.
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Figura 201 - Coleta de amostras de sedimentos do Aquífero Dunas para descrição
macroscópica e análise sedimentológica, entre a faixa de praia e a ADA, na AID do
empreendimento.
Fonte: Engesoft, 2016.

Ocasionalmente ocorre a presença de níveis síltico-argilosos oriundos da própria variação da
energia de deposição dos clásticos, gerando características de pseudo-diagênese que
compactam levemente, e localmente, as Dunas. Não existe nenhum poço tubular, raso ou
profundo, construído na ADA do empreendimento proposto, ou mesmo poço manual
(cacimba). As sondagens SPT’s realizadas no âmbito da ADA do TUP NELOG revelam que o
nível estático oscila entre 0,47 m e 5,68 m a depender da altitude do terreno. Tal fato foi
comprovado através das sondagens diretas realizadas pela Engesoft (ano de 2016) com trado
manual nas áreas de descarga, que acusaram um nível estático sub-aflorante oscilando
predominantemente em torno de 1,0 m (Figura 202). Além disso, os perfis geoelétricos
efetuados nos Estudos Geofísicos ressaltaram em uma espessura total oscilado entre 5,0 m e
45,0 m de material arenosoe/ou areno-argiloso possivelmente saturado.
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Figura 202 - Furo com trado manual até o nível estático, sendo este medido com
medidor eletro-sonoro Jaciri – localizado entre a faixa de praia e a ADA, na AID do
empreendimento.
Fonte Engesoft, 2016.

Os poços cadastrados na Área de Influência Direta do TUP NELOG estão restritos a
comunidade existente no entorno do Lagamar do Cauípe, porção leste da área. São poços
construídos com trado manual, diâmetro de 6” (150,0 mm) de PVC branco com ranhuras feitas
à serra. São poços rasos com profundidades geralmente até 12,0 m, nível estático inferior a 3,0
m, não existindo nenhum relatório técnico-construtivo, nenhum teste de bombeamento e pouco
se observa o uso de critérios de locação, sendo comum estarem próximos a fossas negras
(Figura 203).
As vazões observadas em campo, resultante de uma avaliação volumétrica simples, são
predominantemente inferiores a 4,0 m³/h. A recarga, reiterando, é fundamentalmente
pluviométrica e, secundariamente, oriunda de uma recarga involuntária, porém efetiva, das
águas de efluentes domésticos e os exutórios são as lagoas e drenagens interdunares, bem como
os poços que explotam o referido aquífero.
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Figura 203 - Poço tubular raso, construído com PVC branco, 6” (150 mm) e próximo
ao banheiro local. Comunidade próxima ao Lagamar do Cauípe, Caucaia.
c) Área de Influência Indireta (AII)
Na Área de Influência Indireta do empreendimento ora em análise foram mapeados os seguintes
sistemas hidrogeológicos - Dunas, Barreiras, Aluviões e Cristalino, conforme pode ser
observado na Figura 204. Apresenta-se a seguir uma breve descrição destes sistemas aquíferos.
➢ Sistema Hidrogeológico Dunas
As características hidrogeológicas do Aquífero Dunas na Área de Influência Indireta são,
genericamente, as mesmas encontradas nas áreas da ADA e da AID. Todavia são observadas
alterações, em termos físicos, à medida em que as Dunas são submetidas aos processos
morfodinâmicos e pedogenéticos, ou mesmo quando arrasadas pelo avanço da urbanização ou
do crescimento industrial observado na região.
Quanto a qualidade natural da água do Aquífero Dunas, em termos físico-químicos e
bacteriológicos, esta apresenta uma boa qualidade, sendo potencialmente aceita como potável
para consumo humano dentro das prerrogativas impostas pela Portaria nº 2.914/2011 do
Ministério da Saúde, mudando quando submetida ao uso e ocupação desordenado do solo e a
mercê dos elementos poluidores liberados pela indústria ou pela ausência de saneamento básico
(Figura 205).
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Figura 204 - Sistemas Aquíferos da Área de Influência Indireta do TUP NELOG
Fonte: Engesoft, 2016. Atualizado por EMAB, 2021.

Figura 205 - Aspecto do uso e ocupação desordenado do solo, ocupando campos de
Dunas às margens do rio Barra Nova (Tabuba – Caucaia), na AII do empreendimento.
Fonte: Engesoft, 2016.

O Aquífero Dunas apresenta alta vulnerabilidade a poluição, em função das suas características
de porosidade total, porosidade efetiva e condutividade hidráulica, associadas a um nível
estático freático, sub-aflorante (Figura 206), que praticamente interage diretamente com
quaisquer que sejam os riscos impostos pela ocupação do solo. Na área do Complexo Industrial
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e Portuário do Pecém – CIPP contata-se a presença de indústrias que podem, em termos
potenciais, modificar a assinatura hidrogeoquímica subterrânea, haja vista manusearem durante
o processo produtivo produtos considerados potencialmente poluentes.

Figura 206 - Furo com trado manual e sonda manual, utilizando-se de tubo de 4” PVC
ranhurado para facilitar o fluxo da água subterrânea. Coleta de sedimentos do Aquífero
Dunas e medida de nível estático e parâmetros físico-químicos in situ na AII do
empreendimento.
Fonte: Engesot, 2016.

Basicamente foram identificados dois tipos de poços na área do estudo: poços tubulares
construídos com maquinário pesado (máquinas rotativas e rotopneumáticas) e os poços
construídos manualmente utilizando-se de trados manuais. Normalmente, em função direta do
preço, o primeiro tipo de poço pertence quase que exclusivamente as indústrias localizadas no
CIPP, sendo classificados como poços tubulares medianamente profundos (profundidade entre
20,0 m e 50,0 m) a profundos (profundidade acima de 50,0 m), quase sempre atravessando
totalmente o Aquífero Dunas e adentrando ao Barreiras. O segundo tipo de poço, em geral,
pertence a pessoas físicas, apresentando profundidades entre 6,0 m e 12,0 m, captando
parcialmente o Aquífero Dunas.
Com base no conhecimento de campo resultante do mapeamento hidrogeológico efetuado,
aliado as informações obtidas da análise dos perfis de poços construídos dentro do CIPP, podese afirmar que a espessura de sedimentos do Aquífero Dunas é pequena, predominando até 30,0
m, como observado no perfil realizado desde a Praia da Tabuba/Icaraí, passando pela Lagoa do
Banana (Figura 207), Matões/Pecém e chegando até as imediações de Taíba, a oeste da área do
empreendimento. Ressalta-se, todavia, que a espessura saturada é menor, haja vista as dezenas
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de poços construídos neste aquífero com profundidades predominantes até 6,0 m, representada
por níveis de areias médias, homogêneas e isotrópicas.

Figura 207 - Lagoa do Banana, em Caucaia – Exemplo de lagoa interdunar, que se
constitui num dos exutórios do Aquífero Dunas, com máxima capacidade hídrica
resultante de efetiva recarga recebida no período chuvoso (fevereiro/maio de 2016).
Fonte: Engesoft, 2016.

O nível estático observado nos poços cadastrados oscila entre 0,5 a 12,0 m, predominando o
intervalo de 2,0 a 5,0 m. Ressalta-se que o número de poços com nível estático acima de 10,0
m apresenta-se mínimo, sendo resultante mais de elevações topográficas. As vazões dos poços
construídos essencialmente sobre o Aquífero Dunas são muito variáveis, estando
fundamentalmente na dependência da área em que este foi construído. Alguns poços
construídos na área de recarga apresentam vazões mínimas, todavia estas predominantemente
situam-se abaixo de 6,0 m³/h, com exceção para poços construídos pela CAGECE próximo a
Taíba, cujas vazões ultrapassam 20,0 m³/h.
Por representar um aquífero livre e raso, a recarga deste aquífero é predominantemente
pluviométrica e, secundariamente, realizada a partir dos efluentes domésticos que migram nos
sedimentos dunares. Os exutórios são representados pelas lagoas e rede de drenagem
essencialmente interdunar, além dos poços que explotam águas deste aquífero.
Foram observados poços desativados devido a problemas no sistema de bombeamento
(conserto/manutenção) ou abandonados por problemas associados a construção (poço seco)
(Figura 208 e Figura 209). Em geral, poços desativados ou abandonados podem representar
uma fonte potencial de poluição das águas subterrâneas, devido ao uso pela população para o
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descarte de resíduos sólidos ou pelo aporte de efluentes sanitários. Ressalta-se que, todavia,
que tal procedimento não foi observado na área do estudo.

Figura 208 - Poço tubular construído com Figura 209 - Poço tubular abandonado,
PVC Geomecânico abandonado. Margem construído com PVC Geomecânico. Rua
da CE- 421 - Matões/Pecém - Caucaia.
principal da Comunidade do Lagamar do
Cauípe – Caucaia.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

➢ Sistema Hidrogeológico Aluvionar
O Aquífero Aluvionar encontra-se representado pelas pequenas manchas de aluviões que
bordejam as drenagens da área do estudo, pequenas e intermitentes, sendo caracterizadas pelas
cores acinzentadas oriundas da presença de matéria orgânica e sedimentos areno-siltoargilosos, heterogêneos e dependentes, em termos de composição, da rocha fonte e da energia
de transporte. É muito comum se ter, na área específica, o recobrimento das manchas
aluvionares pelos sedimentos dunares causando, algumas vezes, difícil reconhecimento em
campo.
São pouco espessos, geralmente com espessuras inferiores a 5,0 m, e refletem um nível estático
raso (freático), geralmente inferior a 2,0 m, caracterizando aquífero um livre. Suas águas
subterrâneas são captadas, prioritariamente, por poços construídos manualmente (cacimbas) de
pequenas profundidades, com anéis pré-moldados ou tijolos furados, com diâmetros de 1,2 m
(anéis pré-moldados) a 3,0 m (tijolos), sendo os últimos denominados de poços amazonas. Não
existem testes de vazão para estas obras e, na maioria, elas são utilizadas para o atendimento
de pequena demanda domiciliar.
Sua recarga é fundamentalmente pluviométrica e na quadra chuvosa recebem, também,
contribuição direta de drenagens que extravasam seu curso natural. Seus exutórios são
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representados pelas drenagens e lagoas e, artificialmente, pelas cacimbas e poços tubulares
rasos que o captam água deste aquífero para atendimento de pequenas demandas hídricas.
➢ Sistema Hidrogeológico Barreiras
As rochas sedimentares clásticas Barreiras, que podem representar o Aquífero Barreiras,
ocorrem sotopostas ao Aquífero Dunas e sobrepostas as rochas do embasamento cristalino,
aflorando na área do estudo na parte mais ao sul. Apresenta-se composto por litotipos pouco
consolidados, com intercalação de níveis areno-silto-argilosos e um nível laterítico, tendo
conglomerados na base com cimentação argilosa a laterítica, constituindo um pacote
heterogêneo, tanto vertical, quanto horizontalmente, resultando num comportamento
hidrodinâmico variável (Figura 210).

Figura 210 - Afloramento do Sistema Hidrogeológico Barreiras numa cava de jazida,
situada no lado esquerdo da CE-421, sentido CE-085 – Matões/Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016. Coordenadas 509261 W / 9586455 S.

As espessuras dos sedimentos da Formação Barreiras observadas nos poços construídos na área
do CIPP oscilam entre 30,0 a 50,0 m. O comportamento aquífero reflete-se nos níveis arenosos
que o caracterizam como livre, ocasionalmente semi-confinado. A construção de poços rasos é
dificultada pelo nível laterítico que impede a perfuração por trado manual. Normalmente,
somente máquinas pesadas (rotativa, por exemplo) podem realizar perfurações no Barreiras,
atravessando-o em sua plenitude. Os poços cadastrados na Área de Influência Indireta do
empreendimento proposto, que possuem dados pertencem as indústrias do CIPP. Apresentam,
em geral, profundidades inferiores a 60,0 m, diâmetro de 6” (150,0 mm), tubos de PVC
Geomecânico com filtros Geomecânicos de 0,75 mm a 1,0 mm de abertura de ranhuras. As
vazões são, em geral, inferiores a 5,0 m³/h, exceto quando contam com contribuição do
Aquífero Dunas, apresentando então vazões acima deste valor.
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O nível laterítico, quando atravessado e não isolado, faz com que as águas subterrâneas do
Barreiras sejam enriquecidas em ferro, caracterizando águas com “capa rosa”, não potável e
prejudicial na maioria das vezes para o uso indiscriminado, particularmente industrial.
A recarga é oriunda da precipitação pluviométrica e também da infiltração ocasionada a partir
das Dunas e Aluviões. Funcionam como exutórios as lagoas e drenagens que recebem água
deste aquífero e os poços que o explotam.
➢ Sistema Hidrogeológico Cristalino (Fraturado)
Os litotipos cristalinos possuem porosidade primária mínima, muitas vezes inexistente, e
somente quando fraturadas (quebradas) por esforços tectônicos que geram fraturas abertas,
podem representar reservatórios para as águas subterrâneas. Na Área de Influência Indireta do
empreendimento ora em análise, este meio hidrogeológico se encontra ao sul em contato direto
com o Sistema Barreiras. Constitui-se num aquífero anisotrópico, heterogêneo, com nível
estático predominantemente situado entre 5,0 e 15,0 m, tendo suas águas captadas por poços
tubulares com profundidades entre 40,0 e 70,0 m, que produzem vazão média de 2,0 m3/h.
Como o cristalino é um aquífero fraturado e, portanto, não possui uma renovabilidade hídrica
eficiente, geralmente suas águas possuem elevada concentração de sólidos totais dissolvidos –
STD (acima de 1000 mg/L).
7.1.5.3.6

Fluxo de Águas Subterrâneas

Como princípio básico, se entende que as águas subterrâneas fluem da maior para a menor
pressão hidrostática. Inúmeras vezes a ausência do conhecimento sobre a direção de fluxo
dessas águas podem comprometer um projeto, haja vista que estas à medida em que percolam
os litotipos se enriquecem em sais, aumentando a concentração iônica. O tempo de residência
das águas irá, também, contribuir sensivelmente pela dissolução das rochas para o
enriquecimento iônico destas.
Uma bacia hidrogeológica pode possuir direções diferenciadas de fluxo, e nem sempre ela será
congruente a bacia hidrográfica superficial. A direção do fluxo das águas subterrâneas na área
do estudo é preferencial de sul para norte em direção a faixa costeira de Pecém e Taíba.
O comportamento do fluxo da água subterrânea na área do estudo, particularmente na ADA do
empreendimento proposto,

se

deve bastante

a morfologia do terreno, ocupado

preferencialmente pelas Dunas, representativas de um meio aquífero homogêneo, poroso e
isotrópico, onde o nível estático tende a acompanhar a morfologia do corpo dunar. Além disso,
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o fluxo hídrico subterrâneo tende a formar, particularmente em épocas de maior precipitação
pluviométrica, pequenos corpos d’água (Figura 211), onde as linhas de fluxo mostram as águas
de subsuperfície migrando em busca de lagoas, drenagens e orla costeira.

Figura 211 - Surgência da água subterrânea em áreas de descarga, na Área de
Influência Direta do TUP NELOG.
Fonte: EMAB, 2021.

Na área da localidade de Matões/Pecém se observa a água subterrânea surgindo em
ravinamentos ao “pé das dunas”, área potencial de descarga, e nas zonas mais baixas
topograficamente para as linhas de drenagem, onde se observa a prática do cultivo de hortaliças,
que abastecem o mercado local. Observa-se, ainda, nessa área a captação das águas subterrâneas
por poços tubulares de pequenas profundidades, sendo comum o uso de poços construídos
manualmente (cacimbas), reflexo de um nível estático sub-aflorante.
As áreas mais elevadas das dunas constituem essencialmente as áreas de recargas, onde o nível
estático é mais profundo. A partir daí as linhas de fluxo apresentam direção para as áreas de
descargas representadas pelas menores cotas topográficas, onde deve se concentrar a explotação
das águas subterrâneas.
As águas do Aquífero Barreiras, que apresenta um comportamento de aquífero clástico poroso,
também, migram para a rede de drenagem e corpos d`água superficiais, contribuindo para a
manutenção dos mesmos. Regionalmente percebe-se que as linhas de fluxo possuem direção
preferencial no sentido sul – norte, indo para a zona costeira.
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O Aquífero Cristalino, por sua vez, possui um comportamento heterogêneo e anisotrópico, onde
as águas tendem a serem armazenadas e migrar nas fraturas, sendo, portanto, dependente das
atitudes (mergulho/direção) impostas pela tectônica rúptil regional. Assim sendo, na escala de
trabalho adotada não se pode ter o traçado das linhas de fluxo neste meio, haja vista suas
descontinuidades rupturais.
7.1.5.4 Avaliação Qualitativa das Águas Superficiais e Subterrâneas
Visando avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas das Áreas de Influência do
empreendimento proposto foram realizadas medidas in situ de pH e STD em 5 pontos durante
os levantamentos de campo efetuados na Área de Influência Direta e ADA. Foram, também,
coletadas amostras de água em seis pontos, sendo um de água superficial, três de águas
subterrâneas coletadas com sonda manual em furos realizados a trado e os outros dois em poços
tubulares rasos localizados na Comunidade da Barra do Cauípe, estes últimos localizados na
Área de Influência Indireta do empreendimento proposto, mais especificamente a leste da sua
ADA (Tabela 50). Objetivando diagnosticar, mesmo preliminarmente, quaisquer indícios de
óleo nas águas superficiais da região, foi utilizada uma sonda da Solinst para medição da
interface água/óleo.
Tabela 50 - Pontos Amostrados na Área do Estudo
PONTOS

COORDENADAS (UTM)

LOCALIDADE

TIPO DE
MANANCIAL

As1

9604724

523378

Pecém

Água superficial

ASub-F1

9604768

523297

Pecém

Água subterrânea

ASub-F2
ASub-F3

9604438
9604436

523564
522735

Pecém
Pecém

Água subterrânea
Água subterrânea

Ptr 1

9603428

524463

Pecém

Água subterrânea

Água subterrânea
9603396
524129
Pecém
Ptr 2
Legenda: As – Água superficial; ASub – Água subterrânea; Ptr – Poço tubular raso; F – Furo a trado.

As garrafas plásticas (polietileno) utilizadas para coleta das amostras de águas para análises
físico-químicas foram cedidas pelo Laboratório de Análises Ambientais Bio Pascoal, sediado
em Fortaleza, e referência em análises qualitativas de águas no âmbito cearense, tendo sido
anteriormente esterilizadas. As referidas garrafas permitem o armazenamento de 1.500 mL,
volume exigido pelo laboratório para execução deste tipo de análise.
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Os procedimentos técnicos para a coleta das amostras de água variaram de acordo com as
características do ponto de amostragem. Ressalta-se, todavia, que em todas as coletas foram
utilizados materiais e EPI’s descartáveis (luvas, garrafas e bailers). O uso de luvas foi sempre
precedido da assepsia das mãos com álcool 70ºGL, procurando resguardar ao máximo
quaisquer interferências antrópicas para a amostragem.
A amostragem da água superficial foi realizada num espelho d’água que reflete a surgência da
água subterrânea, ficando a mercê da variação sazonal do nível estático. A amostra foi coletada
diretamente na garrafa plástica cedida pelo laboratório, a aproximadamente 2,0 m da margem
e a 20,0 cm de profundidade. Nas amostragens da água subterrâneas foram adotados os
seguintes procedimentos:
•

Nos furos a trado, as amostras de água subterrânea foram coletadas utilizando-se um
coletor descartável do tipo bailer, que permite a coleta sem a utilização de um sistema
de bombeamento;

•

Nos poços rasos, as amostras de água subterrânea foram coletadas diretamente na saída
do sistema de bombeamento do poço, deixando-se escoar a água por um tempo mínimo
de 5 (cinco) minutos a fim de se eliminar a água armazenada na tubulação. Além disso,
embora não se tenha indícios efetivos de poluição nos ambientes coletados, optou-se
por sempre realizar a desinfecção das torneiras utilizando-se haste flexível com algodão
na extremidade embebida de álcool 70ºGL, tomando-se todos os cuidados com a
assepsia, evitando-se o contato da amostra com quaisquer materiais.

•

Após a coleta, todas as amostras foram lacradas, rotuladas com número da amostra,
local, data e hora da coleta, acondicionadas em ambiente refrigerado (isopor/gelo) e
encaminhadas, com menos de 10 oras após a coleta, ao laboratório para a realização do
processo analítico.

•

Os resultados das analises físico-químicas efetuadas em laboratório podem ser
visualizados no TOMO V - ANEXO II - ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA. A
análise dos resultados obtidos teve como base os padrões estabelecidos pela Portaria nº
2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade. Apresenta-se a seguir a análise dos resultados obtidos pelas análises
laboratoriais para cada parâmetro:
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➢ Potencial Hidrogeniônico (pH)
O pH é a medida da concentração hidrogeniônica da água ou solução, sendo controlada pelas
reações químicas e pelo equilíbrio entre os íons presentes. Sua escala varia de 1 a 14, sendo
classificada como ácida quando apresenta valor inferior a 7, neutro com valor igual a 7 e
alcalino ou básica quando valor superior a 7. A maioria das águas subterrâneas tem o pH entre
5,5 e 8,5 (SANTOS, 2008).
Com base nas medidas realizadas in situ e nos resultados das análises físico-químicas efetuadas
nas águas superficiais e subterrâneas da Àrea de Influência Direta e da ADA do
empreendimento, o pH apresentou valores que variam de 6,1 (Ponto Ptr1) a 8,4 (Ponto R2) com
valor médio de 7,36.
Observa-se que, todas as amostras estão dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que recomenda que as águas destinadas ao
consumo humano apresentem o pH entre 6,0 e 9,5.
➢ Sólidos Totais Dissolvidos
Os Sólidos Totais Dissolvidos (STD) representam o peso total dos constituintes minerais
presentes na água, por unidade de volume. Representam a concentração de todo material
dissolvido na água, seja ou não volátil.
Nas amostras de águas superficiais e subterrâneas coletadas na área do empreendimento e
região circunvizinha as concentrações de STD encontradas variaram de 202,4 mg/L (Ponto
As1) a 874,0 mg/L (Ponto R11), com média de 479,3 mg/L.
As concentrações mais elevadas de STD foram observadas nas amostras de águas superficiais
coletadas nas lagoas do Banana (874,0 mg/L), Águas Cristalinas (779,0 mg/L) e Barra do
Cauípe (766,0 mg/L). Tais resultados são decorrentes do fato das águas superficiais não
passarem por um processo de filtração natural, como ocorre nas águas subterrâneas. Além disso,
por serem lagoas costeiras muito provavelmente recebem contribuições de aerossóis, o que
eleva a presença de íons dissolvidos na água.
As concentrações de STD observadas nas águas subterrâneas e superficiais da área do estudo
encontram-se dentro dos padrões de potabilidade, visto que todas as amostras analisadas
apresentaram níveis de STD inferiores a 1.000 mg/L, conforme exigido pela Portaria nNº
2.914/2011 do Ministério da Saúde.
➢ Cloretos
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Os cloretos, em geral, são muitos solúveis e estáveis em solução, logo dificilmente precipitam.
São provenientes da lixiviação de minerais ferro-magnesianos de rochas ígneas e de rochas
evaporíticas, ou decorrentes da influência dos aerossóis marinhos nas águas superficiais
situadas na zona litorânea. A alta solubilidade e o lento movimento das águas no aquífero vão
provocando aumentos gradativos e constantes dos teores de cloretos.
Na área do estudo, as águas superficiais e subterrâneas analisadas apresentam concentrações de
cloretos que variam de 15,0 mg/L (Ponto Asub F3) a 96,92 mg/L (Ponto Ptr1) com teor médio
de 44,16 mg/L. As concentrações de cloretos observadas nas águas superficiais e subterrâneas
da área do estudo encontram-se dentro dos padrões de potabilidade, não ultrapassando os 250,0
mg/L exigidos pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde para águas destinadas ao
consumo humano.
As maiores concentrações de cloreto foram observadas nas amostras coletadas nos Pontos Ptr
1 com 96,92 mg/L e Ptr 2 com 79,65 mg/L. Tais concentrações podem estar associadas a uma
leve poluição por efluentes domésticos em virtude dos poços estarem locados em áreas que não
contam com saneamento básico e bem próximos a fontes de contaminação.
➢ Dureza Total
A dureza pode ser definida como o poder de consumo de sabão por determinada água ou a
capacidade da água em neutralizar o sabão pelo efeito do cálcio ou magnésio, podendo ser
expressa como Dureza Temporária, Permanente e Total, sendo a primeira eliminada com a
ebulição da água, a segunda persistente após a ebulição da água e a terceira corresponde a soma
das duas primeiras (SANTOS, 2008).
Segundo CUSTÓDIO & LLAMAS (1983), as águas em relação à dureza são classificadas como
brandas, pouco duras, duras e muito duras, de acordo com o teor de CaCO3 apresentado,
conforme pode ser visualizado na Tabela 51.
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Tabela 51 - Classificação das Águas segundo a Dureza
TIPO

TEOR DE CACO3 (MG/L)

Branda

< 50

Pouco Dura

50 – 100

Dura

100 – 200

Muito Dura
Fonte: CUSTÓDIO & LLAMAS, 1983.

> 200

Na área do estudo, as amostras de águas superficiais e subterrâneas analisadas apresentam
concentrações de CaCO3, que variam de 138,41 mg/L a 0,2 mg/L, com concentração média de
86,79 mg/L.
As concentrações de Dureza Total observadas nas águas subterrâneas e superficiais da área do
estudo encontram-se dentro dos padrões de potabilidade, não ultrapassando os 500 mg/L de
CaCO3 estabelecidos como padrão pela Portaria MS nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde.
➢ Sódio
O sódio é um dos metais alcalinos mais importantes e abundantes nas águas subterrâneas,
estando presentes em todas elas com concentrações que variam entre 0,1 e 100,0 mg/L, e com
o predomínio de algumas características, como ampla distribuição nos minerais-fonte, baixa
estabilidade química dos minerais que o contêm, alta solubilidade e difícil precipitação da
maioria dos seus compostos químicos em solução (SANTOS, 2008).
As concentrações de sódio encontradas nas amostras das águas superficiais e subterrâneas
analisadas na área do estudo, variam entre 8,0 mg/L (Ponto A Sub F3) a 68,0 mg/L (Ponto Ptr1),
com média de 33,5 mg/L. Encontram-se, portanto, dentro dos padrões de potabilidade, pois de
acordo com a Portaria MS nº 2.914/2011 as concentrações de sódio em águas destinadas ao
consumo humano não devem ultrapassar os 200 mg/L.
➢ Turbidez
A turbidez é definida como a dificuldade da água em transmitir a luz e está associada a sólidos
em suspensão, ou seja, é a presença de partículas de sujeira, principalmente argila e areia, que
retiram o aspecto cristalino da água, deixando-a com uma aparência túrbida e opaca (GOMES,
2006).
De acordo com a Portaria MS nº 2.914/2011, as águas destinadas ao consumo humano não
devem apresentar valores de turbidez acima de 5,0 UNT. Os valores de turbidez encontrados
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nas amostras das águas superficiais e subterrâneas analisadas na área do estudo, variam de 4,0
UNT (Ponto Ptr2) a 1.000,0 UNT (Ponto ASub F3).
Ressalta-se que os maiores valores de turbidez observados nas amostras das águas analisadas
correspondem as águas coletadas nos furos realizados a trado manual na área da ADA do
empreendimento, com profundidade máxima de 2,0 metros. Nestes casos especificamente, a
forma utilizada para a coleta das amostras contribuiu para deixar a água com uma aparência
túrbida, com bastante sólidos em suspensão.
➢ Ferro Total
O ferro é um elemento que está presente em quase todas as águas subterrâneas, com teores
abaixo de 0,3 mg/L, ocorrendo sob diversas formas químicas e, frequentemente, aparece
associado ao manganês.
As concentrações de ferro total encontradas nas amostras das águas superficiais e subterrâneas
analisadas na área do estudo variam entre 0,15 mg/L (Ponto Ptr2) a 4,11 mg/L (Ponto ASub
F2), com teor médio de 2,07 mg/L.
A Portaria MS nº 2.914/2011 recomenda que as águas destinadas ao consumo humano não
devem apresentar concentrações de ferro acima de 0,3 mg/L. Assim sendo, das amostras
analisadas, apenas a coletada no Ponto Ptr2 encontra-se dentro dos padrões de potabilidade
exigidos pela legislação vigente.
De acordo com MORAIS (2016), uma possível causa dessa concentração de ferro, é a
predisposição natural da ocorrência da “capa rosa” nas águas subterrâneas das áreas dunares da
região do Pecém. Tal predisposição pode estar vinculada ao Aquífero Barreiras, que
normalmente apresenta em seus níveis lateríticos elevadas concentrações de ferro. As fontes
são minerais ferro-magnesianos portadores de ferro, tais como magnetita, biotita, pirita,
piroxênios e anfibólios.
Ressalta-se, todavia, a existência de uma outra possível causa dessas concentrações elevadas
de ferro, a qual encontra-se associada a presença de um pátio desativado de estocagem de
minério de ferro, localizada na Área de Influência Direta do empreendimento proposto. Embora
a referida área de estocagem de minério de ferro seja murada e telada, a ação dos ventos e das
chuvas (lixiviação) pode ter contribuído para o minério anteriormente estocado nesta área pelas
áreas lindeiras contaminando as águas superficiais e subterrâneas da região.
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➢ Fluoretos
Os fluoretos possuem solubilidade limitada, ocorrendo frequentemente com concentrações
entre 0,1 e 1,5 mg/L nas águas naturais, podendo chegar às vezes, até 10,0 mg/L e, raramente,
a 50,0 mg/L em águas muito sódicas com pouco cálcio. Em regiões áridas, os fluoretos podem
aparecer com concentrações elevadas (SANTOS, 2008).
De acordo com as análises físico-químicas realizadas nas águas superficiais e subterrâneas da
área do estudo, as concentrações de fluoretos apresentam-se inferiores ao limite de detecção do
laboratório, que corresponde a 0,01 mg/L. Assim sendo, apresentam valores bem inferiores ao
padrão máximo estabelecido pela Portaria MS nº 2.914/2011 para águas destinadas ao consumo
humano que é de concentrações de fluoretos inferiores a 1,5 mg/L.
➢ Nitritos
O nitrito é produzido através do processo de nitrificação, durante o ciclo natural do nitrogênio,
que inicialmente produz a amônia, pelo processo de amonificação para, em seguida, produzir o
nitrito que posteriormente é convertido a nitrato pela ação de bactérias autótrofas do grupo das
nitrobactérias. A presença de nitrito nas águas subterrâneas é um indicativo de poluição recente
(SANTOS, 2008).
De acordo com as análises físico-químicas realizadas nas águas superficiais e subterrâneas da
área do estudo, a concentração de nitrito nas amostras analisadas é inferior ao limite de detecção
do laboratório, que corresponde a 0,01 mg/L. Assim sendo, apresentam valores bem inferiores
ao padrão máximo estabelecido pela Portaria MS nº 2.914/2011 para águas destinadas ao
consumo humano que é de concentrações de nitrito inferiores a 1,0 mg/L.
➢ Nitratos
O nitrato representa o estágio final da oxidação da matéria orgânica proveniente dos resíduos
da atividade humana, como por exemplo, esgotos, fossas sépticas, depósitos de lixo e
fertilizantes nitrogenados.
De acordo com as análises físico-químicas realizadas nas águas subterrâneas e superficiais da
área do estudo, apenas duas amostras (Ptr1 com 0,68 mg/L e Ptr2 com 0,31 mg/L) apresentaram
concentrações acima do limite de detecção do laboratório, que corresponde a 0,01 mg/L.
A Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) estabelece que as águas
destinadas ao consumo humano não devem apresentar concentrações de nitrato acima de 10,0
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mg/L. Assim sendo, todas as amostras analisadas estão atendendo ao padrão de potabilidade
exigido pela legislação vigente.
Em suma, os resultados obtidos pela avaliação qualitativa das águas superficiais e subterrâneas
da área do estudo revelam que:
O pH das águas analisadas é predominantemente neutro, com valor médio de 7,36, estando
todas as amostras dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº
2.914/2011 (BRASIL, 2011);
Com relação ao STD as concentrações mais elevadas foram observadas em águas superficiais,
mais especificamente nas amostras coletadas nas lagoas do Banana (874 mg/L), Águas
Cristalinas (779 mg/L) e Barra do Cauípe (766 mg/L). Todavia todas as amostras analisadas
encontram-se dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011;
Todas as 6 (seis) amostras d’água submetidas a análises físico-químicas apresentaram níveis de
turbidez fora dos padrões estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011. Ressalta-se, todavia,
que 3 (três) amostras (Pontos ASub F1, ASub F2 e Asub F3) foram coletadas nos furos
realizados a trado manual, o que contribuiu para deixar a água com uma aparência turva, com
bastante sólidos em suspensão;
Todas as 6 (seis) amostras d’água submetidas a análises físico-químicas apresentaram
concentrações de ferro fora dos padrões estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011. Tal fato
pode estar associado a uma predisposição natural da ocorrência da “capa rosa” nas águas
subterrâneas das áreas dunares da região do Pecém, a qual pode estar vinculada a interrelação
deste aquífero com o Barreiras, que normalmente apresenta em seus níveis lateríticos elevadas
concentrações de ferro. Outra possibilidade encontra-se associada a potencial poluição das
águas subterrâneas da região pelo aporte de minério de ferro carreado pelos ventos ou lixiviado
pelas chuvas de um pátio de estocagem de minério existente na Área de Influência Direta do
empreendimento ora em análise, que atualmente encontra-se desativado;
Quanto as medições com sonda para identificar a ocorrência de qualquer interface água/óleo,
não foi diagnosticada qualquer presença de óleo nas águas superficiais e/ou subterrâneas da
região;
Os demais parâmetros analisados encontram-se dentro dos padrões de potabilidade
estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011.
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7.1.6

Ambiente Marinho

7.1.6.1 Generalidades
Tendo em vista que a implantação e operação do Projeto do TUP NELOG não irá incorrer em
impactos diretos sobre o ambiente marinho, já que as atividades desenvolvidas na área do
Terminal Portuário do Pecém estão sobre a alçada da CEARÁPORTOS, que já conta com
licenciamento para movimentação de navios de cargas neste terminal, não foram desenvolvidos
levantamentos de dados primários para caracterização deste ambiente.
Assim sendo, para caracterização dos aspectos físicos do ambiente marinho foram apropriados
os resultados obtidos pelos estudos oceanográficos desenvolvidos na região do Terminal
Portuário do Pecém pela VBA Consultores, em meados de novembro de 2000, como parte
integrante do Projeto de Esgotamento Sanitário da Área do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, mais especificamente do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de
Esgoto Pré-Tratado da UTE- Fortaleza.
Os referidos estudos envolveram a execução de medições de correntes marinhas, de regime de
onda e de marés; a batimetria do piso oceânico, medições dos níveis d’água e da
sedimentologia, bem como da salinidade da água do mar a diferentes profundidades. Apresentase a seguir uma síntese dos resultados obtidos por estes estudos.
7.1.6.2 Correntes, Regime de Ondas e de Marés
As campanhas de campo efetuadas para o reconhecimento do regime de correntes atuante na
área marítima do Terminal Portuário do Pecém foram realizadas cobrindo todas as condições
de mar ocorrentes nesta região. Para tanto, foram planejadas campanhas utilizando-se
correntômetros, correntógrafos e flutuadores.
As medições obtidas pela referida campanha fornecem dados sobre a direção e a velocidade da
corrente em cada profundidade, espaçada de 2 metros, do fundo para a superfície. Além disso,
fornece informações sobre salinidade e temperatura, na mesma sequência de camadas de água
em que foram medidas a direção e a velocidade das correntes.
O regime de ondas na costa do Pecém vem sendo alvo de medição desde março/1997, através
de um Waverider direcional, marca Datawell. O referido ondógrafo se encontra fundeado à
profundidade de 18,0 m, num ponto ao largo do Pecém, com coordenadas 03º 29’ 31” S e 38º
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59’ 03” W. Os registros efetuados são repassados a terra por um sistema receptivo composto
de Warep, antena e microcomputador, estabelecidos na estação oceanográfica montada na Vila
do Pecém.
Nos levantamentos efetuados e na interpretação dos seus registros foram utilizados como
parâmetros definidores: Data/hora (data e hora do registro); T (período da onda, em segundo);
D (direção de propagação da onda, em graus); Hmáx (altura máxima da onda, em metros) e Hs
(altura significativa, em metros).
Foram averiguados os registros de ondas medidos pelo Waverides direcional ao longo do
Pecém, no período de março/97 a janeiro/99, tendo os dados obtidos sido analisados sob dois
enfoques: análise dos registros de 3 em 3 horas e análise dos registros contínuos. Na Tabela 52
são apresentadas de forma resumida as estatísticas primárias representativas dos dois processos
utilizados na análise das ondas registradas ao longo do Pecém.
Na Tabela 53 são apresentadas às ondas máximas e respectivas ondas significativas ocorridas
no período de registro. Observa-se que estas ondas são de curto período, abaixo de 10 segundos
e encontram-se no quadrante 90º a 180º. Baseado no conhecimento eólico regional, conclui-se
que são ondas geradas próximas ao litoral pelos ventos de direção NE.
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Tabela 52 - Comparação entre os Registros de Ondas de 3 em 3 horas com os Registros
Registros de 3 em 3 horas
Registros Contínous
Contínuos
ONDAS MÁXIMAS
1º classe mais frequente
2º classe mais frequente
Grupamento mais frequente de Hmáx
Classe mais alta de Hmáx

2,0 < Háx < 2,1
1,9 < Háx < 2,0
1,4 < Háx < 2,9
4,1 < Háx < 4,2

8,99%
8,72%
90,70%
0,04%

2,0 < Háx < 2,1
1,9 < Háx < 2,0
1,4 < Háx < 3,2
4,6 < Háx < 4,7

6,75%
6,54%
90,98%
0,03%

16,17%
15,34%
95,12%
0,02%

1,3 < Hs < 1,4
1,4 < Hs < 1,5
0,9 < Hs < 2,1
2,4 < Hs < 2,5

11,84%
11,44%
96,32%
0,04%

ONDAS SIGNIFICATIVAS
1º classe mais frequente
2º classe mais frequente
Grupamento mais frequente de Hs
Classe mais alta de Hs

1,4 < Hs < 1,5
1,3 < Hs < 1,4
0,9 < Hs < 1,9
2,4 < Hs < 2,5
DIREÇÃO DAS ONDAS

1º classe mais frequente
2º classe mais frequente
Grupamento mais frequente de D

90º < D < 105º
30º < D < 60º
90º < D < 120º
0º < D < 15º
125º < D < 135º

Classes extremas de D

31,87% 105º < D < 120º
24,59% 30º < D < 60º
61,65% 90º < D < 120º
0,30% 0º < D < 15º
0,32% 120º < D < 135º

35,37%
21,19%
66,74%
0,35%
0,55%

30,94%
6" < T < 7"
23,47%
5" < T < 6"
79,67% 3" < T < 10"
20,19% 10,1" < T < 20"
0,08% 19" < T < 20"

28,60%
26,81%
81,79%
18,19%
0,05%

PERÍODO DAS ONDAS
1º classe mais frequente
2º classe mais frequente
Freqüência de curto período
Freqüência de longo período
Maior período medido

5" < T < 6"
6" < T < 7"
4" < T < 10"
10,1" < T < 20"
19" < T < 20"

Fonte: CAGECE, Projeto de Esgotamento Sanitário da Área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Fortaleza, VBA, 2001.

Tabela 53 - Maiores Ondas Ocorridas entre Março/97 e Dezembro/98
Data

Tpeak

D

Hs

Hmáx

Ano

5260138
6230402
9290006
9290306
10042238
7090320
7100320
8030050
8030450
8200719
8221649
8221819
8270314
8280118
8280218
10090151

6,60
7,14
7,14
7,14
7,14
7,70
7,14
7,14
7,14
7,14
5,90
6,60
6,60
7,14
7,14
6,25

104º
102º
111º
103º
95º
99º
100º
107º
108º
103º
114º
101º
106º
101º
105º
110º

1,80
2,30
2,31
2,04
2,12
2,11
2,39
2,06
2,15
1,88
1,87
1,92
2,03
2,22
2,16
2,00

4,44
4,68
4,14
4,13
4,59
4,03
4,44
4,64
4,45
4,05
4,36
4,29
4,29
4,03
4,09
4,10

98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97

Fonte: CAGECE, Projeto de Esgotamento Sanitário da Área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Fortaleza, VBA, 2001.
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Quanto as ondas longas ocorridas no período de registro, em continuidade ao mês de
dezembro/98, o mês de janeiro/99 caracterizou-se por apresentar uma alta frequência de ondas,
cujas diferenças chegam a atingir até 75º, enfatizando-se os valores de frequência para as
classes 45º < D < 60º, com 56,97% e 30º < D < 45º, com 28,78%. Tais ondas apresentaram
períodos longos, compreendidos entre 10 < T < 20 s, com frequência de 81,32%.
7.1.6.3 Batimetria
O levantamento batimétrico realizado na área de influência do Porto do Pecém teve como
objetivo o conhecimento mais detalhado do “piso oceânico” na sua zona de abrangência. Em
meados de 1995, as áreas com profundidades entre 1,0 e 17,0 m foram objeto de levantamento
batimétrico realizado pela DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação. Neste mesmo ano, a
área entre o nível de preamar e a isobata de 1,0 m foi objeto de medições detalhadas de perfis
de praia realizadas pelo INPH – Instituto de Pesquisas Hidroviárias.
O levantamento batimétrico realizado demonstrou que a região do Pecém é fortemente
dominada pela ocorrência de rochas em sua zona marítima adjacente. Além da Ponta do Pecém
e de outros promontórios menores, grandes áreas submersas estão cobertas por rochas. Do lado
oriental da Ponta do Pecém observa-se que as isobatas apresentam uma tendência de
paralelismo, embora alguns desvios ocorram nas proximidades da isobata de 5,0 m. A oeste da
Ponta do Pecém, a batimetria é bastante irregular, ocorrendo, em frente à vila, uma grande área
de rocha submersa, a qual, durante a baixa-mar, provoca a rebentação das ondas a uma distância
de várias centenas de metros da costa. O resultado do levantamento batimétrico realizado deu
origem às plantas cartográficas da área do Porto do Pecém, nas quais consta o mapa das curvas
de nível.
A batimetria complexa, ocorrente na área marítima do Pecém, tem um efeito importante nas
condições de propagação das ondas e na hidrodinâmica costeira, sendo que a ausência de areia
em muitos locais irá decrescer consideravelmente o potencial do transporte litorâneo de
sedimentos.
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7.1.6.4 Perfis de Praia e Sedimentologia
7.1.6.4.1

Níveis de Água

Para obtenção das informações maregráficas necessárias, a DHN – Diretoria de Hidrografia e
Navegações efetuou a análise estatística e harmônica da maré, que define o NR – Nível de
Redução de Sondagem, utilizado em trabalhos hidrográficos da área. O INPH vem realizando
medições contínuas de níveis d’água no Pecém desde março/96. A estação maregráfica em
operação, compõe-se de um limnígrafo de registro mensal, modelo LNG-15M, fabricado pela
Hidrologia SA, está instalada na parte interna do TEP - Terminal de Embarque, no ponto de
coordenadas geográficas 521.272,00 E e 9.608.366,00 N
A análise dos maregramas, correspondentes ao período de março/96 a maio/99, indicou que a
variação da maré em Pecém é da ordem de 3,0 m. Em relação ao nível de redução da Diretoria
de Hidrografia e Navegação – DHN, os níveis d’água em Pecém estão assim caracterizados:
preamar máxima igual a 3,09 m; baixa-mar mínima igual a -0,11 m e nível médio igual a 1,43
m.
Os mapeamentos obtidos no Porto de Pecém durante o período de análise, foram então
interpretados e digitados de hora em hora. A partir destes dados, foram montados os quadros
de ordenadas horárias mensais, nos quais são apresentados, ainda, os valores de níveis d’água
máximo, mínimo e médio mensal e a plotagem de dados horários.
Analisando-se os dados apresentados, pode-se afirmar que, no período considerado, o valor do
nível d’água máximo observado foi 3,16 m em relação ao Nível de Redução da DHN. Já o nível
médio calculado para o período foi de 1,0 m em relação ao Nível de Redução da DHN.
Através dos dados horários obtidos no período foi elaborado o Gráfico de Permanência de
Níveis d’Água no Pecém apresentado no Gráfico 30. Pode-se afirmar que, em 99,0% do tempo,
os níveis d’água estiveram acima do Nível de Redução do DHN, em 50,0% do tempo os níveis
estiveram acima de 1,44 m e em nenhum momento estes estiveram acima de 3,16 m.
Gráfico 30 - Gráfico de Permanência de Níveis d’Água - Período 01/03/98 a 18/01/99
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Fonte: CAGECE, Projeto de Esgotamento Sanitário da Área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Fortaleza, VBA, 2001.

7.1.6.4.2

Sedimentologia

a) Campo de Escoamento nas Vizinhanças da Ponta do Pecém
As conclusões do relatório dos impactos na morfologia costeira mostram que as condições das
correntes na área em estudo são de grande importância para o traspasse de sedimentos para a
área costeira a oeste da Ponta do Pecém, a qual atua como um gargalo em relação ao transporte
litorâneo na direção da Vila do Pecém. Imediatamente a oeste do promontório, o escoamento
está acelerado, devido à convergência das curvas batimétricas nessa área. Depois da passagem,
o escoamento se torna desprendido da linha de costa e decresce rapidamente de intensidade na
direção oeste.
Na zona litorânea o transporte de sedimentos é quase sempre dominado pelo transporte em
suspensão, devido aos altos níveis de turbulência causados pela arrebentação da onda.
b) Transporte de Sedimentos na Área de Pecém
O aspecto principal do campo de transporte de sedimentos ao longo da área em estudo é o
suprimento de areia da parte oriental através da Ponta do Pecém. Devido à orientação da costa
nesta área, as praias são altamente expostas às ondas de sea vindo de direções mais orientais.
Uma vez que a corrente litorânea atinge o promontório, as velocidades do escoamento e a
capacidade de transporte de sedimentos decrescem consideravelmente, devido à reduzida ação
da onda. Devido aos grandes ângulos de ataque das ondas e à presença do promontório, a
corrente litorânea se desprende da linha de costa. Aproximadamente a 1,0 km para Oeste, a
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corrente volta a se prender à linha de costa. O transporte de sedimentos em torno do
promontório através deste mecanismo de traspasse é de crucial importância para a estabilidade
da linha de costa em frente à Vila do Pecém. O promontório atua como um gargalo em relação
ao transporte litorâneo e pequenas mudanças na magnitude do traspasse de sedimentos em torno
da Ponta do Pecém irão afetar a evolução da linha de costa mais para Oeste.
De acordo com as simulações apresentadas nos estudos de avaliação dos impactos na
morfologia costeira, foi possível de se verificar altas taxas de transporte a Leste da Ponta do
Pecém. O porto não afeta significativamente as taxas de transporte litorâneo nesta área. Ao
longo desta faixa costeira, a uma distância de aproximadamente 1,0 km a Leste do promontório,
o transporte litorâneo está localmente dirigido para o largo. A irregularidade local da batimetria
nesta área causa o aparecimento de uma corrente de retorno, a qual transporta a areia para a
região ao largo. Uma vez que a areia tenha se depositado em águas mais profundas, ela não
pode ser transportada de volta para a praia. A presença dessas correntes de retorno pode causar
uma perda significativa de sedimento litorâneo para o largo.
Os estudos concluíram, ainda, que do lado ocidental da ponta, pode-se ver que o transporte
litorâneo se torna desprendido da linha de costa. As taxas de transporte de sedimentos são
significativamente reduzidas, devido ao decréscimo na ação da onda e no seu consequente
poder de gerar corrente. Nessa área a magnitude do transporte de sedimentos fica
consideravelmente reduzida, devido ao efeito de proteção do porto em relação às condições
hidrodinâmicas litorâneas. Com a presença do porto o transporte litorâneo na Ponta do Pecém
prossegue mais para o largo do que para a situação anterior (sem o porto) e menos sedimento,
se algum, está traspassando a Ponta do Pecém.
Aproximadamente a 1,0 km a Oeste da Ponta do Pecém o transporte litorâneo volta a se prender
à linha de costa. Com a presença do porto, o transporte litorâneo é quase que completamente
bloqueado neste ponto.
Mais além para Oeste, uma parcela do transporte litorâneo ocorre aproximadamente a 500,0 m
ao largo. Nesta área a arrebentação da onda ocorre no baixio em frente à Vila do Pecém. Nas
simulações apresentadas nos estudos desenvolvidos, foi assumido que sedimentos de fundo
estavam disponíveis na área inteira. Devido à falta de sedimentos no lado do baixio situado ao
largo, a importância do transporte litorâneo nessa área se torna questionável.
Pode-se verificar através das simulações apresentadas no estudo citado que a Vila do Pecém,
localizada a cerca de 2,0 km a Oeste da Ponta do Pecém, está situada entre dois locais de
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máximas taxas de transporte litorâneo. O decréscimo de sedimentos a Leste desta localidade
causará deposição de sedimentos e o engordamento da linha de costa. O aumento das taxas de
transporte a Oeste de Pecém irá causar erosão e recuo da linha de costa entre Pecém e Taíba.
c) Transporte Litorâneo Devido às Ondas de Swell
Na área de Pecém, o campo de ondas é caracterizado pela ocorrência simultânea de ondas de
sea e de swell. As ondas de sea geralmente têm períodos na faixa de 2-8 segundos e direções
de ondas de 80-120N. Já as ondas de swell, com períodos na faixa de 10-20 segundos, se
aproximam da costa vindas do intervalo de 20-45N.
A orientação da linha de costa na área de Pecém varia de aproximadamente 355N em frente a
Ponta do Pecém à aproximadamente 55N ao longo da faixa costeira a Leste deste promontório.
Devido a essa configuração da linha de costa, as forças hidrodinâmicas associadas com a
arrebentação das ondas de swell estarão direcionadas para Leste no lado oriental do promontório
e para Oeste do lado ocidental. As correntes litorâneas geradas por essas forças e a deriva
litorânea resultante estarão, por este motivo, sempre direcionadas para longe da Ponta do
Pecém, para Leste do lado oriental e para Oeste do lado ocidental.
Conclui-se, a partir do exposto, que as ondas de swell contra-atacam as deposições de
sedimentos provocadas pelas ondas de sea. A Leste da Ponta do Pecém as taxas de transporte
de sedimentos através do promontório ficam reduzidas, em decorrência da deriva oriental
devida ao swell. Do lado ocidental do promontório, uma parte do material acumulado é
transportada para a costa através dos mecanismos de transporte perpendiculares à costa. Mais
além para Oeste as ondas de swell dão origem a uma deriva adicional para o ocidente.
Após a construção do porto as condições das ondas de swell nas vizinhanças e a Oeste da Ponta
do Pecém não são significativamente diferentes da situação anterior, porque o efeito de abrigo
do porto está restrito a área a Leste da Ponta do Pecém.
O efeito principal do porto é uma forte redução, em frente a Ponta do Pecém e para o lado
ocidental, das taxas potenciais de transporte de sedimentos devidas às ondas de sea, o que
resulta em maiores deposições de sedimentos em frente e imediatamente a Oeste do
promontório. As velocidades de escoamento das correntes litorâneas que se desprendem da
costa são fortemente reduzidas, devido a presença do porto. Todavia, a capacidade de transporte
do swell não fica afetada no promontório.
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Mais para Oeste as taxas de deriva litorânea ficam reduzidas, devido ao abrigo dado pelo porto
para as ondas de sea. No entanto a combinação entre a redução do suprimento de sedimentos e
a redução da capacidade de transporte das correntes litorâneas darão origem a taxas de erosão
da mesma ordem e magnitude, embora um pouco menores, do que na situação sem porto. Mais
além para Oeste, o efeito do porto desaparece, o que significa que a deriva litorânea aumenta
gradualmente a partir de Pecém para Oeste, o que pode conduzir a ocorrência de erosão entre
Pecém e Taíba.
d) Os Sedimentos de Fundo
A linha da costa na área do Pecém é caracterizada por praias curvas de areias, interrompidas
por pequenos promontórios rochosos. A leste da Ponta do Pecém, as praias são bastante longas
e uniformes, tendo-se verificado que apenas em alguns poucos locais a rocha fica exposta na
praia. A uma profundidade aproximadamente igual a 4,0 m abaixo do nível médio do mar, o
fundo do mar está coberto quase que inteiramente por rochas. Localmente estão disponíveis
pequenos bolsões de areia. Areia fina pode ser encontrada mais ao largo, mas este material está
localizado fora da zona ativa do litoral.
Imediatamente a oeste da Ponta do Pecém pode-se encontrar areia apenas numa estreita faixa
de praia entre o nível médio do mar e o pé das dunas eólicas. O fundo do mar está constituído
por rocha e é localmente coberto por vegetação. Indo mais além para o ocidente em frente à
Vila do Pecém, a areia está presente em profundidades menores do que cerca de 2,0 m abaixo
do nível médio do mar. O declive da praia aqui é muito suave e, durante a baixa-mar, a
arrebentação das ondas ocorre nas rochas, a uma distância de várias centenas de metros da
costa.
O material de praia geralmente consiste de areia média a fina, com diâmetro médio do grão
tipicamente da ordem de 0,25 mm. A disponibilidade de material móvel varia ao longo do ano.
De dezembro a março grandes quantidades de areia são transportadas para águas mais
profundas pelas ondas predominantes de swell, fazendo com que as rochas de fundo fiquem
expostas em muitos locais ao longo da costa. De abril a novembro a areia é gradualmente
transportada de volta para a praia.
Durante os trabalhos em Fortaleza, o INPH e o DHI coletaram novas amostras dos sedimentos
de fundo da região de Pecém. O conjunto de dados inclui tanto amostras de praia como amostras
da região litorânea, até uma profundidade de aproximadamente 10,0 m. A localização das
amostras de sedimentos coletadas é mostrada na Figura 212.
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Figura 212 - Localização das Amostras de Fundo Coletadas em Pecém
Fonte: Engesoft, 2016.
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As análises granulométricas foram feitas no laboratório de solos e pavimentação do
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade federal do Ceará - UFC,
seguindo a metodologia indicada pelo DHI, a qual consiste em:
•

Remoção de conchas e outros materiais não sedimentares antes das análises;

•

Lavagem das amostras (para a retirada do sal) antes da secagem;

•

Colocação de várias peneiras intermediárias da série Tyler, para o detalhamento das
curvas granulométricas de números 16, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 140, 170 e 200.

A análise granulométrica mostrou que fragmentos de conchas eram abundantes em muitas
amostras, em particular naquelas coletadas a profundidades maiores do que aproximadamente
5,0 m, as quais continham mais do que 50,0% de fragmentos de conchas e, em alguns casos,
material vegetal. Se os fragmentos de conchas tivessem sido inclusos na análise granulométrica
teria ocorrido um aumento do diâmetro médio do grão, o que iria afetar os cálculos das taxas
de transporte de sedimentos. Assim sendo, todos os sedimentos não clássicos foram removidos
das amostras, antes de ser feita a análise granulométrica. Os valores obtidos para o diâmetro
médio dos grãos estão listados na Tabela 54.
e) Os Sedimentos em Suspensão
No período de 22/01 a 10/02/96 o INPH realizou medições das concentrações de sólidos em
suspensão ao longo do litoral de Pecém, nas profundidades de 6,0 e de 10,0 m. Nos pontos
localizados à profundidade de 6,0 m as concentrações medidas variaram de 0,40 mg/l a 26,0
mg/l, sendo a concentração média igual a 10,37 mg/l. Já nos pontos localizados à profundidade
de 10,0 m elas variam de zero a 12,8 mg/l, com média igual a 4,97 mg/l.
Os estudos dos parâmetros oceânicos, tais como correntes marítimas, regimes de ondas e de
marés são determinantes para a identificação das áreas a serem afetadas pelo aporte de resíduos
de granéis sólidos oriundos das operações de carga/descarga de navios na área do píer do Porto
do Pecém, devendo para tanto ser efetuado um estudo de transporte e dispersão destes
sedimentos, bem como a avaliação da sensibilidade ambiental das áreas que serão afetadas.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

188

Tabela 54 - Diâmetro Médio dos Grãos dos Sedimentos de Fundo no Pecém
PRAIA
AMOSTRA

D50 (MM)

ZONA LITORÂNEA
CONCHAS

AMOSTRA

(%)

D50

CONCHAS

(MM)

(%)

B1
B2

0,17
0,19

<5
<5

1
2

0,24
0,24

40
75

B3

0,30

<5

3

0,31

28

B4

0,24

<5

4

0,29

51

B5
B6

0,22
-

<5
Rocha

5
6

0,34
0,33

55
86

B7

0,20

<5

7

0,83

50

B8

0,24

<5

8

1,09

16

9
10

1,18
5,03

9
20

11

-

100

10
12
0,21
63
13
0,20
Fonte: CAGECE, Projeto de Esgotamento Sanitário da Área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Fortaleza, VBA, 2001.

7.2
7.2.2

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO BIÓTICO
Generalidades

A área do empreendimento proposto encontra-se no domínio do Complexo Vegetacional
Litorâneo, onde se observa a ocorrência de ambientes integrantes da Planície Litorânea,
englobando o ambiente praiano (faixa de praia), superfície de deflação ou berma e os campos
de dunas móveis e semifixas. A sua Área de Influência Direta, por sua vez, além dos ambientes
anteriormente citados abrange as dunas fixas vinculadas as áreas das unidades de conservação
aí existentes, com destaque para a Estação Ecológica do Pecém.
Já a Área de Influênca Indireta, engloba todos os ambientes integrantes da Planície Litorânea
(faixa de praia, superfície de deflação e campos de dunas móveis, semifixas e fixas), além do
Tabuleiro Pré-Litorâneo, das planícies fluviais e fluviomarinhas e dos ambientes lacustres.
A biodiversidade regional encontra-se associada às duas estações climáticas (seca e chuvosa),
onde, no período seco, nota-se o rebaixamento do lençol freático e o crescimento da ação eólica,
enquanto durante a estação das chuvas formam-se diversos corpos d’água, renovando toda a
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vida da região, atraindo diversos membros da fauna, especialmente aves aquáticas e artrópodes
(MAJOR, 2008).
Na ADA do empreendimento ora em análise a biodiversidade apresenta-se é insipiente, uma
vez que esta encontra-se sobre dunas fixas e porções de dunas móveis e superfície de deflação,
caracterizando-se pela ocorrência de solos desnudos ou recobertos por herbáceas rasteiras,
compostas de espécies pioneiras (jundú). Já no território das Áreas de Influência Direta e
Indireta a biodiversidade apresenta-se mais rica, estando vinculada principalmente aos campos
de dunas fixas, ambientes lacustres e fluviomarinos e as áreas onde a vegetação de tabuleiro
pré-litorâneo apresenta-se preservada.
Foram identificadas na área do estudo três unidades de conservação Ambiental, sendo duas de
uso sustentável, representadas pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Pecém e a APA do
Lagamar do Cauípe – APA do Cauípe, e a outra de proteção integral, representada pela Estação
Ecológica do Pecém. Resssalta-se que, esta última unidade de conservação tem sua área
seccionada pelo traçado da rodovia estadual CE-155, ficando assim subdividida em duas áreas
- a Estação Ecológica do Pecém 1, localizada em São Gonçalo do Amarante e a Estação
Ecológica do Pecém 2, localizada no município de Caucaia, estando o empreendimento ora em
análise posicionado na sua zona de amortecimento.
Ressalta-se que, na Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) predomina o
ambiente dunar, especialmente dunas fixas, sendo recoberto pela mata arbóreo/arbustiva
relativamente preservada. A Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), por sua vez, também
encontra-se no domínio do ambiente dunar, composto por dunas fixas, semi-fixas e móveis,
sendo recoberto na sua maior parte pela mata arbóreo/arbustiva relativamente preservada,
contando com algumas lagoas inter-dunares em seu território, as quais são de importância vital
para a fauna. A APA do Pecém, por sua vez, abriga em seu território dunas fixas, semi-fixas e
móveis e a superfície de deflação, merecendo destaque a presença da Lagoa do Pecém, de
caráter freático.
O principal papel dessas unidades de conservação é manter preservados os ecossistemas da
região, o que além de favorecer a continuidade do corredor ecológico natural entre estas áreas
e o rio Cauípe, garante a preservação das áreas florestadas, contribuindo para fixação do solo
arenoso e, também, funcionando como refúgio e proteção para a fauna local (IEPRO, 2006).
Além dos ambientes lacustres associados ao domínio da superfície de deflação e campos de
dunas (lagoas pré-dunares, inter-dunares e pós-dunares), merecem destaque na área do estudo
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a presença do rio Cauípe e de seu lagamar, integrantes da APA do Lagamar do Cauípe, unidade
de conservação, que juntamente com as duas áreas da Estação Ecológica do Pecém formam um
corredor ecológico facilitando o livre transito da fauna da região em direção ao continente e
vice-versa (IEPRO, 2006).
Outro importante recurso hídrico da região encontra-se representado pelo rio Gereraú/ riacho
Guaribas, em cuja foz se observa a formação de um pequeno estuário composto por vegetação
de mangue, enquanto que na sua região de médio curso destaca-se a presença da Lagoa do
Gereraú, ambiente lacustre de significativa importância para a região.
Ressalta-se que, o avanço da implantação de indústrias na área do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém vem contribuindo para a ocupação de extensas áreas no domínio dos
Tabuleiros Litorâneos, o que pode vir a dificultar o livre transito da fauna na região, ressaltando
a importância da manutenção das unidades de conservação aí existentes, que exercem a função
de corredor ecológico, bem a necessidade de recuperação das áreas degradadas com
reflorestamento racional.
7.2.3

Objetivos de Estudos

O desenvolvimento dos estudos do meio biótico das áreas de influência do empreendimento
proposto teve como principal objetivo efetuar o levantamento da diversidade florística e
faunística da área do estudo, avaliando os aspectos bioecológicos e sinecologicos da
biodiversidade local, em seus diversos ambientes. Visou, ainda, identificar e desenvolver
medidas de gestão e controle dos impactos sobre a flora e a fauna decorrentes da implantação
e operação do empreendimento ora em análise.
7.2.4

METODOLOGIA ADOTADA

A caracterização do meio biótico da Área de Influência Direta e da ADA do empreendimento
ora em análise teve como base a execução do inventário da flora e da fauna. A abordagem
adotada no diagnóstico do meio biótico contemplou as três unidades espaciais a serem direta
ou indiretamente afetadas pela implantação e operação do projeto proposto, já citadas
anteriormente no presente estudo ambiental, denominadas de Área Diretamente Afetada - ADA,
Área de Influência Direta - AID e Área de Influência Indireta - AII.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

191

A caracterização dos diversos biomas da região e os estudos fitossociológicos da flora foram
feitos a partir de campanhas de campo, com coleta de dados primários “in loco”, bem como
com a consulta de bibliografia especializada. Os dados bibliográficos (secundários) foram
utilizados, sobretudo para caracterização da Área de Influência Indireta, enquanto que na Área
de Influência Direta e na ADA foram realizadas atividades de campo para checagem da
biodiversidade dos ambientes inerentes dessa região (Figura 213 e Figura 214). Os principais
acervos bibliográficos utilizados como fonte de dados secundários, foram:
•

(ASTEF, 2009), Fundação de Apoio a Serviços Técnicos Ensino e Fomento à Pesquisa
- ASTEF / Universidade Federal do Ceará - UFC, Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
da Refinaria Premium II e Dutovia – Diagnóstico Ambiental. Caucaia, ASTEF/UFC,
2009;

•

(VERDE VIDA, 2014a), Verde Vida Engenharia Ambiental Ltda / Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÁS, Relatório Parcial de Levantamento de Fauna da Estação
Ecológica

do

Pecém.

São

Gonçalo

do

Amarante

e

Caucaia,

VERDE

VIDA/PETROBRÁS, 2014a;
•

(VERDE VIDA, 2014b), Verde Vida Engenharia Ambiental Ltda / Companhia
Siderúrgica do Pecém - CSP, Relatório Parcial de Levantamento da Avifauna na área
da Companhia Siderúrgica do Pecém e na Estação Ecológica do Pecém. São Gonçalo
do Amarante e Caucaia, VERDE VIDA/CSP, 2014b.

Ressalta-se que, no inventario florestal da Área de Influência Direta foi dada especial ênfase a
área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), tendo em vista sua proximidade ao TUP
NELOG.

Figura 213 - Biólogos coletando dados da biodiversidade regional, especialmente na
AID.
Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 214 - Biólogos Figuragrafando e coletando dados da biodiversidade na Estação
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

A coleta de dados primários da fauna terrestre, foi efetuada nas três áreas de influência do
empreendimento ora em análise (ADA, AID e AII), tendo sido executadas duas campanhas de
campo, sendo uma durante o período chuvoso (abril e maio/2016) e a outra durante o período
seco (junho e julho/2016), nos mesmos transectos ou áreas amostrais e para fauna aquática na
ADA na cheia dos corpos d’águas intermitentes (lagoas e drenagens superficiais), durante o
período chuvoso (março/2021).
A biodiversidade da fauna terrestre da Área de Influência Direta e da ADA do empreendimento
proposto foi inventariada tanto através de observação direta (busca ativa), onde os técnicos
contabilizaram todos os indivíduos observados via binoculo e registro com máquina
fotográfica, como de forma indireta através do registro de pegadas, ninhos e vocalizações com
o uso de gravadores. A fauna observada nesses transectos foi condensada por ambientes (dunas,
tabuleiro, etc.) e pelas áreas de influência do empreendimento ora em análise (ADA, AID e
AII), para melhor estudar seus aspectos estatísticos, tais como abundância e riqueza, além de
permitir a confecção de sua curva de coletor e similaridade, comparando os dados primários e
secundários (ASTEF, 2009, VERDEVIDA, 2014a e VERDEVIDA 2014b), para os peixes
presente na ADA do empreendimento o levantamento foi feito com artefatos de pesca com
captura para identificação dos espécimes, registro fotográfico e soltura imediata no mesmo local
e observações diretas, onde os técnicos contabilizaram todos os indivíduos. Os pontos chaves
de observação foram devidamente registrados via Sistema de Posicionamento Geográfico (GPS
- modelo Garmin GPSmap76CSx), formando um banco de dados com o qual foi possível zonear
os diversos ambientes.
As atividades referentes ao estudo da fauna foram concentradas, sobretudo nas duas áreas da
Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) e 2 (Caucaia) e adjacências, ambas
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posicionadas no domínio do Complexo Vegetal Litorâneo, abrangendo campos de dunas fixas,
semi-fixas e móveis. Todos os dados de campo foram checados junto a bibliografia
especializada, como: SICK, 1985; SICK, 1997; RIDGELY & TUDOR, 1994; RIDGELY &
TUDOR, 1998; SOUZA, 2002; DUNNING, 1987; SOUZA, 1998; BROWN, L. H. e PAREY,
P, 1980; FORSHAW, J. M, 1977; MAJOR, I., SALES Jr., L. G. e CASTRO, R, 2004 e MAJOR,
I.& SALES Jr., L. G, 2008.
As observações da fauna na região foram feitas através do percurso (transectos) ao longo da
AID da área do TUP NELOG, bem como nas duas áreas da Estação Ecológica do Pecém em
trilhas e/ou picadas na mata, em pontos estratégicos. Foram utilizadas nestas observações os
seguintes equipamentos: binóculos KALIMAR - 7 x 50 e SUPER ZENITH - 20 x 50 e, ainda,
máquinas Figuragráficas para o registro das etapas de campo. Os pontos chaves de observação
foram devidamente registrados via Sistema de Posicionamento Geográfico (GPS - modelo
Garmin GPSmap76CSx), formando um banco de dados com o qual foi possível zonear os
diversos ambientes.
No inventário da fauna foi dado destaque aos Tetrápodes (mamíferos, aves, répteis e anfíbios).
Ressalta-se que o levantamento da Ictiofauna, na Área Diretamente Afetada - ADA do
empreendimento conta apenas para espelhos d’água intermitentes (lagoas e drenagem
superficial), havendo o rebaixamento, ou secam durante o período de estiagem, sendo, o
levantamento, assim realizado no período de cheia desses ambientes lênticos. Para a Área de
Influência Indireta do empreendimento, onde ocorrem cursos e mananciais d’água perenes a
caracterização da ictiofauna foi efetuada com base em informações fornecidas por pescadores
da região.
A Tabela 55 mostra a distribuição dos pontos vistoriados da biota abrangendo toda as áreas de
influência do empreendimento ora em análise, especificando coordenadas de localização, área
de influência, ambiente e localidade de referência.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

194

Tabela 55 - Coordenadas UTM dos Pontos Estudados
COORDENADA UTM (24M)

DESCRIÇÃO
ÁREA DE

PONTO

ESTE

SUL

A1

523204.00 m E

9604942.00 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

A2

522794.00 m E

9604587.00 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

A3

523152.00 m E

9604172.00 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

A4

523563.00 m E

9604526.00 m S

Planície Litorânea

Praia Pecém

9605619.00 m S

AID
AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T1

521141.00 m E

INFLUENCIA AMBIENTE

LOCALIDADE

T2

521136.00 m E

9605581.00 m S

AID

T3

521860.00 m E

9604626.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T4

521889.00 m E

9604647.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T5

521918.00 m E

9604631.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T6
T7

521923.00 m E

9604637.00 m S

AID

522113.00 m E

9604527.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T8

522709.00 m E

9604051.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T9

522933.00 m E

9604222.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T 10

521772.00 m E

9605751.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T 11

521737.00 m E

9605788.00 m S

AID

T 12

521701.00 m E

9605817.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T 13

521658.00 m E

9605844.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T 14

521573.00 m E

9605878.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

T 15

521501.00 m E

9605891.00 m S

AID

Duna-Móvel

Poligonal TUP

1

513156.14 m E

9604793.50 m S

AII

Tabuleiro

MPX

2

524342.95 m E

9602067.48 m S

AII

Várzea

APA Cauípe

3

520560.15 m E

9605715.24 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

4

520635.49 m E

9605453.25 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

5

520555.15 m E

9605339.60 m S

AID

Duna Semi-fixa

EE 2 (Caucaia)

6

520708.22 m E

9605614.19 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

7

521014.67 m E

9605743.60 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 Caucaia)

8

514973.59 m E

9605237.07 m S

AII

Duna Fixa

CSP

9

522780.23 m E

9601887.89 m S

AII

Ribeirinho

APA Cauípe

10

522216.22 m E

9602289.35 m S

AID *

Tabuleiro

EE 2 (Caucaia)

11

521936.65 m E

9602318.23 m S

AII

Tabuleiro

Matões

12

521026.60 m E

9602635.97 m S

AII

Tabuleiro

Matões

13

520402.85 m E

9602695.56 m S

AII

Ribeirinho

Matões

14

523864.50 m E

9603254.06 m S

AII

Duna Fixa

APA Cauípe

15

9602972.49 m S
9603442.67 m S

AID *
AII

Lacustre
Duna Semi-fixa

EE 2 (Caucaia)

16

523501.44 m E
523994.52 m E

17

524432.42 m E

9603328.02 m S

AII

Várzea

APA Cauípe

18

524101.67 m E

9603930.13 m S

AID

19

523409.88 m E

9604820.15 m S

AID

APA Cauípe

Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
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COORDENADA UTM (24M)

DESCRIÇÃO
ÁREA DE

PONTO

ESTE

SUL

INFLUENCIA AMBIENTE

LOCALIDADE

20

522685.15 m E

9605673.42 m S

AID

21

522176.67 m E

9606268.80 m S

AID

22

521436.11 m E

9607260.61 m S

AID

23

521167.17 m E

9607912.09 m S

AID

24

521267.36 m E

9608004.18 m S

AID

Praia

Praia Pecém

25

521600.23 m E

9607497.08 m S

AID

Praia

Praia Pecém

26

521433.79 m E

9607812.41 m S

AID

Praia

Praia Pecém

27

521582.92 m E

9607276.49 m S

AID

Planície Litorânea

Terminal Portuário

28

521302.82 m E

9607149.51 m S

AID

Planície Litorânea

CE-155

29

521172.19 m E

9606861.09 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

30

521400.84 m E

9606589.33 m S

AID

Duna Semi-fixa

CE-155

31

519442.78 m E

9606896.03 m S

AII

Duna Semi-fixa

Lagoa do Pecém

32

519206.96 m E

9605947.31 m S

AID

Duna Fixa

CE-421

33

519266.02 m E

9605598.32 m S

AID

Duna Fixa

CE-421

34

519125.45 m E

9604368.08 m S

AID

Tabuleiro

CE-421

35

519396.78 m E

9603475.61 m S

AID

Tabuleiro

CE-421

36

9602953.84 m S
9602703.95 m S

AID
AID

Tabuleiro
Tabuleiro

CE-421

37

520044.51 m E
520319.90 m E

38

520037.01 m E

9599779.19 m S

AII

Tabuleiro

CE-421

39

520013.50 m E

9598713.44 m S

AII

Tabuleiro

CE-421

40

520297.19 m E

9597427.15 m S

AII

Tabuleiro

CE085

41

519641.06 m E

9597435.06 m S

AII

Tabuleiro

Refinaria Premium II

42

518954.10 m E

9597451.31 m S

AII

Tabuleiro

Refinaria Premium II

43

518497.18 m E

9597823.12 m S

AII

Tabuleiro

Refinaria Premium II

44

517420.11 m E

9599081.86 m S

AII

Tabuleiro

Refinaria Premium II

45

516134.23 m E

9600022.71 m S

AII

Tabuleiro

CE-085

46

515001.47 m E

9600884.21 m S

AII

Tabuleiro

CE-085

47

515922.34 m E

9599743.90 m S

AII

Tabuleiro

Sem local definido

48

521375.54 m E

9607010.06 m S

AID

Planície Litorânea

Terminal Portuário

49

521468.89 m E

9607067.41 m S

AID

Planície Litorânea

Terminal Portuário

50

521288.16 m E

9606968.59 m S

AID

Duna Fixa

Terminal Portuário

51

521279.21 m E

9606882.25 m S

AID

Duna Fixa

Terminal Portuário

52

521462.98 m E

9606587.58 m S

AID

Duna Fixa

Terminal Portuário

53

521487.79 m E

9606437.25 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

54

521397.07 m E

9606326.74 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

55

521364.96 m E

9606095.92 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

56

521319.10 m E

9606050.41 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

57

521393.77 m E

9606159.61 m S

AID

Duna Fixa

CE-155

58

520673.83 m E

9605965.74 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
Planície Litorânea Estrada Honorina Barros Fonteles
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COORDENADA UTM (24M)

DESCRIÇÃO
ÁREA DE

PONTO

ESTE

SUL

INFLUENCIA AMBIENTE

LOCALIDADE

59

520724.53 m E

9605827.18 m S

AID

Lacustre

EE 2 (Caucaia)

60

519665.04 m E

9606685.90 m S

AII

Duna Semi-fixa

Lagoa do Pecém

61

519830.82 m E

9606731.75 m S

AII

Tabuleiro

Lagoa do Pecém

62

512436.47 m E

9603043.22 m S

AII

Lacustre

Lagoa MPX

63

512198.00 m E

9604628.00 m S

AII

Tabuleiro

MPX

64

512135.00 m E

9603328.00 m S

AII

Tabuleiro

MPX

65

512590.00 m E

9603723.00 m S

AII

Tabuleiro

MPX

66

512555.00 m E

9605571.00 m S

AII

Duna Semi-fixa

Horto Botânico

67

523097.00 m E

9604529.00 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

68

523043.30 m E

9604500.98 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

69

523106.88 m E

9604335.92 m S

Planície Litorânea

Praia Pecém

70

523110.26 m E

9604307.50 m S

AID
AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

71

523151.88 m E

9604698.81 m S

AID

Planície Litorânea

Praia Pecém

72

523212.15 m E

9603052.71 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

73

522891.82 m E

9602981.17 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

74

523083.15 m E

9602931.53 m S

AID

Lacustre

EE 2 (Caucaia)

75

9603134.28 m S
9604221.42 m S

AID
AID

Duna-Móvel
Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

76

523486.97 m E
522437.36 m E

77

522310.51 m E

9604019.87 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

78

522239.54 m E

9603979.34 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

79

522184.69 m E

9603966.13 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

80

522169.90 m E

9604066.32 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

81

521983.16 m E

9604225.97 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

82

521783.94 m E

9604335.34 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)

83

521753.72 m E

9604297.85 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

84

522118.69 m E

9604341.18 m S

AID

Duna Semi-fixa

Sem local definido

85

522213.64 m E

9604452.89 m S

AID

Duna-Móvel

TUP

86

522607.56 m E

9604505.30 m S

AID

Duna-Móvel

TUP

87

522843.82 m E

9604472.75 m S

AID

Planície Litorânea

sem local definido

88

515007.00 m E

9604699.00 m S

AII

Duna Semi-fixa

CSP

89

514474.37 m E

9604177.17 m S

AII

Tabuleiro

CSP

90

514633.03 m E

9605905.37 m S

AII

Duna Semi-fixa

MPX

91

515305.85 m E

9605946.80 m S

AII

Ribeirinho

MPX

92

515301.20 m E

9606655.98 m S

AII

Ribeirinho

Borrachudo

93

515339.47 m E

9606986.38 m S

AII

Duna Semi-fixa

Borrachudo

94

517656.67 m E

9607071.75 m S

AII

Duna Semi-fixa

CE-421

95

517592.34 m E

9606847.65 m S

AII

Duna Semi-fixa

EE 1 (SGA)

96

514171.36 m E

9603529.87 m S

AII

Tabuleiro

MPX

97

513936.40 m E

9603077.81 m S

AII

Tabuleiro

MPX

TUP
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COORDENADA UTM (24M)

DESCRIÇÃO
ÁREA DE

PONTO

ESTE

SUL

INFLUENCIA AMBIENTE

LOCALIDADE

98

513998.00 m E

9602445.00 m S

AII

Tabuleiro

MPX

99

514569.89 m E

9601503.68 m S

AII

Tabuleiro

CSP

100

515124.28 m E

9601301.28 m S

AII

Tabuleiro

CSP

101

515907.73 m E

9600830.48 m S

AII

Lacustre

CSP

102

515861.66 m E

9608797.10 m S

AII

Planície Litorânea

Sem local definido

103

514756.70 m E

9609209.64 m S

AII

Planície Litorânea

Rua Preamar

104

515045.89 m E

9608893.07 m S

AII

Lacustre

Rua Preamar

105

516852.52 m E

9607167.33 m S

AII

Duna Semi-fixa

Sem local definido

106

515076.54 m E

9603730.94 m S

AII

Tabuleiro

CSP

107

515919.85 m E

9601477.22 m S

AII

Tabuleiro

CSP

108

516549.14 m E

9601469.41 m S

AII

Lacustre

CSP

109

516577.12 m E

9602201.97 m S

AII

Tabuleiro

CSP

110

514481.93 m E

9602409.14 m S

AII

Tabuleiro

CSP

111

518645.48 m E

9604937.80 m S

AII

Duna Fixa

CE-421

112

517967.27 m E

9607231.13 m S

AII

Manguezal

Colônia

113

514511.71 m E

9604729.65 m S

AII

Tabuleiro

CSP

114

9605341.25 m S
9609491.46 m S

AII
AII

Duna Fixa
Praia

CSP

115

514662.49 m E
515154.40 m E

Rua Preamar

116

516290.02 m E

9606145.24 m S

AII

Duna Semi-fixa

EE 1 (SGA)

117

518259.58 m E

9605305.81 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

118

518448.09 m E

9605201.07 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

119

518906.44 m E

9605542.64 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

120

519071.73 m E

9605755.09 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

121

517017.70 m E

9605702.32 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

122

516531.00 m E

9605834.00 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

123

517785.60 m E

9605473.92 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

124

517841.31 m E

9606134.20 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

125

516681.64 m E

9606566.87 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

126

516696.57 m E

9606863.55 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

127

517896.60 m E

9605307.50 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

128

518729.00 m E

9605382.00 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

129

523011.72 m E

9602987.12 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

130

522963.72 m E

9602986.74 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

131

522947.02 m E

9603003.19 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

132

522912.67 m E

9603016.42 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

133

517812.73 m E

9605873.83 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

134

518597.74 m E

9605457.36 m S

AII

Duna Fixa

EE 1 (SGA)

135

520383.34 m E

9605952.95 m S

AID

Duna Fixa

EE 2 (Caucaia)

136

520571.69 m E

9605967.18 m S

AID

Duna-Móvel

EE 2 (Caucaia)
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COORDENADA UTM (24M)

DESCRIÇÃO
ÁREA DE

PONTO

ESTE

SUL

INFLUENCIA AMBIENTE

LOCALIDADE

137

520769.05 m E

9606123.63 m S

AID

Duna Semi-fixa

CE-155

138

519780.57 m E

9606730.64 m S

AII

Lacustre

Lagoa do Pecém

Legenda: EE = Estação Ecológica do Pecém; SGA = São Gonçalo do Amarante; MPX = Áreas circunvizinhas
a Energia Pecém / MPX ENERGIA S.A; CSP = Áreas circunvizinhas a Companhia Siderúrgica do Pecém,
ADA = Área Diretamente Afetada; AID = Área de Influência Direta, AII = Área de Influência Direta.

7.2.5

FLORA

Os estudos de Flora para a área em estudo se dividiram em duas partes, sendo a primeira
realizada pela empresa Engesoft, no ano de 2016 e a segunda realizado pela EMAB em 2021.
A Engesoft realizou o estudo de dados Primários para antiga poligonal de projeto Denominada
de Área 1 onde que até então era considerada como a poligonal de projeto ou Área Diretamente
Afetada. Como o estudo da Engesoft, 2016 encontra-se completo e rico em informações optouse por mante-lo na integra, somente alterando a denominação Área Diretamente Afetada – ADA
por Área de Influência Direta - AID, isso porque as áreas são visinhas.
No presente ano (2021) e com a necessidade de realocação de área do TUP NELOG para a Área
2, se verificou a necessidade de um novo Inventário Florístico, o qual está apresentado no Item
7.2.8 deste Tomo.
7.2.5.1 Área de Influência Indireta
A Área de influência Indireta do TUP NELOG encontra-se inserida no domínio do Complexo
Vegetacional Litorâneo, onde cada uma das tipologias vegetais aí presentes apresenta
características próprias, apesar da mútua ajuda sinecológica, como no suporte climático, na
severidade eólica e na manutenção do nível do lençol freático, umedecendo o solo e amenizando
o clima. A biodiversidade regional é bem representativa, apesar de certas condições físicoclimáticas não serem favoráveis, levando-as a adaptar-se física e anatomicamente. Alguns
destes ecossistemas são considerados como ecótonos entre os ambientes marinhos e terrestres,
uma vez que os mesmos se localizam no limiar destes dois grandes biótopos, havendo, portanto,
razoável troca energética e biomassa na região.
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Os ambientes dominantes no território da Área de Influência Indireta, mais especificamente no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, onde encontra-se alocado o empreendimento
ora em análise, são partes integrantes do Complexo Vegetacional Litorâneo, destacando-se os
seguintes: Ambiente Praiano, Superfície de Deflação, Campos Dunares, Tabuleiros PréLitorâneos, além das planícies fluviais, lacustres e fluviomarinhas. Apresenta-se a seguir uma
descrição dos diferentes ambientes identificados na AII do empreendimento ora em análise:
➢ Ambiente Praiano
O ambiente praiano se situa entre a baixa-mar e a maré mais alta, coincidindo com a zona de
estirâncio. O Ambiente Praiano ao longo do litoral de Pecém, no trecho compreendido entre a
foz do rio Cauípe e o Terminal Portuário do Pecém é predominantemente arenoso. Observa-se,
todavia, nas imediações deste terminal portuário a ocorrência de uma pequena faixa de praia
rochosa, onde verificam-se depósitos fluvio-marinhos formando “beachrocks” (Figura 215 e
Figura 216).

Figura 215 - Ambiente Praiano arenoso Figura 216 - Ambiente Praiano rochoso
característico da região Pecém.
constatado nas imediações do Porto do
Pecém, que abriga espécies de aves
Fonte: Engesoft, 2016.
migratórias.
Fonte: Engesoft, 2016.

A praia formada por sedimentos de areias quartzosas apresenta-se desnuda, sem representantes
florísticos. Observa-se, todavia, a presença de algumas algas marinhas dispersas e de
representantes da infauna (moluscos, equinodermatos e crustáceos), tais como Ocypoda
quadrata (espia-maré), Ucides cordatus (uça), Lygia exotica (barata da praia), etc.
A região dos beachrocks, por sua vez, apresenta-se recoberta por uma biota bastante rica e
diversificada, tendo como representantes: Teredo sp. (molusco), Balanus sp. (craca),
Cathamalus sp. (craca), Crassostrea rhizophora (ostra), Polychaeta (anelideo), etc.
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Algumas espécies de aves migratórias, oriundas do hemisfério boreal passam por esta região
rumo a Patagônia, no Sul da América Latina, merecendo destaque as seguintes espécies:
Charadrius semipalmatus (maçarico), Calidris minutilla (maçarico), Tringa solitaria
(maçarico), Sterna antillarum (trinta-réis-miúdo), Gelochelidon nilotica (trinta-réis), Sterna
dougallii (trinta-réis) e Chroicocephalus cirrocephalus (gaivotão). Boa parte desses maçaricos
se alimentam de insetos e polychaetos (Figura 217).

Figura 217 - Charadrius semipalmatus e Calidris minutilla, aves migratórias encontradas
na Área de Influência Direta do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

➢ Vegetação da Superfície de Deflação (Berma)
A berma ou superfície de deflação inicia-se logo após a linha do estirâncio (maré mais alta),
indo até o início do complexo dunar. Caracteriza-se por apresentar relevo plano a levemente
ondulado, solo quartzoso e recobrimento por vegetação pioneira, onde predominam gramíneas
e várias espécies rasteiras que atuam como agentes fixadores contra a deflação eólica. A
fitofisionomia da vegetação de berma forma um tapete verde quase continuo de herbáceas
rasteiras nos setores mais planos, constituído fundamentalmente de espécies pioneiras (Figura
218).
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Figura 218 - Ambiente da Planície Litorânea (superfície de deflação), na AID do TUP
NELOG, coberta de vegetação herbácea rasteira.
Fonte: Engesoft, 2016.

A vegetação pioneira (halófila-psamófila) dunar caracteriza-se pela baixa riqueza de espécies.
As espécies consideradas halófitas suportam mais o sal e as psamófitas tem mais tolerância à
alta mobilidade do substrato. Além disso, os ambientes onde estas plantas ocorrem podem
apresentar baixa disponibilidade de matéria orgânica, drenagem rápida da água, luz solar direta
e intensa, causando superaquecimento durante algumas horas do dia, principalmente nos meses
mais quentes.
A Superfície de Deflação ao longo da costa do Pecém apresenta-se, em geral, insipiente,
constituindo exceção a área situada nas proximidades da Estação Ecológica do Pecém 2
(Caucaia), onde se observa, entre a foz do rio Cauípe e o Terminal Portuário do Pecém, uma
extensa planície adentrando o continente.
As principais herbáceas pioneiras caméfitas reptantes observadas na superfície de deflação da
área do estudo são Cyperus maritimum (tiririca), Paspalum maritimum (gengibre), Indigofera
microcarpa (anil), Remirea marítima (cipó-da-praia), dentre outras. O extrato arbustivo
encontra formado fundamentalmente por Byrsonima crassifolia (murici), Chrysobalanus icaco
(guajiru), Jatropha pohliana (pinhão), Anacardium occidentale (cajueiro) e diversas cactáceas
como Cereus jamacaru (mandacaru), Pilosocereus sp (facheiro) e Opuntia sp (cacto), que
fixam boa parte das pequenas dunas comuns na região denominadas de “blow out” (Figura 219
e Figura 220).
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Figura 219 - Representantes herbáceos da vegetação da Superfície de Deflação da Área
de Influência Direta do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 220 - Representantes herbáceo (salsa) e arbustivo (guagiru), na Área de
Influência Direta do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

Este ambiente possui características típicas de áreas de acúmulo e transporte de sedimentos via
predomínio da ação eólica. Assim sendo, a fixação do berma pelas espécies pioneiras é de
grande importância para a dinâmica costeira, pois sem esta cobertura vegetal haveria um
crescente aumento de acúmulos e transporte de sedimentos nos corredores eólicos.
A inexistência de estrato arbóreo e do estrato arbóreo/arbustivo sobre a planície de deflação
deve-se, sobretudo, ao constante movimento das dunas sobre as mesmas, pois uma vez
soterradas, dificilmente sobreviverão, enquanto as gramíneas e demais herbáceas possuem uma
maior capacidade de ressurgirem logo após a passagem da duna.
Outro fenômeno interessante oriundo desse movimento dunar é a formação de várias lagoas
intermitentes (lagoas pré-dunares) ao longo de toda a planície de deflação, constituídas
fundamentalmente por espécies lacustres. Ao longo das lagoas pré-dunares (alocadas no
berma), nota-se a predominância do estrato herbáceo hemicriptógramo, formado
essencialmente de: Stylosanthes humilis (vassourinha), Indigofera microcarpa (anil), Paspalum
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maritimus (gengibre), Ipomoea pes-caprae (salsa), Cyperus sp. (tiririca) e Digitaria sp. (capim
d'água), onde pode ser visto algumas espécies da fauna lacustre como anfíbios e aves
limnícolas.
A fauna desse ambiente depende do fornecimento energético das herbáceas, tanto para a
pastagem foliar como para o consumo de frutos, sementes e néctar. Normalmente os insetos
(ortópteros, leptópteros, coleópteros, etc.), juntamente com os mamíferos roedores e aves
frugívoras/granívoras, constituem a base trófica alimentar formada pelos consumidores
primários, os quais fornecem nutrientes e energia para os demais níveis tróficos, mostrando
assim que o ambiente do berma comumente recicla seus nutrientes sem a interferência direta
dos demais ambientes circunvizinhos.
A fauna mais comum deste ambiente é composta por aves terrícolas migratórias e residentes,
além de artrópodes (crustáceos), moluscos (gastrópodes), mamíferos (pequenos roedores) e
certos vermes (polyquetos).
As aves da superfície de deflação (berma) normalmente são de hábitos terrícolas, consumidoras
de sementes, insetos e vermes, dentre as quais pode-se mencionar: Vanellus chilensis (teteu),
Anthus lutencens (caminheiro-do-campo), Himamtopus mexicanus (pernilongo), Charadrius
collaris (maçarico-de-colar), Calidris pusilla (maçariquinho), Athene cunicularia (buraqueira),
Sterna hirundo (trinta-réis), Sterna superficiliaris (trinta-réis), etc. As aves dos gêneros Sterna,
Calidris e Charadrius são, em geral, migratórias, que anualmente visitam a região durante os
meses de outubro/dezembro, quando de passagem para a Patagonia, e em fevereiro, quando
retornam para o Norte do Canadá e Eurásia.
As principais aves raptoras da região são Speothyto cunicularia (coruja buraqueira), Buteo
magnorostris (gavião), Polyborus plancus (carcará), as quais ocupam o último nível da cadeia
trófica, consumindo répteis, insetos, roedores, etc.
➢ Vegetação dos Campos de Dunas
Os campos dunares encontram-se alocados logo após a faixa de praia, em solo quartzoso, com
relevo suave ondulado a ondulado, sendo compostos por Dunas Móveis (desnudas de
vegetação), Dunas Semifixas, que apresentam um estrato arbustivo disperso e Dunas Fixas,
cuja cobertura vegetal comporta um estrato arbóreo/arbustivo denso.
As dunas fixas situam-se, geralmente, a sota-vento dos demais cordões dunares. Apresentam
uma vegetação com dois estratos - o arbóreo, podendo atingir até 8,0 m e o arbustivo, ficando
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em torno dos 4,0 m. Neste ambiente, já se verifica a formação de uma fina camada de húmus
provinda da queda foliar local. Praticamente não há herbáceas, em decorrência da competição
pela luz solar, podendo serem observados discretos representantes da vegetação pioneira
(Figura 221).

Figura 221 - Ambiente do Campo de Duna Fixa encontrado na Estação Ecológica do
Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

As principais espécies florísticas que compõem as dunas fixas são: Ouratea fieldingiana
(batiputa), Anacardium ocidentale (caju), Casearia guianensis (café-bravo), Eugenia uvalha
(ubaia), Ximenia americana (ameixa), Caesalpinia leiostachya (pau-ferro), Byrsonima
crassifolia (murici), Cereus squammosus (facheiro), Cereus jamacaru (mandacaru) e várias
outras essências florestais.
Na retaguarda das dunas fixas, onde a ação eólica é mínima, as espécies florísticas apresentamse bastante agrupadas, normalmente com fostes retilíneos encopados no dossel superior.
Constata-se, também, a presença de espécies do Tabuleiro Pré-litorâneo e da superfície de
deflação compondo a sua biodiversidade, com destaque para as seguintes espécies: Byrsonima
sp. (murici), Guettarda angelica (angélica), Ximenia americana (ameixa), Eugenia sp.
(camboim), Ouratea fieldingiana (batiputá), Anacardium occidentale (cajueiro), Tabebuia
serratifolia (pau d’arco amarelo), dentre outras
A fauna dominante no ambiente de dunas fixas encontra-se representada predominantemente
por aves insetívoras e/ou frugívoras, dentre as quais se destacam: Pytangus sulphuratus (bemte-vi), Paroaria dominicana (galo de campina), Sporophila albugollaris (gola), Tyrannus
melanocholicus (siriri), Polyborus plancus (carcará), Buteo magnirostris (gavião), Speotyto
cunicularis (coruja buraqueira), Columbina picui (rolinha da praia), Columbina Talpacoti
(rolinha comum), Mimus gilvus (sabiá da praia), Forpus xantopterigius (papacu), Anthrus
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

205

lutencens (caminheiro do campo) e Thraupis sayaca (sanhaçu), entre outros. Ocorrem, também,
saquammatas, com destaque para os sáurios (lagartos), alguns mamíferos – Cavia aperea
(preá), Euphractus sexcintus (peba), Didelphis sp. (cassaco), Cerdocyon thous (raposa), etc. e
quirópteros como o Artibeus jamaicensis (morcego frugívoro), entre outros.
O ambiente da vegetação de dunas semifixas apresenta-se composto por algumas espécies
arbustivas dispersas ou scrub, normalmente abaixo de 2,0 m de altura, e por herbáceas
encontradas, também, na superfície de deflação (berma), em especial Ipomoea pes-caprae
(salsa), Remirea maritima (cordão-de-são-francisco), Cyperus maritimus (tiririca-das-dunas),
Stylosanthes sp (vassourinha) e Tephrosia cineria (anil-bravo) (Figura 222).

Figura 222 - Ambiente do Campo de Duna Semifixa encontrado na Estação Ecológica
do Pecém - CE.
Fonte: Engesoft, 2016.

As dunas móveis estão sujeitas a frequentes alterações de forma e de posição, na dependência
dos ventos dominantes. Apresentam geralmente sua porção inicial destituída de vegetação
(Figura 223) ou esta se mostra tão rala que mal fixa o substrato arenoso, sendo a violência dos
ventos e o paupérrismo em nutrientes de suas areias responsáveis pela tabela desértica desta
paisagem litorânea. Podem ocorrer de forma dispersa neste ambiente as seguintes herbáceas:
Remirea

maritima

(pinheirinho-de-praia),

Ipomoea

pes-caprae

(salsa-de-praia)

e

Cyperusmaritimus (capim-das-dunas).
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Figura 223 - Ambiente do Campo de Duna Móvel encontrado na região do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

O ambiente de dunas móveis acolhe algumas espécies de aves terrícolas migratórias ou
residentes, répteis e membros da infauna. Os representantes faunísticos mais comuns neste
ambiente são o Charadrius collaris (maçarico de colar) e a Athene cunicularia (corujaburaqueira), que capturam pequenos insetos e alguns membros da infauna nas dunas móveis.
➢ Planície Fluviomarinha (manguezal)
A vegetação do Manguezal ocorre nas áreas estuarinas ou de planície fluvio-marinhas, que se
caracterizam pela mistura de água doce e água salgada. Sua distribuição estende-se, também
para montante dessas áreas acompanhando os cursos d’água até onde se faz sentir os efeitos da
penetração das marés, normalmente até no alcance de 5ppm de salinidade, onde o manguezal
começa a dar local para a mata ciliar ribeirinha.
No território da Área de Influência Indireta do TUP NELOG o manguezal ocorre com maior
expressividade associado ao estuário do riacho Guaribas, situado entre as localidades de Vila
do Pecém e Colônia do Pecém. Observa-se, ainda, a presença de uma pequena faixa de
manguezal junto a uma gamboa localizada nas imediações do Terminal Portuário do Pecém
(Figura 224).
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Figura 224 - Vegetação do manguezal existente próximo do Terminal Portuário do
Pecém, na Área de Influência Indireta.
Fonte: Engesoft, 2016.

No Lagamar do Cauípe, a construção de um barramento próximo a foz do rio provocou
alterações no regime hídrico deste ecossistema lacustre, com uma parcela significativa desta
lagoa tendo deixado de sofrer a influência marinha. Assim sendo, este não constitui uma zona
estuarina de grandes dimensões, não apresentando vegetação de mangue, sendo observado
apenas a penetração de algumas espécies marinhas, peixes e camarões para alimentação,
reprodução ou abrigo.
O manguezal da região do Pecém apresenta porte predominantemente arbóreo/arbustivo, com
áreas encharcadas, salobras e calmas, com influência das marés, porém, não atingidas pela ação
direta das ondas. Sua composição florística é representada por espécies como Rhizophora
mangle (mangue-vermelho), (mangue-branco), Avicennia nitida (mangue canoé) e Conocarpus
erectus (mangue-de-botão).
Compondo, ainda, o ambiente do manguezal aparecem espécies como a Dalbergia
hecastophyllum (bugi), arbusto que ocorre de forma esporádica nas áreas marginais, além de
Acrostichum aureum (samambaia do mangue), Sesuvium portulacastrum (bedroelga da praia)
e Iresine portulacoides (bredo da praia), entre outros. Nas imediações do Porto do Pecém,
observa-se o predomínio da espécie Laguncularia racemosa (mangue-branco) acompanhando
uma pequena gamboa.
No estuário do riacho Guaribas podem ser encontrados organismos marinhos e de água doce,
sendo as espécies eurialinas as que possuem um maior poder de distribuição. Segundo relatos
dos pescadores da região a ictiofauna deste estuário encontra-se representada por espécies como
Gobionellus spp (moré), Poecilia vivípara (barrigudinho), Mugil spp (tainha), Eucinostomus
spp (carapicus), Cynoscion spp (pescada), Centropomus spp (camurim), etc.
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Quanto aos crustáceos, estes encontram-se representados por Pennaeus spp; Macrobrachium
spp e Palaemon spp (camarões), Calinectes spp (siris), Clibanarius spp (paguros), Cardisoma
guanhumi (guaiamum), Ocipode quadrata (crauça), Uça spp (ciciés), Ucides cordatus
(caranguejo uça). Dentre os moluscos foram citadas as seguintes espécies: Anomalocardia
brasiliana (búzio), Tagelus plebeius (picholeta), Phacoides pectinatus (rapa-coco) e
Crassostrea rizophora (ostra).
A avifauna, ao contrário da grande maioria da fauna do manguezal, é visitante ou migratória,
como: Tringa flavipes (maçarico), Charadrius collaris (maçarico), Charadrius semipalmatus
(maçarico), Mivalgo chimachima (gavião-pinhé), Megaceryle torquata (Martim-pescadorgrande), Aramides mangle (sericoia-do-mangue), Sterna superficiliaris (trinta-réis),
Gelochelidon nilotica (gaivota), dentre outras. Muitas destas aves procuram o refúgio do
manguezal para protegerem-se dos seus predadores e/ou para conseguirem alimento,
constituído essencialmente de: insetos, pequenos peixes, crustáceos, moluscos, vermes
poliquetas e algas.
Quanto aos mamíferos, as espécies mais comuns no manguezal são o Procyon cancrivorus
(guaxinim) e o Callithrix jacchus (sagui), que visitam ocasionalmente este ambiente em busca
de alimento, como crustáceos, insetos e frutos.
➢ Vegetação de Tabuleiro Pré-Litorâneo
A Vegetação do Tabuleiro Pré-litorâneo localiza-se logo após o último cordão dunar, na sua
porção mais a sota-vento, assentada nos diversos interflúvios desenhados pela hidrodinâmica
local, estendendo-se continente adentro até junto a Caatinga, formando uma região ecótona
entre estes dois ecossistemas. Recobre os sedimentos da Formação Barreiras, que se
caracterizam por apresentar uma vegetação densa, de porte médio, além de contar com subbosque e com um estrato herbáceo periódico (Figura 225).

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

209

Figura 225 - Vegetação do Tabuleiro Pré-litorâneo encontrada na Área de Influência
Indireta do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

As principais espécies florísticas são: Tocayena sp. (jenipapo bravo), Mouraria sp. (manipuça),
Cassia ramiflora (pau-ferro), Ximenia americana (ameixa), Guettarda sp. (angélica), Curatela
americana (lixeira), Ouratea fieldingiana (batiputá), Anacardium occidentale (caju), Copaifera
langsdrofii (pau d'óleo), Melocactus sp. (coroa de frade), Byrsonima sp. (muricí), Protium
heptaphyllum (almacega), Tabebuia sp. (pau d'árco), Bursera

leptophloeos (imburana);

Eugenia uvalha (ubaia), etc., podendo algumas destas espécies atingir mais de 10,0m de altura.
O conjunto vegetacional dos tabuleiros não se apresenta homogêneo, principalmente quando se
analisa o padrão fisionômico da vegetação. São constatadas duas feições distintas de plantas
lenhosas, compreendendo vegetação subperenifolia e vegetação caducifólia. Esta última
fitofisionomia ocorre nas áreas mais afastadas do litoral, em decorrência da maior semi-aridez
do clima regional, apresentando uma maior penetração de espécies da caatinga. São comuns as
espécies Caesalpinia ferrea (jucá), Byrsonima verbascifolia (murici-de-tabuleiro), Tabebuia
impetigiosa (pau d’arco roxo), Cecropia sp (imbaúba), Bocoa mollis (café bravo), entre outras.
Na Área de Influência Indireta do empreendimento ora em análise, observa-se a ocorrência de
grandes extensões de áreas com vegetação de tabuleiros degradada pela ação antrópica,
vinculada a desmatamentos para cultivos agrícolas, avanço da urbanização, implantação de
novos empreendimentos na área do CIPP e exploração minerária (barreiros). Como decorrência
verifica-se em diversos trechos a ocorrência de capoeiras e de matas secundárias em alternância
com a mata originária.
As aves aliadas aos répteis constituem os principais membros da fauna Tetrápoda desse
ambiente, os quais se alimentam principalmente de frutos e insetos. Destacam-se as seguintes
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aves: Aramides cajanea (sericoia), Columbina passarina (rolinha da praia), Forpus
xanthopterygius (papacú), Crotophaga ani (anu), Piaya cayana (alma-de-gato), Mivalgo
chimachima (gavião), Glaucidium brasilianum (caburezinho), Caprimulgus parvulus
(bacurau), Trogon curucui (dorminhoco), Nystalus maculatus (bico-de-latão), Taraba major
(choro), Pitangus sulphuratus (bem-ti-vi), Todirostrum cinereum (sibitinho), Progne tapera
(andorinha), Mimus gilvus (sabiá-da-praia), Paroaria dominicana (campina), Saltador
atricollis (trinca ferro) e Dacnis cayana (azulindo), entre outros (Figura 226).

Figura 226 - Dacnis cayana (azulindo), espécie comum no ambiente do Tabuleiro.
Fonte: Engesoft, 2016.

➢ Vegetação das Planícies Fluviais (Matas Ciliares)
As planícies fluviais dos cursos d’água que cortam a área apresentam predomínio de solos
aluviais e/ou planossolos, sendo recobertas por matas ciliares. A principal espécie que habita
esse ecossistema é a Copernicia prunifera (carnaúba), que normalmente ocorre associada a
Erithrina velutina (mulungu); Zyziphus joazeiro (juazeiro); Lonchocarpus sericeus (ingabravo), Vitex gardneriana (jaramataia), Maytenus rígida (casca grossa), Coccoloba sp. (coaçu)
e Licania rígida (oiticica), além de espécies arbustivas, ciperáceas e trepadeiras (Figura 227).
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Figura 227 - Vegetação de mata ciliar vinculadas as várzeas do rio Cauípe.
Fonte: Engesoft, 2016.

Na Área de Influência Indireta do empreendimento ora em análise destacam-se as matas ciliares
associadas as várzeas dos dois principais eixos de drenagem – os rios Gereraú e Cauípe e de
alguns de seus tributários. A mata ciliar do rio Gereraú apresenta-se bastante descaracterizada,
estando substituída em extensas áreas por coqueirais, além de cultivos de subsistência e
forrageiras. Já a mata ciliar do rio Cauípe apresenta-se relativamente preservada, o que se deve
em grande parte ao predomínio de solos pouco propícios a exploração agrícola em suas várzeas
(solos salinos e com problemas de encharcamento/fendilhamento). No entorno do Lagamar do
Cauípe a degradação da mata ciliar encontra-se vinculada ao avanço da ocupação por casas de
veraneio, barracas de praia e mineração (barreiros).
➢ Ambiente Lacustre (Lagoas Costeiras)
O Ambiente Lacustre Costeiro da região é com posto por três tipos de corpos d'água, de acordo
com a sua profundidade, localização e qualidade d'água, influenciando dessa forma sua
biodiversidade vegetal (macrófitas) e faunística.
No domínio da Superfície de Deflação normalmente ocorrem pequenos corpos d'água (lagoas
pré-dunares), que apresentam pouca profundidade, águas dulcícolas a salobra e caráter
intermitente. Podem apresentar formação de macrófitas aquáticas fixas ao substrato, como
Eleocharis sp. (junco de lagoa) e Cyperus sp., observado na Superfície de Deflação da Àrea de
Influência Direta do empreendimento proposto (Figura 228).
Nos Campos Dunares encontram-se lagoas com profundidade de até 2,0 m (lagoas interdunares), em geral perenes, localizadas entre duas dunas, formando um alagadiço. Essas lagoas
recebem água normalmente do lençol freático das dunas, possuindo macrófitas fixas, bem como
flutuantes (Figura 229 e Figura 230).
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Figura 228 - Ambiente Lacustre pré-dunar, encontrado na planície litorânea na ADA,
com regime hídrico intermitente.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 229 - Ambiente Lacustre Inter-dunar, na área da Estação Ecológica II
(Caucaia), observe a mesma lagoa, no período seco e chuvoso, vendo ao fundo as Dunas.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 230 - Ambiente Lacustre Inter-dunar, na área da Estação Ecológica II
(Caucaia), observe a mesma lagoa (conhecida como lagoa do amor), no período seco e
chuvoso, margeada de Dunas.
Fonte: Engesoft, 2016.

As lagoas pós-dunares estão localizadas após o último cordão de dunas e são perenes,
apresentando os diversos compartimentos dos ambientes lacustres, como a Zona Limnética
(espelhos d'água), Zona Bêntica (macrófita fixa no substrato), Zona Flutuante (macrófita
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flutuante), Zona Anfíbia (região entorno da lagoa). As lagoas pós-dunares encontradas na visita
técnica estão localizadas na Área de Influência Indireta do empreendimento proposto (Figura
231).

Figura 231 - Ambiente Lacustre Pós-dunar, na Área de Influência Indireta.
Fonte: Engesoft, 2016.

7.2.6

Inventário Florestal (Engesoft – 2016)

7.2.6.1 Generalidades
Inventários florestais são sistemas de registro de informações sobre um determinado
ecossistema, no qual são correlacionadas informações quantitativas (volume, área basal,
espécies, dominância e abundância) e informações qualitativas (solos, relevo e fauna) dos
elementos deste ecossistema de acordo com um objetivo estabelecido, tendo como base um
sistema de amostragem fundamentado em técnicas estatísticas apropriadas e confiáveis.
Segundo Meunier (2006) “Inventário Florestal é parte da mensuração florestal que estuda
técnicas, processos e métodos para obtenção de informações confiáveis sobre a cobertura
florestal de dada área, fornecendo estimativas precisas e de probabilidade conhecida, com
dispêndio de tempo e recursos compatível com a disponibilidade e os objetivos”. Para Lima
(2007), um inventário florestal consiste em “coletar e analisar dados e informações qualitativas
e quantitativas sobre um povoamento florestal”.
7.2.6.2 Sistema de Amostragem
Na realização de um inventário florestal é necessária a definição de um sistema de amostragem
que determine a representatividade da população. Todavia, depende também de outros fatores,
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

214

tais como: objetivo do levantamento, informações prévias disponíveis, características da área a
ser inventariada e acessos, parâmetros de interesse que serão obtidos por estimativas e a
variabilidade e dispersão dos elementos da população.
No presente estudo optou-se pela utilização do sistema de amostragem por estratos sem
reposição com parcelas de igual tamanho (parcelas de tamanho fixo). O processo de
Amostragem foi inteiramente aleatório devido às peculiaridades locais de acesso dentro da área
a ser amostrada e pelos estratos serem relativamente homogêneos quanto às variáveis em
estudo.
SPURR (1952) apud QUEIROZ (1977) recomenda que o tamanho da unidade de amostra seja
suficientemente grande para conter um mínimo de 20 (vinte) à 30 (trinta) árvores e bastante
pequena para não necessitar de um tempo excessivo na medição. O tamanho ideal de amostra
é aquele que representa com boa precisão o total da área inventariada. De qualquer forma, os
aspectos práticos relacionados com o tempo de medição e com os custos devem ser levados em
consideração (MOREIRA, 1978).
O Método de Amostragem adotado no presente estudo foi o de área fixa, onde foram
empregadas 12 (doze) unidades amostrais (parcelas quadradas de 20 x 20 metros - 400 m²),
cuja distribuição no território das áreas de influência do empreendimento ora em análise
encontra-se discriminada na Tabela 56, podendo ser visualizada na Figura 232.
Tabela 56 - Coordenadas dos Pontos Amostrais da Flora
PARCELA

ÁREA
(M2)

NÍVEL DE

ÁREA DE

INCLUSÃO INFLUÊNCIA

ESTRATO/

COORDENADAS

AMBIENTE

UTM, 24M
521288/9606882

1

400

1

AID

2

400

1

AID

Arbustivo / Planicie
Litorânea
Arbustivo / Dunas

3

400

1

AID

Arbustivo / Dunas

521397/9606327

4
5

400
400

1
1

AID
AID

521420/9606320
521394/9606160

6

400

1

AID

7

400

1

AII

8

400

1

AID

Arbustivo / Dunas
Arboreo/Arbustivo /
Dunas
Arboreo/Arbustivo /
Dunas
Arboreo/Arbustivo /
Lacustre
Arboreo/Arbustivo /
Lacustre

521279/9606588

520769/9606124
519723/9606713
523518/9602986
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PARCELA

ÁREA
(M2)

NÍVEL DE

ÁREA DE

INCLUSÃO INFLUÊNCIA

ESTRATO/

COORDENADAS

AMBIENTE

UTM, 24M
523059/9603088

522161/9604081
521682/9604308

9

400

1

AID

10

400

1

AID

Arboreo/Arbustivo /
Dunas
Arboreo / Dunas

11
12

400
400

1
1

AID
AID

Arboreo / Dunas
Arboreo / Dunas

522293/9603994

Figura 232 - Pontos da Amostragem dos Dados Fitossociológicos
Fonte: Engesoft, 2016.

Observa-se que, a quase totalidade das unidades amostrais encontram-se posicionadas na sua
Área de Influência Direta, sendo 09 (nove) destas distribuidas equitativamente pelos estratos
arbóreo, arbóreo/arbustivo e arbustivo dos campos de dunas, com destaque para a área da
Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia); outras 02 (duas) associadas ao estrato
arbóreo/arbustivo de ambientes lacustres posicionados na AID e na AII, e 01 (uma) no estrato
arbustivo da planície de deflação na AID.
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7.2.6.3 Parâmetros e Variáveis Coletados
Foram coletados em cada unidade amostral os seguintes parâmetros e variáveis:
a. Quantitativos: espécies; frequências; abundâncias; diâmetros da base e na altura do
peito (DNB e DAP, respectivamente); altura total (H); áreas basais; fator de
empilhamento; volume real e volume empilhado; peso verde e peso seco;
b. Qualitativos: solo; relevo local, relevo regional e tipologia florestal.
Para homogeneizar as informações coletadas em campo foram adotados os seguintes
procedimentos:
•

Cada árvore ou arvoreta foi identificada por seu nome vulgar, sendo considerada
somente aquelas cujos diâmetros na altura do peito fossem maiores ou iguais do que 2,0
cm de DAP;

•

Diâmetro na base (DNB) tomado a 0,30 metros do nível do solo;

•

Diâmetro na altura do peito (DAP) mensurado a 1,30 metros do nível do solo;

•

Altura total (H), em metros;

•

Árvores ou arbustos com bifurcação abaixo de 30,0 cm ou ao nível do solo foram
tratados como indivíduos distintos. Quando ocorria bifurcação acima de 30,0 cm, as
árvores ou arbustos eram considerados como um só indivíduo, e seus diversos fustes
medidos à altura do peito;

•

Árvores mortas, porém, com o lenho consistente e aproveitável, foram mensuradas.

7.2.6.4 Equipamentos Utilizados
•

Bússola e GPSMAP 62, marca Garmin;

•

Suta Finlandesa, dividida em classes de 1 cm com aproximação de 0,5 cm;

•

Fichas de campo, lapiseiras, pranchetas, borracha;

•

Facões, foices e trenas (30 e 50 m);

•

Balizas de aproximadamente 1,60 metros (coletadas em campo);

•

Computador portátil Samsung Intel Core i5-2450M 2,50 GHz 8 Gb Ram.
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•

Impressora jato de tinta marca HP Deskjet D1500;

•

Programa de Fitossociologia Mata Nativa 2.0 desenvolvido pela CIENTEC.

Em função da ADA do empreendimento ora em análise apresentar a maior parte da sua área
com solo coberto por vegetação, estando a falta de cobertura vegetal restrita as dunas móveis,
onde ocorrem algumas espécies rasteiras, formando um discreto tapete verde composto
principalmente por herbáceas, e aos trechos onde o ramal ferroviário e as rodovias de acesso
interceptam uma área de dunas semi-fixas, não se faz necessário o Levantamento Volumétrico
para estimação do volume lenhoso a ser removido.
7.2.6.5 Inventário Florestal da AID do TUP NELOG
A AID do TUP NELOG está parcialmente sobre o ambiente de Dunas Móveis, que se
caracteriza por apresentar solos desnudos. Apresenta áreas da Superfície de Deflação recobertas
por capeamentos herbáceos, bem como trechos do ramal ferroviário e das rodovias de acesso
interceptando pequenas áreas com estrato arbustivo vinculado a campos de dunas semi-fixas.
Dessa forma, em decorrência das tipologias vegetais presentes na área do empreendimento,
onde praticamente inexistem espécies vegetais arbóreo/arbustivo, não é possível efetuar a
cubagem do estoque atual de material lenhoso.
7.2.7

Fitossociologia

7.2.7.1 Generalidades
A fitossociologia é a parte da ecologia que trata da composição, estrutura e classificação da
vegetação. Para que ocorra o aproveitamento racional e sobrevivência das florestas, é necessária
a aplicação de técnicas silviculturais adequadas, baseadas na ecologia de cada tipo de formação
florestal. Na implantação de projetos ambientais, também, deve ser priorizado o conhecimento
da composição florística e da estrutura de cada formação florestal.
Alguns dos princípios da fitossociologia que podem ser aplicados ao planejamento ambiental
foram analisados durante a realização do Inventário Florestal da Área de Influência Direta do
empreendimento ora em análise, tendo sido contemplados os seguintes aspectos
fitossociológicos: Composição Florística; Similaridade Florística; Posição sociológica;
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Densidade; Dominância; Frequência; Índice de Valor de Importância; Índice de Valor de
Cobertura e Composição Volumétrica.
7.2.7.2 Aspectos Fitossociológicos
7.2.7.2.1

Composição Florística

A composição florística tem interesse apenas nos grupos de espécies presentes, com todas as
espécies apresentando a mesma importância. Numa determinada área, através de sua
composição florística, é possível determinar a sua estrutura taxonômica, podendo serem
efetuadas canálises comparativas com outras áreas baseado apenas na listagem das espécies
catalogadas. A relação das espécies do povoamento florestal encontrado próximo a área do
estudo descreve a heterogeneidade da sua população. A catalogação das espécies foi realizada
durante o inventário florestal e através da execução de transectos (caminhamentos) ao longo da
referida área. Foram registradas nas 12 amostras executadas na Área de Influência Indireta do
empreendimento ora em análise um total de 40 espécies vegetais, distribuídas em 24 famílias
botânicas (Tabela 57 e Tabela 58).
Tabela 57 - Lista das Espécies Arbustivo-arbóreas Observadas na Área de Influência
Indireta
NOME

PARCELAS ÁRV.

FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

VULGAR

ADULTA

Anacardiaceae
Annonaceae

Anacardium occidentale

Cajueiro

Duguetia furfuraceae

Ata Brava

1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12
7

Bignoniaceae

Arrabidaea sp.
Jacaranda jasminoides

Cipó Branco
Guabiraba

Tabebuia sp.

Ipê / Pau D'Arco

Auxemma oncocalyx
Cordia goeldiana

Pau Branco
Frei Jorge

Burseraceae
Cactaceae

Commiphora leptophloeus

Imburana Brava

Cereus jamacaru

Mandacarú

Cactaceae

Cereus squamosus
Pilosocereus gounellei

Facheiro
Xique-xique

Caesalpinia bracteosa

Catingueira

Copaifera luetzelburgii

Pau D'Óleo

Hymenaea coubaril
Senna trachypus

Jatobá
Canafistula

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Cactaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpiniaceae

5, 6
9, 11, 12
9, 10
8
11
5, 6
6, 8, 11, 12
8
6, 7
7, 9
8
8
7
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NOME

PARCELAS ÁRV.

NOME CIENTÍFICO

VULGAR

ADULTA

Chrysobalanus icaco

Guajirú

8, 10, 11

Hyrtella hispidula
Combretum leprosum

Azeitona do Mato
Mofumbo

10

Manihot glaziovii

Maniçoba

Ricinus communis

Mamona

3, 7, 8
4

Bauhinia ungulata
Luetzelburgia freire-allemani

Mororó
Sucupira

6, 9

Fabaceae
Malphiguiaceae

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

Byrsonima crassifólia

Murici

6, 8, 9, 10, 11, 12
6, 7, 8

Mimosaceae

Acacia langsdorffi
Mimosa caesalpiniifolia
Pithecolobium foliolosum
Benth.

Calumbi
Sabiá
Arapiraca

Brossimu rubecensm

Inharé

Eugenia tapacumensis
Pisonia grandis

Goiabinha
Pau Piranha

8, 9, 10, 11, 12

Pisonia tomentosa

João Mole

Ouratea parviflora

Batiputá

6
6, 10

Agonandra brasiliensis
Coccoloba cordifolia

Pau Marfim
Cauaçú

7

Ziziphus joazeiro

Juazeiro

Guettarda angélica

Angélica

6, 7
8, 9

Tocoyena sellowiana
Talisia esculenta

Jenipapo Bravo
Pitombeira Brava

Solanum paniculatum

Jurubeba

FAMÍLIA
Chrysobalanacea
e
Chrysobalanacea
e
Combretaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae

Mimosaceae
Mimosaceae
Moraceae
Myrtaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Ochnaceae
Opiliaceae
Poligonaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Solonaceae
Sterculiaceae

Helecteris heptandra
24 famílias
40 espécies
Fonte: Engesoft, Levantamentos de campo, 2016.

7

8

7
1, 2, 3, 4, 5
8, 9, 10
9
9, 11, 12

7

8
8, 11
2, 4, 5
7

Saca-rolha

Tabela 58 - Lista das Famílias e Espécies Arbustivo-arbóreas - Observadas na Área de
Influência Indireta
FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME

NÚMERO DE

POPULAR

INDIVÍDUOS

Cajueiro

33
33

5,25
5,25

1

0,16

Anacardiaceae
Anacardium occidentales
Annonaceae

%
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FAMÍLIA

NOME

NÚMERO DE

POPULAR

INDIVÍDUOS

Ata Brava

1

0,16

Tabebuia sp.

Ipê / Pau D'Arco

21
10

3,34
1,59

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

8

1,27

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

3

0,48

Cordia goeldiana

Frei Jorge

3
2

0,48
0,32

Auxemma oncocalyx

Pau Branco

1

0,16

2

0,32

NOME CIENTÍFICO
Duguetia furfuraceae

Bignoniaceae

Borraginaceae

Burseraceae

%

Commiphora leptophloeus

Imburana Brava

2
19

0,32
3,03

Cereus squamosus

Facheiro

3

0,48

Pilosocereus gounellei
Cereus jamacaru

Xique-xique
Mandacarú

3
13

0,48
2,07

9

1,43

Cactaceae

Caesalpiniaceae
Caesalpinia bracteosa

Catingueira

4

0,64

Copaifera luetzelburgii
Hymenaea coubaril

Pau D'Óleo
Jatobá

2
1

0,32
0,16

Senna trachypus

Canafistula

2

0,32

20

3,18

17
3

2,71
0,48

3

0,48

3

0,48

6

0,96

4
2

0,64
0,32

200

31,85

Chrysobalanaceae
Chrysobalanus icaco
Hyrtella hispidula

Guajirú
Azeitona do
Mato

Combretaceae
Combretum leprosum

Mofumbo

Euphorbiaceae
Manihot glaziovii
Ricinus communis

Maniçoba
Mamona

Fabaceae
Machaerium scleroxylon
Bauhinia ungulata

Pau Ferro
Mororó

197
2

31,37
0,32

Luetzelburgia freire-allemani

Sucupira

1

0,16

4

0,64

Malphiguiaceae
Byrsononima crassifólia

Murici

4
197

0,64
31,37

Pithecolobium foliolosum
Benth.
Mimosa caesalpiniifolia

Arapiraca

10

1,59

Sabiá

185

29,46

Acacia langsdorffi

Calumbi

2

0,32

Mimosaceae
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FAMÍLIA

NOME CIENTÍFICO

NOME

NÚMERO DE

POPULAR

INDIVÍDUOS

Moraceae

%

1

0,16

Brossimu rubecensm

Inharé

1
70

0,16
11,15

Eugenia tapacumensis

Goiabinha

70

11,15

9

1,43

2
7

0,32
1,11

4

0,64

Batiputá

4

0,64

Pau Marfim

2
2

0,32
0,32

2

0,32

Myrtaceae
Nyctaginaceae
Pisonia tomentosa
Pisonia grandis

João Mole
Pau Piranha

Ochnaceae
Ouratea parviflora
Opiliaceae
Agonandra brasiliensis
Poligonaceae
Coccoloba cordifolia

Cauaçú

2
2

0,32
0,32

Ziziphus joazeiro

Juazeiro

2

0,32

7

1,11

4
3

0,64
0,48

3

0,48

3

0,48

7

1,11

Jurubeba

7
3

1,11
0,48

Saca-rolha

3

0,48

Rhamnaceae
Rubiaceae
Guettarda angélica
Tocoyena sellowiana

Angélica
Jenipapo Bravo

Sapindaceae
Talisia esculenta

Pitombeira
Brava

Solonaceae
Solanum paniculatum
Sterculiaceae
Helecteris heptandra
Fonte: Engesoft, Levantamentos de campo, 2016.

Dentre as famílias registradas, Fabaceae (com 200 individuos distribuídos entre 3 espécies) é a
mais rica, seguida da Mimosaceae (197 individuos distribuídos por 3 espécies), Bignoniaceae
(21 indivíduos / 3 espécies) e Cactaceae (19 indivíduos / 3 espécies). A família Caesalpiniaceae
conta com quatro espécies, todavia, estas estão representadas por apenas 9 indíviduos. Catorze
famílias contribuíram com uma única espécie, entre elas: Anacardiaceae, Annonaceae,
Burseraceae, Combretaceae, Maphiguiaceae, Myrtaceae, Moraceae, Ochnaceae, Opiliaceae,
Poligonaceae, Rhamnaceae, Sapindaceae, Solanaceae e Sterculiaceae. Outras cinco famílias
contam apenas com duas espécies, a saber: Borraginaceae, Chrysobalanaceae, Euphorbiaceae,
Nyctaginaceae e Rubiaceae.
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Em termos de ocorrência, uma espécie ocorreu em 66,67% dos pontos amostrados – o cajueiro
(Anacardium occidentale). Outras quatro espécies podem ser consideradas relativamente
frequentes na área de estudo: pau ferro (Machaerium scleroxylon), registrado em 50,0% das
amostras; sabiá (Mimosa caesalpinia) e goiabinha (Eugenia tapacumenses), registradas em
41,67% dos pontos de amostragem, e mandacaru (Cereus jamacaru) visualizado em 33,33%
dos pontos amostrados. Seis espécies foram registradas em três dos 12 pontos amostrados, são
elas: jurubeba (Solanum paniculatum); guajiru (Chrysobalanus icaco); guabiroba (Jacaranda
jaminoides); maniçoba (Manihot glaziovii), murici (Byrsonima crassifolia) e pau piranha
(Pisonia grandis). As demais espécies apresentam ocorrência restrita a apenas uma ou duas
amostras.
7.2.7.2.2

Similaridade Florística

Baseado na listagem de espécies catalogadas durante o inventário florestal e na ocorrência ou
não de espécies nas parcelas, foi possível realizar a análise de similaridade florística,
determinada pelo Índice de Sorensen (IS), utilizando o critério de inclusão. O Índice de
Sorensen considera o número de espécies comuns em relação ao total de espécies encontradas
no povoamento florestal, sendo calculado pela fórmula abaixo e expresso em valores
percentuais.
IS = (2a / (2a + b + c)) * 100
Onde:
a = número de espécies em comum em todas as parcelas;
b = número de espécies que ocorrem somente em uma parcela;
c = número de espécies que somente ocorrem na outra parcela.
A Tabela 59 mostra a similaridade Florística entre as parcelas do Inventário Florestal realizado
na Área de Influência Indireta.
Observa-se que a similaridade florística entre as 12 parcelas apresenta uma variação elevada,
com diversas parcelas apresentam uma variação nula ou muito baixa com relação as demais.
As Parcelas 01 e 03, juntamente com as Parcelas 11 e 12 foram as que apresentaram o maior
índice de similaridade com 67,0%. A variação média da similaridade entre as parcelas foi de
15,0%. Esta variabilidade existente entre as parcelas amostradas está relacionada às atividades
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antrópicas existentes na área e ao fato da Parcela 06 situar-se próxima à Estação Ecológica do
Pecém e da Parcela 07, estar posicionada próxima a um corpo de água (lagoa).
7.2.7.2.3

Estrutura Horizontal das Espécies Amostradas

As estimativas dos parâmetros da estrutura horizontal incluem a frequência, a densidade, a
dominância e os índices de valor de importância e de valor de cobertura de cada espécie
amostrada. As estimativas são calculadas por meio das expressões discriminadas a seguir, sendo
utilizado o fator de conversão por hectare “F”, no lugar da “área total amostrada em hectare”
adotada no método das parcelas.
Tabela 59 - Similaridade Florística entre as Parcelas na Área de Influência Indireta Índice
de Sorensen
PARCELAS 1
1
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,33

0,67
0,25

0,50
0,50

0,20
0,50

0,00
0,00

0,07
0,00

0,06
0,00

0,00
0,00

0,11
0,00

0,10
0,00

0,14
0,00

0,40

0,17

0,00

0,14

0,12

0,00

0,10

0,09

0,13

0,33

0,00

0,06

0,05

0,00

0,09

0,08

0,11

0,17

0,00
0,15

0,00
0,13

0,00
0,11

0,00
0,13

0,00
0,12

0,00
0,14

0,12

0,05

0,05

0,05

0,06

0,18

0,26

0,32

0,22

0,29

0,27
0,31

0,33
0,27

3
4
5
6
7
8
9
10

0,67

11
12
Fonte: Engesoft, 2016.

Onde:
F = fator de conversão por hectare;
N = Número total de indivíduos amostrados;
dcj = distância do ponto de amostragem ao centro do individuo;
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DAPj = diâmetro do indivíduo j, em centímetros;
dj = distância do ponto de amostragem ao indivíduo, em metros.
As Tabela 60 e Tabela 61 mostram a estrutura horizontal das espécies amostradas na área do
estudo.
Tabela 60 - Estrutura Horizontal das Espécies Amostradas
NOME CIENTÍFICO

NOME
VULGAR

N

U

DA

DR

FA

FR

Machaerium
scleroxylon
Anacardium
occidentales
Mimosa caesalpiniifolia

Pau Ferro

197

6

410,417

31,37

50,00

6,90

Cajueiro

33

8

68,750

5,25

66,67

9,20

Sabiá

185

5

385,417

29,46

41,67

5,75

Eugenia tapacumensis

Goiabinha

70

5

145,833

11,15

41,67

5,75

Pithecolobium
foliolosum
Pisonia grandis

Arapiraca

10

3

20,833

1,59

25,00

3,45

Pau Piranha

7

3

14,583

1,11

25,00

3,45

Cereus jamacaru

Mandacaru

13

4

27,083

2,07

33,33

4,60

Tabebuia sp.

10

2

20,833

1,59

16,67

2,30

Chrysobalanus icaco
Jacaranda jasminoides

Ipê / Pau
d'Arco
Guajiru
Guabiraba

17
8

3
3

35,417
16,667

2,71
1,27

25,00
25,00

3,45
3,45

Solanum paniculatum

Jurubeba

7

3

14,583

1,11

25,00

3,45

Byrsononima crassifólia

Murici

4

3

8,333

0,64

25,00

3,45

Manihot glaziovii
Talisia esculenta

4
3

3
2

8,333
6,250

0,64
0,48

25,00
16,67

3,45
2,30

Caesalpinia bracteosa

Maniçoba
Pitombeira
Brava
Catingueira

4

2

8,333

0,64

16,67

2,30

Guettarda angélica

Angélica

4

2

8,333

0,64

16,67

2,30

Ouratea parviflora
Pilosocereus gounellei

Batiputá
Xique-xique

4
3

2
2

8,333
6,250

0,64
0,48

16,67
16,67

2,30
2,30

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

3

2

6,250

0,48

16,67

2,30

Commiphora
leptophloeus
Ziziphus joazeiro

Imburana
Brava
Juazeiro

2

2

4,167

0,32

16,67

2,30

2

2

4,167

0,32

16,67

2,30

Bauhinia ungulata

Mororó

2

2

4,167

0,32

16,67

2,30

Acacia langsdorffi

Calumbi

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Cereus squamosus
Hyrtella hispidula

Facheiro
Azeitona do
Mato

3
3

1
1

6,250
6,250

0,48
0,48

8,33
8,33

1,15
1,15
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NOME CIENTÍFICO

NOME

N

U

DA

DR

FA

FR

3

1

6,250

0,48

8,33

1,15

Cordia goeldiana

Jenipapo
Bravo
Frei Jorge

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Helecteris heptandra
Combretum leprosum

Saca-rolha
Mofumbo

3
3

1
1

6,250
6,250

0,48
0,48

8,33
8,33

1,15
1,15

Senna trachypus

Canafistula

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Copaifera luetzelburgii

Pau D'Óleo

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Coccoloba cordifolia
Agonandra brasiliensis

Cauaçú
Pau Marfim

2
2

1
1

4,167
4,167

0,32
0,32

8,33
8,33

1,15
1,15

Ricinus communis

Mamona

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Pisonia tomentosa

João Mole

2

1

4,167

0,32

8,33

1,15

Hymenaea coubaril
Brossimu rubecensm

Jatobá
Inharé

1
1

1
1

2,083
2,083

0,16
0,16

8,33
8,33

1,15
1,15

Duguetia furfuraceae

Ata Brava

1

1

2,083

0,16

8,33

1,15

Luetzelburgia freireallemani
Auxemma oncocalyx

Sucupira

1

1

2,083

0,16

8,33

1,15

Pau Branco

1

1

2,083

0,16

8,33

1,15

Tocoyena sellowiana

VULGAR

628
12
1308,333 100,00 725,00 100,00
Total
Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N - Número de indivíduos amostrados; DA – Densidade Absoluta; DR – Densidade Relativa, FA –
Frequência Absoluta e FR- Frequência Relativa.

Tabela 61 - Estrutura Horizontal das Espécies Amostradas (continuação)
NOME CIENTÍFICO

NOME

DOA

DOR

IVC

VULGAR

IVC

IVI

(%)

IVI
(%)

Machaerium
scleroxylon
Anacardium
occidentales
Mimosa caesalpiniifolia

Pau Ferro

1,428

20,58

51,947

25,97

58,843

19,61

Cajueiro

3,050

43,95

49,200

24,60

58,396

19,47

Sabiá

0,678

9,76

39,221

19,61

44,969

14,99

Eugenia tapacumensis
Pithecolobium
foliolosum Benth.

Goiabinha
Arapiraca

0,172
0,407

2,48
5,87

13,627
7,458

6,81
3,73

19,374
10,906

6,46
3,64

Pisonia grandis
Cereus jamacaru

Pau Piranha
Mandacarú

0,345
0,065

4,98
0,94

6,092
3,006

3,05
1,50

9,540
7,604

3,18
2,53

Tabebuia sp.

0,236

3,40

4,990

2,49

7,289

2,43

Chrysobalanus icaco

Ipê / Pau
D'Arco
Guajirú

0,072

1,04

3,751

1,88

7,200

2,40

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

0,036

0,52

1,790

0,90

5,238

1,75
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NOME CIENTÍFICO

NOME

DOA

DOR

IVC

VULGAR

IVC

IVI

(%)

IVI
(%)

Solanum paniculatum

Jurubeba

0,014

0,21

1,320

0,66

4,768

1,59

Byrsononima crassifólia
Manihot glaziovii

Murici
Maniçoba

0,021
0,018

0,31
0,26

0,943
0,896

0,47
0,45

4,392
4,345

1,46
1,45

Talisia esculenta

0,067

0,96

1,440

0,72

3,738

1,25

Caesalpinia bracteosa

Pitombeira
Brava
Catingueira

0,053

0,76

1,396

0,70

3,695

1,23

Guettarda angélica

Angélica

0,050

0,71

1,351

0,68

3,650

1,22

Ouratea parviflora
Pilosocereus gounellei

Batiputá
Xique-xique

0,020
0,013

0,29
0,18

0,925
0,659

0,46
0,33

3,223
2,958

1,07
0,99

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

0,004

0,05

0,530

0,26

2,828

0,94

Commiphora
leptophloeus
Ziziphus joazeiro

Imburana
Brava
Juazeiro

0,004

0,06

0,377

0,19

2,676

0,89

0,002

0,03

0,349

0,17

2,648

0,88

Bauhinia ungulata

Mororó

0,002

0,03

0,349

0,17

2,648

0,88

Acacia langsdorffi
Cereus squamosus

Calumbi
Facheiro

0,029
0,017

0,42
0,24

0,743
0,716

0,37
0,36

1,892
1,865

0,63
0,62

Hyrtella hispidula

0,014

0,20

0,680

0,34

1,830

0,61

0,011

0,16

0,633

0,32

1,783

0,59

Cordia goeldiana

Azeitona do
Mato
Jenipapo
Bravo
Frei Jorge

0,018

0,27

0,585

0,29

1,734

0,58

Helecteris heptandra

Saca-rolha

0,008

0,12

0,596

0,30

1,745

0,58

Combretum leprosum
Senna trachypus

Mofumbo
Canafistula

0,006
0,016

0,08
0,24

0,558
0,554

0,28
0,28

1,707
1,704

0,57
0,57

Copaifera luetzelburgii

Pau D'Óleo

0,014

0,20

0,519

0,26

1,668

0,56

Coccoloba cordifolia

Cauaçú

0,008

0,12

0,436

0,22

1,586

0,53

Agonandra brasiliensis
Ricinus communis

Pau Marfim
Mamona

0,009
0,008

0,12
0,12

0,441
0,436

0,22
0,22

1,590
1,586

0,53
0,53

Pisonia tomentosa

João Mole

0,003

0,04

0,361

0,18

1,510

0,50

Hymenaea coubaril
Brossimu rubecensm

Jatobá
Inharé

0,010
0,004

0,15
0,06

0,310
0,218

0,16
0,11

1,460
1,368

0,49
0,46

Duguetia furfuraceae

Ata Brava

0,004

0,06

0,218

0,11

1,368

0,46

Luetzelburgia freireallemani
Auxemma oncocalyx

Sucupira

0,003

0,04

0,197

0,10

1,346

0,45

Pau Branco

0,001

0,02

0,180

0,09

1,330

0,44

Tocoyena sellowiana

6,940 100,00 200,000 100,00 300,000 100,00
Total
Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: DoA – Dominância Absoluta; DoR – Dominância Relativa; IVC – Índice de Valor de Cobertura e IVI
– Índice de Valor de Importância.
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7.2.7.2.4

Densidade Absoluta e Relativa das Espécies Amostradas

Também chamada de abundância, a densidade mede a participação das diferentes espécies na
floresta. A Densidade Absoluta (DA) pode ser definida como o número total de indivíduos
pertencentes a uma espécie, enquanto que a Densidade Relativa (DR) descreve a participação
de cada espécie no total de árvores encontradas, sendo expresso em valores percentuais. Para
os cálculos dos valores das densidades absoluta e relativas foram adotadas as equações abaixo
discriminadas:
DA = n
DR = (n / N) * 100
Onde:
n = número de árvores por hectare;
N = número total de árvores por hectare.

A Tabela 62 mostra as Densidades Absoluta e Relativa das espécies catalogadas durante o
inventário florestal.
Tabela 62 - Abundância ou Densidade das Espécies Amostradas
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

DA

DR

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

197

410,417

31,37

Anacardium occidentales

Cajueiro

33

68,750

5,25

Mimosa caesalpiniifolia

Sabiá

185

385,417

29,46

Eugenia tapacumensis
Pithecolobium foliolosum Benth.

Goiabinha
Arapiraca

70
10

145,833
20,833

11,15
1,59

Pisonia grandis

Pau Piranha

7

14,583

1,11

Cereus jamacaru
Tabebuia sp.

Mandacarú
Ipê / Pau D'Arco

13
10

27,083
20,833

2,07
1,59

Chrysobalanus icaco

Guajirú

17

35,417

2,71

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

8

16,667

1,27

Solanum paniculatum
Byrsononima crassifólia

Jurubeba
Murici

7
4

14,583
8,333

1,11
0,64

Manihot glaziovii

Maniçoba

4

8,333

0,64

Talisia esculenta

Pitombeira Brava

3

6,250

0,48

Caesalpinia bracteosa
Guettarda angélica

Catingueira
Angélica

4
4

8,333
8,333

0,64
0,64

Ouratea parviflora

Batiputá

4

8,333

0,64
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

DA

DR

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

3

6,250

0,48

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

3

6,250

0,48

Commiphora leptophloeus
Ziziphus joazeiro

Imburana Brava
Juazeiro

2
2

4,167
4,167

0,32
0,32

Bauhinia ungulata

Mororó

2

4,167

0,32

Acacia langsdorffi

Calumbi

2

4,167

0,32

Cereus squamosus
Hyrtella hispidula

Facheiro
Azeitona do Mato

3
3

6,250
6,250

0,48
0,48

Tocoyena sellowiana

Jenipapo Bravo

3

6,250

0,48

Cordia goeldiana
Helecteris heptandra

Frei Jorge
Saca-rolha

2
3

4,167
6,250

0,32
0,48

Combretum leprosum

Mofumbo

3

6,250

0,48

Senna trachypus

Canafistula

2

4,167

0,32

Copaifera luetzelburgii
Coccoloba cordifolia

Pau D'Óleo
Cauaçú

2
2

4,167
4,167

0,32
0,32

Agonandra brasiliensis

Pau Marfim

2

4,167

0,32

Ricinus communis

Mamona

2

4,167

0,32

Pisonia tomentosa
Hymenaea coubaril

João Mole
Jatobá

2
1

4,167
2,083

0,32
0,16

Brossimu rubecensm

Inharé

1

2,083

0,16

Duguetia furfuraceae
Luetzelburgia freire-allemani

Ata Brava
Sucupira

1
1

2,083
2,083

0,16
0,16

Auxemma oncocalyx

Pau Branco

1

2,083

0,16

628

1.308,333

100,00

Total

Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N - Número de indivíduos amostrados; DA – Densidade Absoluta e DR – Densidade Relativa.

7.2.7.2.5

Dominância Absoluta e Relativa das Espécies Amostradas

A dominância faz referência à ocupação que os indivíduos de uma determinada espécie
representam, indicando o grau de influência que esta espécie exerce sobre o povoamento
florestal. É a medida da projeção total do corpo da árvore, sendo a dominância de uma espécie,
igual à soma de todas as projeções horizontais dos indivíduos pertencentes a esta espécie
(FORST, 1973).
A dominância mede a potencialidade produtiva da floresta, sendo a dominância absoluta (DoA)
responsável pela representação da área basal de cada espécie, enquanto que a dominância
relativa (DoR) corresponde à participação, em valores percentuais, de cada espécie na soma das
dominâncias absolutas.
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DoA = ab
DoR = (ab / AB) * 100
Onde:
ab = área basal de cada espécie por hectare;
AB = área basal total por hectare (m2/ha).

A Tabela 63 mostra as Dominância Absoluta e Relativa das espécies catalogadas durante o
inventário florestal.
Tabela 63 - Espécies Amostradas e sua Dominância no Povoamento
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

DOA

DOR

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

197

1,428

20,58

Anacardium occidentales

Cajueiro

33

3,050

43,95

Mimosa caesalpiniifolia

Sabiá

185

0,678

9,76

Eugenia tapacumensis

Goiabinha

70

0,172

2,48

Pithecolobium foliolosum Benth.

Arapiraca

10

0,407

5,87

Pisonia grandis

Pau Piranha

7

0,345

4,98

Cereus jamacaru

Mandacarú

13

0,065

0,94

Tabebuia sp.

Ipê / Pau D'Arco

10

0,236

3,40

Chrysobalanus icaco

Guajirú

17

0,072

1,04

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

8

0,036

0,52

Solanum paniculatum

Jurubeba

7

0,014

0,21

Byrsononima crassifólia

Murici

4

0,021

0,31

Manihot glaziovii

Maniçoba

4

0,018

0,26

Talisia esculenta

Pitombeira Brava

3

0,067

0,96

Caesalpinia bracteosa

Catingueira

4

0,053

0,76

Guettarda angélica

Angélica

4

0,050

0,71

Ouratea parviflora

Batiputá

4

0,020

0,29

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

3

0,013

0,18

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

3

0,004

0,05

Commiphora leptophloeus

Imburana Brava

2

0,004

0,06

Ziziphus joazeiro

Juazeiro

2

0,002

0,03

Bauhinia ungulata

Mororó

2

0,002

0,03

Acacia langsdorffi

Calumbi

2

0,029

0,42

Cereus squamosus

Facheiro

3

0,017

0,24

Hyrtella hispidula

Azeitona do Mato

3

0,014

0,20

Tocoyena sellowiana

Jenipapo Bravo

3

0,011

0,16

Cordia goeldiana

Frei Jorge

2

0,018

0,27

Helecteris heptandra

Saca-rolha

3

0,008

0,12

Combretum leprosum

Mofumbo

3

0,006

0,08

Senna trachypus

Canafistula

2

0,016

0,24

Copaifera luetzelburgii

Pau D'Óleo

2

0,014

0,20

Coccoloba cordifolia

Cauaçú

2

0,008

0,12
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

DOA

DOR

Agonandra brasiliensis

Pau Marfim

2

0,009

0,12

Ricinus communis

Mamona

2

0,008

0,12

Pisonia tomentosa

João Mole

2

0,003

0,04

Hymenaea coubaril

Jatobá

1

0,010

0,15

Brossimu rubecensm

Inharé

1

0,004

0,06

Duguetia furfuraceae

Ata Brava

1

0,004

0,06

Luetzelburgia freire-allemani

Sucupira

1

0,003

0,04

Auxemma oncocalyx

Pau Branco

1

0,001

0,02

628

6,940

100,00

Total

Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N - Número de indivíduos amostrados; DoA – Dominância Absoluta e DoR – Dominância Relativa.

7.2.7.2.6

Frequência Absoluta e Relativa das Espécies Amostradas

A Frequência Absoluta (FA) representa a probabilidade de uma espécie ocorrer numa
determinada unidade de amostra, ou seja, numa parcela. Ela mede a regularidade da distribuição
horizontal de cada espécie sobre o terreno, ou seja, sua distribuição média. (LANPRECH,
1964). A Tabela 64 mostra as Frequências Absoluta e Relativa das espécies amostradas no
inventário florestal.
Tabela 64 - Frequências Absoluta e Relativa das Espécies Amostradas
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

FA

FR

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

197

50,00

6,90

Anacardium occidentales

Cajueiro

33

66,67

9,20

Mimosa caesalpiniifolia
Eugenia tapacumensis

Sabiá
Goiabinha

185
70

41,67
41,67

5,75
5,75

Pithecolobium foliolosum Benth.

Arapiraca

10

25,00

3,45

Pau Piranha
Mandacarú

7
13

25,00
33,33

3,45
4,60

Tabebuia sp.

Ipê / Pau D'Arco

10

16,67

2,30

Chrysobalanus icaco

Guajirú

17

25,00

3,45

Jacaranda jasminoides
Solanum paniculatum

Guabiraba
Jurubeba

8
7

25,00
25,00

3,45
3,45

Byrsononima crassifólia

Murici

4

25,00

3,45

Manihot glaziovii

Maniçoba

4

25,00

3,45

Talisia esculenta
Caesalpinia bracteosa

Pitombeira Brava
Catingueira

3
4

16,67
16,67

2,30
2,30

Guettarda angélica

Angélica

4

16,67

2,30

Ouratea parviflora

Batiputá

4

16,67

2,30

Pisonia grandis
Cereus jamacaru
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

FA

FR

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

3

16,67

2,30

Arrabidaea sp.

Cipó Branco

3

16,67

2,30

Commiphora leptophloeus
Ziziphus joazeiro

Imburana Brava
Juazeiro

2
2

16,67
16,67

2,30
2,30

Bauhinia ungulata

Mororó

2

16,67

2,30

Acacia langsdorffi

Calumbi

2

8,33

1,15

Cereus squamosus
Hyrtella hispidula

Facheiro
Azeitona do Mato

3
3

8,33
8,33

1,15
1,15

Tocoyena sellowiana

Jenipapo Bravo

3

8,33

1,15

Cordia goeldiana
Helecteris heptandra

Frei Jorge
Saca-rolha

2
3

8,33
8,33

1,15
1,15

Combretum leprosum

Mofumbo

3

8,33

1,15

Senna trachypus

Canafistula

2

8,33

1,15

Copaifera luetzelburgii
Coccoloba cordifolia

Pau D'Óleo
Cauaçú

2
2

8,33
8,33

1,15
1,15

Agonandra brasiliensis

Pau Marfim

2

8,33

1,15

Ricinus communis

Mamona

2

8,33

1,15

Pisonia tomentosa
Hymenaea coubaril

João Mole
Jatobá

2
1

8,33
8,33

1,15
1,15

Brossimu rubecensm

Inharé

1

8,33

1,15

Duguetia furfuraceae
Luetzelburgia freire-allemani

Ata Brava
Sucupira

1
1

8,33
8,33

1,15
1,15

Auxemma oncocalyx

Pau Branco

1

8,33

1,15

628

725,00

100,00

Total

Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N - Número de indivíduos amostrados; FA – Frequência Absoluta e FR – Frequência Relativa.

7.2.7.2.7

Índice de Valor de Importância das Espécies Amostradas

Segundo HOSOKAWA et alii (1998), “os dados estruturais (abundância, dominância e
freqüência) demonstram aspectos essenciais na composição florística da floresta, mas são dados
parciais, que isolados não informam sobre a estrutura florística da vegetação”. Por isso, devese obter um valor que permita uma visão mais ampla da estrutura das espécies, ou que
caracterize a importância de cada espécie no total do povoamento.
Este valor pode ser obtido pela combinação dos três aspectos parciais já mencionados, numa
única expressão que abranja o aspecto estrutural em sua totalidade, calculando o chamado
Índice do Valor de Importância (IVI). Este índice é obtido somando, para cada espécie, os
valores relativos de abundância, dominância e frequência, sendo expresso pela equação abaixo.
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IVI = (DR + DoR + FR) / 3
Onde:
IVI = Índice de Valor de Importância;
DR = Densidade Relativa em %;
DoR = Dominância Relativa em %;
FR = Freqüência Relativa em %.
A Tabela 65 mostra os Índices de Valor de Importância das espécies amostradas no inventário
florestal.Das espécies inventariadas as que apresentaram maior valor de importância foram
Machaerium scleroxylon (pau ferro), Anacardium occidentale (cajueiro) e Mimosa
caesalpiniifolia (sabiá).
Tabela 65 - Indice de Valor de Importância das Espécies Amostradas
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

IVI

IVI (%)

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

197

58,843

19,61

Anacardium occidentales

Cajueiro

33

58,396

19,47

Mimosa caesalpiniifolia

Sabiá

185

44,969

14,99

Eugenia tapacumensis
Pithecolobium foliolosum Benth.

Goiabinha
Arapiraca

70
10

19,374
10,906

6,46
3,64

Pisonia grandis

Pau Piranha

7

9,540

3,18

Cereus jamacaru
Tabebuia sp.

Mandacarú
Ipê / Pau D'Arco

13
10

7,604
7,289

2,53
2,43

Chrysobalanus icaco

Guajirú

17

7,200

2,40

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

8

5,238

1,75

Solanum paniculatum
Byrsononima crassifólia

Jurubeba
Murici

7
4

4,768
4,392

1,59
1,46

Manihot glaziovii

Maniçoba

4

4,345

1,45

Talisia esculenta

Pitombeira Brava

3

3,738

1,25

Caesalpinia bracteosa
Guettarda angélica

Catingueira
Angélica

4
4

3,695
3,650

1,23
1,22

Ouratea parviflora

Batiputá

4

3,223

1,07

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

3

2,958

0,99

Arrabidaea sp.
Commiphora leptophloeus

Cipó Branco
Imburana Brava

3
2

2,828
2,676

0,94
0,89

Ziziphus joazeiro

Juazeiro

2

2,648

0,88

Bauhinia ungulata
Acacia langsdorffi

Mororó
Calumbi

2
2

2,648
1,892

0,88
0,63
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

IVI

IVI (%)

Cereus squamosus

Facheiro

3

1,865

0,62

Hyrtella hispidula

Azeitona do Mato

3

1,830

0,61

Tocoyena sellowiana
Cordia goeldiana

Jenipapo Bravo
Frei Jorge

3
2

1,783
1,734

0,59
0,58

Helecteris heptandra

Saca-rolha

3

1,745

0,58

Combretum leprosum

Mofumbo

3

1,707

0,57

Senna trachypus
Copaifera luetzelburgii

Canafistula
Pau d'Óleo

2
2

1,704
1,668

0,57
0,56

Coccoloba cordifolia

Cauaçú

2

1,586

0,53

Agonandra brasiliensis
Ricinus communis

Pau Marfim
Mamona

2
2

1,590
1,586

0,53
0,53

Pisonia tomentosa

João Mole

2

1,510

0,50

Hymenaea coubaril

Jatobá

1

1,460

0,49

Brossimu rubecensm
Duguetia furfuraceae

Inharé
Ata Brava

1
1

1,368
1,368

0,46
0,46

Luetzelburgia freire-allemani

Sucupira

1

1,346

0,45

Auxemma oncocalyx

Pau Branco

1

1,330

0,44

628

300,000

100,00

Total

Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N – Número de individuos amostrados e IVI – Índice de Valor de Importância.

7.2.7.2.8

Índice de Valor de Cobertura das Espécies Amostradas

Segundo HOSOKAWA et alli (1998), a importância de uma espécie caracteriza-se pelo número
de árvores e suas dimensões (abundância e dominância), o que determina seu espaço dentro da
biocenose florestal, não importando se as árvores apareçam isoladas ou em grupos.
Assim sendo, as espécies amostradas foram caracterizadas pelo valor de cobertura (abundância
relativa + dominância relativa) através da utilização do método de Braun-Blanquet, o qual
considera que uma espécie é representada pelo seu valor de avaliação (potencial da espécie), o
qual corresponde ao somatório da abundância e dominância. A Tabela 66 mostra os Índices de
Valor de Cobertura (IVC’s) das espécies amostradas no inventário florestal. Das espécies
inventariadas as que apresentaram maior valor de cobertura foram Machaerium scleroxylon
(pau ferro), Anacardium occidentale (cajueiro) e Mimosa caesalpiniifolia (sabiá).
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Tabela 66 - Índice de Valor de Cobertura das Espécies Amostradas
NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

IVC

IVC
(%)

Machaerium scleroxylon

Pau Ferro

197

51,947

25,97

Anacardium occidentale

Cajueiro

33

49,200

24,60

Mimosa caesalpiniifolia

Sabiá

185

39,221

19,61

Eugenia tapacumensis
Pithecolobium foliolosum Benth.

Goiabinha
Arapiraca

70
10

13,627
7,458

6,81
3,73

Pisonia grandis

Pau Piranha

7

6,092

3,05

Cereus jamacaru
Tabebuia sp.

Mandacarú
Ipê / Pau d'Arco

13
10

3,006
4,990

1,50
2,49

Chrysobalanus icaco

Guajirú

17

3,751

1,88

Jacaranda jasminoides

Guabiraba

8

1,790

0,90

Solanum paniculatum
Byrsononima crassifólia

Jurubeba
Murici

7
4

1,320
0,943

0,66
0,47

Manihot glaziovii

Maniçoba

4

0,896

0,45

Talisia esculenta

Pitombeira Brava

3

1,440

0,72

Caesalpinia bracteosa
Guettarda angelica

Catingueira
Angélica

4
4

1,396
1,351

0,70
0,68

Ouratea parviflora

Batiputá

4

0,925

0,46

Pilosocereus gounellei

Xique-xique

3

0,659

0,33

Arrabidaea sp.
Commiphora leptophloeus

Cipó Branco
Imburana Brava

3
2

0,530
0,377

0,26
0,19

Ziziphus joazeiro

Juazeiro

2

0,349

0,17

Bauhinia ungulata
Acacia langsdorffi

Mororó
Calumbi

2
2

0,349
0,743

0,17
0,37

Cereus squamosus

Facheiro

3

0,716

0,36

Hyrtella hispidula

Azeitona do Mato

3

0,680

0,34

Tocoyena sellowiana
Cordia goeldiana

Jenipapo Bravo
Frei Jorge

3
2

0,633
0,585

0,32
0,29

Helecteris heptandra

Saca-rolha

3

0,596

0,30

Combretum leprosum

Mofumbo

3

0,558

0,28

Senna trachypus
Copaifera luetzelburgii

Canafistula
Pau D'Óleo

2
2

0,554
0,519

0,28
0,26

Coccoloba cordifolia

Cauaçú

2

0,436

0,22

Agonandra brasiliensis
Ricinus communis

Pau Marfim
Mamona

2
2

0,441
0,436

0,22
0,22

Pisonia tomentosa

João Mole

2

0,361

0,18

Hymenaea coubaril

Jatobá

1

0,310

0,16

Brossimu rubecensm

Inharé

1

0,218

0,11
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NOME CIENTÍFICO

NOME VULGAR

N

IVC

IVC
(%)

Duguetia furfuraceae

Ata Brava

1

0,218

0,11

Luetzelburgia freire-allemani
Auxemma oncocalyx

Sucupira
Pau Branco

1
1

0,197
0,180

0,10
0,09

628

200,000

100,00

Total

Fonte: Engesoft, 2016.
Nota: N – Número de individuos amostrados e IVC – Índice de Valor de Cobertura.

7.2.7.2.9

Estrutura Vertical das Espécies Amostradas

A análise da Estrutura Vertical fornece uma ideia da importância da espécie considerando a sua
participação nos estratos verticais que o povoamento apresenta (estratos inferior, médio e
superior). As espécies que contarem com um maior número de indivíduos representantes em
cada um desses estratos, certamente apresentarão uma maior importância ecológica no
povoamento estudado.
Para estudar a posição sociológica de cada espécie na comunidade, o povoamento pode ser
dividido em três estratos de altura total (hj), segundo o seguinte procedimento (SOUZA &
LEITE, 1993):

Onde:

Com a estratificação, as estimativas de Posição Sociológica Absoluta (PSAi) e Relativa (PSRj)
de cada espécie são obtidas através da aplicação das seguintes equações (FINOL, 1971):
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n = número de indivíduos e i-ésima espécie no j-ésimo estrato.
Nj = número de indivíduos no j-ésimo estrato
N = número de indivíduos de todas as espécies em todos os estratos;
PSAi = Posição Sociológica Absoluta da i-ésima espécies;
S = número de espécies;
m = número de estratos amostrados.
A Tabela 67 mostra a estrutura horizontal do povoamento estudado. Das espécies inventariadas
as que apresentaram Posição Sociológica Relativa mais elevadas foram Mimosa
caesalpiniifolia (sabiá), Machaerium scleroxylon (pau ferro) e Eugenia tapacumensis
(goiabinha), cujos valores oscilaram entre 12,6 e 34,11%. As demais espécies apresentaram
valores de PSR oscilando entre 0,03 e 4,66%.
Tabela 67 - Estrutura Horizontal do Povoamento Estudado
2,52
NOME
NOME

VULGAR

CIENTÍFICO
Machaerium
scleroxylon
Anacardium
occidentales
Mimosa
caesalpiniifolia

IVI %

IVC %

H<

<=

H >=

2,52

H<

6,23

TOTAL

PSR

6,23
Pau Ferro

19,61

25,97

4

134

59

197

28,26

Cajueiro

19,47

24,60

1

22

10

33

4,66

Sabiá

14,99

19,61

10

175

0

185

34,11
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2,52
NOME
NOME

VULGAR

CIENTÍFICO
Eugenia
tapacumensis
Pithecolobium
foliolosum Benth.

IVI %

IVC %

H<

<=

H >=

2,52

H<

6,23

TOTAL

PSR

6,23
Goiabinha

6,46

6,81

2

64

4

70

12,60

Arapiraca

3,64

3,73

0

7

3

10

1,47

3,18

3,05

0

1

6

7

0,42

2,53

1,50

6

7

0

13

1,45

2,43

2,49

0

1

9

10

0,53

Guajirú

2,40

1,88

1

16

0

17

3,12

Guabiraba

1,75

0,90

0

6

2

8

1,24

Jurubeba

1,59

0,66

4

3

0

7

0,64

Murici

1,46

0,47

0

4

0

4

0,78

Maniçoba
Pitombeira
Brava

1,45

0,45

0

4

0

4

0,78

1,25

0,72

0

3

0

3

0,58

Catingueira

1,23

0,70

1

3

0

4

0,60

Angélica

1,22

0,68

0

4

0

4

0,78

Ouratea parviflora

Batiputá

1,07

0,46

0

4

0

4

0,78

Pilosocereus
gounellei

Xiquexique
Cipó
Branco
Imburana
Brava
Juazeiro

0,99

0,33

2

1

0

3

0,22

0,94

0,26

2

1

0

3

0,22

0,89

0,19

1

1

0

2

0,21

0,88

0,17

2

0

0

2

Mororó

0,88

0,17

1

1

0

2

0,03
0,21

Acacia langsdorffi

Calumbi

0,63

0,37

0

2

0

2

0,39

Cereus squamosus

Facheiro
Azeitona
do Mato
Jenipapo
Bravo

0,62

0,36

2

1

0

3

0,22

0,61

0,34

0

3

0

3

0,58

0,59

0,32

0

3

0

3

0,58

Pisonia grandis
Cereus jamacaru
Tabebuia sp.
Chrysobalanus
icaco
Jacaranda
jasminoides
Solanum
paniculatum
Byrsononima
crassifólia
Manihot glaziovii
Talisia esculenta
Caesalpinia
bracteosa
Guettarda angélica

Arrabidaea sp.
Commiphora
leptophloeus
Ziziphus joazeiro
Bauhinia ungulata

Hyrtella hispidula
Tocoyena
sellowiana

Pau
Piranha
Mandacarú
Ipê / Pau
d'Arco
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2,52
NOME
NOME

VULGAR

CIENTÍFICO
Helecteris
heptandra
Cordia goeldiana

IVI %

IVC %

H<

<=

H >=

2,52

H<

6,23

TOTAL

PSR

6,23
Saca-rolha

0,58

0,30

0

3

0

3

0,58

Frei Jorge

0,58

0,29

0

0

2

2

0,07

Mofumbo

0,57

0,28

0

3

0

3

0,58

Canafistula

0,57

0,28

0

2

0

2

0,39

Pau d'Óleo

0,56

0,26

0

2

0

2

0,39

Agonandra
brasiliensis
Coccoloba
cordifolia

Pau
Marfim

0,53

0,22

0

2

0

2

0,39

Cauaçú

0,53

0,22

0

2

0

2

0,39

Ricinus communis
Pisonia tomentosa

Mamona

0,53

0,22

0

2

0

2

João Mole

0,50

0,18

0

2

0

2

0,39
0,39

Hymenaea coubaril

Jatobá

0,49

0,16

0

1

0

1

0,19

Inharé

0,46

0,11

0

1

0

1

0,19

Ata Brava

0,46

0,11

0

1

0

1

0,19

Sucupira

0,45

0,10

0

1

0

1

0,19

Pau Branco

0,44

0,09

0

1

0

1

0,19

100,00

100,00

39

494

95

628

100,00

Combretum
leprosum
Senna trachypus
Copaifera
luetzelburgii

Brossimu
rubecensm
Duguetia
furfuraceae
Luetzelburgia
freire-allemani
Auxemma
oncocalyx
Total
Fonte: Engesoft, 2016.

Nota: IVI – Índice de Valor de Importância; IVC – Índice de Valor de Cobertura, H – Altura e PSR – Posição
Sociológica Relativa.

7.2.8

Inventário Florestal (EMAB - 2021)

7.2.8.1 Planejamento dos Trabalhos de Campo
Como já citado anteriormente o trabalho passou por algumas etapas prévias, tais como:
1. Verificação e validação da poligonal de projeto junto à contratante;
2. Obtenção e verificação dos cursos d’agua na área objeto de estudo;
3. Cruzamento de base de dados ambientais;
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4. Ajustes sobre as imagens disponíveis dos corpos hídricos e da poligonal (escala
1:1000);
5. Planejamento de execução do levantamento de campo.
Para a mensuração e quantificação dos indivíduos arbóreos, presente no interior da poligonal
de projeto foi adotado como parâmetro a realização de um Censo Florestal. A escolha do
inventário do tipo censo deu-se em função da distribuição desigual das APP`s, suas dimensões
e das características da vegetação presente em cada uma., Segundo Pellico Netto e Brena (1997)
o inventário do tipo Censo:
"Censo ou enumeração completa é a abordagem exaustiva
de 100% dos indivíduos da população. A completa
enumeração reproduz exatamente todas as características
da população, ou seja, fornecem os seus parâmetros,
valores reais ou verdadeiros."
O planejamento dos trabalhos foi definido a partir da investigação previa através de
mapeamento temático das condições do terreno e a distribuição das manchas de vegetação. O
software empregado para a análise prévia foi o ArcMap 10.1. As bases de dados utilizadas
foram as ANA, MMA, ICMBio, Órgãos Estaduais do Ceará, Engesoft 2016, dentre outros.
7.2.8.2 Coleta de Dados no Campo
A área de levantamento se concentra dentro da poligonal de projeto e compreende uma área de
83,5 ha, o que resultou em 94 indivíduos arbóreos amostrados.
Para a identificação dos indivíduos se realizou um caminhamento no interior da poligonal onde
todos as árvores com CAP ≥ 15,0 cm (Figura 233 e Figura 234) forma marcadas e
georreferenciadas com auxílio de GPS de Nagegação (Figura 235).
Para a mensuração das árvores foram adotados os seguintes procedimentos de medição e
locação:
i.

Foram medidas todas as árvores com CAP ≥ 15 cm, as quais foram marcadas e
georreferenciadas. Para obtenção dos dados dendrométricos as medições foram
realizadas com o auxílio de fita métrica a 0,30 m do solo (CAB) e 1,30 m (CAP)
do solo, em local livre de defeitos e protuberâncias. Além do CAB e CAP foram
coletadas altura total (HT) e comercial (HC) pelo método de estimativa. Para
converção dos dados de ACP e CAB, foi utilizada a seguinte fórmula:
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𝐷𝐴𝑃 =

𝐶𝐴𝑃
𝜋

Onde:

DAP (cm) = Diâmetro a Altura do Peito (1,30 m)
CAP (cm) = Circunferência a Altura do Peito (1,30 m)
π = 3,14...

Figura 233 – Exemplo da obtenção de Figura 234 - Exemplo da obtenção de
Diâmetro a Altura do Peito
Circunferência a Altura do Peito
Fonte: EMAB, 2020.

ii.

iii.
iv.

v.

Fonte: EMAB, 2020.

Em situações com bifurcações abaixo de 1,30 m, foram tomadas todas as
medidas de todos troncos (fustes) a 1,30 m que tiveram o diâmetro incluso nos
critérios de medição citados acima;
Para fustes que tiveram suas bifurcações acima de 1,30 m, considerou-se uma
única medição de fuste;
O DAP foi calibrado à altura do peito (altura de 1,30 m) do responsável pela
medição, o qual efetuou todas as medições de DAP deste trabalho, para evitar
erros amostrais;
Para obtenção das alturas foi utilizado o método de estimativa.
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Figura 235 - Obtenção de Coordenada do Indivíduo
Fonte: EMAB, 2020.

A Figura 236 mostra alguns procedimentos para obtenção do CAP/DAP em diferentes
situações.

Figura 236 - Métodos de coleta dos dados para CAP/DAP.
Fonte: Escola Superior de Agricultura de SP, 1889.

7.2.8.3 Processamento dos Dados Coletados
7.2.8.3.1

Distribuição Espacial dos Dados de Campo

Para a elaboração do Mapa 19 – Inventário Florístico na Área do TUP – NELOG, disponível
no Tomo V – Mapeamento Temático, foi utilizado o georrefenciamento dos indivíduos arbóreos
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amostrados. Para melhor compreensão das informações foram definidas escalas de cores
diferentes para cada espécie encontrada e apresentado em sua leganda o Nome Científico e sua
Família Botânica.
No referido mapa e na Figura 237 é possível notar que as espécies arbóreas se concentram na
porção sudeste do empreendimento, e que para as demais áreas a vegetação é
predominantemente rasteira.

Figura 237 – Dsitribuição arbórea sobre a área
Fonte: EMAB, 2021.

7.2.8.3.2

Dendrologia

Para melhor identificação botânica fez-se uso do conhecimento de um profissional da área
florestal, que apoiado em obras consagradas no meio científico, como por exemplo, Inventário
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Florestal Nacional do Estado do Ceará1, Guia de Plantas da Caatinga, Lista de Espécies
Frutíferas do Nordeste, as obras de Harri Lorenzi: Árvores Brasileiras, volumes 1, 2 e 3; e da
coleção do Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará.
7.2.8.3.3

Volumetria

O objetivo central do inventário florestal é mensurar o volume de madeira num determinado
povoamento. Para a determinação do volume das árvores é necessário utilizar um processo
chamado Cubagem.
Quando se refere a volume, podemos estar nos referindo a três tipos:
1. Volume Cilíndrico - É o volume hipotético de uma árvore, supondo que o
tronco é um cilindro cujo diâmetro é o diâmetro do tronco a 1,30 m,
multiplicado pela altura total do tronco. Normalmente, é expresso em m3;
2. Volume Sólido - É o volume que realmente se utiliza da árvore, sendo
expresso em m3;
3. Volume Empilhado – Segundo Batista e Couto (2002), é o volume de
madeira medido na forma empilhada, em pilhas formadas no campo, seja em
pilhas nos pátios intermediários de armazenamento ou no pátio da fábrica,
seja na forma do volume das carrocerias dos caminhões de transporte de
madeira. A unidade de medida do volume empilhado é o estéreo (st), sendo
um estéreo (1st) igual a uma pilha com volume de 1 m3.
O volume empilhado depende diretamente da forma do tronco e devem ser corrigidos pelo
emprego de um fator que ajusta os espaços vazios e suas tortuosidades tornando-os um sólido.
Já o volume cilíndrico depende somente das características das árvores.
Os volumes coletados em campo foram obtidos na forma de Circunferência a Altura do Peito
(CAP). Nesta forma de coleta, faz-se necessária a conversão desta medida em DAP, sendo que
para isso foi utilizada a fórmula:

1

Disponível em: <http://www.florestal.gov.br/resultados/106-inventario-florestal-nacional-ifn/493-resultadosdo-inventario-florestal-ce>.
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𝐷𝐴𝑃 =

𝐶𝐴𝑃
𝜋

Onde:

DAP (cm) = Diâmetro a Altura do Peito (1,30 m)
CAP (cm) = Circunferência a Altura do Peito (1,30 m)
π = 3,14...
Entretanto, antes da determinação do volume, tomou-se a medida da Área Basal em m2 de cada
indivíduo. A área basal é necessária para o cálculo final do volume e a equação que a representa
é dada pela expressão:
𝑔=

𝜋
∗ 𝐷𝐴𝑃2
4

Onde:
g = Área basal em m2;
π = 3,14...;
DAP = Diâmetro a altura do Peito.
Foram determinados neste trabalho três tipos de volume,
i.

Volume cilíndrico (VolCilindr. m3), determinado por:
𝑉𝑜𝑙.𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟. = ℎ ∗ 𝐺

i.

Volume sólido (VOL. m3), determinado por:
𝑉𝑜𝑙 𝑚3 = ℎ ∗ 𝐺 ∗ 𝑓

Foi adotado f = 0,9, pela semelhança fenotípica dos indivíduos encontrados no terreno, (ZAKIA
et al.,1992)
ii.

Volume empilhado (Vol.st), determinado por:
𝑉𝑜𝑙.𝑠𝑡 = 𝑉𝑜𝑙 𝑚3 ∗ 𝐹𝑒
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7.2.8.3.4

Registro fotográfico de campo

Figura 238 - Identificação das espécies.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 239 - Registro das espécies de porte
arbustivo em regeneração na área.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 240 - Visão geral de toda área.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 241 - Pequeno fragmento de
espécies arbustivas em regeneração inicial.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 242 - Espécie característica do Figura 243 - Levantamento realizado as
bioma caatinga (Mandacaru).
margens do canal.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.
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Figura 244 - Identificação de duas espécies Figura 245 - Registro de fauna aquática no
aquáticas no canal.
local (Peixes).
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 246 - Coleta do CAB dos Figura 247 indivíduos.
indivíduos.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Coleta do CAP dos

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 248 - Coleta das alturas dos Figura 249 - Georreferenciamento dos
indivíduos.
indivíduos.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.
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7.2.8.3.5

Características e Volumetria das Espécies Arbóreas Encontradas

➢ Análise de Área Basal por fuste e espécie
A Tabela 68 apresenta a distribuição das áreas basais por espécie.
Tabela 68 – Áreas basais por Espécies e Fustes
ESPÉCIE

Nº DE FUSTES

SOMA DAS ÁREAS BASAIS (M2)

Anacardium occidentale

26
37

0,3823

8

0,1127
0,0237

Laurus nobilis L.

7

0,0161

Piptadenia moniliformis Benth

0,0224

Ziziphus joazeiro

6
10

TOTAL GERAL

94

0,6039

Byrsonima crassifolia
Geoffroea spinosa

0,0466

O indivíduo encontrado pertence à espécie de Anacardium occidentale sendo ela a espécie mais
representativa quando se trata de áreas basais.
➢ Distribuição dos Fustes
Já qundo tratamos de distribuição de Fustes por espécie nota-se que as espécies presentes no
local do empreendimento apresentam somente um fuste por indivíduo, onde o mais
representativo é a espécie de Byrsonima crassifolia com 37 indivíduos.
Para a APP 01 temos que a distribuição dos fustes se dá da conforme demonstrado na Tabela
69, nota-se que a única espécie encontrada apresentou apenas 01 indivíduos com 03 fustes.
Tabela 69 – Número de fustes por espécies
RÓTULOS DE LINHA

SOMA DE Nº DE FUSTES

Anacardium occidentale

26

Byrsonima crassifolia
Geoffroea spinosa

37
8

Laurus nobilis L.

7

Piptadenia moniliformis Benth
Ziziphus joazeiro

6
10

TOTAL GERAL

94
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➢ Análise Diamétrica dos Fustes
O Gráfico 31 a seguir apresntam uma melhor noção da distribuição diamétrica dos fustes, da
distribuição das alturas por fuste e a média das alturas por indivíduos,
Gráfico 31 - Distribuição Diamétrica de fustes (cm)
Distribuição Diamétrica d e Fustes (cm)
∑

Valores 1

Classes

Valores 2

Classes

Valores 3

Classes

Valores 4

0-5,0

23

23

0-5,0

23

0-5

23

0-5,0

23

5,0-10

49

49

5,0-10

49

5,0-10

49

5,0-10

49

10-15

17

17

10-15

17

10-15

17

10-15

17

15-20

2

2

15-20

2

15-20

2

>15

5

20-25

2

2

20-25

2

20-25

2

25-30

1

1

25-30

1

25-30

1

30-35

0

0

30-35

0

>30

0

Classes

55

49

50

Nº DE INDIVÍ DUOS

45
40
35
30
25

23
17

20
15
10

2

5

2

1

0

25-30

30-35

0
0-5,0

5,0-10

10-15

15-20
20-25
CLASSE DE DIÂMETROS (CM)

Fonte: EMAB, 2021

➢ Distribuição da Alturas (por fuste e por indivíduo)
Gráfico 32 - Distribuição de Alturas por Fuste

Classe 1: entre 0,99 m e 1,99 m; Classe 2: entre 2,0 m e 2,99 m; Classe 3: entre 3,0 m e 3,99 m; classe 4: > 3,99
m
Fonte: EMAB, 2021.
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7.2.8.3.6

Volumes

Os volumes cilíndrico e sólido para os indivíduos encontrados na ADA do empreendimento
estão apresentados na Tabela 70. Notas-e que a maior volumetria é de um indivíduo de
Anacardium occidentale que consta no ponto 45, nas Coordenadas UTM – X: 523510 e Y:
9603768.
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Tabela 70 – Discriminação de informações sobre cada indivíduo
PONTO
GPS

SOMATÓRIO
X

Y

NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

DNB

DAP1

VOL CILIND (M³)

DE VOL

F

VOL (M³) 1

CILIND (M³)

SOMATÓRIO
DE VOL (M³)

1

523089 9604422

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 24,8408 11,465

0,0258

0,0258

0,90

0,0232

0,0232

2

523089 9604422

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 24,8408 8,9172

0,0156

0,0156

0,90

0,0141

0,0141

3

523089 9604422

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 24,8408 8,5987

0,0145

0,0145

0,90

0,0131

0,0131

4

523089 9604422

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 24,8408 9,8726

0,0191

0,0191

0,90

0,0172

0,0172

5

523057 9604392

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 12,1019 8,2803

0,0096

0,0096

0,90

0,0087

0,0087

6

523057 9604392

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 10,1911

0,0051

0,0051

0,90

0,0046

0,0046

7

523057 9604392

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 19,7452 10,9873

0,0170

0,0170

0,90

0,0153

0,0153

8

523057 9604392

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 19,7452 8,5987

0,0104

0,0104

0,90

0,0094

0,0094

9

522963 9604400

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 26,7516 13,3758

0,0267

0,0267

0,90

0,0240

0,0240

10

522963 9604400

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 26,7516 12,7389

0,0242

0,0242

0,90

0,0218

0,0218

11

522963 9604400

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 26,7516 11,1465

0,0185

0,0185

0,90

0,0167

0,0167

12

522963 9604400

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 15,2866 10,5096

0,0165

0,0165

0,90

0,0148

0,0148

13

523517 9603785

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,3694

0,0054

0,0054

0,90

0,0049

0,0049

14

523517 9603785 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

14,0127 9,2357

0,0114

0,0114

0,90

0,0102

0,0102

15

523517 9603785 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

14,0127 7,0064

0,0066

0,0066

0,90

0,0059

0,0059

16

523517 9603785 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

14,0127 6,3694

0,0054

0,0054

0,90

0,0049

0,0049

17

523517 9603785 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

14,0127

6,051

0,0049

0,0049

0,90

0,0044

0,0044

18

523517 9603785

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,4204

6,051

0,0049

0,0049

0,90

0,0044

0,0044

19

523517 9603785

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,4204 6,3694

0,0054

0,0054

0,90

0,0049

0,0049

20

523517 9603785

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,4204 7,0064

0,0066

0,0066

0,90

0,0059

0,0059

21

523519 9603780 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

7,9618

7,0064

0,0076

0,0076

0,90

0,0069

0,0069

22

523519 9603780 Piptadenia moniliformis Benth

Fabaceae

7,9618

4,9363

0,0038

0,0038

0,90

0,0034

0,0034

7,9618

6,051
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PONTO
GPS

SOMATÓRIO
X

Y

NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

DNB

DAP1

VOL CILIND (M³)

DE VOL

F

VOL (M³) 1

CILIND (M³)

SOMATÓRIO
DE VOL (M³)

23

523520 9603780

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,3694

4,7771

0,0035

0,0035

0,90

0,0032

0,0032

24

523520 9603780

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,3694

4,7771

0,0035

0,0035

0,90

0,0032

0,0032

25

523519 9603780

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,3694

4,7771

0,0033

0,0033

0,90

0,0030

0,0030

26

523517 9603778

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,5987

7,9618

0,0093

0,0093

0,90

0,0083

0,0083

27

523519 9603772

Geoffroea spinosa

Fabaceae

8,5987

6,6879

0,0067

0,0067

0,90

0,0060

0,0060

28

523519 9603772

Geoffroea spinosa

Fabaceae

4,7771

4,7771

0,0034

0,0034

0,90

0,0031

0,0031

29

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

6,3694

0,0057

0,0057

0,90

0,0052

0,0052

30

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

6,2102

0,0055

0,0055

0,90

0,0049

0,0049

31

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

5,0955

0,0037

0,0037

0,90

0,0033

0,0033

32

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

33

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

6,3694

0,0057

0,0057

0,90

0,0052

0,0052

34

523531 9603775

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

8,9172

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

35

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

9,2357

5,5732

0,0061

0,0061

0,90

0,0055

0,0055

36

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

9,5541

6,3694

0,0080

0,0080

0,90

0,0072

0,0072

37

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

9,8726

7,3248

0,0105

0,0105

0,90

0,0095

0,0095

38

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 10,1911

6,051

0,0072

0,0072

0,90

0,0065

0,0065

39

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 10,5096 5,0955

0,0051

0,0051

0,90

0,0046

0,0046

40

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

7,9618

0,0124

0,0124

0,90

0,0112

0,0112

41

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,1465 4,7771

0,0045

0,0045

0,90

0,0040

0,0040

42

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,3694

0,0080

0,0080

0,90

0,0072

0,0072

43

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,7834 5,0955

0,0051

0,0051

0,90

0,0046

0,0046

44

523533 9603774

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,1019 4,7771

0,0045

0,0045

0,90

0,0040

0,0040

45

523510 9603768

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 29,6178 27,3885

0,1767

0,1767

0,90

0,1591

0,1591

10,828
11,465
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PONTO
GPS

SOMATÓRIO
X

Y

NOME CIENTÍFICO

FAMÍLIA

DNB

DAP1

VOL CILIND (M³)

DE VOL

F

VOL (M³) 1

CILIND (M³)

SOMATÓRIO
DE VOL (M³)

0,0948

0,0948

0,90

0,0854

0,0854

7,3248

0,0076

0,0076

0,90

0,0068

0,0068

4,7771

4,7771

0,0045

0,0045

0,90

0,0040

0,0040

Fabaceae

8,9172

6,3694

0,0061

0,0061

0,90

0,0054

0,0054

Geoffroea spinosa

Fabaceae

8,9172

6,051

0,0055

0,0055

0,90

0,0049

0,0049

523510 9603768

Geoffroea spinosa

Fabaceae

8,9172

6,3694

0,0061

0,0061

0,90

0,0054

0,0054

52

523510 9603768

Geoffroea spinosa

Fabaceae

8,9172

4,7771

0,0034

0,0034

0,90

0,0031

0,0031

53

523514 9603781

Geoffroea spinosa

Fabaceae

7,1656

4,7771

0,0036

0,0036

0,90

0,0032

0,0032

54

523514 9603781

Laurus nobilis L.

Lauraceae

7,0064

5,5732

0,0044

0,0044

0,90

0,0040

0,0040

55

523505 9603790

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 11,1465

0,0176

0,0176

0,90

0,0158

0,0158

56

523505 9603790

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 24,8408

0,0872

0,0872

0,90

0,0785

0,0785

57

523505 9603790

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 13,0573

0,0241

0,0241

0,90

0,0217

0,0217

58

523505 9603790

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 19,4268

0,0741

0,0741

0,90

0,0667

0,0667

59

523465 9603838

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 13,0573

0,0321

0,0321

0,90

0,0289

0,0289

60

523465 9603838

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 12,4204

0,0291

0,0291

0,90

0,0262

0,0262

61

523465 9603838

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 31,051 12,5796

0,0298

0,0298

0,90

0,0268

0,0268

62

523464 9603839

Ziziphus joazeiro

5,414

0,0051

0,0051

0,90

0,0046

0,0046

63

523470 9603842

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 16,4013 11,465

0,0237

0,0237

0,90

0,0214

0,0214

64

523470 9603842

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

4,7771

4,7771

0,0034

0,0034

0,90

0,0031

0,0031

65

523469 9603840

Laurus nobilis L.

Lauraceae

5,0955

4,7771

0,0043

0,0043

0,90

0,0039

0,0039

66

523470 9603840

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

14,8089 14,0127

0,0370

0,0370

0,90

0,0333

0,0333

67

523493 9603852

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

7,9618

6,3694

0,0064

0,0064

0,90

0,0057

0,0057

68

523493 9603852

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

7,3248

6,8471

0,0074

0,0074

0,90

0,0066

0,0066

46

523510 9603768

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 29,6178 20,0637

47

523510 9603768

Laurus nobilis L.

Lauraceae

7,3248

48

523510 9603768

Laurus nobilis L.

Lauraceae

49

523510 9603768

Geoffroea spinosa

50

523510 9603768

51

Rhamnaceae

6,051
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69

523493 9603852

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

8,2803

6,5287

0,0067

0,0067

0,90

0,0060

0,0060

70

523493 9603855

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

23,5669 12,1019

0,0230

0,0230

0,90

0,0207

0,0207

71

523499 9603820

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,7834 5,7325

0,0049

0,0049

0,90

0,0044

0,0044

72

523499 9603820

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,7834 4,9363

0,0036

0,0036

0,90

0,0033

0,0033

73

523499 9603820

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,7834 4,7771

0,0034

0,0034

0,90

0,0030

0,0030

74

523499 9603820

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 11,7834 5,7325

0,0049

0,0049

0,90

0,0044

0,0044

75

523500 9603819

Geoffroea spinosa

8,4395

0,0123

0,0123

0,90

0,0111

0,0111

76

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 9,5541

0,0158

0,0158

0,90

0,0142

0,0142

77

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 4,7771

0,0039

0,0039

0,90

0,0035

0,0035

78

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 5,0955

0,0039

0,0039

0,90

0,0035

0,0035

79

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389

6,051

0,0055

0,0055

0,90

0,0049

0,0049

80

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 6,3694

0,0061

0,0061

0,90

0,0054

0,0054

81

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 6,3694

0,0061

0,0061

0,90

0,0054

0,0054

82

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 5,0955

0,0039

0,0039

0,90

0,0035

0,0035

83

523508 9603812

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae 12,7389 12,7389

0,0242

0,0242

0,90

0,0218

0,0218

84

523355 9603939

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 6,3694

5,0955

0,0049

0,0049

0,90

0,0044

0,0044

85

523355 9603939

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

5,414

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

86

523355 9603939

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

5,414

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

87

523355 9603939

Ziziphus joazeiro

Rhamnaceae

5,414

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

88

523358 9603940

Laurus nobilis L.

Lauraceae

6,3694

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

89

523358 9603940

Laurus nobilis L.

Lauraceae

6,6879

4,7771

0,0032

0,0032

0,90

0,0029

0,0029

90

523380 9603925

Laurus nobilis L.

Lauraceae

7,3248

5,414

0,0044

0,0044

0,90

0,0039

0,0039

91

523340 9603913

Byrsonima crassifolia

Malpigiaceae

6,051

4,7771

0,0034

0,0034

0,90

0,0031

0,0031

Fabaceae

9,2357
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92

523457 9603890

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 19,7452 17,5159

0,0530

0,0530

0,90

0,0477

0,0477

93

523457 9603890

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 11,1465 10,5096

0,0191

0,0191

0,90

0,0172

0,0172

94

523457 9603890

Anacardium occidentale

Anacardiaceae 12,7389 10,5096

0,0191

0,0191

0,90

0,0172

0,0172
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7.2.8.4 Considerações Finais sobre a Flora (2021)
Como já citado anteriormente a flora arbórea se concentra na porção sudeste da ADA,
apresentando apenas 94 indivíduos que entraram nos critérios de medição mencionados no Item
7.2.8.2, já no restante da área a predominância da vegetação é rasteira composta por espécies
de ervas, gramíneas e arbustos em condições iniciais de regeneração.
Para a construção do empreendimento será necessária sem duvida nenhuma uma grande
movimentação de solo no local, o que acarreta na supressão da vegetação ali existente, assim
faz-se necessária a adoção de técnicas que preservem ao máximo a biodiversidade local. As
técnicas e métodos de preservação devem ser melhor discutidas no Tomo III deste EIA, e devem
contemplar desde o estoque de Topsoil até formação de bancos de germoplasma e transplante
de indivíduos arbóreos de extrema relevância.
7.2.9

FAUNA

7.2.9.1 Generalidades
A diversidade faunística do Complexo Litorâneo é formada, principalmente, por espécies
adaptadas ao ambiente costeiro, ocorrendo algumas espécies migratórias intercontinentais, bem
como algumas espécies do semiárido que visitam este ecossistema em busca de abrigo e
alimento durante o período seco.
Os dados secundários da fauna foram obtidos das fontes abaixo discriminadas, tendo estes sido
compilados e analisados em conjunto com os dados primários obtidos pelo inventário
faunístico, uma vez que os mesmos foram executados recentemente e contemplaram
praticamente a mesma região.
•

(ASTEF, 2009), Fundação de Apoio a Serviços Técnicos Ensino e Fomento à Pesquisa
- ASTEF / Universidade Federal do Ceará - UFC, Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
da Refinaria Premium II e Dutovia – Diagnóstico Ambiental. Caucaia, ASTEF/UFC,
2009;

•

(VERDE VIDA, 2014a), VERDE VIDA Engenharia Ambiental Ltda / Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, Relatório Parcial de Levantamento de Fauna da Estação
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Ecológica

do

Pecém.

São

Gonçalo

do

Amarante

e

Caucaia,

VERDE

VIDA/PETROBRÁS, 2014a;
•

(VERDE VIDA, 2014b), VERDE VIDA Engenharia Ambiental Ltda / Companhia
Siderúrgica do Pecém - CSP, Relatório Parcial de Levantamento da Avifauna na área
da Companhia Siderúrgica do Pecém e na Estação Ecológica do Pecém. São Gonçalo
do Amarante e Caucaia, VERDE VIDA/CSP, 2014b.

Ressalta-se que, os estudos biológicos efetuados no âmbito dos três estudos acima especificados
abrangeram além das áreas dos respectivos empreendimentos, os territórios das duas áreas da
Estação Ecológica do Pecém – EE 1 (São Gonçalo do Amarante) e EE 2 (Caucaia).
A fonte de pesquisa secundária para a fauna, contida no VERDE VIDA (2014a), não apresenta
dados pertinentes ao período seco para a mastofauna e a herpetofauna. Todavia foi possível
aproveitar os dados contidos neste estudo relativos aos períodos seco e chuvoso para a avifauna.
O estudo da fauna foi compartimentalizado segundo sua sazonalidade climática da região,
englobando o período chuvoso (abril/maio de 2016) e o período seco (junho/julho de 2016). É
apresentado, ainda, os resultados da condensação dos dados pertinentes aos dois períodos de
amostragens.
7.2.9.2 Fauna – Período Chuvoso
A primeira campanha de levantamentos da fauna foi efetuada no período de abril a maio de
2016, correspondendo ao período chuvoso da região. Foram inventariados nesta campanha 259
espécies de Tetrápodes, das quais 74,9% são compostas por aves (194 espécies), aparecendo
com menor representatividade os anfíbios com 25 espécies (9,65% de diversidade), os répteis
com 21 espécies (8,11% de diversidade) e os mamíferos com 19 espécies (7,34% de
diversidade), conforme pode ser visualizado na Tabela 71. Ressalta-se que, nos estudos
desenvolvidos foi dada uma maior ênfase ao grupo da avifauna, tendo em vista sua maior
representatividade, riqueza e abundância na região, além deste grupo ser um excelente
bioindicador ambiental.
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Tabela 71 - Listagem da Biodiversidade dos Tetrápodas Inventariados nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários
– Período Chuvoso
NÚMERO DE ESPÉCIES

DIVERSIDADE (RIQUEZA) (%)

PONTOS AMOSTRAIS
MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

ADA

3

33

3

4

43

15,79

17,01

14,29

16,00

16,60

AID

12

152

13

12

189

63,16

78,35

61,90

48,00

72,97

AII

15
11

140
114

19
6

16
15

190
146

78,95
57,89

72,16
58,76

90,48
28,57

64,00
60,00

73,36

8

95

9

6

118

42,11

48,97

42,86

24,00

5

96

8

9

118

26,32

49,48

38,10

36,00

45,56
45,56

47,37

54,12

46,03

41,33

51,74

CSP
EE 1 (SGA)
EE 2 (Cau)

56,37

Total de Espécies

19
194
21
25
259
Diversidade (Riqueza)
7,34
74,90
8,11
9,65
Média
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016 e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
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➢ Mastofauna
No levantamento de campo das espécies de mamíferos existentes nas Áreas de Influência do
empreendimento ora em análise durante o período chuvoso foram inventariadas 16 espécies de
mamíferos não-voadores, distribuídos em nove famílias. Os mamíferos de médio e grande porte
estão representados por apenas quatro espécies, das quais duas são de felinos (Figura 250) Leopardus tigrinus (jaguatirica) e Puma yagouaroundi (gato do mato). As outras 12 (doze)
espécies são de pequenos mamíferos distribuídos pelas famílias Didelphidae (Figura 251),
Cricetidae, Dasypodidae, Cebidae, Echimyidae e Caviidae. Destas famílias as duas primeiras
contam com quatro espécies cada e as demais contam apenas com uma espécie. Constatou-se,
ainda, a apresença na região de três espécies de mamíferos alados (morcegos) distribuídos em
duas famílias.

Figura 250 - Pegadas de mamíferos, encontrados na AID do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 251 - Monodelphis domestica (catita) é um Didelphidae comum na região do
Pecém, principalmente nas áreas de dunas fixas e no tabuleiro.
Fonte: Engesoft, 2016.
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A maior diversidade de mamíferos coube a Área de Influência Indireta do projeto proposto,
com 15 espécies (78,95%), seguida pela sua Área de Influência Direta com 12 espéciés
(63,16%) e pela região da CSP com 11 espécies (57,89%). Tabela 72 apresenta a listagem da
mastofauna inventariada na área do estudo durante o período chuvoso, bem como aquela obtida
nos registros bibliográficos consultados.
➢ Avifauna
No levantamento da avifauna da área do estudo efetuado durante o período chuvoso,
considerando o inventário executado e a coleta de dados secundários, foram registrados 4.965
individuos distribuídos em 194 espécies. A Tabela 73 apresenta a listagem da avifauna
inventariada na área do estudo durante o período chuvoso, bem como aquela obtida nos
registros bibliográficos consultados.
A maior diversidade de aves dentre as amostragens analisadas, coube a Área de Influência
Direta do TUP NELOG com 152 espécies, o correspondente a uma diversidade de 78,35%.
Ressalta-se que, estes quantitativos devem apresentar uma redução significativa no período
seco, dado que a maioria das espécies registradas estão representadas por aves migratórias
(maçaricos e trinta-réis).
Aparecem, ainda, com destaque em termos de diversidade, a Área de Influência Indireta do
TUP NELOG com 72,16% (140 espécies) e a região da CSP com 58,76% (114 espécies).
Apesar dos dados da Área de influência Direta figurarem com 152 espécies (78,35% de
riqueza), esta área apresenta menor abundância de índividuos com 12,69% (630 exemplares),
sendo sobrepujada pelas áreas da AII (1.020 índividuos e abundância de 20,54%) e da CSP com
1.249 individuos, o correspondente a uma abundância de 25,16%. Na área da ADA do TUP
NELOG, por sua vez, a avifauna registrada restringe-se a apenas 136 indíviduos distribuídos
por 33 espécies, sendo esta dentre as áreas estudadas a que apresenta os menores índices de
diversidade (17,01%) e abundância (2,74%) de aves.
Ressalta-se que, no inventário da avifauna da área do estudo efetuado durante o período
chuvoso (abril a maio/2016) foram obtidos registros de 164 espécies de aves, das quais 57
espécies correspondem a novos registros contemplados neste levantamento, destacando-se os
Charadriiformes com 27 espécies, encontradas em sua grande maioria nas áreas da superfície
de deflação e faixa de praia da Área de Influência Direta do projeto proposto.
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Tabela 72 - Listagem da Mastofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários - Período Chuvoso
IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

POPULAR

Canidae

Cerdocyon thous

Raposa

Felidae

Leopardus tigrinus

Jaguatirica

Felidae

Puma yagouaroundi

Procyonidae

Procyon cancrivorus

ADA AID

AII

ESTATÍSTICA

CSP EE 1 (SGA) EE 2 (CAU) NI AB (%) P F (%)

CARNÍVORA
2

5

6

1

2

19

4

3

39

15,06

6

100,00

2

1

6

2,32

4

66,67

2

0,77

1

16,67

9

3,47

4

66,67

14

5,41

2

33,33

2
Guaxinim

3

3

2

1

PRIMATA
Cebidae

Callithrix jacchus

Sagui

Dasypodidae

Euphractus sexcinctus

Tatu-Peba

6

8

CINGULATA
12

2

7

3

29

11,20

5

83,33

4

11

20

18

25

79

30,50

6

100,00

2

5

3

10

3,86

3

50,00

4

1,54

1

16,67

16

6,18

4

66,67

5
DIDELPHIMORPHA

Didelphidae

Didelphis albiventris

Cassaco

Didelphidae

Gracilinanus agilis

Cuíca

Didelphidae

Micoreus demerare

Didelphidae

Monodelphis domestica

Cricetidae

Cerradomys sp.

Cricetidae

1

4
Catita

3

6

6

1

5

1

8

3,09

3

50,00

Necromys lasiurus

1

1

0,39

1

16,67

Cricetidae

Necromys sp.

4

4

1,54

1

16,67

Cricetidae

Oligoryzomys sp.

1

1

2

0,77

2

33,33

Echimyidae

Makalata didelphoides

1

1

4

1,54

3

50,00

Caviidae

Galea spixii

8

13

5,02

2

33,33

3

3

1,16

1

16,67

ROEDOR
2

Preá

5

2

QUIRÓPTERO
Phyllostomidae

Carollia perspicillata

Morcego
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

POPULAR

Emballonuridae

Saccopteryx billineata

Morcego

Emballonuridae

Peropteryx macrotis

Morcego-do-rio

ADA AID
2

AII

ESTATÍSTICA

CSP EE 1 (SGA) EE 2 (CAU) NI AB (%) P F (%)

2

3

7

2,70

3

50,00

3

6

9

3,47

2

33,33

259

1

54

9

Total de Indivíduos (ni)

5

41

84

60

35

34

Abundância (%)

1,93

15,83

32,43

23,17

13,51

13,13

Espécies (sp)

3

12

15

11

8

5

Riqueza (%)

15,79

63,16

78,95

57,89

42,11

26,32

19

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016 e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P = Parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = Total de espécies, Ab = Abundância e F = Frequência.
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Tabela 73 - Avifauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros de Fontes Secundárias- Período Chuvoso
IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE

NOME POLULAR

ADA

AI

AI

D

I

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

5

4

1

10

0,20

3

37,50

2

1

2

5

0,10

3

37,50

5

0,10

1

12,50

2

0,04

1

12,50

12

0,24

5

62,50

97

1,95

4

50,00

8

0,16

2

25,00

6

0,12

2

25,00

CSP

NI

AB
(%)

P

F
(%)

TINAMIFORMES
Tinamidae

Crypturellus parvirostris

Tinamidae

Crypturellus tataupa

Nambuzinha-do-pévermelho
Nambu-de-pé-roxo

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae

Podilymbus podiceps

Mergulhão-cinzento

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Mergulhãozinho

5
2
SULIFORMES

Fregatidae

Fregata magnificens

Guarapirá

2

1

3

5

1

CICONIFORMES
Ardeidae

Ardea alba

Garça-branca

8

11

75

Ardeidae

Bubulcus ibis

Garça-boiadeira

Ardeidae

Butorides striata

Soco-azul

4

2

Ardeidae

Egretta thula

Garça-pequena

9

6

3

18

0,36

3

37,50

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

Tamatião

1

2

3

0,06

2

25,00

Ardeidae

Tigrisoma lineatum

Socó-boi

7

0,14

2

25,00

2

2

3
6

5

CATHARTIFORMES
Cathartidae

Cathartes aura

Urubu-caçador

Cathartidae

Cathartes burrovianus

Urubu-cabeça-amarela

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-preto

6

4

8

7

12

21

4

19

1

2

73

1,47

8

100,0
0

5

18

2

20

1

1

47

0,95

6

75,00

19

12

10

31

2

2

87

1,75

8

100,0
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE

NOME POLULAR

ADA

AI

AI

D

I

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

NI

AB
(%)

P

F
(%)

ANSERIFORMES
Anatidae

Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

2

2

0,04

1

12,50

Anatidae

Anas bahamensis

Pato-do-queixo-branco

1

1

0,02

1

12,50

Anatidae

Dendrocygna viduata

Marreca-viuvinha

5

32

0,64

6

75,00

1

1

0,02

1

12,50

2

2

0,04

1

12,50

3

0,06

2

25,00

2

4

0,08

3

37,50

1

6

0,12

4

50,00

17

0,34

3

37,50

16

5

3

2

1

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae

Accipiter bicolor

Gavião-bombacha

Accipitridae

Buteo brachyurus

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

Gavião

Accipitridae

Elanus leucurus

Gavião-branco

Accipitridae

Heterospizias meridionalis

Gavião-vermelho

3

1

Accipitridae

Rostrhamus sociabilis

Caramujeiro

4

6

Accipitridae

Rupornis magnirostris

Gavião-da-mata

1
1

1
1

2

7
13

4

2

3

2

24

0,48

5

62,50

10

9

3

1

62

1,25

8

100,0
0

2

0,04

1

12,50

5

0,10

3

37,50

FALCONIFORMES
Falconidae

Caracara plancus

Carcará

7

9

21

2

Falconidae

Falco sparverius

Quiri-quiri

2

Falconidae

Mivalgo chimachima

Gavião-pinhe

2

2

1

GALLIFORMES
Cracidae

Penelope jacucaca

Jacu-verdadeiro

4

6

7

2

5

24

0,48

5

62,50

Cracidae

Penelope superciliaris

Jacu-pequeno

2

2

9

7

3

23

0,46

5

62,50

14

0,28

3

37,50

29

0,58

6

75,00

GRUIFORMES
Aramidae

Aramus guarauna

Carão

1

2

11

Rallidae

Aramides cajaneus

Sericoia

3

7

4

2

7

6
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

ADA

Rallidae

Gallinula galeata

Galinha-d'água

5

Rallidae

Neocrex erythrops

Pai-luís

2

Rallidae

Porphyrula martinica

Frango-d’água-azul

5

AI

AI

D

I
8

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

16
10

NI

AB
(%)

P

F
(%)

29

0,58

3

37,50

2

0,04

1

12,50

15

0,30

2

25,00

CHARADRIIFORMES
Charadriidae

Charadrius collaris

Maçarico-de-colar

9

18

31

7

5

70

1,41

5

62,50

Charadriidae

Charadrius semipalmatus

Maçarico

5

8

7

4

1

25

0,50

5

62,50

Charadriidae

Charadrius wilsonia

Batuíra-bicuda

2

5

8

15

0,30

3

37,50

Charadriidae

Pluvialis squatarola

Batuiruçu-de-axila-preta

1

3

2

6

0,12

3

37,50

Charadriidae

Vanellus chilensis

Té-téu

9

17

19

15

73

1,47

7

87,50

Jacanidae

Jacana jacana
Chroicocephalus
cirrocephalus
Leucophaeus atricilla

Jaçanã

14

21

15

52

1,05

4

50,00

Gaivota-de-cabeça-cinza

3

4

7

0,14

2

25,00

Gaivota-alegre

2

3

5

0,10

2

25,00

Recurvirostrid
ae

Himantopus mexicanus

Pernilongo-de-costasnegras

2

5

7

0,14

2

25,00

Scolopacidae

Actitis macularius

Maçarico-pintado

6

9

9

24

0,48

3

37,50

Scolopacidae

Arenaria interpres

Vira-pedras

1

3

7

11

0,22

3

37,50

Scolopacidae

Calidris alba

Maçarico-branco

6

3

7

16

0,32

3

37,50

Scolopacidae

Calidris minutilla

Maçariquinho

2

4

5

11

0,22

3

37,50

Scolopacidae

Calidris pusilla

Maçarico-rasteirinho

9

11

27

47

0,95

3

37,50

Scolopacidae

Limnodromus griseus

Maçarico-de-costas-brancas

4

11

15

0,30

2

25,00

Scolopacidae

Tringa flavipes

Maçarico

5

8

13

0,26

2

25,00

Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Maçarico

2

9

11

0,22

2

25,00

Scolopacidae

Tringa semipalmata

Maçarico-de-asa-branca

6

11

17

0,34

2

25,00

Laridae
Laridae

3

9
2

1
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

ADA

Scolopacidae

Tringa solitaria

Maçarico

3

Sternidae

Chlidonias niger

Trinta-réis-negro

Sternidae

Gelochelidon nilotica

Trinta-réis-de-bico-preto

Sternidae

Sterna dougallii

Trinta-réis-róseo

Sternidae

Sterna hirundo

Trinta-réis-boreal

Sternidae

Sterna paradisaea

Sternidae

AI

AI

D

I

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

NI

AB
(%)

P

F
(%)

12

0,24

4

50,00

1

1

0,02

1

12,50

3

3

0,06

1

12,50

4

4

0,08

1

12,50

3

2

5

0,10

2

25,00

Trinta-réis-ártico

2

4

6

0,12

2

25,00

Sternula antillarum

Trinta-réis

2

7

0,14

2

25,00

Sternidae

Sternula superciliaris

Trinta-réis-anão

6

0,12

1

12,50

Sternidae

Thalasseus maximus

Trinta-réis-real

1

0,02

1

12,50

25

0,50

3

37,50

4

2

3

5
6

1
COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Pombo-doméstico

3

Columbidae

Columbina minuta

Rolinha-pequena

Columbidae

Columbina passerina

Rolinha-da-praia

2

5

Columbidae

Columbina picui

Rola-branca

1

Columbidae

Columbina squammata

Rola-cascavel

Columbidae

Columbina talpacoti

Rola-caldo-de-feijão

Columbidae

Leptotila verreauxi

Juriti-do-sertão

3

6

16
27

10

2

2

41

0,83

4

50,00

9

10

2

3

6

37

0,75

7

87,50

5

8

58

26

19

1

3

121

2,44

8

100,0
0

3

7

9

17

5

3

44

0,89

6

75,00

8

12

27

30

15

4

4

103

2,07

8

100,0
0

2

8

7

14

7

3

5

46

0,93

7

87,50

5

3

8

0,16

2

25,00

36

0,73

6

75,00

PSITACIFORMES
Psittacidae

Amazona aestiva

Papagaio

Psittacidae

Eupsittula cactorum

Periquito

5

14

7

6

1

3

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

266

IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Psittacidae

Forpus xanthopterygius

Papacú

ADA

7

3

AI

AI

D

I
5

CSP

8

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

3

5

1

1

NI

AB
(%)

P

F
(%)

33

0,66

8

100,0
0

4

0,08

3

37,50

16

0,32

6

75,00

52

1,05

5

62,50

5

83

1,67

7

87,50

2

24

0,48

5

62,50

6

0,12

2

25,00

27

0,54

3

37,50

12

0,24

6

75,00

15

0,30

7

87,50

7

0,14

2

25,00

1

38

0,77

6

75,00

1

5

0,10

4

50,00

2

6

0,12

2

25,00

8

0,16

5

62,50

15

0,30

5

62,50

CUCULIFORMES
Cuculidae

Coccyzus euleri

Cuculidae

Coccyzus melacoryphus

Papa-lagarta-de-barrigabranca
Papa-lagarta

Cuculidae

Crotophaga ani

Anum-preto

Cuculidae

Guira guira

Anum-branco

Cuculidae

Piaya cayana

Cuculidae

Tapera naevia

1

2

1

1

1

2

2

7

13

17

7

8

5

15

12

25

18

Alma-de-gato

2

5

3

12

Saci

2

4

3

6

4

STRIGIFORMES
Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

Strigidae

Glaucidium brasilianum

Strigidae
Tytonidae

5

9

13

Caburezinho

2

1

2

3

3

1

Megascops choliba

Coruja-com-orelhas

3

3

2

2

2

1

Tyto furcata

Coruja-da-igreja

2

5

2

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

Hydropsalis albicollis

Curiango

2

2

Caprimulgidae

Hydropsalis hirundinacea

Bacurauzinho-da-caatinga

1

1

Caprimulgidae

Hydropsalis parvula

Caprimulgidae

Hydropsalis torquata

Bacurau
Bacurau-de-cauda-detesoura

14

12

7
2
4

2

2

2

1

1

NYCTIBIIFORMES
Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Mãe-da-lua

2

2

6

2

3

APODIFORMES
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Apodidae

Tachornis squamata

Trochilidae

Amazilia frimbriata

Andorinha-de-caudatesoura
Beija-flor

Trochilidae

Amazilia leucogaster

Beija-flor-barriga-branca

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

Beija-flor

Trochilidae

Chrysolampis mosquitus

Beija-flor-vermelho

Trochilidae

Eupetomena macroura

Trochilidae

Phaethornis pretrei

Beija-flor-tesoura
Beija-flor rabo-brancoacanelado

ADA

AI

AI

D

I

CSP

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

8

5

1

35

0,70

6

75,00

1

1

15

0,30

5

62,50

2

2

0,04

1

12,50

8

0,16

3

37,50

2

0,04

1

12,50

7

0,14

4

50,00

5

0,10

3

37,50

46

0,93

7

87,50

6

0,12

3

37,50

2

0,04

1

12,50

3

0,06

2

25,00

2

11

8

1

7

5

2

1

ESTATÍSTICA

5

2
2

2

2

1

2

2

1

10

6

NI

AB
(%)

P

F
(%)

TROGONIFORMES
Trogonidae

Trogon curucui

Dorminhoco

1

5

9

8

7

CORACIFORMES
Alcedinidae

Chloroceryle amazona

Pescador

2

Alcedinidae

Chloroceryle americana

Martim-pescador-pequeno

2

Alcedinidae

Megaceryle torquata

Pescador-grande

1

3

1
2

GALBULIFORMES
Bucconidae

Nystalus maculatus

Bico-de-latão

3

7

8

9

7

4

3

41

0,83

7

87,50

Galbulidae

Galbula ruficauda

Ariramba-da-mata

3

4

9

17

1

3

5

42

0,85

7

87,50

3

1

3

1

14

0,28

7

87,50

1

2

4

0,08

3

37,50

PICIFORMES
Picidae

Celeus ochraceus

Pica-pau-de-topete-amarelo

1

1

4

Picidae

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

1

Picidae

Colaptes melanochloros

Pica-pau-pedrês

1

2

2

1

2

2

10

0,20

6

75,00

Picidae

Melanerpes candidus

Pica-pau-branco

5

4

11

6

4

1

31

0,62

6

75,00
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

ADA

AI

AI

D

I

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Picidae

Piculus chrysochloros

Pica-pau-dourado-escuro

1

Picidae

Picumnus limae

Picapauzinho-verde

3

6

8

11

9

Picidae

Veniliornis passerinus

Picapauzinho-oliva

4

7

9

19

11

6

3

9

NI

AB
(%)

P

F
(%)

1

0,02

1

12,50

3

49

0,99

7

87,50

2

52

1,05

6

75,00

2

30

0,60

7

87,50

1

8

0,16

3

37,50

7

0,14

2

25,00

9

0,18

3

37,50

PASSERIFORMES
Dendrocolapti
dae

Dendroplex picus

Arapaçu

4

7

Dendrocolapti
dae

Lepidocolaptes
angustirostris

Arapaçu

2

5

Furnaridae

Synallaxis albescens

Ui-pi

4

3

Furnaridae

Synallaxis frontalis

Crispim

5

2

Furnariidae

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié

4

5

9

0,18

2

25,00

Furnariidae

Furnarius figulus

João-de-barro

2

3

5

0,10

2

25,00

Thamnophilid
ae

Dysithamnus mentalis

Chorozinha

3

7

0,14

3

37,50

Thamnophilid
ae

Formicivora grisea

Papa-formigas

4

4

2

2

2

4

9

2

3

3

21

0,42

5

62,50

2

2

1

4

7

23

0,46

7

87,50

Thamnophilid
Formicivora melanogaster
ae

Papa-formigas

4

3

Thamnophilid
Herpsilochmus atricapillus
ae

chorozinho-de-chapéupreto

2

3

5

0,10

2

25,00

Thamnophilid
ae

Herpsilochmus sellowi

chorozinho-da-caatinga

2

3

5

0,10

2

25,00

Thamnophilid
ae

Sakesphorus cristatus

Choro-prateado

3

3

8

0,16

3

37,50

2
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE
EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

8

12

5

1

4

42

0,85

7

87,50

14

27

14

17

2

3

83

1,67

7

87,50

6

8

10

10

4

17

1

56

1,13

7

87,50

Fruxu-do-sertão

3

1

4

1

9

0,18

4

50,00

Arundinicola leucocephala

Ffreirinha

4

2

Tyrannidae

Camptostoma obsoletum

João-bobo

Tyrannidae

Casiornis fuscus

Caneleiro-enxofre

2

3

Tyrannidae

Cnemotriccus fuscatus

Papa-moscas

2

4

Tyrannidae

Elaenia chiriquensis

Chibum

Tyrannidae

Elaenia cristata

2

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

Tyrannidae

Elaenia spectabils

Topetudo
Guaracava-de-barrigaamarela
Guaracava-grande

2

Tyrannidae

Empidonomus varius

Peitica

5

Tyrannidae

Euscarthmus meloryphus

Tyrannidae

ADA

AI

AI

D

I

ESTATÍSTICA

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Thamnophilid
ae

Taraba major

Choro-grande

5

7

Thamnophilid
ae

Thamnophilus capistratus

Choro-barrada

6

Thamnophilid
ae

Thamnophilus pelzelni

Chorozinha

Pipridae

Neopelma pallescens

Tyrannidae

6

CSP

4
15

2
3

3
6

1

AB
(%)

P

F
(%)

6

0,12

2

25,00

15

0,30

4

50,00

5

0,10

2

25,00

6

1

37

0,75

7

87,50

3

4

8

0,16

3

37,50

2

19

0,38

6

75,00

1

31

0,62

5

62,50

26

0,52

5

62,50

36

0,73

6

75,00

7

2

3

13

10

6

2

15

6

1

6

8

5

6

Mosqueteiro-castanho

25

10

6

41

0,83

3

37,50

Fluvicola nengeta

Lavandeira-de-cara-riscada

6

5

11

0,22

2

25,00

Tyrannidae

Machetornis rixosa

Bem-ti-vi-do-gado

4

6

2

12

0,24

3

37,50

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

Bem-ti-vi-do-bico-chato

8

6

2

22

0,44

6

75,00

Tyrannidae

Myiarchus ferox

Tiotoim

2

2

3

7

0,14

3

37,50

Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

Tiou

2

5

0,10

2

25,00

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

Maria-cavaleira

3

20

0,40

6

75,00

Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

2

0,04

1

12,50

3

3

NI

2

1

6

1
3

3

5

2

4

2

3
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

Tyrannidae

LOCAL / FONTE

NOME POLULAR

Myiophobus fasciatus

Guaracava-de-cristaalaranjada
Filipe

Tyrannidae

Myiozetetes similis

Tyrannidae

ADA

AI

AI

D

I

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

NI

AB
(%)

P

F
(%)

2

2

0,04

1

12,50

2

3

5

0,10

2

25,00

Bentivizinho

4

11

16

5

52

1,05

6

75,00

Phaeomyias murina

Bentivizinho-carrapateiro

3

5

3

2

16

0,32

5

62,50

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Bem-ti-vi-verdadeiro

2

7

15

28

11

16

36

28

143

2,88

8

100,0
0

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

Siriri

5

9

18

50

24

9

5

6

126

2,54

8

100,0
0

Tyrannidae

Tyrannus savana

Tesoura

3

6

5

14

0,28

3

37,50

Rhynchocyclid
ae

Hemitriccus
margaritaceiventer

Sebinho-do-camurça

Rhynchocyclid
ae

Hemitriccus striaticolis

Sibitinho

Rhynchocyclid
ae

Todirostrum cinereum

Sibite-relógio

Rhynchocyclid
ae

Tolmomyias flaviventris

Mosqueteiro

2

15
3

5

5

1

1

1

9

0,18

4

50,00

3

5

8

0,16

2

25,00

7

7

10

1

2

32

0,64

6

75,00

23

27

24

20

9

103

2,07

5

62,50

26

0,52

3

37,50

Bico-grosso

6

13

Tityridae

Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus validus

caneleiro-de-chapéu-preto

6

5

11

0,22

2

25,00

Tityridae

Xenopsaris albinucha

tijerila

2

2

0,04

1

12,50

Hirundinidae

Progne chalybea

Andorinha-das-igrejas

23

0,46

3

37,50

Hirundinidae

Progne tapera

andorinha-do-campo

17

0,34

3

37,50

Hirundinidae

Tachycineta albiventer

Andorinha-do-rio

19

0,38

6

75,00

Tityridae

7

8
3

5

9

4

7

4

6
1

9
2

1
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE
EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

17

16

4

6

1

56

1,13

7

87,50

13

20

24

6

5

5

80

1,61

7

87,50

3

6

1

8

8

1

1

28

0,56

7

87,50

7

21

44

15

21

1

118

2,38

7

87,50

Sibite-da-quebrada

3

4

25

13

17

5

68

1,37

7

87,50

Turdus amaurochalinus

Sabiá-bico-de-osso

3

6

5

14

0,28

3

37,50

Turdidae

Turdus leucomelas

Sabiá-da-mata

5

3

24

80

1,61

7

87,50

Turdidae

Turdus rufiventris

Sabiá-congá

3

0,06

1

12,50

Motacillidae

Anthus lutescens

Caminheiro-do-campo

2

61

1,23

7

87,50

Vireonidae

Mane-besta
vite-vite-de-olho-cinza

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis
Hylophilus
amaurocephalus
Vireo chivi

AI

D

I

Juruviara

5

6

Icteridae

Agelaioides fringillarius

asa-de-telha-pálido

5

6

Icteridae

Chrysomus ruficapillus

Papa-arroz

6

9

6

Icteridae

Icterius pyrropterius

Primavera

4

5

4

3

3

Icteridae

Icterus jamacaii

Currupião

6

4

5

1

3

Icteridae

Procacicus solitarius

Boé

6

8

3

Icteridae

Sturnela superciliares

Políca-inglesa-do-sul

Parulidae

Myiothlypis flaveola

Canário-da-mata

Coerebidade

Coereba flaveola

Sibite

5

Thraupidae

Dacnis cayana

Verdelino

Thraupidae

Schistochlamys melanopis

Sanhaço-cinza

Thraupidae

Tangara sayaca

Sanhaço-azul

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Corvidae

Cyanocorax cyanopogon

Cã-cão

4

8

Troglodydae

Cantorchilus longirostris

Garrincha

7

Troglodydae

Troglodytes musculus

Richinó

Mimidae

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

Polioptilidae

Polioptila plumbea

Turdidae

Vireonidae

ADA

AI

ESTATÍSTICA

9

CSP

10

21

1
8

9

3
9

2

3

2

NI

AB
(%)

P

F
(%)

12

21

2

2

13

9

25

40

18

16

17

7

132

2,66

7

87,50

4

12

9

3

1

29

0,58

5

62,50

4

9

6

7

3

40

0,81

7

87,50

11

0,22

2

25,00

23

0,46

4

50,00

2

21

0,42

6

75,00

1

23

0,46

7

87,50

21

0,42

4

50,00

11

0,22

3

37,50

5

3

4

3
22

15

13

9

1

60

1,21

5

62,50

8

36

17

12

4

7

89

1,79

7

87,50

5

8

9

4

7

2

35

0,70

6

75,00

3

4

4

11

0,22

3

37,50

4

7

23

63

1,27

8

100,0
0

14

10

2

1
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE

ADA

AI

AI

D

I

FAMÍLIA

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Emberezidae

Lanio pileatus

Abre-e-fecha

6

7

Emberezidae

Paroaria dominicana

cardeal-do-nordeste

5

Emberezidae

Sicalis flaveola

canário-da-terra-verdadeiro

3

Emberezidae

Sicalis luteola

tipio

2

Emberezidae

Sporophila albogularis

Golinha

5

7

Emberezidae

Sporophila bouvreuil

Cabocolino

3

Emberezidae

Sporophila lineola

bigodinho

Emberezidae

Sporophila nigricollis

Emberezidae

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

R EE 1

R EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

3

2

NI

AB
(%)

P

F
(%)

26

0,52

5

62,50

6

11

0,22

2

25,00

2

5

0,10

2

25,00

2

0,04

1

12,50

29

0,58

5

62,50

5

8

0,16

2

25,00

3

2

5

0,10

2

25,00

Papa-capim

5

7

9

31

0,62

5

62,50

Volatinia jacarina

Tziu

4

8

6

18

0,36

3

37,50

Emberizidae

Cyanoloxia brissonii

Bicudo-azul

3

5

8

0,16

2

25,00

Cardinalidae

Saltatricula atricollis

Trinca-ferro

1

6

0,12

2

25,00

Passerellidae

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

5

0,10

1

12,50

Fringillidae

Euphonia chlorotica

Vem-vem

82

1,65

8

100,0
0

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

49

0,99

4

50,00

Passeridae

Passer domesticus

pardal

31
4.96
5

0,62

1 12,50
77
49,61
0

4

136

Abundância (%)

2,74

Diversidade (%)

9

2

6

1

9

5
5

Total de Indivíduos

Espécies

8

6

7

27

20

15

22

8

4

630

12,6
9
33 152
17,0 78,3
1
5

31
1.02
0
20,5
4
140
72,1
6

1.24
9
25,1
6
114
58,7
6

11

2

5

751

659

276

244

15,13

13,27

5,56

4,91

95

96

65

75

48,97

49,48

33,51

38,66

1

194

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
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ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG; AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG; AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
P = parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = total de espécies, Ab = abundância, F = Frequência.
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Nos dados secundários da avifauna obtidos nas consultas efetuadas aos estudos realizados na
área da Estação Ecológica do Pecém pela VERDE VIDA, em meados de 2014, por sua vez,
foram encontradas 137 espécies de aves.
Quanto a frequência das aves na área do estudo, contatou-se que das 194 espécies registradas,
apenas 5,15% (10 espécies) encontram-se presentes nas 8 (oito) amostras estudadas (Gráfico
33), quais sejam: Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Tyrannus melancholicus (siriri),
Columbina picui (rola branca), Columbina talpacoti (rola caldo-de-feijão), Caracara plancus
(carcará), Cathartes aura (urubu caçador), Coragyps atratus (urubu preto), Euphonia
chlorotica (vem-vem), Forphus xanthopterygius (papacu) e Tangara sayaca (sanhaçu azul).
Gráfico 33 - Frequência das Aves nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários - Período Chuvoso
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Verifica-se, ainda, que 27 espécies (13,92%) foram encontradas em 7 amostras; 21 espécies
(10,82%) apresentaram registro em 6 amostras e outros 10,82% em 5 amostras e 13 espécies
(6,70%) foram encontradas em 4 amostras. A maioria das espécies registradas (102 espécies 52,57% do total) foram observadas em no máximo três amostras. As Figura 252 a Figura 254
mostram algumas das aves registradas na área do estudo.

Figura 252 - Megascops choliba e Hydropsalis albicollis encontrados na área da Estação
Ecológica do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 253 - Trogon curucui, ave Figura 254 - Picumnus limae na Estação
constatada nas duas áreas da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Ecológica do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

Algumas espécies de aves se destacaram sobre as demais por estarem mais bem adaptadas ao
ambiente costeiro, como é o caso dos Passeriformes (88 espécies), que apresentaram maior
diversidade e riqueza. Já os Charadriiformes, com 27 espécies, se destacaram provavelmente
pela sua passagem na região em sua rota migratória.
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Na ADA do TUP NELOG as principais espécies residentes registradas no período chuvoso
foram: Vanellus chilensis (tetéu), Mimus gilvus (sabiá da praia), Anthus lutescens (caminheiro
do campo), Caracara plancus (carcará), Forpus xanthopterygius (papacu), Cathartes aura
(urubu-caçador), Athene cunicularis (coruja buraqueira) e Tyrannus melancholicus (siriri).
Dentre as espécies migratórias figuram: Charadrius collaris (maçarico de colar), Calitris
pusilla (maçarico rasteirinho), Actilis macularus (maçarico pintado), Calitris alba (maçarico
branco) e Charadrius semipalmatus (maçarico). Merece, ainda, destaque, a presença na ADA
e na Área de Influência Direta do TUP NELOG da espécie Columba livia (pombo doméstico),
devido esta se constituir em fauna sinantrópica nociva
Ressalta-se que os cálculos da diversidade (riqueza e abundância) da avifauna foram efetuados
com o uso dos Programas Past (Paleongical Statistics), BioDiversity Profissecional e
EstimateS® (Statistical Estimation of Species Richaness and Shared Species from Samples). A
diversidade e riqueza de espécies foram estimadas tanto para as aves encontradas nas listagens
das fontes bibliográficas consultadas, como para as inventariadas durante o levantamento de
campo efetuado nas áreas de influências do projeto proposto.
A riqueza e a diversidade de espécies dependem, além da própria natureza da comunidade, do
esforço amostral despendido, uma vez que o número de espécies aumenta com o aumento do
número de indivíduos amostrados. Assim sendo, visando avaliar o quanto o estudo
desenvolvido se aproximou de capturar todas as espécies do local foi estimada a Curva do
Coletor de Espécies. Quando a referida curva estabiliza, ou seja, nenhuma espécie nova é
adicionada, significa que a riqueza total foi obtida. A partir desse ponto novas amostragens não
são necessárias.
A Curva do Coletor de Espécies estimada para a área do estudo é apresentada no Gráfico 34.
Observa-se a ocorrência de uma estabilização da riqueza de espécies no TUP NELOG, onde a
curva de Michaelis-Menten conta com um declínio. Comparando-se as curvas observada (sp) e
esperada (Sobs), nota-se uma leve estabilização, mostrando que o levantamento da avifauna
efetuado encontra-se razoavelmente próximo do esperado, tendendo ao equilíbrio.
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Gráfico 34 - Curva Cumulativa de Espécies Observada e Estimada (esperado) das Aves e
Curva de Michaelis-Menten das Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários - Período Chuvoso

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada;
AID = Área de Influência Direta;
AII = Área de Influência Indireta;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

A Tabela 74 mostra os valores obtidos pelos principais estimadores de riqueza (Métodos Chao
2, Jack 2 e Michaelis-Menten) da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP NELOG
e registros bibliográficos, sendo permitido a comparação destes com os índices observados (Sp
Cumulativo) e esperados (Sobs).
Já a estimativa do Índice de Diversidade da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP
NELOG e registros bibliográficos contemplou dentre outros os seguintes parâmetros:
Dominância (D), Simpson (1-D), Shannon (H), Margalef e Equitabilidade (J). Os dados de
Shannon (H) mostraram uma variação de 3,29 no Ponto ADA para 4,82 no Ponto AID,
indicando que os dados da AID em relação aos demais foi o mais diverso (Gráfico 35).
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Tabela 74 - Estimadores de Riqueza da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários - Período Chuvoso
OBSERVADO EM CAMPO

ESTIMADOR DE
ESPERADO

ESPÉCIE (SP)

INDIVÍDUO

RIQUEZA

(PROGRAMA)

(NI)

PONTO
SP

SP

SP

NI

NI

PT

AC

PTC

PT

PTC

AID

33 33
152 119

33
152

104,92
140,52

620,63
1.241,25

5453,8
226,02

0
0
180,91 227,18

AII

140

15

167

160,14

1.861,88

207,85

216,95 228,00

CSP

114

21

188

136 136
630 766
102
0 1786
124
9 3035

172,22

2.482,5

216,08

227,2

95

2

190

751 3786

180,96

3.103,13

214,39

229,61 229,63

96

1

191

659 4445

185,98

3.723,75

205,82

219,92 229,72

65

2

193

276 4721

191,36

4.344,38

202,62

212,02 229,36

75

1

194

244 4965

194

4.965,00

201,20

207,29 228,69

ADA

EE 1
(SGA)
EE 2
(Cau)
R EE 1
(SGA)
R EE 2
(Cau)
Legenda:

SOBS

NI

CHAO

JACK

2

2

MM

229,03

Sp Pt = espécies no ponto amostral, Sp Ac = espécies observadas acumulativas, ni Pt = número de indivíduos
observado no ponto, Sp PtC = espécie cumulativo no ponto, ni PtC = número de indivíduos Cumulativo no
ponto, Sobs = espécies estimadas, ni = número de indivíduos estimado no ponto amostral, MM = MichaelisMenten.
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDEVIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDEVIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDEVIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDEVIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica 2 (Caucaia) Refinaria (VERDEVIDA, 2014a).
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Gráfico 35 - Índices de Diversidade Shannon (H) e Margalef das Aves Registrada nas
Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários - Período Chuvoso

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológicado Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Observando–se a Curva de Margalef, constata-se que o maior pico ocorre no Ponto AID com
23,43 e a menor diversidade no Ponto ADA com 6,51, indicando uma boa amostragem das
espécies de aves.
A Tabela 75 e o Gráfico 36 mostram os valores dos Índices de Diversidade da avifauna
registrada nas áreas de influência do TUP NELOG e registros bibliográficos. Observa-se que a
curva do Índice de Diversidade de Simpson (1 – D) apresentou pouca variação, saindo de 0,96
nos Pontos ADA e R EE 1 até 0,99 nos Pontos AID e AII. A Equitabilidade de Pielou (equilíbrio
entre número de espécie pelo número de indivíduos por ponto), também, variou pouco,
oscilando de 0,88 no Ponto R EE 1 até 0,96 no Ponto AID.
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Tabela 75 - Índice de Diversidade da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do TUP
NELOG e Registros Secundários - Período Chuvoso
PONTOS AMOSTRAIS
ÍNDICE DE
DIVERSIDADE

ADA

AID

AII

CSP

EE 1

EE 2

(SGA)

(CAU)

R EE

R EE

1

2

(SGA) (CAU)

Espécies (sp) – 194 espécies

33

152

140

114

95

96

65

75

Indivíduos (ni) – 4.965
indivíduos

136

630

1020

1249

751

659

276

244

0,0407 0,0297
3
2
0,9593 0,9703

Dominância (D)

0,0432 0,00985 0,0120 0,0193
5
1
8
7

0,01836

0,01855

Simpson (1-D)

0,9567

0,9901

0,9879 0,9806

0,9816

0,9814

Shannon (H)

3,286

4,82

4,654

4,295

4,215

4,23

3,693

3,942

Margalef

6,514

23,43

20,06

15,85

14,2

14,64

11,39

13,46

Equitabilidade (J)

0,9399

0,9593

0,9417 0,9068

0,9255

0,9268

0,8847

0,913

Legenda:
Pt = ponto amostral, sp = espécies, ni = número de indivíduos.
ADA = Área Diretamente Afetada;
AID = Área de Influência Direta;
AII = Área de Influência Indireta;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológicado Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
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Gráfico 36 - Índices de Diversidade, Dominância, Simpson e Equitabilidade da Avifauna
Registrada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Período
Chuvoso

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG (chuvoso);
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG (chuvoso);
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG (chuvoso);
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Para quantificar a similaridade entre as diversas comunidades ou ambientes da área do estudo
foi calculado o Índice de Similaridade de Jaccard através do Programa BioDiversity
Professional. O referido índice é representado pela seguinte equação:
Sj = a / (a + b + c), onde:
Sj = Índice de Similaridade de Jaccard;
a = soma das espécies presentes nos respectivos pontos amostrais (X 1 e X2);
b = quantidade de espécies exclusivas do ponto amostral X1; e
c = quantidade de espécies exclusivas do ponto amostral X2.
O Gráfico 37 mostra o Dendograma de Jaccard da avifauna registrada nas áreas de influência
do TUP NELOG e registros bibliográficos para o período chuvoso, cujos valores dos índices
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de similaridade são apresentados na Tabela 76. Observando o dendograma no gráfico
supracitado, verifica-se que o mesmo variou 21,7% (ponto ADA com relação aos demais).
Observa-se, também, a similaridade entre os pontos EE 1 e EE 2, com 75,2%, sendo nestes
pontos encontrado o maior nível de similaridade.
➢ Répteis e Anfíbios
Foram inventariadas 46 representantes da herpetofauna nas áreas de influência do TUP NELOG
e registros bibliográficos consultados, sendo 25 espécies de anfíbios e 21 de répteis. A Tabela
77 mostra a listagem da herpetofauna inventariada durante a campanha efetuada durante o
período chuvoso.
A fauna de répteis da região onde se insere o projeto encontra-se representada por cobras,
lagartos e anfíbios, tendo sido identificadas no levantamento efetuado a ocorrência de 21
espécies, sendo cinco famílias de serpentes com sete espécies e sete famílias de lagartos com
13 espécies e uma família de anfisbenios (cobra-de-duas-cabeças) com uma única espécie.
Gráfico 37 - Dendograma de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários – Período Chuvoso

Legenda
ADA = Área Diretamente Afetada);
AID = Área de Influência Direta);
AII = Área de Influência Indireta;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDEVIDA, 2014a),
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R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Tabela 76 - Índice de Similaridade de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de
Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Período Chuvoso
SIMILARIDADE

ADA

ADA

*

AID

*

*

74,850

AII

*

*

CSP

*

EE 1 (SGA)

AID

AII

CSP

EE 1 (SGA) EE 2 (CAU)

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

14,2857

16,2162

15,2941

17,3913

48,603

41,954

40,909

32,317

36,747

*

49,412

43,293

43,902

32,258

38,710

*

*

*

71,312

70,732

44,355

50,000

*

*

*

*

*

75,229

49,533

57,407

EE 2 (Cau)

*

*

*

*

*

*

46,364

58,333

P EE 1 (SGA)

*

*

*

*

*

*

*

55,556

P EE 2 (Cau)

*

*

*

*

*

*

*

*

21,7105 20,1389 13,9535

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDEVIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDEVIDA, 2014a).
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Tabela 77 - Listagem da Herpetofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG
IDENTIFICAÇÃO
FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA
ADA

AID

AII

CSP

5

8

15

7
9

9
15

ESTATÍSTICA

EE1 SGA EE 2 CAU NI AB (%) P

F (%)

ANFIBIO
ANURA
Bufonidae

Rhinella jimi

Bufonidae

Rhinella granulosa
Physalaemus albifrons

Leiuperidae
Leiuperidae
Leiuperidae
Leptodactylidae

2

Physalaemus cicada

60

Physalaemus cuvieri
Leptodactylus macrostemum

5

9
12

91
332

5
3

Leptodactylus marmoratus

3

Leptodactylus mystaceus

5

Leptodactylidae

Leptodactylus pustulatus
Leptodactylus troglodytes

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Leptodactylus vastus

Leptodactylidae

Odontophrynus sp.
Pleurodema diplolister

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

5

121

13,36

6

100,00

1,77
9,49

2
4

33,33

2

16
86
1

0,11

1

139
350

15,34
38,63

4
4

66,67

6

0,66

2

3

8

0,88

2

33,33
33,33

1

21
26

2,32
2,87

6
3

100,00

15

1,66

3

12

1,32

3

50,00
50,00

1
27

0,11
2,98

1
3

16,67

1

0,11

1

16,67
16,67

1

Leptodactylidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae

86

2

2

5
7

8
9

4
10

5

8

2

3

7

1

34
1

1
9

17

1

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Proceratophrys caramaschi
Pseudopaludicola saltica

1

1

0,11

1

Leptodactylidae

Pseudopaludicola sp.
Elachistocleis cesarii

1
1

1
8

0,11
0,88

1
3

Microhylidae

1

2

5

66,67
16,67
66,67

50,00

50,00

16,67
50,00
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

Microhylidae

Elachistocleis ovalis

Microhylidae

Elachistocleis sp.
Dendropsophus nanus

Hylidae
Hylidae
Hylidae

Dendropsophus microcephalus

Hylidae

Hypsiboas raniceps
Phyllomedusa nordestina

Hylidae

Scinax x-signatus

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA
ADA

AID

AII

CSP

EE1 SGA EE 2 CAU NI AB (%) P

F (%)

2

17

1,88

2

33,33

1

0,11
1,55

1
2

16,67

8

1
14

4

4

0,44

1

5

6

13

1,43

3

16,67
50,00

4

8
5

8
9

0,88
0,99

1
2

15
6
2

ESTATÍSTICA

Total de Indivíduos (ni)

8

63

130

558

97

50

Abundância (%)

0,88

6,95

14,35

61,59

10,71

5,52

Espécies (sp)
Diversidade (%)

4
16,00

12
48,00

16
64,00

15
60,00

6
24,00

9
36,00

906

33,33

16,67
33,33

62

25

REPTIL
AMPHISBANEA
Amphisbaenidae

Amphisbaena polystegum

2

2

4

0,99

2

33,33

1

1

0,25

1

16,67

6

1,49

3

50,00
33,33

OFIDEOS
Boidae

Boa constrictor

Colubridae
Dipsadidae

Tantilla melanocephala

2

3

Oxyrhopus trigeminus

4

5

9

2,23

2

Dipsadidae

Philodryas olfersii
Taeniophallus occipitalis

4

4
2

0,99
0,50

1
1

16,67

Micrurus ibiboboca

2

2

0,50

1

2

0,50

1

16,67
16,67

Dipsadidae
Elapidae
Typhlopidae

Typhlops sp.

1

2
2

16,67
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA
ADA

AID

AII

CSP

ESTATÍSTICA

EE1 SGA EE 2 CAU NI AB (%) P

F (%)

SAURIA
Gekkonidae
Gekkonidae
Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae

Hemidactylus agrius

5

7

Hemidactylus mabouia

4

11

Colobosauroides cearensis
Micrablapharus maximilliani

3
5

8
8

8

16

2
1

2
18

Gymnophthalmidae
Polychrotidae

Vanzosaura rubricauda

Sphaerodactylidae

Coleodactylus meridionalis
Brasiliscincus heathi

3
5

3
4

Ameiva ameiva

4

8

18

10

32

36

8

12

Scincidae
Teiidae
Teiidae
Teiidae
Teiidae
Tropiduridae

6

2

Polychrus acutirostris

Ameivula ocellifera

3,47

3

1

16

3,96

3

15
19

30
51

7,43
12,62

5
5

83,33

1

31

7,67

4

4

0,99

1

66,67
16,67

7
10

1,73
2,48

3
3

50,00

51

12,62

5

109

26,98

5

83,33
83,33

1

3
3

0,74
0,74

1
2

4

21

Tupinambis teguixin
Salvator merianae

1
1

3
2

11

Tropidurus hispidus

5

6

7

8

9

10

45

11,14

6

Total de Indivíduos (ni)
Abundância (%)

32
7,92

83
20,54

134
33,17

39
9,65

57
14,11

59
14,60

404

1

58

Espécies (sp)

3

13

19

6

9

8

21

28,57

42,86

38,10

Diversidade (%)
14,29
61,90
90,48
Fonte: Engesoft, Levantamento de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;

50,00
50,00

14

83,33

50,00

16,67
33,33
100,00
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CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDEVIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
P = parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = total de espécies, Ab = abundância, F = Frequência.
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Os lagartos (calangos, bribas, tijubinas, etc.) são frequentes, mas sofrem a ação do
desmatamento. Merece destaque na região a presença do lagarto Colobosauroides cearensis
(calango do folhiço), que é endêmico dos tabuleiros e campos de dunas do litoral cearense
(Figura 255 e Figura 256). Dentre os ofídeos destaca-se a presença na região das seguintes
espécies - Boa constrictor (jibóia), Micrucurus ibiboboca (coral verdadeira), Oxyrhopus
trigeminus (falsa coral) e Philodryas olfersii (cobra verde), entre outras (Figura 257).

Figura 255 - Gekkonidae (briba) encontrados nas dunas da AID na Estação Ecológica do
Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 256 - Micrablepharus maximilliani (calango de cauda azul) e Colobosauroides
cearensis (calango do folhiço) encontrados nas dunas da Estação Ecológica 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 257 - Ofídeos encontrados nas dunas da Estação Ecológica II (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

A maior diversidade dos repteis foi vista no ponto correspondente a Área de Influência Indireta
do TUP NELOG com 90,48% (19 espécies), seguido do ponto pertinente a sua Área de
Influência Direta com 61,9% (13 espécies). A ADA do TUP NELOG foi a área que apresentou
menor diversidade com 14,29%, o correspondente a apenas 3 espécies de sáurios (lagartos), a
saber: Vanzosaura rubricauda, Tropidurus hispidus e Ameivula ocellifera, sendo esta última a
mais abundante com 21 indíviduos.
Quanto aos anfíbios, foram inventariadas 25 espécies distribuídas em 5 famílias, sendo as
famílias dos hylídeos e leptodactílos as mais representativas com 5 e 12 espécies,
respectivamente. Vivem nas áreas de entorno das lagoas e alagados existentes na região,
alimentando-se preferencialmente de insetos (Figura 258 e Figura 259).

Figura 258 - Leptodactylus sp (gia), anfíbios encontrados nos alagadiços da AID na
Estação Ecológica 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 259 - Anfíbios encontrados nos alagadiços da AID na Estação Ecológica do
Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

A maior diversidade de anfíbios foi identificada nos pontos correspondentes a Área de
Influência Indireta do TUP NELOG (64,0% com 16 espécies) e a região da CSP (60,0% com
15 espécies), onde os cursos e mananciais d’água existentes apresentam maior porte, com
alguns apresentando caráter perene. Em contrapartida, a ADA do TUP NELOG foi a área que
apresentou a menor diversidade (16,0%), tendo sido identificada nesta a presença de apenas
quatro espécies de anfíbios distribuídas por três famílias, a saber: Leptodactylus pustulatus,
Leptodactylus fuscus, Rhinella jimi e Scinax x-signatus.
7.2.9.2.1

Amostragem de Ictiofauna (ano - 2021)

O presente trabalho contempla as atividades necessárias para complementar os estudos de fauna
mais especificamente o levantamento da ictiofauna dos corpos d´água inseridos ao longo da
área de influência do Terminal Portuário de Uso Privado da SEINFRA – TUP/SEINFRA para
ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP no estado do Ceará. O
surgimento desse complexo industrial portuário foi voltado para o desenvolvimento industrial,
a partir da implantação de Usina siderúrgica, Refinaria de petróleo, Termelétricas, Gás natural
liquefeito GNL e Tancagem de combustíveis (CEARÁ, 2013).
O levantamento da ictiofauna permitiu conhecer melhor a comunidade de peixes na área de
interesse no entorno do empreendimento Portuário, bem como aspectos ecológicos das
espécies. Estudos sobre os peixes fornecem subsídios importantes para a compreensão do
funcionamento dos ecossistemas, contribuindo para o manejo das espécies no ambiente natural.
O estado do Ceará encontra-se inserido no clima do semi-árido, portanto, sujeito às estações
chuvosas e de seca (MORO et al., 2015). Desse modo, durante o período de estiagem, os cursos
de água em geral secam, sendo intermitentes, como é o caso da maioria dos cursos de água
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existentes na área diretamente afetada (ADA) e na área de influência direta (AID)
empreendimento Portuário.
A região da amostragem é caracterizada como uma unidade relevo composta por depósitos
deflacionários residuais, localizados entre a faixa de praia e o campo de dunas móveis, sendo
uma área definida por processos eólicos produzindo superfícies planas, contendo corredores de
ventos, ressurgências freáticas e cobertura vegetal fortemente dependente da presença de
recursos hídricos (CEARA, 2016).
A superfície de deflação se estende por todo o litoral da área estudada, sempre posicionada
entre campos de dunas e faixa de praia, chegando a adentrar no continente por distâncias de
700,0 metros entre a praia e as dunas. Ainda, é comum a presença de vegetação rasteira
principalmente em locais onde há a ressurgência do lençol freático (PINHEIRO, 2015).
Portanto, tal unidade ambiental é instável, visto que dependem fortemente da manutenção da
dinâmica sedimentar que, caso haja agente interceptador dos sedimentos, pode haver um
desequilíbrio pelo acréscimo de areia e consequente ocorrência de processos erosivos que
podem degradar tal sistema ambiental.
Já os ambientes de água doce são representados por lagos/lagoas/alagados sendo considerados
ambientes lênticos formado pelos corpos d’água com pouca ou nenhuma movimentação nos
ambientes denominados de tabuleiros Pré-litorâneos e em Planícies Lagunares, com regime
hídrico não fluvial, gerado pela contribuição das chuvas e/ou águas do subsolo (CEARÁ, 2016).
Lagoas são corpos d’água rasos, de água doce, salobra ou salgada, em que a radiação solar pode
alcançar o sedimento, possibilitando, consequentemente, o crescimento de macrófitas aquáticas
em toda sua extensão (ESTEVES, 1998).
No Ambiente de estudo encontram-se pequenas lagoas, drenagens superficiais e alagados de
águas doces, estes são considerados intermitentes, e sofrem efeitos diretos do clima semiárido
e cheguam à secar em períodos muito prolongados de secas, as drenagens na época seca
apresentam-se como sulcos erodindo o solo ressecado. Os espelhos d’água no período chuvoso
observa-se a presença de água e vegetais herbáceos comuns às áreas alagadas. As lagoas
recebem águas diretamente das chuvas, e escoam somente em raras ocasiões de grandes
precipitações pluviométricas.
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7.2.9.2.2

Objetivos

➢ Objetivo Geral
O estudo previsto tem como objetivo geral o inventário da ictiofauna na área de interesse no
entorno do empreendimento TUP NELOG, como áreas de refúgio, espécies de interesse
ecológico e comercial, diante dos possíveis impactos causados em futuras instalações de
expansão portuária e ocupação de ecossistemas aquáticos temporários em ambientes de
restinga.
➢ Objetivos Específicos
•

Levantar e inventariar as espécies componentes da ictiofauna;

•

Identificar espécies de interesse ecológico e comercial nos diferentes biótopos (Pontos
de monitoramento) existentes na área de abrangência dos estudos;

•

Acompanhar os impactos sobre a ictiofauna, espécies nativas e exóticas, provocados
pelo empreendimento;

•

Identificar os trechos de relevância ecológica para a ictiofauna;

•

Gerar conhecimento sobre a ictiofauna do Nordeste Brasileiro, especialmente na região
a de influência do empreendimento.

➢ Princípios Gerais e Metodologia
✓ Metodologia de Trabalho
A escolha dos locais de amostragem levou em conta a presença do espelho d’água (lagoas) e as
drenagens superficiais, na Área Diretamente Afetada-ADA e Área de Influência Direta-AID.
Foram contemplados quatro pontos amostrais para o levantamento da Ictiofauna.
A área delimitada para estudo foi descrita no Estudo de Impacto Ambiental – EIA, no Tomo I
– Caracterização do Empreendimento e Áreas de Influência, e está inserido na planície costeira
cearense formada, sobretudo, pelo ambiente do Complexo Litorâneo, destacando-se a
Vegetação dos Campos Dunares, Vegetação dos Tabuleiros Pré-litorâneos, Manguezal e Mata
Ciliar (Várzea).
Os corpos aquáticos amostrados apresentam geralmente sua porção inicial destituída de
vegetação, mas podem ocorrer de forma dispersa neste ambiente as seguintes herbáceas:
Remirea maritima (pinheirinho-de-praia), Ipomoea pes-caprae (salsa-de-praia) e Cyperus
maritimus (capim-das-dunas), enquanto que a superfície de deflação normalmente ocorrem
pequenos corpos d'água (lagoas pré-dunares), que apresentam pouca profundidade, águas
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dulcícolas a salobra e caráter intermitente. Podem apresentar formação de macrófitas aquáticas,
como Eleocharis sp. (junco de lagoa) e Cyperus sp., entre outras.
Em conformidade com a natureza das atividades desenvolvidas, foram envolvidos outros atores
ligados ao setor pesqueiro, mediante contato pessoal, entrevistas a pescadores na da área de
influência do empreendimento, quando possível.
Segundo Uieida & Castro (1999), a coleta de peixes, apresenta uma série de dificuldades
decorrente da seletividade da maior parte dos métodos existentes. Por sua vez, o grau de
seletividade dos métodos de captura está correlacionado com os diversos tipos de ambiente e
espécies de peixes. Para a escolha do método de coleta a ser utilizado, além do conhecimento
do habitat e hábito das espécies é necessário a definição do objetivo do estudo a ser
desenvolvido.
O estudo da ictiofauna foi efetuado nos corpos d´água existentes na área delimitada, em regiões
distintas dos mesmos, que apresentavam biótopos favoráveis como habitat para espécies de
peixes. Foram inventariadas porções a montante e jusante. Em cada região, foram explorados
diferentes biótopos passíveis de uso pelas diferentes espécies, como praias e bancos de
macrófitas com a utilização de diferentes apetrechos de pesca.
Em cada local amostrado, foi feita uma breve caracterização ambiental com descrição das
características do meio aquático: Dimensão, profundidade, tipo de margem e forma de
ocupação e tipo de vegetação aquática.
As atividades de levantamento da ictiofauna foi realizada por especialista na área de Recursos
Pesqueiros e Aquicultura, biólogos e pescadores locais.
➢ Estações de Coleta
O estudo da ictiofauna foi efetuado em estações localizadas em quatro regiões distintas: PA
01 – Ambiente lêntico com aproximadamente 9.000,0 metros quadrados, PA 02 - Ambiente
lêntico com aproximadamente 35,0 metros quadrados, PA 03 – Canal de drenagem próximo à
rodovia local, PA 04 - Ambiente lêntico com aproximadamente 2.000,0 metros quadrados,
conforme Tabela 78
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Tabela 78 - Localização dos pontos amostrais para a diagnose da Ictiofauna nas áreas de
influência direta e área diretamente afetada do TUP/SEINFRA
COORDENADA UTM (24M)
PONTO

PA 01
PA 02
PA 03
PA 04

ESTE

SUL

522169.00 m
E
522266.00 m
E
522944.00 m
E
523024.00 m
E

9605624.00 m
S
9605574.00 m
S
9605361.00 m
S
9604923.00 m
E

DESCRIÇÃO
ÁREA DE
INFLUENCIA

AMBIENTE

LOCALIDA
DE

ADA

Duna-Móvel

Poligonal TUP

ADA

Duna-Móvel

Poligonal TUP

AID

Planície
Litorânea
Planície
Litorânea

Praia Pecém

AID

Praia Pecém

Figura 260 - Imagem com a localização dos pontos amostrais para a diagnose da
Ictiofauna nas áreas de influência direta e área diretamente afetada do
empreendimento TUP NELOG.
Fonte: Google Earth, adaptado por Gemab (TLSA), 2021.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

295

Figura 261 - Vista da estação PA 01, Figura 262 - Vista da estação PA 01,
ambiente lêntico com presença de ambiente lêntico com presença de
vegetação flutuantes e enraizadas.
vegetação flutuantes e enraizadas
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 263 - Vista da estação PA 02, Figura 264 - Vista da estação PA 02,
ambiente lêntico presença de vegetação ambiente lêntico presença de vegetação
flutuantes, enraizadas e litorâneas.
flutuantes, enraizadas e litorâneas.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 265 - PA 03 – Canal de drenagem Figura 266 - PA 03 – Canal de drenagem
próximo à rodovia local.
próximo à rodovia local.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.
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➢ Periodicidade Amostral
As atividades de pesca foram voltadas ao levantamento da ictiofauna em 23/03/2021, sendo
efetuadas amostragens in situ, com as espécies fotografadas para análise/identificação dos
exemplares e posteriormente soltas no local da amostragem. Todos os dados coletados serviram
para a elaboração do relatório técnico.
➢ Pesca Experimental
Esta atividade visou o levantamento da ictiofauna nas áreas de estudo, sendo empregado dois
apetrechos de pesca conforme detalhadas a seguir:
•

Tarrafas: Apetrecho ativo; nas amostragens de peixes, tarrafas com dois metros de
altura e malha piabeira, utilizadas em lances aleatórios nos diferentes biótopos
inventariados, de modo a complementar o levantamento, sobretudo para espécies de
menor porte (Figura 267 e Figura 268).

•

Peneira/Puçá: Apetrecho ativo; elaborada com material metálico de forma retangular
com malha de cinco milímetros, utilizadas em meio a vegetação de modo a
complementar o levantamento, sobretudo para espécies de menor porte.

Todos os exemplares capturados foram fotografados e devolvidos ao ambiente de amostragem.

Figura 267 - Tarrafa piabeira, sendo Figura 268 - Tarrafa piabeira, sendo
utilizada no ponto: PA 01.
utilizada no ponto: PA 01.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

➢ Caracterização Biológica, Identificação e Inventário Ictiofaunístico
A composição da ictiofauna em áreas alagadas é determinada pela duração do fluxo d’água,
uma vez que o surgimento dos indivíduos ocorre durante os períodos de chuva, aumentando a
quantidade de alimento e áreas para abrigo. A diminuição ou mesmo o desaparecimento total
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ocorre durante o período de estio, com o aumento do nível de predação e redução da oferta de
alimento, abrigo e dos níveis de oxigênio dissolvido (HALYC & BALLOON, 1983; JUNK et
al., 1989).
As variações sazonais no fluxo de água decorrentes da seca e da cheia podem ser consideradas
os principais fatores que influenciam no comportamento, padrões e modelos de sucessão
ecológica das comunidades aquáticas das lagoas intermitentes.
A identificação taxonômica foi efetuada com base em coleção de referência e consulta à
literatura especializada, foram estimados os dados biométricos básicos, como comprimento
total (CT), comprimento padrão (CP) e altura do corpo (AC), e caso necessários os dados
merísticos, como número de raios das nadadeiras, número de escamas da linha lateral, número
de dentes e número de rastros branquiais, para auxiliar na identificação das espécies nativas ou
exóticas.
De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), espécie exótica é toda
espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural e uma espécie exótica invasora,
por sua vez, é definida como sendo aquela que ameaça ecossistemas, habitats ou espécies.
Podendo acarretar alterações nos processos ecológicos.
As espécies exóticas já contribuíram, para o desaparecimento de 39% das espécies extintas
conhecidas (CDB) desde 1600.
No Brasil, já foram registradas 386 espécies exóticas invasoras e 11.263 ocorrências de invasão
(http://i3n.institutohorus.org.br). A translocação de peixes ocorreu nas décadas de 60 e 70,
principalmente oriundos da Bacia Amazônica para as regiões Sudeste e Nordeste. Estimulada
pela produção, geração de benefícios econômicos e recreação (AZEVEDO et al., 2006).
Alguns dos casos mais graves de invasão biológica no Nordeste do Brasil foi o do tucunaré
(Cichla ocellaris) e da tilápia (Oreochromis niloticus) em rios, lagos e açudes, o que certamente
resultou em diversas extinções locais de espécies e perda de biodiversidade em escala regional
(ROSA e GROTH, 2004).
Muitas da espécies exóticas foram trazidas para o Brasil na década de 50, com o objetivo de
combater plantas aquáticas que estavam entupindo turbinas de hidrelétrica em SP.
Aparentemente, o controle biológico não foi tão efetivo quando se esperava e uma espécie
começou a chamar a atenção, principalmente, na piscicultura a tilápia.
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A Tilápia, Oreochromis spp. de origem africana ocorrem em vários lugares do mundo e seus
impactos ecológicos vão da redução da diversidade da ictiofauna nativa até de invertebrados.
Apresenta capacidade reprodutiva e cuidado parental, ela se constitui um competidor muito
eficaz e representa uma forte ameaça para peixes nativos, o que resulta na redução da
diversidade local. A presença de espécies introduzida exóticas ou não. podem ser a causa direta
de extinção de espécies nativas (ROSS, 1991), sendo o Brasil o país com o maior número de
espécies de peixes de água doce do mundo (AGOSTINHO et al., 2005b) s sendo de grande
perda ecologica a diminuição de espécies nativas.
➢ Resultados e Discussão
A amostragem da ictiofauna nos quatro corpos d´água inseridos ao longo da área de
influência para Implantação do TUP/SEINFRA do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
inseridos nas área do empreendimento e deinfluência direta foi realizada no mês de março de
2021, apresentou 03 ordens, pertencentes a 03 famílias, 04 gêneros e 04 espécies, sendo elas
Oreochromis niloticus (n=35), Cichlasoma sp (n=28), Awaous tajacica (n=1) e Mugil sp. (n=1).
Cuja classificação consta da Tabela 79.
Tabela 79 - Listagem da Ictiofauna coletados nos ambientes monitorados nas áreas de
influência do TUP NELOG.
IDENTIFICAÇÃO
ORDEM

FAMÍLIA NOME CIENTIFICO

ADA ADA AID AID
POPULAR

P01

P02

P03

P04

x
x

x
x

x
x

x
x

Perciformes

Cichlidae

Oreochromis niloticus
Cichlasoma sp

Tilápia*
Cará

Mugiliformes

Mugilidae

Mugil sp.

Tainha/Saúna

x

Awaous tajasica

Moré

x

Gobiidae
Gobiiformes
* Espécie introduzida na bacia

Lista das espécies de peixes da na área diretamente afetada (ADA) e na área de influência direta
(AID), Figura 269 a Figura 272.
Ordem Perciformes
Família Cichlidae
Cichlasoma sp.
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)*
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Ordem Gobiiformes
Família Gobiidae
Awaous tajasica (Lichtenstein 1822)
Ordem Mugiliformes
Classe: Actinopteri
Família Mugilidae
Genero: Mugil
Espécie: Mugil sp.
* Espécie introduzida na bacia

Figura 269 - Espécime de Tilápia Figura 270 - Espécime de Coró
(Oreochromis niloticus) amostrada na área (Cichlasoma sp.) amostrada na área do
do empreendimento.
empreendimento.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Figura 271 - Espécime de Tainha (Mugil Figura 272 - Espécime de Moré (Awaous
sp.) amostrada na área de influência do tajacica) amostrada na área de influência
empreendimento.
do empreendimento.
Fonte: Gemab (TLSA), 2021.

Fonte: Gemab (TLSA), 2021.
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A espécie Mugil sp. popularmente conhecida como Tainha, apresenta distribuição em todos os
mares tropicais e temperados. Água principalmente marinha (costeira) e salobra; com
morfologia composta de Aletas espinhosas (4 espinhos) e dorsais moles amplamente separadas.
Aletas pélvicas subabdominais; 1 coluna, 5 raios macios. Linha lateral dificilmente visível
quando presente. Boca de tamanho moderado. Desdentado ou dentes pequenos. Rakers de
guelras compridas. Estômago musculoso; intestino extremamente longo. Vertebras 24-26.
Comprimento máximo cerca de 90,0 cm. Alimente-se de algas finas, diatomáceas e detritos de
sedimentos de fundo. Importante para fins comercias e servindo de alimento.
Nunes (2012), descreveu a ordem Perciformes sendo a maior diversidade dentre os peixes
teleósteos, com cerca de 150 famílias e mais de 9.000 espécies. Caracterizam-se por possuírem
pré-maxilar protátil, escamas geralmente ctenóides, espinhos nas nadadeiras dorsal, pélvicas e
anal e nadadeiras pélvicas situadas em posição torácica ou (BRITSKI et al., 2007). É um táxon
cosmopolita, com ocorrência em todos os continentes, a maioria em ambientes marinhos, mas
também ocorre em ambientes estuarinos e de água doce (SANTOS et al., 2004). A família
Cichlidae neste trabalho representada por duas espécies Oreochromis niloticus e Cichlasoma
sp. sendo a primeira uma espécie exótica originária da África.
A tilápia Oreochromis niloticus - Ocorre em uma ampla variedade de habitats de água doce,
como rios, lagos, canais de esgoto e canais de irrigação. Não se dá bem em água salgada pura,
mas é capaz de sobreviver (LEÃO et al., 2011). Alimenta-se principalmente de fitoplâncton ou
algas bentônicas e de larvas dos insetos, mas tendem a ser mais onívoros do que os adultos, os
machos cavam poços simples em águas rasas. Mundialmente as espécies de tilápia são as mais
importantes da criação de peixes pela facilidade de criação e reprodução. É geralmente
altamente invasivo e é conhecido por se hibridar com muitas outras espécies de Oreochromis e
por esta razão o armazenamento adicional foi proibido em vários países.
O Gênero Cichlasoma é representado por espécies de ciclídeo amplamente difundido
especialmente no semi-árido do Nordeste brasileiro e frequentemente encontrada no
ecossistema do rio Assu, Rio Grande do Norte, contudo há escassez de estudos na região e sua
importância ecológica para o ambiente. A espécie Cichlasoma orientale apresenta desova
parcelada com período reprodutivo entre os meses de março a junho e em setembro, com o
maior pico reprodutivo no início das chuvas. Várias desovas dentro de um período reprodutivo
indicam que a espécie C. orientale pode estar bem ajustada às características ambientais da
região semi-árida (Gurgel et al., 2011).
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Awaous tajasica – O gênero Awaous contempla 22 espécies válidas, a maioria delas presente
na região tropical. A. tajasica, de hábito anfídromo, é tida por ocorrer ao longo da costa oeste
do Oceano Atlântico desde o sul dos Estados Unidos até sul Brasil, com registros também no
Oceano Pacífico. Essa espécie foi originalmente descrita de maneira muito sumária, com base
em material proveniente do Brasil. Além disso, alguns caracteres diagnósticos propostos pelo
último revisor são problemáticos, o que dificultaria ainda mais a identificação dessa espécie. A.
tajasica é uma das primeiras espécies descritas e ilustradas da ictiofauna brasileira, datando de
1822, mas aparecendo na literatura pela primeira vez em 1648. Além disso, estudos anatômicos
de representantes do gênero Awaous são deficientes, incluindo aqueles sobre A. tajacica
(SANTOS, 2016).
Dentre as espécies capturadas, as tilápias Oreochromis niloticus contribuíram com mais 50%
da abundância total. Esta, somada a Cichlasoma sp., perfazem quase 97% dos indivíduos
capturados, evidenciando baixa diversidade de espécimes. Ressaltando a presença da espécie
exótica (Tilápia) com mais de 50% dos exemplares capturados e as demais espécies não estão
classificadas como espécies em risco de extinção de acordo com a metodologia criada pela
União Internacional para Conservação da Natureza – UICN.
A ictiofauna amostrada na ADA e AID está inserida nas bacias hidrográficas do Rio Cauípe e
do Rio São Gonçalo, a sub bacia hidrográfica do riacho das Guaribas, e parte da sub bacia
hidrográfica litorânea, limitados ao norte pelo oceano Atlântico, na região do Complexo
Portuário do Pecém, as quatro espécies registradas são consideradas como espécies amplamente
distribuídas, sendo uma delas exótica Oreochromis niloticus. As espécies amostradas
apresentam, em geral, maiores limites de tolerância aos fatores ambientais do que aquelas
restritas a locais específicos.
Ações de monitoramento futuros, bem como em diferentes períodos de sazonalidade podem
aumentar o conhecimento sobre a comunidade de peixes do entorno do Complexo Portuário do
Pecém e corroborar com o inventário da ictiofauna local.
A família Cichlidae (Oreochromis niloticus e Cichlasoma sp) apresentou-se bem distribuída
durante o período de estudo, constatou-se que a maior participação relativa entre as espécies,
além do baixo grau de endemismo. Tal fato pode ser atribuído às modificações introduzidas no
trecho estudado, a falta de pulso de enchentes na ocasião e, sobretudo, das cidades que se
desenvolveram no entorno.
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A atividade de resgate dos peixes durante a fase de supressão, faz-se necessário. Sendo a
retirada do volume de água existente no interior da lagoa e dos canais, uma ação para obtenção
de sucesso na atividade. O volume de água presente dificulta o resgate da ictiofauna, pois além
da grande quantidade de peixes que possam ocorrer, existe uma grande quantidade de
obstáculos (vegetação, pedras, lama, terreno acidentado) que inviabilizam a utilização dos
equipamentos de pesca e a consequente captura dos peixes.
7.2.9.3 Fauna – Período Seco
A segunda campanha do levantamento da fauna foi efetuada no período de junho a julho de
2016, correspondendo ao período seco da região. A Tabela 80 mostra a diversidade (riqueza)
da fauna inventariada, segundo os pontos amostrais pelos táxons dos Tetrápodes.
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Tabela 80 - Listagem da Biodiversidade dos Tetrápodas Inventariados nas Áreas de Influências do TUP NELOG e Registros Secundários
– Período Seco
NÚMERO DE ESPÉCIES
PONTOS

MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

DIVERSIDADE (RIQUEZA) (%)

ANFÍBIOS

TOTAL

MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

11,00
55,02

AMOSTRAIS
ADA
AID

1

18

2

2

23

6,67

11,39

10,53

11,76

6

96

8

5

115

40,00

60,76

42,11%

29,41

AII

11
7

126
98

17
8

15
7

169
120

73,33
46,67

79,75
62,03

89,47%
42,11%

88,24
41,18

8

69

7

6

90

53,33

43,67

36,84%

35,29

57,42
43,06

6
15

73
158

11
19

1
17

91
209

40,00

46,20

57,89%

5,88

43,54

43,33

50,63

46,49%

35,29

48,48

CSP
EE 1 (SGA)
EE 2 (Cau)
Total de espécies

Diversidade (%)
7,18
75,60
9,09
8,13
Média
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016 e VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b);
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

80,86

304

Foram inventariadas, nesta segunda campanha (período seco), 209 espécies de Tetrápodes, das
quais 75,6% são compostas por aves (158 espécies), aparecendo com menor representatividade
os répteis com 19 espécies (9,09% de diversidade), os anfíbios com 17 espécies (8,13% de
diversidade) e os mamíferos com 15 espécies (7,18% de diversidade).
Observa-se, em relação aos resultados obtidos pela primeira campanha, uma redução do número
de espécies em todos os táxons, sendo esta mais significativa entre as aves e os anfíbios. A
avifauna apresentou uma redução de 18,56% na sua diversidade, saindo de um patamar de 194
espécies, no período chuvoso, para 158 espécies, no período seco, o que está associado a
ausência das espécies migratórias nesta segunda campanha. Já os anfíbios apresentaram uma
redução de 32,0% na sua diversidade, saindo de um patamar de 25 espécies, no período
chuvoso, para 17 espécies, no período seco, o que está associado ao fato da maioria dos cursos
e mananciais d’água da região serem intermitentes.
➢ Mastofauna
Foram inventariadas, durante a campanha efetuada no período seco, 15 espécies de mamíferos
não-voadores, distribuídos em oito famílias. A Tabela 81 apresenta a listagem da mastofauna
inventariada na área do estudo durante o período chuvoso, bem como aquela obtida nos
registros bibliográficos consultados.
Os mamíferos de médio e grande porte estão representados por duas espécies de felinos
(jaguatirica e gato do mato), uma de canídeos (raposa) e outra da família Procyonidae
(guaxinim). Os mamíferos de pequeno porte estão distribuídos pelas famílias Didelphidae
(Figura 273), Cricetidae, Dasypodidae, Cebidae e Caviidae. Destas famílias a primeira conta
com quatro espécies e as demais contam com 1 a 2 espécies no máximo. Constatou-se, ainda,
a apresença na região de duas espécies de quiropteros (morcegos), ambas pertencentes a família
Embollonuridae.
A maior diversidade de mamíferos coube a Área de Influência Indireta do TUP NELOG, com
11 espécies (73,33%), seguida pela área da Estação Ecológica do Pecém 1 (EE 1 SGA) com 8
espécies (63,16%) e pela região da CSP com 11 espécies (57,89%). Em relação a campanha
anterior observa-se a ausência de espécies de três famílias – Cricetidae, Echimyidae e
Phyllostomidae, esta última dos quirópteros.
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Tabela 81 - Listagem da Mastofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Período Seco
IDENTIFICAÇÃO
FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA
POPULAR

ADA

AID

AII

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1 (SGA) EE 2 (CAU) NI AB (%) P

F (%)

CARNIVORA
Canidae
Felidae

Cerdocyon thous
Leopardus tigrinus

Raposa
Jaguatirica

4

5
4

Felidae
Procyonidae

Procyon cancrivorus

Guaxinim

5
PRIMATA

Cebidae

Callithrix jacchus

Sagui

5
7
CINGULATA

Dasypodidae

Euphractus sexcinctus

Tatu-Peba

2
DIDELPHIMORPHA

Didelphidae

Didelphis albiventris
Gracilinanus agilis

Cassaco
Cuíca

Didelphidae

Puma yagouaroundi

Didelphidae
Didelphidae

Monodelphis domestica

Cricetidae

Cerradomys sp.

Cricetidae

Necromys lasiurus
Necromys sp.

Cricetidae
Cricetidae
Echimyidae
Caviidae

19

2

18
3

1

52
10

18,84
3,62

5
3

83,33

1

1

0,36

1

1

7

2,54

3

16,67
50,00

12

4,35

2

33,33

15
3

2
RODENTIA

Catita

2

50,00

1

3

5

11

3,99

4

66,67

31
1

31

57

137
6

49,64
2,17

4
3

66,67

1

1

0,36

1

1

9

3,26

4

16,67
66,67

3
1

1,09
0,36

2
1

33,33

13

4,71

2

33,33

Micoreus demerare
Catita

9
3

5

1

1
1

50,00

16,67

Oligoryzomys sp.
Makalata didelphoides
Galea spixii

Preá

6

7
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA
POPULAR

ADA

AID

AII

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1 (SGA) EE 2 (CAU) NI AB (%) P

F (%)

QUIROPERO
Phyllostomidae
Emballonuridae

Carollia perspicillata

Morcego

Saccopteryx billineata

Morcego

Emballonuridae

Peropteryx macrotis

Morcego-do-rio

1

4
3

5

5

1,81

2

33,33

8

2,90

2

33,33

1

39

6,5

Total de Indivíduos

1

24

60

59

56

76

276

Abundância (%)

0,36
1

8,70
6

21,74
11

21,38
7

20,29
8

27,54
6

15

Diversidade (%)
6,67
40,00
73,33
46,67
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016 e VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).

53,33

40,00

Espécies
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Figura 273 - Didelphis albiventris (cassaco) espécie comum na região e uma toca de um
mamífero, provavelmente de Euphractus sexcinctus (tatu).
Fonte: Engesoft, 2016.

➢ Avifauna
No levantamento da avifauna efetuado durante o período seco, foram registrados 4.237
indivíduos distribuídos em 158 espécies. A Tabela 82 apresenta a listagem da avifauna
inventariada na área do estudo durante o período seco, bem como aquela obtida nos registros
bibliográficos consultados.
Das 158 espécies inventariadas nos levantamentos de campo, 34 espécies são novos registros
em relação aos dados secundários consultados, com destaque para os passeriformes com 20
espécies. Não foi observada a ocorrência de aves migratórias (Charadriiformes) na região neste
período. Assim sendo, a redução significativa do número de espécies da avifauna em
comparação com os resultados obtidos no período chuvoso (Pc = 194 espécies contra Ps = 158
espécies), com certeza encontra-se associado a ausência destas espécies de aves.
A maior diversidade de aves dentre as amostragens analisadas para o período seco, coube a
Área de Influência Indireta do TUP NELOG com 126 espécies, o correspondente a uma
diversidade de 79,75%. Aparecem, ainda, com destaque em termos de diversidade a região da
CSP com 62,03% (98 espécies) e a Área de Influência Direta do TUP NELOG com 60,76%
(96 espécies).
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Tabela 82 - Listagem da Avifauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários - Período Seco
IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

ADA

AID

AII

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

AB(
NI

%)

F(%
P

)

1

12,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

2

25,0
0

3

37,5
0

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podicipedidae

Podilymbus podiceps
Tachybaptus dominicus

Mergulhão-cinzento

2

Mergulhãozinho

1

2
1

0,05
0,02

SULIFORMES
Phalacrocorac
idae

Phalacrocorax
brasilianus

Pato-mergulhão

1

1

0,02

CICONIFORMES
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae
Ardeidae

Nycticorax nycticorax
Egretta thula
Tigrisoma lineatum
Butorides striata
Ardea alba

Tamatião

1

Garça-pequena
socó-boi
Soco-azul
Garça-branca

5
2

14

3
2

1
19
5

2

5
7
3
CATHARTIFORMES
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15

0,02
0,45
0,12
0,09
0,35
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae

Anatidae
Anatidae

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Cathartes burrovianus
Coragyps atratus

AII

2
6

Urubu-caçador

Anas bahamensis

AID

Urubu-cabeça-amarela
Urubu-preto

Cathartes aura

11

18

CSP

13
11

4
7
9
16
ANSERIFORMES

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

2
8
8

Pato-do-queixo-branco

Dendrocygna viduata

Accipiter bicolor

Marreca-viuvinha

Gaviãozinho

Buteo brachyurus
Caramujeiro
Gavião-branco

31
28

3
22
4

16
8

11

2

AB(
NI

49
123
84

15
30

2

1

3

13

13

3
11
5
ACCIPITRIFORMES

1

1

Rostrhamus sociabilis

16

2

Gavião-bombacha

Gampsonyx swainsonii

Elanus leucurus

ADA

ESTATÍSTICA

1
3
2

5
4

2
11

1
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7

%)

1,16
2,90
1,98

0,35
0,71

0,05
0,02
0,05
0,26
0,17

F(%
P

)

6

75,0
0

8

100,
00

8

100,
00

2

25,0
0

4

50,0
0

1

12,5
0

1

12,5
0

2

25,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Accipitridae

Falconidae
Falconidae

Cracidae
Cracidae

Rallidae
Aramidae
Rallidae
Rallidae

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Rupornis magnirostris

Mivalgo chimachima

Carcará

Penelope jacucaca

Porphyrula martinica

Aramides cajaneus

AID

AII

CSP

1
1
8
FALCONIFORMES

5
9
17
GALLIFORMES

Jacu-pequeno

Frango-d’água-azul
Carão
Galinha-d'água
Sericoia

4
2
GRUIFORMES
3

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

4

7
5

2

4

1
7

3
7

2

1
5

2
2

1

4

NI

21

3

4
4

60

20
24

7
10

5

AB(

5

4

1
3

12

ESTATÍSTICA

EE 1

3

Jacu-verdadeiro

Penelope superciliaris

Gallinula galeata

Gavião-da-mata

ADA

Gavião-pinhe

Caracara plancus

Aramus guarauna

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

1

12

3

2
6
11
CHARADRIIFORMES

11
1

7

5
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9

41

%)

0,50

0,12
1,42

0,47
0,57

0,17
0,28
0,26
0,97

F(%
P

)

7

87,5
0

3

37,5
0

8

100,
00

5

62,5
0

6

75,0
0

2

25,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0

7

87,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Scolopacidae

ESPÉCIES

Tringa melanoleuca

Charadriidae

Charadrius
semipalmatus

Jacanidae
Charadriidae
Charadriidae

Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae
Columbidae

NOME POLULAR

Tringa flavipes

Scolopacidae

ADA

AID

AII

CSP

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

8

Maçarico

3

Maçarico

2

Jaçanã

Charadrius collaris

Maçarico-de-colar

Vanellus chilensis

Té-téu

Columba livia

pombo-doméstico

Columbina minuta

8
7

15

18

Columbina passerina

Rola-branca

5
2

5
9
12 10
COLUMBIFORMES
2

7

20

2

3

16

11
3

AB(
NI

8
3
2
37
57
55

20
5

3

11

11

Rola-cascavel
Rolinha-da-praia

6

22

Rolinha-pequena

Columbina squammata

ESTATÍSTICA

EE 1

Maçarico

Jacana jacana

Columbina picui

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

5
7
1

50

22

2
19
3
3

12
2
6
18

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

6
7
18

54
31
116

%)

0,19
0,07
0,05
0,87
1,35
1,30

0,47
0,28
1,27
0,73
2,74

F(%
P

)

1

12,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

4

50,0
0

5

62,5
0

6

75,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0

5

62,5
0

6

75,0
0

7

87,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Columbidae
Columbidae

Psittacidae
Psittacidae

Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae
Cuculidae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Leptotila verreauxi

Juriti-do-sertão

Columbina talpacoti

Rola-caldo-de-feijão

Eupsittula cactorum

Tapera naevia

Papacú

Papa-lagarta

Coccyzus euleri

Papa-lagarta-de-barrigabranca

Crotophaga ani

3

Anum-branco

AII

6

7
5
CUCULIFORMES

24

8
3

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

3
54

4
12

4

3
7

1
1

6

6

2
1
2

4

3

141

3

1

6

44

3

2
25
2

3

NI

17

1

7

AB(

25

3

Alma-de-gato
Anum-preto

CSP

2
4
11 50
PSITACIFORMES

saci

Coccyzus melacoryphus

Piaya cayana

AID

Periquito

Forpus xanthopterygius

Guira guira

ADA

ESTATÍSTICA

37

8
1
27

1
6

46
1
18
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1
29

6
126

%)

1,04
3,33

0,59
0,40

0,07
0,07
0,05
1,09
0,14
2,97

F(%
P

)

7

87,5
0

8

100,
00

4

50,0
0

4

50,0
0

1

12,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

5

62,5
0

5

62,5
0

7

87,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

ADA

AID

AII

CSP

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

AB(
NI

%)

F(%
P

)

2

25,0
0

3

37,5
0

5

62,5
0

5

62,5
0

3

37,5
0

3

37,5
0

4

50,0
0

7

87,5
0

1

12,5
0

STRIGIFORMES
Tytonidae
Strigidae
Strigidae
Strigidae

Nyctibiidae
Caprimulgida
e
Caprimulgida
e
Caprimulgida
e

Trochilidae

Tyto furcata

coruja-da-igreja

Athene cunicularia

2

coruja-buraqueira

Glaucidium brasilianum
Megascops choliba

3

Caburezinho

Mãe-da-lua

Hydropsalis torquata
Hydropsalis
hirundinacea
Hydropsalis albicollis

Chlorostilbon lucidus

8

1
1

1
3

5
3

1
1
CAPRIMULGIFORMES

Bacurauzinho-da-caatinga

Beija-flor

21

2
3
NYCTIBIIFORMES

Bacurau-de-cauda-detesoura

Curiango

8

11
2

Coruja-com-orelhas

Nyctibius griseus

7

6

2
1

1

12

4

2
2
13

6

5

2

3
4
APODIFORMES

17

5

4

3

4
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2
1

7
33

4

0,19
0,50
0,40
0,28

0,14

0,12
0,17
0,78

0,09
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae
Apodidae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Amazilia leucogaster

ADA

AID

AII

CSP

Beija-flor-barriga-branca
Beija-flor rabo-brancoacanelado

Phaethornis pretrei
Eupetomena macroura

Beija-flor-tesoura

Amazilia frimbriata

Beija-flor

Tachornis squamata

Andorinha-de-caudatesoura

ESTATÍSTICA

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

1
1
2

3

4
3

2

3

5

NI

1
3

4

2
2

AB(

11
1
14

1

1

7

8
31

%)

0,02
0,09
0,26
0,19
0,73

F(%
P

)

1

12,5
0

2

25,0
0

4

50,0
0

5

62,5
0

5

62,5
0

7

87,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

TROGONIFORMES
Trogonidae

Alcedinidae
Alcedinidae
Alcedinidae

Trogon curucui

Dorminhoco

Megaceryle torquata

3
4
16
CORACIFORMES

Pescador-grande

Chloroceryle amazona

Pescador

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno

9

10

9

4
2
2
PICIFORMES
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6

57

4
2
2

1,35

0,09
0,05
0,05
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae
Picidae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Piculus chrysochloros
Colaptes campestris

Melanerpes candidus

Pica-pau-branco
Picapauzinho-oliva

Celeus ochraceus

Pica-pau-de-topeteamarelo
Picapauzinho

AII

CSP

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

2
2

Pica-pau-pedrês

Veniliornis passerinus

Picumnus limae

AID

pica-pau-dourado-escuro
Pica-pau-do-campo

Colaptes melanochloros

ADA

ESTATÍSTICA

3
2
1
3

4
3
1
4

NI

2

1
1

AB(

3
2
10
20
5
20

3
2
16

3
19

1
14

1
1

17

22

9

2
1

61
11
68

%)

0,05
0,07
0,07
0,52
1,44
0,26
1,60

F(%
P

)

1

12,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

5

62,5
0

6

75,0
0

6

75,0
0

7

87,5
0

7

87,5
0

7

87,5
0

5

62,5
0

GALBULIFORMES
Bucconidae
Galbulidae
Dendrocolapti
dae

Nystalus maculatus
Galbula ruficauda

Dendroplex picus

Bico-de-latão
Ariramba-da-mata

Arapaçu

2

3

9

3
2
7
PASSERIFORMES
2

3

6
5

4
10

5

4
2

2
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4
1

1

32
30

13

0,76
0,71

0,31
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Dendrocolapti
dae

Lepidocolaptes
angustirostris

Furnariidae
Furnariidae
Furnaridae
Furnaridae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Arapaçu

Certhiaxis cinnamomeus
Furnarius figulus

curutié
João-de-barro

Synallaxis albescens

Ui-pi

Synallaxis frontalis

Crispim

Dysithamnus mentalis

Chorozinha

Herpsilochmus
atricapillus

Chorozinho-de-chapéupreto

Herpsilochmus sellowi
Thamnophilus doliatus
Sakesphorus cristatus
Formicivora
melanogaster

ADA

AID

1
6
2
3
2

AII

4

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

2

2

1

5

4

2

10

9

2

1

5
6
2

1

1
5

5
2

NI

4

2

2

AB(

11

2

Choro-barrada

Papa-formigas

EE 1

6

Chorozinho-da-caatinga

Choro-prateado

CSP

ESTATÍSTICA

1
3

6

1
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6
10
9

%)

0,24
0,26
0,09
0,21
0,12
0,14
0,05
0,02
0,14
0,24
0,21

F(%
P

)

5

62,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

2

25,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

ESPÉCIES

Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae
Thamnophilid
ae

Thamnophilus
capistratus

Pipridae
Tyrannidae
Tyrannidae

NOME POLULAR

Choro-barrada

Thamnophilus pelzelni
Taraba major
Formicivora grisea

Papa-formigas

Neopelma pallescens

Fruxu-do-sertão

Myiarchus swainsoni
Myiodynastes maculatus
Euscarthmus meloryphus

Tyrannidae

Arundinicola
leucocephala

Tyrannidae

ADA

AID

4
3
3
3
2

AII

8
4
6
5

CSP

17
15
7
4

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

15
19
6
6

8

16
33
8
3
1

10
3
7
3

2

Mosqueteiro-castanho

2
3

João-bobo
Tiotoim

36

2

bem-te-vi-rajado

2

3

4
4
6
1
2

AB(
NI

100
88
39
29
16
2
2

16

18

4
4

ESTATÍSTICA

EE 1

Tiou

freirinha

Camptostoma obsoletum
Myiarchus ferox

Chorozinha
Choro-grande

Tyrannidae

Tyrannidae

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

7
3

3
3
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10
8

%)

2,36
2,08
0,92
0,68
0,38
0,05
0,05
0,42
0,17
0,24
0,19

F(%
P

)

7

87,5
0

7

87,5
0

7

87,5
0

7

87,5
0

5

62,5
0

1

12,5
0

1

12,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

3

37,5
0

3

37,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Phaeomyias murina

ADA

AID

AII

Bentivizinho-carrapateiro

Empidonomus varius

2

peitica

Myiarchus tyrannulus

Topetudo

Elaenia flavogaster

Guaracava-de-barrigaamarela

Cnemotriccus fuscatus

Papa-moscas

Fluvicola nengeta

Lavandeira-de-carariscada
guaracava-grande

Tyrannus melancholicus
Myiozetetes similis

4

Bem-ti-vi-do-bico-chato

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

4
1
3

2

2
30
14

2

3
2

Siriri
bentivizinho

Megarynchus pitangua

3

Maria-cavaleira

Elaenia cristata

Elaenia spectabils

CSP

7
1
14

5

7
2

1
5

1
7
23
25
14

ESTATÍSTICA

4

6

1
2
2

9
3

1

1
3
2

7

5
5

4
1

2

7
2

41
28
16

2
7

9
6

3
1

NI

16

1
2

AB(

13
2
6

3
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3

55
54
25

%)

0,38
0,21
0,21
0,14
0,97
0,66
0,38
0,31
1,30
1,27
0,59

F(%
P

)

4

50,0
0

4

50,0
0

4

50,0
0

4

50,0
0

5

62,5
0

5

62,5
0

5

62,5
0

5

62,5
0

6

75,0
0

6

75,0
0

6

75,0
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Tyrannidae
Tyrannidae
Rhynchocycli
dae
Rhynchocycli
dae
Rhynchocycli
dae

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Machetornis rixosa

Bem-ti-vi-do-gado

Pitangus sulphuratus
Hemitriccus striaticolis
Hemitriccus
margaritaceiventer
Tolmomyias flaviventris

Rhynchocycli
dae

Todirostrum cinereum

Tityridae

Pachyramphus
polychopterus

Tityridae
Hirundinidae
Hirundinidae
Hirundinidae

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

Bem-ti-vi-verdadeiro

2
2

4
4

Sebinho-do-camurça

1

Mosqueteiro

2

Sibite-relógio

caneleiro-de-chapéu-preto

Hirundo rustica

Andorinha-do-peitovermelho

2
4
3

5
7

CSP

6
68

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

1
20

2
8

5
4

8
2

4

3
32
2

29
4

26
8

4

30
8

3
1
1
5
10

5

3

5

NI

120
6
9
129
38
9

4

8

AB(

20

7
1

Andorinha-do-rio
Andorinha-das-igrejas

AII

EE 1

3

Bico-grosso

Tachycineta albiventer

AID

Sibitinho

Pachyramphus validus

Progne chalybea

ADA

ESTATÍSTICA

1

6

8
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18
7

23

%)

0,47
2,83
0,14
0,21
3,04
0,90
0,21
0,17
0,02
0,42
0,54

F(%
P

)

6

75,0
0

8

100,
00

3

37,5
0

4

50,0
0

7

87,5
0

7

87,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

1

12,5
0

3

37,5
0

4

50,0
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Corvidae
Troglodydae
Troglodydae
Mimidae
Mimidae
Polioptilidae
Turdidae
Turdidae

ESPÉCIES

Cantorchilus longirostris
Troglodytes musculus

Mimus gilvus
Polioptila plumbea
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas

Motacillidae

Anthus lutescens

Vireonidae

Hylophilus
amaurocephalus

Vireonidae

NOME POLULAR

Cyanocorax cyanopogon

Mimus saturninos

Cyclarhis gujanensis

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

Cã-cão

8

Garrincha
Richinó

AID

4
2

3

AII

11
5
6

CSP

11
10
11

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

12
8
6

13
7
5

15
3

5

8
1

Sabiá-congá

Mane-besta

17
2
4

Sabiá-da-mata

vite-vite-de-olho-cinza

3

5
8

15
6
5

4
17
9
18

27
16

16
8

3
33

21
26
9

15

16

22

7

24

9

4

9
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NI

72
40

2
106
64
19

6
8

1
12

11

3

1

2
27

1

AB(

36
2

Sibite-da-quebrada

Caminheiro-do-campo

2

3

sabiá-do-campo
Sabiá-da-praia

ESTATÍSTICA

3
11

109
65
21
91

%)

1,70
0,94
0,85
0,05
2,50
1,51
0,45
2,57
1,53
0,50
2,15

F(%
P

)

7

87,5
0

7

87,5
0

7

87,5
0

1

12,5
0

8

100,
00

7

87,5
0

4

50,0
0

7

87,5
0

6

75,0
0

5

62,5
0

7

87,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Vireonidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Parulidae
Coerebidade
Thraupidae

ESPÉCIES

NOME POLULAR

Vireo chivi

Icterius pyrropterius

Papa-arroz

3

Agelaioides fringillarius

5

asa-de-telha-pálido

3

Canário-da-mata

saí-canário

CSP

4

EE 1

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

5

6

28

1

3
2

3

AB(
NI

55
3

7

11

7

3

vira-bosta

Sibite

7

5

Currupião

Molothrus bonariensis

Thlypopsis sordida

4

Primavera

Icterus jamacaii

AII

ESTATÍSTICA

3

Boé

Chrysomus ruficapillus

AID

4

graúna

Procacicus solitarius

Coereba flaveola

ADA

Juruviara

Gnorimopsar chopi

Myiothlypis flaveola

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

10
4

9

6

9

4

9

3
4
5

6
20
24

14
9

17
14

4
34

5
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2
3

64
94
5

%)

1,30
0,07
0,26
0,24
0,21
0,21
0,21
0,14
1,51
2,22
0,12

F(%
P

)

7

87,5
0

1

12,5
0

2

25,0
0

2

25,0
0

2

25,0
0

2

25,0
0

2

25,0
0

2

25,0
0

7

87,5
0

8

100,
00

1

12,5
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Thraupidae

ESPÉCIES

Nemosia pileata

Thraupidae

Schistochlamys
melanopis

Thraupidae
Thraupidae
Thraupidae
Emberezidae
Emberezidae
Emberezidae
Emberezidae
Emberezidae

NOME POLULAR

Tangara palmarum

Thraupidae

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

AID

AII

Sanhaço-de-coqueiro
4

Sanhaço-cinza

3

Verdelino

Euphonia chlorotica

Vem-vem

Paroaria dominicana
Lanio pileatus

cardeal-do-nordeste
Abre-e-fecha

Volatinia jacarina

Tziu

Sporophila albogularis
Sporophila nigricollis

Golinha
Papa-capim

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

2
2

6
7
5
5
5
6

4
11

7
29

1
2

9
46

10
11
8

38

19

4
8
19

7

3
1
8

52
32
149
15

7

8

NI

11

8

9

AB(

1

7
2

Sanhaço-azul

Dacnis cayana

EE 1

1

saíra-de-chapéu-preto

Tangara sayaca

CSP

ESTATÍSTICA

12
7
8
7

21
5
4
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26
24

%)

0,02
0,26
0,24
1,23
0,76
3,52
0,35
0,28
0,50
0,61
0,57

F(%
P

)

1

12,5
0

2

25,0
0

3

37,5
0

6

75,0
0

6

75,0
0

8

100,
00

2

25,0
0

2

25,0
0

3

37,5
0

4

50,0
0

4

50,0
0
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

Emberezidae
Passerellidae
Cardinalidae
Estrildidae
Passeridae

ESPÉCIES

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME POLULAR

Sporophila bouvreuil
Ammodramus humeralis

Cabocolino

ADA

AID

3

tico-tico-do-campo

Saltatricula atricollis

AII

4

Pardal
Total de Indivíduos
Abundância (%)
Espécies

EE 2

P EE 1

P EE 2

(SGA)

(CAU)

(SGA)

(CAU)

4

3

NI

14

3

5

13
5

AB(

3
2

Bico-de-lacre

Passer domesticus

EE 1

3

Trinca-ferro

Estrilda astrild

CSP

ESTATÍSTICA

13

41

115
64 363 727 3
523
17,1 27,2
1,51 8,57 6
1
12,34

18 96 126 98
69
11,3 60,7 79,7 62,0
Diversidade (%)
9
6
5
3
43,67
Fonte: Engesoft, Levantamento de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014a e VERDE VIDA, 2014b.

46
593

460

354

14,00

10,86

8,35

73

67

68

46,20

42,41

43,04

423
7

%)

0,33
0,07
0,12
0,31
1,09
1

F(%
P

)

4

50,0
0

1

12,5
0

2

25,0
0

1

12,5
0

2

25,0
0

61 24,3
3
5

158

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
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EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
P = parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = total de espécies, Ab = abundância, F = Frequência.
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Apesar dos dados da Área de influência Indireta figurarem com 126 espécies (79,75% de
riqueza), esta área apresenta menor abundância de índividuos (727 indivíduos e abaundância
de 17,16%), do que a região da CSP com 1.153 índividuos e abundância de 27,21%. Todavia
sobrepuja a Área de Influência Direta do TUP NELOG, que conta com apenas 363 indivíduos,
o correspondente a uma abundância de 8,57%. Na área da ADA do TUP NELOG, por sua vez,
a avifauna registrada restringe-se a apenas 64 indíviduos distribuídos por 18 espécies, sendo
esta dentre as áreas estudadas a que apresenta os menores índices de diversidade (11,39%) e
abundância (1,51%) de aves.
Nos dados secundários da avifauna obtidos nas consultas efetuadas aos estudos realizados na
região pela VERDE VIDA, em meados de 2014, por sua vez, foram encontradas 130 espécies
de aves no período seco.
Quanto a frequência das aves na área do estudo, contatou-se que das 158 espécies registradas,
apenas 5,06% (8 espécies) encontram-se presentes nas 8 (oito) amostras estudadas (Gráfico 38),
quais sejam: Coereba flaveola (sibite), Mimus gilvus (sabiá da praia), Pitangus sulphuratus
(bem-te-vi), Columbina talpacoti (rola caldo-de-feijão), Caracara plancus (carcará), Cathartes
aura (urubu caçador), Coragyps atratus (urubu preto), Euphonia chlorotica (vem-vem).
Verifica-se, ainda, que 24 espécies (15,19%) foram encontradas em 7 amostras; 13 espécies
(8,23%) apresentaram registro em 6 amostras, 18 espécies (11,39%) em 5 amostras e 16
espécies (10,13%) foram encontradas em 4 amostras. A maioria das espécies registradas (79
espécies – 50,0% do total) foram observadas em no máximo três amostras. A Figura 274 mostra
algumas das aves registradas na área do estudo durante o período seco.

Figura 274 - Thamnophilus capistratus e Mimus gilvus encontrados na Estação Ecológica
do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

326

Gráfico 38 - Frequência das Aves nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários - Período Seco

Na ADA do TUP NELOG as principais espécies residentes registradas no período seco foram:
Anthus lutescens (caminheiro do campo), Coragyps atratus (urubu preto), Vanellus chilensis
(te-téu), Caracara plancus (carcará), Mimus gilvus (sabiá da praia), Cathartes aura (urubucaçador), Athene cunicularis (coruja buraqueira) e Progne choliba (andorinha-das-igrejas).
Também foi registrada na ADA do TUP NELOG e em sua Área de Influência Direta, no período
seco, a presença da espécie da fauna sinantrópica nociva - Columba livia (pombo doméstico).
Visando avaliar a qualidade do estudo desenvolvido para a avifauna da área do estudo no
período seco foi estimada a Curva do Coletor de Espécies apresentada no Gráfico 39. Observase a ocorrência de uma estabilização da riqueza de espécies na área do TUP NELOG, onde a
curva de Michaelis-Menten apresenta um leve declínio. Comparando-se as curvas observada
(sp) e esperada (Sobs), não se constata a sua estabilização, indicando que o levantamento das
aves efetuado no período seco, ainda, deve ter espécies a serem inventariadas, diferente do que
ocorreu no período chuvoso, que tendeu ao equilíbrio.
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Gráfico 39 - Curva Cumulativa de Espécies Observada e Estimada (esperado) das Aves e
Curva de Michaelis-Menten das Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários - Período Seco

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDEVIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

A Tabela 83 mostra os valores obtidos pelos principais estimadores de riqueza (Métodos Chao
2, Jack 2 e Michaelis-Menten) da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP NELOG
e registros bibliográficos, sendo permitido a comparação destes com os índices observados (Sp
Cumulativo) e esperados (Sobs).
Já a estimativa do Índice de Diversidade da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP
NELOG e registros bibliográficos contemplou dentre outros os seguintes parâmetros:
Dominância (D), Simpson (1-D), Shannon (H), Margalef e Equitabilidade (J). Os dados de
Shannon (H) mostraram uma variação de 2,76 no Ponto ADA para 4,53 no Ponto AII, indicando
que os dados da AII em relação aos demais foi o mais diverso (Gráfico 40).
Observando a Curva de Margalef, constata-se que o maior pico ocorre no Ponto AII com 18,97
e a menor diversidade no Ponto ADA com 4,09, indicando que na área do TUP NELOG
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praticamente não foram constatadas espécies da avifauna no período seco, provavelmente em
decorrência da vegetação da Planície Litorâneo, que neste período não apresenta condições
favoráveis para a sobrevivência deste grupo faunístico.
Tabela 83 - Estimadores de Riqueza da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários - Período Seco
OBSERVADO EM CAMPO

ESPÉCIE (SP)

INDIVÍDUO

ESPERADO

ESTIMADOR DE

(PROGRAMA)

RIQUEZA

(NI)

PONTO
SP

SP

SP

NI

PT

AC

PTC

PT

ADA
AID

18

18

18

96

78

AII

126

CSP

98

CHAO JACK

NI PTC

SOBS

NI

64

64

92,62

607,63

4501,96

96

363

427

134,68

1215,25

280,45

34

130

1154

154,08

1822,88

202,37

17

147

727
115
3

0
174,74 226,68
210,33 227,25

2307

168,58

2430,5

216,97

226,01 228,62

2

2

MM

0

EE 1
69
4
151 523 2830
177,96
3038,13
219,27 229,72 229,78
(SGA)
EE 2
73
2
153 593 3423
186,42
3645,75
218,88 231,58 230,45
(Cau)
R EE 1
67
1
154 460 3883
190,84
4253,38
208,57 217,47 230,56
(SGA)
R EE 2
68
4
158 354 4237
194
4861
201,04 205,39 230,18
(Cau)
Legenda:
Sp Pt = espécies no ponto amostral, Sp Ac = espécies observadas acumulativas, ni Pt = número de indivíduos
observado no ponto, sp PtC = espécie Cumulativo no ponto, ni PtC = número de indivíduos Cumulativo no
ponto, Sobs = espécies estimadas, ni = número de indivíduos estimado no ponto amostral, MM = MichaelisMenten.
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG;
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Gráfico 40 - Índices de Diversidade Shannon (H) e Margalef das Aves Registradas nas
Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários - Período Seco
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Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDEVIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
P = parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = total de espécies, Ab = abundância, F = Frequência.

A Tabela 84 e o Gráfico 41 mostram os valores dos Índices de Diversidade da avifauna
registrada nas áreas de influência do TUP NELOG e registros bibliográficos para o período
seco. Observa-se que a curva do Índice de Diversidade de Simpson (1 – D) apresentou pouca
variação, saindo de 0,93 no Ponto ADA até 0,99 no Ponto AII. A Equitabilidade de Pielou
(equilíbrio entre número de espécie pelo número de indivíduos por ponto), também, variou
pouco, oscilando de 0,88 no Ponto EE 1 (SGA) até 0,96 no Ponto AID.
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Tabela 84 - Índice de Diversidade da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do TUP
NELOG e Registros Secundários - Período Seco
PONTOS AMOSTRAIS
R EE R EE

ÍNDICE DE
DIVERSIDADE

Espécies (sp) – 158 espécies

ADA

EE 1

EE 2

1

2

(SGA)

(CAU)

(SG

(CA

A)

U)

67

68

73

64
363
727
0,071 0,015 0,014
78
4
54

1153
0,021
12

523

593

0,03615

0,02674

Shannon (H)

0,928 0,984 0,985
2
6
5
2,756 4,368 4,534

0,978
9
4,16

0,9638
3,708

0,9733
3,874

Margalef

4,088 16,12 18,97

13,76

10,86

11,28

0,953
0,937
6
0,957
6

0,907
4

Simpson (1-D)

126

CSP

69

Dominância (D)

96

AII

98

Indivíduos (ni) – 4.237
indivíduos

18

AID

460 354
0,035 0,028
5
9
0,964 0,971
5
1
3,697 3,843
10,76 11,42
0,879 0,910
7
2

Equitabilidade (J)
0,8757
0,903
Legenda:
Pt = ponto amostral, sp = espécies, ni = número de indivíduos.
ADA = Área Diretamente Afetada;
AID = Área de Influência Direta;
AII = Área de Influência Indireta;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
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Gráfico 41 - Índices de Diversidade, Dominância, Simpson e Equitabilidade da Avifauna
Registrada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Período
Seco

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
R EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
R EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Por fim, para quantificar a similaridade entre as diversas comunidades ou ambientes da área do
estudo foi calculado o Índice de Similaridade de Jaccard. O Gráfico 42 mostra o Dendograma
de Jaccard da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP NELOG e registros
bibliográficos para o período seco obtido pelo Programa BioDiversity Professional, cujos
valores dos índices de similaridade são apresentados na Tabela 85.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

332

Gráfico 42 - Dendograma de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários – Período Seco

Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
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Tabela 85 - Índice de Similaridade de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de
Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Período Seco

SIMILARIDAD

AD

E

A

AID

AII

CSPS

ADA

*

18,7
5

14,285
7

13,725
5

AID

*
*

*
*

70,769
*

*

*

*
*

*
*

AII
CSP
EE 1 (SGA)
EE 2 (Cau)

R EE

R EE

1S

2S

EE 1S

EE 2S

(SGA)

(CAU)

(SGA) (CAU)

12,987

19,7368

11,842
1

16,216
2

44,776
55,556

35,246
41,304

43,220
43,166

38,136
40,876

42,609

*

*

56,075

58,333

48,649

*
*

*
*

*
*

61,364
*

67,901
60,920

41,606
46,903
53,933
62,069

62,651
R EE 1 (SGA)
*
*
*
*
*
*
*
*
R EE 2 (Cau)
*
*
*
*
*
*
*
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).

Observando o dendograma no gráfico supracitado, verifica-se que o mesmo variou 18,7%
(ponto ADA em relação aos demais). Observa-se, ainda, a similaridade entre os pontos AID e
AII, com 70,7%, sendo nestes pontos encontrado o maior nível de similaridade. Constata-se,
ainda, a similaridade apresentada pela EE 1 (SGA), nos dois estudos efetuados pela VERDE
VIDA na sua área com 67,9%, destacando-se das demais áreas. Situação semelhante é
vivenciada pelo Ponto EE 2 (Cau), que também mostra similaridade entre os dois estudos
efetuados pela VERDE VIDA na sua área com 62,0%, formando assim um grupo similar das
áreas da Estação Ecológica do Pecém.
➢ Répteis e Anfíbios
Foram inventariados 36 representantes da herpetofauna nas áreas de influência do TUP NELOG
e registros bibliográficos consultados, sendo 17 espécies de anfíbios e 19 de répteis. A Tabela
86 mostra a listagem da herpetofauna inventariada durante a campanha efetuada no período
chuvoso.
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A fauna de répteis da área do estudo apresenta-se composta por três famílias de serpentes com
cinco espécies e sete famílias de lagartos com 13 espécies, além de uma família de anfisbenios
(cobra-de-duas-cabeças) com uma única espécie. Dentre os lagartos as espécies mais frequentes
são Trophirus hispidus (lagartixa comum), Ameiva ocelifera, Ameiva ameiva (tijubinas) e
Micrablepharus maximilliani (calango de cauda azul), entre outras (Figura 275 e Figura 276).
Destaca-se, ainda, a presença de uma espécie endêmica, o lagarto Colobosauroides cearensis
(calango do folhiço). Já os ofídeos tem como principais representantes as espécies Boa
constrictor (jibóia), Micrucurus ibiboboca (coral verdadeira), Oxyrhopus trigeminus (falsa
coral) e Philodryas olfersii (cobra verde), entre outras (Figura 277 e Figura 278).
A maior diversidade dos répteis foi vista no ponto correspondente a Área de Influência Indireta
do TUP NELOG com 89,4% (17 espécies), seguido do ponto EE 2 (Cau) com 57,89% (11
espécies). A ADA do TUP NELOG foi a área que apresentou menor diversidade com 10,53%,
o correspondente a apenas 2 espécies de sáurios (lagartos), a saber: Hemidactylus mabouia e
Ameivula ocellifera, sendo esta última a mais abundante com 25 indíviduos. A maior
abundância dos répteis foi encontrada no ponto EE 1 (SGA) com 161 indivíduos registrados, o
correspondente a 27,2% do total de registros.
Quanto aos anfíbios, foram inventariadas 17 espécies distribuídas em 5 famílias, sendo as
famílias dos hylídeos e leptodactílos as mais representativas com 5 e 7 espécies,
respectivamente. A maior diversidade de anfíbios foi identificada no Ponto correspondente a
Área de Influência Indireta do TUP NELOG (88,2% com 15 espécies). Já a maior abundância
foi observada foi no Ponto EE 1 (SGA) com 24,8% (32 indivíduos). Em contrapartida, a ADA
do TUP SEINFRA foi a área que apresentou a menor diversidade (11,76%), tendo sido
identificada nesta a presença de apenas duas espécies de anfíbios distribuídas por duas famílias,
a saber: Leptodactylus pustulatus e Rhinella jimi. Foi, também, a área amostral que apresentou
menor abundância com 1,55%.
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Figura 275 - Tropidurus semitaeniatus e Ameivula ocellifera encontrados nas dunas da
AID na Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) e na ADA do TUP NELOG.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 276 - Ameiva ameiva encontrada Figura 277 - Boa constrictor (jiboia),
nas dunas da AID na Estação Ecológica do encontrada nas dunas da Estação
Pecém 2 (Caucaia).
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016

Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 278 - Micrurus ibiboboca (coral verdadeira) e uma Dipsadidae (cobra-verde)
encontrados nas dunas da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.
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Tabela 86 - Listagem da Herpetofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG
IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL/FONTE BIBLIOGRÁFICA

POPULAR

ADA AID

ESTATÍSTICA

CSP

EE 1

EE 2

S

(SGA)

(CAU)

5
2

2

5
1

16
3

12,40
2,33

5
2

83,33

6

4

8

18

13,95

3

4

1

1

6

4,65

3

50,00
50,00

11

11
12

8,53
9,30

1
4

16,67

17

13,18

4

5

3,88

2

66,67
33,33

AII

NI

AB
(%)

P F (%)

ANFIBIO
ANURA
Bufonidae
Leiuperidae
Leiuperidae
Leptodactylidae
Leptodactylidae

Rhinella jimi
Physalaemus albifrons

Sapo
Rã

Physalaemus cuvieri

Gia
Gia
Gia

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Leptodactylus troglodytes

Leptodactylidae
Leptodactylidae
Microhylidae
Microhylidae
Hylidae
Hylidae

3

Leptodactylus macrostemum
Leptodactylus marmoratus
Leptodactylus pustulatus

Leptodactylidae

1

1

Gia

8

1

Leptodactylus vastus

Gia

4

1

Leptodactylus fuscus
Pleurodema diplolister

Gia

3
5

3
5

2,33
3,88

1
1

Elachistocleis cesarii

Rã

5

8

6,20

2

Elachistocleis ovalis
Dendropsophus nanus
Dendropsophus
microcephalus

Rã
Rã

1,55
6,20

1
2

16,67

6

2
8

Rã

4

4

3,10

1

16,67

Scinax x-signatus

Rã

3

3

2,33

1

4

5

3,88

2

16,67
33,33

3

3

2,33

1

16,67

Hypsiboas raniceps

Hylidae

Phyllomedusa nordestina

3

66,67

7

Hylidae
Hylidae

1

33,33

3

2
2

1
Pereca

6

2

16,67
16,67
33,33
33,33
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

LOCAL/FONTE BIBLIOGRÁFICA

POPULAR

ADA AID

Total de Indivíduos

2

12

Abundância (%)
Espécies

1,55

9,30

2
5
11,7 29,4
6
1
RÉPTIL

Diversidade (%)

AII

69
53,4
9

ESTATÍSTICA

CSP

EE 1

EE 2

S

(SGA)

(CAU)

12

32

2

9,30

24,81

1,55

6

1

35,29

5,88

15
7
88,2
4
41,18

NI
12
9

AB
(%)

P F (%)

1

3
6

6

3

0,51

2

33,33

1
6

0,17
1,01

1
2

16,67

17

AMPHISBANEA

Amphisbaenidae

Amphisbaena polystegum

2

1

OFIDEOS
Boidae

Boa constrictor
Tantilla melanocephala

Jiboia

Dipsadidae
Dipsadidae

Oxyrhopus trigeminus

falsa coral

2

1

2

5

0,84

3

Philodryas olfersii

Cobra Verde

1

1

1

3

0,51

3

50,00
50,00

Elapidae

Micrurus ibiboboca

Coral

1

2

0,34

2

33,33

3

18
6

3,04
1,01

5
3

83,33

10

1,69

3

50,00

Colubridae

1
3

3

1

33,33

SAURIA
Gekkonidae
Gekkonidae
Gymnophthalmida
e

Hemidactylus agrius
Hemidactylus mabouia

Briba
Briba

Colobosauroides cearensis

Calango do
folhiço

1

3
3

4
2

1

4

1

7

5

50,00
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA
Gymnophthalmida
e
Gymnophthalmida
e
Polychrotidae
Sphaerodactylidae
Scincidae
Teiidae

LOCAL/FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME CIENTIFICO

POPULAR

Micrablapharus maximilliani

Calango

Vanzosaura rubricauda

Calango

ADA AID

2

Coleodactylus meridionalis
Brasiliscincus heathi

EE 1

EE 2

S

(SGA)

(CAU)

41

17

19

5

Tijubina

Ameivula ocellifera

Tijubina

Teiidae
Teiidae

Tupinambis teguixin

Teju

Salvator merianae

Teju

Tropiduridae

Tropidurus hispidus

Calango

2
25

23

4
43

39

Total de Indivíduos

26

39

Abundância (%)

4,39

6,59

5

33

86
153
14,5
3
25,84

2
8
17
8
10,5 42,1 89,4
Diversidade (%)
3
1
7
42,11
Fonte: Engesoftt, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014ª e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:

(%)

P F (%)

3

50,00

2

0,34

1

8

1,35

3

16,67
50,00

4
2

6
4

1,01
0,68

2
2

19

98

16,55

5

33,33
83,33

2

15
1

25,51

6

100,0
0

1

1

0,17

1

0,68

1

78

68

31,59

161

127

4
18
7
59
2

5
5
3

27,20

21,45

7

11

36,84

57,89

38
19

4
3

AB

13,01

1

35

NI

77

2
2

Teiidae

Espécies

CSP

2

Polychrus acutirostris

Ameiva ameiva

AII

ESTATÍSTICA

1

33,33

16,67
16,67
83,33
8,83

19
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ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 SGA = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 Cau = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) Refinaria (VERDE VIDA, 2014a).
P = parcelas, ni = Total de Indivíduos, sp = total de espécies, Ab = abundância, F = Frequência.
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7.2.9.4 Fauna – Condensado (Período Seco + Chuvoso)
O presente item versa sobre a condensação dos resultados obtidos nas duas campanhas de fauna
realizadas, visando retratar a implicações decorrentes da sazonalidade do clima da região sobre
a fauna. A campanha do período chuvoso foi realizada de abril a maio de 2016, enquanto que
a do período seco foi realizada de junho a julho de 2016, sempre considerando os mesmos locais
(transectos). Foram inventariados 269 espécies de Tetrápodes, das quais 75,84% são compostas
por aves (204 espécies), aparecendo com menor representatividade os anfíbios com 25 espécies
(9,29% de diversidade), os répteis com 21 espécies (7,81% de diversidade) e os mamíferos com
19 espécies (7,06% de diversidade), conforme pode ser visualizado na Tabela 87 e no Gráfico
43.
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Tabela 87 - Listagem da Biodiversidade dos Tetrápodas Inventariados nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários
- Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)
NÚMERO DE ESPÉCIES

DIVERSIDADE (RIQUEZA) (%)

PONTOS AMOSTRAIS
MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

MAMÍFEROS

AVES

REPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

ADAs TUP NELOG

1

18

2

2

23

5,26

8,82

9,52

8,00

8,55

AIDs TUP NELOG
AIIs TUP NELOG

6

96

8

5

115

31,58

47,06

38,10

20,00

11

126

17

15

169

57,89

61,76

80,95

60,00

42,75
62,83

3
12

33
152

3
13

4
12

43
189

15,79
63,16

16,18
74,51

14,29
61,90

16,00
48,00

15,99

AIIc TUP NELOG
CSPs

15

140

19

16

190

78,95

68,63

90,48

64,00

7

98

18

7

130

36,84

48,04

85,71

28,00

70,63
48,33

CSPc

11
8

114
69

14
21

15
6

154
104

57,89
42,11

55,88
33,82

66,67
100,00

60,00
24,00

57,25

8

95

16

6

125

42,11

46,57

76,19

24,00

6
5

73
96

19
19

1
9

99
129

31,58
26,32

35,78
47,06

90,48
90,48

4,00
36,00

46,47
36,80

40,79

45,34

67,06

32,67

ADAc TUP NELOG
AIDc TUP NELOG

EE 1s (SGA)
EE 1c (SGA)
EE 2s (Cau)
EE 2c (Cau)

Total de Espécies
19
204
21
25
269
Diversidade (riqueza) (%)
7,06
75,84
7,81
9,29
Média
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica I (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica II (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).

70,26

38,66

47,96
45,54
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Gráfico 43 - Diversidade (riqueza) da Fauna nos Períodos Seco e Chuvoso

A análise da capacidade adaptativa da fauna inventariada perante alterações no ambiente foi
efetuada através da classificação das diversas espécies de Tetrápodes quanto ao seu grau de
sinantropia, indicando assim quais espécies tem uma maior possibilidade em conviver com o
ser humano, tendo estas sido subdivididas em:
•

Aloantrópica - espécies da fauna silvestre que evitam ambientes alterados pelo homem,
preferindo os ambientes florestais;

•

Periantrópica - espécies da fauna que ocupam sistemas descaracterizados pela ação
humana, embora sua ocorrência não seja fortemente relacionada com a presença do
homem); e

•

Sinantrópica - representantes da fauna com alto grau de tolerância à atividade humana,
chegando até a apresentar expansão da sua população.

A Tabela 88 apresenta a classificação da fauna inventariada segundo o seu grau de sinantropia.
Observa-se o predomínio de espécies Aloantrópicas, que respondem por 86,25% do total de
espécies inventariadas. As espécies periantrópicas e sinantrópicas são bem menos expressivas
respondendo por apenas 11,15% e 2,6% do total, respectivamente. Os maiores índices de
sinantropismo foi constatado entre os mamíferos e os répteis, com estes grupos apresentando
5,26% e 4,76% das espécies inventariadas classificadas como sinantrópicas, respectivamente.
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Destaca-se a ocorrência de uma espécie da fauna sinantrópica nociva – a Columba livia (pombo
doméstico). A Tabela 89 apresenta a listagem das espécies faunísticas da área do estudo,
segundo o seu grau de sinantropia.
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Tabela 88 - Grau de Sinantropia dos Tetrápodas Inventariados nas Áreas de Influência do TUP NELOG nos Períodos Seco e Chuvoso
ESPÉCIES

%

ETIOLOGIA
MAMÍFERO AVES

REPTEIS ANFÍBIOS

TOTAL

MAMÍFERO

AVES

REPTEIS ANFÍBIOS

TOTAL

Aloantrópico

14

182

16

20

232

73,68

89,22

76,19

80,00

86,25

Periantrópico
Sinantrópico

04

18

04

04

30

21,05

8,82%

19,05

16,00

01

04

01

01

07

5,26

1,96

4,76

4,00

11,15
2,60

Total
19
204
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016.

21

25

269
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Tabela 89 - Listagem da Fauna Inventariada nos Períodos Seco e Chuvoso nas Áreas de
Influência do TUP NELOG, segundo o Grau de Sinantropia
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Tinamidae
Tinamidae

Crypturellus parvirostris
Crypturellus tataupa

Aloantrópico

Podicipedidae

Podilymbus podiceps

Podicipedidae
Fregatidae

Tachybaptus dominicus
Fregata magnificens

Aloantrópico

Suliformes
Ciconiformes

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

Ardeidae

Ardea alba

Aloantrópico
Periantrópico

Ciconiformes

Ardeidae
Ardeidae

Bubulcus ibis
Butorides striata

Aloantrópico

Ciconiformes
Ciconiformes

Ardeidae

Egretta thula

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

Periantrópico
Aloantrópico

Ciconiformes

Ardeidae
Cathartidae

Tigrisoma lineatum
Cathartes aura

Cathartiformes
Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes burrovianus

Cathartidae

Coragyps atratus

Anseriformes

Anatidae
Anatidae

Amazonetta brasiliensis
Anas bahamensis

Anatidae

Dendrocygna viduata

Accipitridae
Accipitridae

Accipiter bicolor
Buteo brachyurus

Aloantrópico

Accipitriformes
Accipitriformes

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

Accipitridae

Elanus leucurus

Aloantrópico
Aloantrópico

Accipitriformes

Accipitridae
Accipitridae

Gampsonyx swainsonii
Heterospizias meridionalis

Aloantrópico

Accipitriformes
Accipitriformes

Accipitridae

Rostrhamus sociabilis

Accipitridae

Rupornis magnirostris

Aloantrópico
Periantrópico

Falconiformes

Falconidae
Falconidae

Caracara plancus
Falco sparverius

Periantrópico

Falconidae

Mivalgo chimachima

Cracidae
Cracidae

Penelope jacucaca
Penelope superciliaris

Aloantrópico
Aloantrópico

Gruiformes
Gruiformes

Aramidae

Aramus guarauna

Rallidae

Aramides cajaneus

Gruiformes

Gallinula galeata
Neocrex erythrops

Aloantrópico

Gruiformes

Rallidae
Rallidae

Gruiformes

Rallidae

Porphyrula martinica

Aloantrópico

AVES
Tinamiformes
Tinamiformes
Podicipediformes
Podicipediformes
Suliformes

Ciconiformes

Cathartiformes

Anseriformes
Anseriformes
Accipitriformes
Accipitriformes

Accipitriformes

Falconiformes
Falconiformes
Galliformes
Galliformes

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
Sinantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Charadriiformes

Charadriidae
Charadriidae

Charadrius collaris
Charadrius semipalmatus

Aloantrópico

Charadriiformes
Charadriiformes

Charadriidae

Charadrius wilsonia

Charadriidae

Pluvialis squatarola

Aloantrópico
Aloantrópico

Charadriiformes

Charadriidae
Jacanidae

Vanellus chilensis
Jacana jacana

Periantrópico

Laridae

Chroicocephalus cirrocephalus

Laridae
Recurvirostridae

Leucophaeus atricilla
Himantopus mexicanus

Aloantrópico
Aloantrópico

Charadriiformes
Charadriiformes

Scolopacidae

Actitis macularius

Scolopacidae

Arenaria interpres

Charadriiformes

Scolopacidae
Scolopacidae

Calidris alba
Calidris minutilla

Aloantrópico

Charadriiformes
Charadriiformes

Scolopacidae

Calidris pusilla

Scolopacidae

Limnodromus griseus

Aloantrópico
Aloantrópico

Charadriiformes

Scolopacidae
Scolopacidae

Tringa flavipes
Tringa melanoleuca

Aloantrópico

Charadriiformes
Charadriiformes

Scolopacidae

Tringa semipalmata

Scolopacidae

Tringa solitaria

Aloantrópico
Aloantrópico

Charadriiformes

Sternidae
Sternidae

Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica

Sternidae

Sterna dougallii

Sternidae
Sternidae

Sterna hirundo
Sterna paradisaea

Aloantrópico

Charadriiformes
Charadriiformes

Sternidae

Sternula antillarum

Sternidae

Sternula superciliaris

Aloantrópico
Aloantrópico

Charadriiformes

Sternidae
Columbidae

Thalasseus maximus
Columba livia

Aloantrópico

Columbiformes
Columbiformes

Columbidae

Columbina minuta

Columbidae

Columbina passerina

Aloantrópico
Aloantrópico

Columbiformes

Columbidae
Columbidae

Columbina picui
Columbina squammata

Columbiformes
Columbiformes

Columbidae

Columbina talpacoti

Columbidae

Leptotila verreauxi

Psitaciformes

Psittacidae
Psittacidae

Amazona aestiva
Eupsittula cactorum

Psittacidae

Forpus xanthopterygius

Cuculidae
Cuculidae

Coccyzus euleri
Coccyzus melacoryphus

Charadriiformes

Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes

Charadriiformes

Charadriiformes

Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes
Charadriiformes

Columbiformes

Columbiformes

Psitaciformes
Psitaciformes
Cuculiformes
Cuculiformes

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Sinantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
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FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Cuculiformes

Cuculidae
Cuculidae

Crotophaga ani
Guira guira

Aloantrópico

Cuculiformes
Cuculiformes

Cuculidae

Piaya cayana

Cuculidae

Tapera naevia

Aloantrópico
Aloantrópico

Strigiformes

Strigidae
Strigidae

Athene cunicularia
Glaucidium brasilianum

Aloantrópico

Strigidae

Megascops choliba

Tytonidae
Caprimulgidae

Tyto furcata
Hydropsalis albicollis

Aloantrópico
Aloantrópico

Caprimulgiformes
Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Hydropsalis hirundinacea

Caprimulgidae

Hydropsalis parvula

Caprimulgiformes

Caprimulgidae
Nyctibiidae

Hydropsalis torquata
Nyctibius griseus

Aloantrópico

Apodidae

Tachornis squamata

Trochilidae

Amazilia frimbriata

Aloantrópico
Aloantrópico

Trochilidae
Trochilidae

Amazilia leucogaster
Chlorostilbon lucidus

Aloantrópico

Apodiformes
Apodiformes

Trochilidae

Chrysolampis mosquitus

Trochilidae

Eupetomena macroura

Aloantrópico
Aloantrópico

Apodiformes

Trochilidae
Trogonidae

Phaethornis pretrei
Trogon curucui

Alcedinidae

Chloroceryle amazona

Alcedinidae
Alcedinidae

Chloroceryle americana
Megaceryle torquata

Aloantrópico

Galbuliformes
Galbuliformes

Bucconidae

Nystalus maculatus

Galbulidae

Galbula ruficauda

Aloantrópico
Aloantrópico

Piciformes

Picidae
Picidae

Celeus ochraceus
Colaptes campestris

Aloantrópico

Piciformes
Piciformes

Picidae

Colaptes melanochloros

Picidae

Melanerpes candidus

Aloantrópico
Aloantrópico

Piciformes

Picidae
Picidae

Piculus chrysochloros
Picumnus limae

Aloantrópico

Picidae

Veniliornis passerinus

Dendrocolaptidae

Dendroplex picus

Aloantrópico
Aloantrópico

Dendrocolaptidae
Furnaridae

Lepidocolaptes angustirostris
Synallaxis albescens

Furnaridae

Synallaxis frontalis

Furnariidae
Furnariidae

Certhiaxis cinnamomeus
Furnarius figulus

Cuculiformes

Strigiformes
Strigiformes
Strigiformes
Caprimulgiformes

Nyctibiiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes
Apodiformes

Trogoniformes
Coraciformes
Coraciformes
Coraciformes

Piciformes

Piciformes
Piciformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
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FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Passeriformes

Thamnophilidae
Thamnophilidae

Dysithamnus mentalis
Formicivora grisea

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Thamnophilidae

Formicivora melanogaster

Thamnophilidae

Herpsilochmus atricapillus

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Thamnophilidae
Thamnophilidae

Herpsilochmus sellowi
Sakesphorus cristatus

Aloantrópico

Thamnophilidae

Taraba major

Thamnophilidae
Thamnophilidae

Thamnophilus capistratus
Thamnophilus doliatus

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus pelzelni

Pipridae

Neopelma pallescens

Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae

Arundinicola leucocephala
Camptostoma obsoletum

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae

Casiornis fuscus

Tyrannidae

Cnemotriccus fuscatus

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae

Elaenia chiriquensis
Elaenia cristata

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

Tyrannidae

Elaenia spectabils

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae

Empidonomus varius
Euscarthmus meloryphus

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

Tyrannidae
Tyrannidae

Machetornis rixosa
Megarynchus pitangua

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus ferox

Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus
Myiodynastes maculatus

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

Tyrannidae

Myiophobus fasciatus

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Tyrannidae
Tyrannidae

Myiozetetes similis
Phaeomyias murina

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

Periantrópico
Periantrópico

Passeriformes

Tyrannidae
Rhynchocyclidae

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae
Rhynchocyclidae

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico

Periantrópico
Tyrannus savana
Hemitriccus margaritaceiventer Aloantrópico
Aloantrópico
Hemitriccus striaticolis
Todirostrum cinereum
Tolmomyias flaviventris

Aloantrópico
Aloantrópico
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FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Passeriformes

Tityridae
Tityridae

Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus validus

Aloantrópico

Tityridae

Xenopsaris albinucha

Hirundinidae

Hirundo rustica

Aloantrópico
Aloantrópico

Hirundinidae
Hirundinidae

Progne chalybea
Progne tapera

Periantrópico

Hirundinidae

Tachycineta albiventer

Corvidae
Troglodydae

Cyanocorax cyanopogon
Cantorchilus longirostris

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Troglodydae

Troglodytes musculus

Mimidae

Mimus gilvus

Passeriformes

Mimidae
Polioptilidae

Mimus saturninos
Polioptila plumbea

Passeriformes
Passeriformes

Turdidae

Turdus amaurochalinus

Turdidae

Turdus leucomelas

Passeriformes

Turdidae
Motacillidae

Turdus rufiventris
Anthus lutescens

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Vireonidae

Hylophilus amaurocephalus

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Vireonidae
Icteridae

Vireo chivi
Agelaioides fringillarius

Icteridae

Chrysomus ruficapillus

Icteridae
Icteridae

Gnorimopsar chopi
Icterius pyrropterius

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Icteridae

Icterus jamacaii

Icteridae

Molothrus bonariensis

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Icteridae
Icteridae

Procacicus solitarius
Sturnela superciliares

Aloantrópico

Parulidae

Myiothlypis flaveola

Coerebidade

Coereba flaveola

Aloantrópico
Aloantrópico

Thraupidae
Thraupidae

Dacnis cayana
Euphonia chlorotica

Passeriformes
Passeriformes

Thraupidae

Nemosia pileata

Thraupidae

Schistochlamys melanopis

Passeriformes

Thraupidae
Thraupidae

Tangara palmarum
Tangara sayaca

Thraupidae

Thlypopsis sordida

Emberezidae
Emberezidae

Lanio pileatus
Paroaria dominicana

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Periantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Sinantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
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Passeriformes

Emberezidae
Emberezidae

Sicalis flaveola
Sicalis luteola

Aloantrópico

Passeriformes
Passeriformes

Emberezidae

Sporophila albogularis

Emberezidae

Sporophila bouvreuil

Aloantrópico
Aloantrópico

Passeriformes

Emberezidae
Emberezidae

Sporophila lineola
Sporophila nigricollis

Aloantrópico

Emberezidae

Volatinia jacarina

Emberizidae
Cardinalidae

Cyanoloxia brissonii
Saltatricula atricollis

Aloantrópico
Aloantrópico

Passerellidae

Ammodramus humeralis

Estrildidae

Estrilda astrild

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeridae
Passer domesticus
MAMÍFEROS

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Periantrópico
Sinantrópico

Canidae
Felidae

Cerdocyon thous
Leopardus tigrinus

Periantrópico

Felidae

Puma yagouaroundi

Procyonidae

Procyon cancrivorus

Aloantrópico
Aloantrópico

Cebidae
Dasypodidae

Callithrix jacchus
Euphractus sexcinctus

Periantrópico

Didelphidae

Didelphis albiventris

Didelphidae
Didelphidae

Gracilinanus agilis
Micoreus demerare

Periantrópico
Aloantrópico

Didelphimorpha
Rodentia

Didelphidae

Monodelphis domestica

Cricetidae

Cerradomys sp.

Rodentia

Cricetidae
Cricetidae

Necromys lasiurus
Necromys sp.

Aloantrópico

Cricetidae

Oligoryzomys sp.

Echimyidae

Makalata didelphoides

Aloantrópico
Aloantrópico

Caviidae
Phyllostomidae

Galea spixii
Carollia perspicillata

Periantrópico

Quiróptero
Quiróptero

Emballonuridae

Saccopteryx billineata

Sinantrópico
Aloantrópico

Anura

Bufonidae

Rhinella jimi

Sinantrópico

Anura

Bufonidae
Leiuperidae

Rhinella granulosa
Physalaemus albifrons

Periantrópico

Leiuperidae

Physalaemus cicada

Leiuperidae
Leptodactylidae

Physalaemus cuvieri
Leptodactylus macrostemum

Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Primata
Cingulata
Didelphimorpha
Didelphimorpha
Didelphimorpha

Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Quiróptero

Anura
Anura
Anura
Anura

Emballonuridae
Peropteryx macrotis
ANFÍBIOS

Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Anura

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Leptodactylus marmoratus
Leptodactylus mystaceus

Aloantrópico

Anura
Anura

Leptodactylidae

Leptodactylus pustulatus

Leptodactylidae

Leptodactylus troglodytes

Aloantrópico
Aloantrópico

Anura

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Leptodactylus vastus
Leptodactylus fuscus

Periantrópico

Leptodactylidae

Odontophrynus sp.

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Pleurodema diplolister
Proceratophrys caramaschi

Aloantrópico
Aloantrópico

Anura
Anura

Leptodactylidae

Pseudopaludicola saltica

Leptodactylidae

Pseudopaludicola sp.

Anura

Microhylidae
Microhylidae

Elachistocleis cesarii
Elachistocleis ovalis

Aloantrópico

Anura
Anura

Microhylidae

Elachistocleis sp.

Hylidae

Dendropsophus nanus

Aloantrópico
Aloantrópico

Anura

Hylidae
Hylidae

Dendropsophus microcephalus
Scinax x-signatus

Hylidae

Hypsiboas raniceps

Hylidae

Phyllomedusa nordestina

Anura

Anura
Anura
Anura
Anura

Anura

Anura
Anura
Anura

Aloantrópico

Periantrópico

Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
Aloantrópico

REPTÉIS
Amphisbaenidae
Boidae

Amphisbaena polystegum
Boa constrictor

Periantrópico

Colubridae

Tantilla melanocephala

Dipsadidae

Oxyrhopus trigeminus

Aloantrópico
Aloantrópico

Dipsadidae
Dipsadidae

Philodryas olfersii
Taeniophallus occipitalis

Aloantrópico

Elapidae

Micrurus ibiboboca

Typhlopidae

Typhlops sp.

Aloantrópico
Aloantrópico

Gekkonidae
Gekkonidae

Hemidactylus agrius
Hemidactylus mabouia

Periantrópico

Sauria
Sauria

Gymnophthalmidae

Colobosauroides cearensis

Gymnophthalmidae

Micrablapharus maximilliani

Aloantrópico
Aloantrópico

Sauria

Gymnophthalmidae
Polychrotidae

Vanzosaura rubricauda
Polychrus acutirostris

Aloantrópico

Sphaerodactylidae

Coleodactylus meridionalis

Scincidae
Teiidae

Brasiliscincus heathi
Ameiva ameiva

Aloantrópico
Aloantrópico

Teiidae

Ameivula ocellifera

Teiidae

Tupinambis teguixin

Amphisbanea
Ophidia
Ophidia
Ophidia
Ophidia
Ophidia
Ophidia
Ophidia
Sauria
Sauria

Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria
Sauria

Aloantrópico

Aloantrópico

Periantrópico

Aloantrópico

Aloantrópico
Periantrópico
Aloantrópico
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ORDEM
Sauria

FAMÍLIA

Teiidae
Sauria
Tropiduridae
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016

ESPÉCIES

ETIOLOGIA

Salvator merianae
Tropidurus hispidus

Aloantrópico
Sinantrópico

➢ Mastofauna
A condensação dos dados pertinentes as duas campanhas de fauna (períodos seco e chuvoso)
resultou na seguinte configuração para a mastofauna. Foram inventariadas ao todo 19 espécies
de mamíferos distribuídos em 11 famílias. Os mamíferos de médio e grande porte estão
representados por apenas quatro espécies, a saber: Cerdocyon thous (raposa), Leopardus
tigrinus (jaguatirica), Puma yagouaroundi (gato do mato) e Procyon crancrivorous (guaxinim).
Outras 12 espécies são compostas por pequenos mamíferos distribuídos pelas famílias
Didelphidae Cricetidae, Dasypodidae, Cebidae, Echimyidae e Caviidae, com destaque para as
seguintes espécies por apresentarem maior abundância: Didelphis albiventris (cassaco),
Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Callithrix jacchus (sagui), Galea spixii (preá), Monodelphis
domestica (catita) e Gracilinanus agilis (cuíca), entre outras. Constatou-se, ainda, a apresença
na região de três espécies de mamíferos alados (morcegos) distribuídos em duas famílias.
A maior diversidade de mamíferos coube a Área de Influência Indireta do TUP NELOG
(período chuvoso), com 15 espécies (78,95%), seguida pela sua Área de Influência Direta
(período chuvoso) com 12 espéciés (63,16%). Já os menores níveis de diversidade são
apresentados pela ADA do TUP NELOG, com apenas 1 (uma) espécie (5,26%) durante o
período seco, elevando-se para 3 espécies (15,79%), no período chuvoso. A Tabela 90 apresenta
a listagem da mastofauna inventariada na área do estudo durante os períodos seco e chuvoso,
bem como aquela obtida nos registros bibliográficos consultados.
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Tabela 90 - Listagem da Mastofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários Períodos Seco (s) e
Chuvoso (c)
IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME

POPULA

AD

AI AII AD

AI

CIENTIFICO

R

AS

DS

DC

S

AC

AII CS
C

PS

ESTATÍSTICA

CS

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

N

AB

PC

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

I

(%)

P

F
(%)

CARNIVORA
Canidae
Felidae
Felidae
Procyonid
ae

Cerdocyon
thous
Leopardus
tigrinus
Puma
yagouaroundi
Procyon
cancrivorus

Raposa

4

Jaguatirica

Callithrix
jacchus

Sagui

Dasypodid
ae

Euphractus
sexcinctus

Tatu-Peba

2

4

Guaxinim

Cebidae

5

5

5

5

6

1

3

7

6

2

5

19

15

4

9

3

2

3

2

3

1

2

1

3
1
PRIMATA

19

2

1

1

8
CINGULATA
12

1

2

3

7

5

3

1 91,6
91 17,01 1 7
58,3
16 2,99 7 3
16,6
3 0,56 2 7
58,3
16 2,99 7 3

26 4,86

33,3
4 3

40 7,48

75,0
9 0

DIDELPHIMORPHA
Didelphida
e
Didelphida
e

Didelphis
albiventris

Cassaco

Gracilinanus
agilis

Cuíca

18
2

3

1

4

11

31

20

2

5

1

3

31

18

57

25

21
1 83,3
6 40,37 0 3
50,0
16 2,99 6 0

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

354

IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA
Didelphida
e
Didelphida
e

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME

POPULA

AD

AI AII AD

AI

CIENTIFICO

R

AS

DS

DC

S

AC

Micoreus
demerare
Monodelphis
domestica

AII CS
C

PS

CS

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

N

AB

PC

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

I

(%)

4
Catita

2

3

Cricetidae Cerradomys sp.

2

Cricetidae

Necromys
lasiurus

Cricetidae

Necromys sp.

Cricetidae

Oligoryzomys
sp.

Echimyida
e

Makalata
didelphoides

Caviidae

Galea spixii

Preá

Phyllosto
midae
Emballonu
ridae

Carollia
perspicillata

Morcego

Saccopteryx
billineata

Morcego

6
5
6
RODENTIA
5

1
1

1

1

4

1

5

1

25 4,67

1

4
1

7

1

1

1

2

6

ESTATÍSTICA

1
1

5
8
QUIROPTERO

2

2

2

0,93

8

1,50

4

0,75

5

0,93

2

0,37

4

0,75

26 4,86

3

3

0,56

3

12 2,24

P

F
(%)

16,6
2 7
66,6
8 7
25,0
3 0
25,0
3 0
16,6
2 7
16,6
2 7
25,0
3 0
33,3
4 3

1 8,33
41,6
5 7
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IDENTIFICAÇÃO

FAMÍLIA
Emballonu
ridae

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME

POPULA

AD

AI AII AD

AI

CIENTIFICO

R

AS

DS

DC

Peropteryx
macrotis

Morcegodo-rio

Total de Indivíduos

3
1

S

5

AC

3

AII CS
C

PS

ESTATÍSTICA

CS

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

N

AB

PC

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

I

(%)

6

24 60
5
41 84 59 60
56
4,4 11,
15, 11, 11,2
Abundância (%)
0,19 9
21 0,93 7,66 70 03
1
10,47
Espécies
1
6
11
3
12 15
7
11
8
31, 57, 15,7 63,1 78, 36, 57,8
Diversidade (%)
5,26 58 89
9
6
95 84
9
42,11
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016 e VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).

35

76

34

6,54
8

14,21
6

6,36
5

42,11

31,58

26,32

17 3,18
53
5
1

P

F
(%)

33,3
4 3
9
3 7,75

19
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A maior abundância foi observada na Área de Influência Indireta do TUP NELOG (período
chuvoso) com 84 indivíduos (15,7%), seguida pela área da Estação Ecológica do Pecém 2
(Caucaia) com 76 indivíduos (14,21%). Ressalta-se que, a referida UC localiza-se vizinha a
ADA do TUP NELOG. Já as menores abundâncias são verificadas na ADA do TUP NELOG
nas duas estações climáticas, onde o número de indivíduos inventariados oscilou entre 1 e 5.
Na ADA do TUP NELOG, durante o período seco, foi observada apenas uma espécie de
mamífero (Saccopteryx billineata - morcego), enquanto que no período chuvoso foram vistas 3
espécies (Cerdocyon thous, Didelphis albiventris e Saccopteryx billineata), demonstrando a
pouca atividade da mastofauna nessa região.
➢ Avifauna
No levantamento da avifauna da área do estudo efetuado durante o período seco (junho a
julho/2016) foram inventariadas 158 espécies de aves, tendo este número se elevado para 194
espécies no levantamento executado durante o período chuvoso (abril a maio/2016). Esse
incremento de 36 espécies, pode ser atribuído sobretudo ao acréscimo proporcionado pelas aves
migratórias, que anualmente visitam o litoral do Pecém no período de novembro a abril. A
Tabela 91 apresenta a listagem da avifauna inventariada na área do estudo durante os períodos
seco e chuvoso, bem como aquela obtida nos registros bibliográficos consultados.
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Tabela 91 - Avifauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros de Fontes Secundárias - Períodos Seco (s) e
Chuvoso (c)
IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL
IA

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME
ESPÉCIES

POPULAR

AD

AID

AII

AD

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

P EE 2C

AS

S

S

AC

C

C

S

C

SGA

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

CAU

AB

F

NI

(%)

P

(%)

TINAMIFORMES
Tinamidae

Crypturellus
parvirostris

Nambuzinha-do-pévermelho

5

4

1

10

0,11

3

18,7
5

Tinamidae

Crypturellus tataupa

Nambu-de-pé-roxo

2

1

2

5

0,05

3

18,7
5

7

0,08

2

12,5
0

3

0,03

2

12,5
0

12

0,13

5

31,2
5

1

0,01

1

6,25

PODICIPEDIFORMES
Podicipedid
ae
Podilymbus podiceps
Podicipedid
ae

Tachybaptus
dominicus

Mergulhão-cinzento

2

Mergulhãozinho

2

5

1
SULIFORMES

Fregatidae

Fregata magnificens

Guarapirá

Phalacrocor
acidae

Phalacrocorax
brasilianus

Pato-mergulhão

2

1

3

5

1

1

CICONIFORMES
5

7

8

11

3

75

1,22

7

43,7
5

8

0,09

2

12,5
0

10

0,11

4

25,0
0

Ardeidae

Ardea alba

Garça-branca

Ardeidae

Bubulcus ibis

Garça-boiadeira

Ardeidae

Butorides striata

Soco-azul

2

4

2

2

Ardeidae

Egretta thula

Garça-pequena

5

9

14

6

3

37

0,40

5

31,2
5

Ardeidae

Nycticorax
nycticorax

Tamatião

1

1

2

4

0,04

3

18,7
5

2

3

11
2

6
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Ardeidae

Tigrisoma lineatum

socó-boi

AD
AS

AID

AII

S

S

2

3

AD
AC

AID

AII

C

C

2

5

CSP
S

CSP
C

EE 1S
SGA

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

AB

P EE 2C
CAU

F

NI

(%)

P

(%)

12

0,13

4

25,0
0

CATHARTIFORMES
Cathartidae

Cathartes aura

Urubu-caçador

Cathartidae

Cathartes
burrovianus

Urubu-cabeçaamarela

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-preto

Anatidae

Amazonetta
brasiliensis

pé-vermelho

Anatidae

Anas bahamensis

Pato-do-queixobranco

Anatidae

Dendrocygna
viduata

Marreca-viuvinha

4

7

9

6

8

2
6

11

18

4

7

12

16

21

8

4

28

19

4

8

1

2

15
7

1,71

16

100,
00

5

13

18

2

2

16

20

3

13

1

1

96

1,04

12

75,0
0

19

11

12

8

10

31

31

22

16

2

2

21
0

2,28

16

100,
00

2

0,02

1

6,25

ANSERIFORMES
2
1
3

11

5

2
16

5

5

3

13
2

11

1

16

0,17

3

18,7
5

62

0,67

10

62,5
0

3

0,03

2

12,5
0

4

0,04

3

18,7
5

3

0,03

2

12,5
0

11

0,12

6

37,5
0

1

0,01

1

6,25

6

0,07

4

25,0
0

ACCIPITRIFORMES
Accipitrida
e

Accipiter bicolor

Accipitrida
e

Buteo brachyurus

Accipitrida
e

Chondrohierax
uncinatus

Gavião

Accipitrida
e

Elanus leucurus

Gavião-branco

Accipitrida
e

Gampsonyx
swainsonii

gaviãozinho

Accipitrida
e

Heterospizias
meridionalis

Gavião-vermelho

Gavião-bombacha

2
1

1
2

1
1

2

1

4

1

1

2
2

1
3

1

1

1
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Accipitrida
e

Rostrhamus
sociabilis

Accipitrida
e

Rupornis
magnirostris

AD
AS

AID

AII

S

S

Caramujeiro

3

3

Gavião-da-mata

1

1

AD
AC

AID

AII

CSP

CSP

C

C

S

C

4

6

5

7

8

13

EE 1S
SGA

4

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

AB

P EE 2C
CAU

F

NI

(%)

P

(%)

28

0,30

6

37,5
0

4

4

2

2

1

3

2

45

0,49

12

75,0
0

10

7

9

5

3

3

1

12
2

1,33

16

100,
00

2

0,02

1

6,25

10

0,11

6

37,5
0

FALCONIFORMES
Falconidae

Caracara plancus

Carcará

5

9

17

7

9

21

12

2

Falconidae

Falco sparverius

Quiri-quiri

2

Falconidae

Mivalgo chimachima

Gavião-pinhe

2

2

3

2

1

1

1

GALLIFORMES
Cracidae

Penelope jacucaca

Jacu-verdadeiro

4

4

6

7

7

3

2

Cracidae

Penelope
superciliaris

Jacu-pequeno

2

2

2

5

9

7

7

2

5

2

4

44

0,48

10

62,5
0

3

4

4

47

0,51

11

68,7
5

26

0,28

6

37,5
0

70

0,76

13

81,2
5

40

0,43

6

37,5
0

2

0,02

1

6,25

22

0,24

4

25,0
0

GRUIFORMES
Aramidae

Aramus guarauna

Carão

1

Rallidae

Aramides cajaneus

Sericoia

2

Rallidae

Gallinula galeata

Galinha-d'água

3

Rallidae

Neocrex erythrops

Pai-luís

Rallidae

Porphyrula
martinica

Frango-d’água-azul

1

2

10

11

6

3

7

11

4

5

5

8

3

16

1
1

2

7

7

5

9

6

2
3

4

5

10
CHARADRIIFORMES

Charadriida
e

Charadrius collaris

Maçarico-de-colar

Charadriida
e

Charadrius
semipalmatus

Maçarico

7

15

22

9

18

31

5

8

7

2

7

11

5

12
7

1,38

10

62,5
0

4

2

1

27

0,29

6

37,5
0
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Charadriida
e

Charadrius wilsonia

Charadriida
e

AD
AS

AID

S

AD

AID

AII

CSP

SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C

(%)

P

(%)

0,16

3

18,7
5

Pluvialis squatarola

batuiruçu-de-axilapreta

1

3

2

6

0,07

3

18,7
5

Charadriida
e

Vanellus chilensis

Té-téu

9

17

19

10

15

12
8

1,39

13

81,2
5

Jacanidae

Jacana jacana

Jaçanã

14

21

6

15

89

0,97

8

50,0
0

Laridae

Chroicocephalus
cirrocephalus

gaivota-de-cabeçacinza

3

4

7

0,08

2

12,5
0

Laridae

Leucophaeus
atricilla

gaivota-alegre

2

3

5

0,05

2

12,5
0

Recurvirost
ridae

Himantopus
mexicanus

pernilongo-de-costasnegras

2

5

7

0,08

2

12,5
0

Scolopacida
e

Actitis macularius

maçarico-pintado

6

9

9

24

0,26

3

18,7
5

Scolopacida
e

Arenaria interpres

vira-pedras

1

3

7

11

0,12

3

18,7
5

Scolopacida
e

Calidris alba

maçarico-branco

6

3

7

16

0,17

3

18,7
5

Scolopacida
e

Calidris minutilla

maçariquinho

2

4

5

11

0,12

3

18,7
5

Scolopacida
e

Calidris pusilla

maçarico-rasteirinho

9

11

27

47

0,51

3

18,7
5

Scolopacida
e

Limnodromus
griseus

maçarico-de-costasbrancas

4

11

15

0,16

2

12,5
0

Scolopacida
e

Tringa flavipes

Maçarico

5

8

8

21

0,23

3

18,7
5

Scolopacida
e

Tringa melanoleuca

Maçarico

2

9

3

14

0,15

3

18,7
5

16

2

5

CAU

F

NI

15

9

SGA

AB

P EE 2C

8

3

CAU

P EE 1S

5

3

CAU

EE 2C

2

18

SGA

EE 2S

batuíra-bicuda

8

SGA

EE 1C

C

12

C

EE 1S

C

9

S

CSP

AC

5

S

AII

1
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Scolopacida
e

Tringa semipalmata

Scolopacida
e

AD

S

AII
S

AD
AC

AID

AII

CSP
S

CSP
C

EE 1S
SGA

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

AB

P EE 2C

(%)

P

(%)

17

0,18

2

12,5
0

12

0,13

4

25,0
0

C

maçarico-de-asabranca

6

11

Tringa solitaria

Maçarico

3

4

trinta-réis-negro
trinta-réis-de-bicopreto

1

1

0,01

1

6,25

Sternidae

Chlidonias niger
Gelochelidon
nilotica

3

3

0,03

1

6,25

Sternidae

Sterna dougallii

trinta-réis-róseo

4

4

0,04

1

6,25

Sternidae

Sterna hirundo

trinta-réis-boreal

3

2

5

0,05

2

12,5
0

Sternidae

Sterna paradisaea

trinta-réis-ártico

2

4

6

0,07

2

12,5
0

Sternidae

Trinta-réis

2

7

0,08

2

12,5
0

Sternidae

Sternula antillarum
Sternula
superciliaris

trinta-réis-anão

6

0,07

1

6,25

Sternidae

Thalasseus maximus

trinta-réis-real

1

0,01

1

6,25

45

0,49

6

37,5
0

2

53

0,58

7

43,7
5

6

68

0,74

13

81,2
5

3

23
7

2,58

15

93,7
5

98

1,06

11

68,7
5

24
4

2,65

16

100,
00

2

CAU

F

NI

C

Sternidae

AS

AID

3

5
6

1
COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

pombo-doméstico

Columbidae

Columbina minuta

Rolinha-pequena

Columbidae Columbina passerina

2

7

11

3

6

16
5

27

5

10

2

2

10

1

2

3

3

6

7

Rolinha-da-praia

3

11

2

5

9

2

3

1

5

8

50

58

22

26

3

19

18

18

1

3

7

20

9

7

17

19

5

2

6

3

8

12

50

27

54

30

12

15

7

1

4

Columbidae

Columbina picui

Rola-branca

Columbidae

Columbina
squammata

Rola-cascavel

Columbidae

Columbina talpacoti

Rola-caldo-de-feijão

2

4

11

3

4
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Columbidae

Leptotila verreauxi

Juriti-do-sertão

AD
AS

AID

AII

S

S

3

6

AD
AC

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

AB

P EE 2C

F

C

C

S

C

SGA

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

CAU

NI

(%)

P

(%)

2

8

24

7

3

14

4

7

3

1

3

5

90

0,98

14

87,5
0

8

0,09

2

12,5
0

PSITACIFORMES
Psittacidae

Amazona aestiva

Papagaio

5

Psittacidae

Eupsittula cactorum

Periquito

7

Psittacidae

Forpus
xanthopterygius

Papacú

5

7

5

14

8

7

4

6

3

5

3

8

6

3

3

5

6

1

3

61

0,66

10

62,5
0

3

1

1

50

0,54

12

75,0
0

6

0,07

5

31,2
5

19

0,21

8

50,0
0

17
8

1,93

12

75,0
0

5

12
9

1,40

12

75,0
0

2

30

0,33

10

62,5
0

9

0,10

3

18,7
5

48

0,52

6

37,5
0

CUCULIFORMES
Cuculidae

Coccyzus euleri

Papa-lagarta-debarriga-branca

1

1

Cuculidae

Coccyzus
melacoryphus

Papa-lagarta

2

1

1

Cuculidae

Crotophaga ani

Anum-preto

3

6

7

13

37

17

Cuculidae

Guira guira

Anum-branco

4

7

5

15

25

12

Cuculidae

Piaya cayana

Alma-de-gato

2

5

2

3

Cuculidae

Tapera naevia

saci

2

4

2

1

3

3

2

1
1

2
27

1

2

7

6

8

25

8

18

12

1

6
18

1

4

29

1

STRIGIFORMES
Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

3

7

11

5

9

13

Strigidae

Glaucidium
brasilianum

Caburezinho

2

2

1

8

2

1

3

1

3

Strigidae

Megascops choliba

Coruja-com-orelhas

2

3

3

3

2

1

2

3

2

5
3

1
1

2

29

0,32

11

68,7
5

27

0,29

12

75,0
0
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Tytonidae

Tyto furcata

coruja-da-igreja

AD
AS

AID

AII

S

S

2

6

AD
AC

AID

AII

C

C

2

5

CSP
S

CSP
C

EE 1S
SGA

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

AB

P EE 2C

F

NI

(%)

P

(%)

15

0,16

4

25,0
0

1

71

0,77

13

81,2
5

1

12

0,13

8

50,0
0

2

6

0,07

2

12,5
0

13

0,14

8

50,0
0

CAU

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgi
dae

Hydropsalis
albicollis

Curiango

3

4

2

2

Caprimulgi
dae

Hydropsalis
hirundinacea

Bacurauzinho-dacaatinga

1

2

1

1

Caprimulgi
dae

Hydropsalis parvula

Bacurau

Caprimulgi
dae

Hydropsalis torquata

Bacurau-de-cauda-detesoura

13

14

5

12

4

7

3

1

2

2

2

4
2

1

2

2

2

2

1

1

NYCTIBIIFORMES
Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Mãe-da-lua

1

1

2

2

6

4

2

3

21

0,23

8

50,0
0

5

1

66

0,72

11

68,7
5

1

1

23

0,25

10

62,5
0

2

3

0,03

2

12,5
0

12

0,13

4

25,0
0

2

0,02

1

6,25

18

0,20

8

50,0
0

9

0,10

5

31,2
5

APODIFORMES
Apodidae

Tachornis squamata

Andorinha-de-caudatesoura

Trochilidae

Amazilia frimbriata

Beija-flor

Trochilidae

Amazilia leucogaster

Beija-flor-barrigabranca

Trochilidae

Chlorostilbon
lucidus
Chrysolampis
mosquitus

beija-flor-vermelho

Trochilidae

Eupetomena
macroura

Beija-flor-tesoura

Trochilidae

Phaethornis pretrei

Beija-flor rabobranco-acanelado

Trochilidae

2

3

2

5

11

1

3

7

2

8

14

5

1

8

7
1

1

Beija-flor

2

1

4

5

2
2

3

2

2

4

2

2

1

2

1

2

1

3

1

TROGONIFORMES
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Trogonidae

Trogon curucui

Dorminhoco

AD
AS

AID

AII

AD

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

S

S

AC

C

C

S

C

SGA

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

3

4

1

5

9

16

8

9

10

10

6

9

6

7

AB

P EE 2C
CAU

F

NI

(%)

P

(%)

10
3

1,12

14

87,5
0

8

0,09

4

25,0
0

4

0,04

2

12,5
0

7

0,08

3

18,7
5

CORACIFORMES
Alcedinidae

Chloroceryle
amazona

Pescador

2

2

Alcedinidae

Chloroceryle
americana

martim-pescadorpequeno

2

2

Alcedinidae Megaceryle torquata

Pescador-grande

3

1

1

4

2

GALBULIFORMES
Bucconidae

Nystalus maculatus

Bico-de-latão

2

3

3

7

9

8

6

9

4

7

4

4

4

3

73

0,79

14

87,5
0

Galbulidae

Galbula ruficauda

Ariramba-da-mata

3

2

3

4

7

9

5

17

10

1

2

1

3

5

72

0,78

14

87,5
0

1

3

1

1

2

3

1

25

0,27

13

81,2
5

1

2

7

0,08

5

31,2
5

1

2

2

13

0,14

8

50,0
0

6

4

1

53

0,58

11

68,7
5

0,03

2

12,5
0

PICIFORMES
Picidae

Celeus ochraceus

Pica-pau-de-topeteamarelo

1

1

1

Picidae

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

2

1

1

Picidae

Colaptes
melanochloros

Pica-pau-pedrês

1

1

2

2

2

Picidae

Melanerpes candidus

Pica-pau-branco

4

5

4

10

11

Picidae

Piculus
chrysochloros

pica-pau-douradoescuro

2

1

3

3

3

11
7

1,27

14

87,5
0

2

11
3

1,23

12

75,0
0

Picidae

Picumnus limae

Picidae

Veniliornis
passerinus

Picapauzinho
Picapauzinho-oliva

3

3
2

4
3

4

1

6
7

5

20
20

4

8
9

2

14
16

11
19

17
19

9

3

9

11

1
1

9

PASSERIFORMES
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Dendrocola
ptidae

Dendroplex picus

Dendrocola
ptidae

AD
AS

AID

AII

S

S

Arapaçu

2

Lepidocolaptes
angustirostris

Arapaçu

Furnaridae

Synallaxis albescens

Furnaridae

AD
AC

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

AB

P EE 2C

F

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

CAU

NI

6

5

3

2

1

4

2

43

0,47

12

75,0
0

1

18

0,20

8

50,0
0

16

0,17

5

31,2
5

14

0,15

6

37,5
0

5

20

0,22

4

25,0
0

3

9

0,10

4

25,0
0

13

0,14

4

25,0
0

C

C

3

4

7

1

4

2

5

2

Ui-pi

3

4

4

3

2

Synallaxis frontalis

Crispim

2

2

5

2

Furnariidae

Certhiaxis
cinnamomeus

curutié

6

5

4

Furnariidae

Furnarius figulus

João-de-barro

2

2

2

Thamnophil
idae

Dysithamnus
mentalis

Chorozinha

Thamnophil
idae

Formicivora grisea

Papa-formigas

Thamnophil
idae

Formicivora
melanogaster

Papa-formigas

2

4

3

Thamnophil
idae

Herpsilochmus
atricapillus

chorozinho-dechapéu-preto

2

2

Thamnophil
idae

Herpsilochmus
sellowi

chorozinho-dacaatinga

1

Thamnophil
idae

Sakesphorus
cristatus

Choro-prateado

2

Thamnophil
idae

Taraba major

Choro-grande

Thamnophil
idae

Thamnophilus
capistratus

Choro-barrada

Thamnophil
idae

Thamnophilus
doliatus

Choro-barrada

3

S

C

SGA

4

2

1

1

6

2

2

2

(%)

P

(%)

3

3

50

0,54

12

75,0
0

4

7

32

0,35

10

62,5
0

3

7

0,08

3

18,7
5

2

3

6

0,07

3

18,7
5

5

3

3

18

0,20

6

37,5
0

3

6

5

7

4

8

6

14

3

5

4

4

6

9

6

2

1

2

3

2

7

1

1

2

3

7

8

6

12

8

5

3

6

1

4

81

0,88

14

87,5
0

17

27

15

14

16

17

36

4

2

3

18
3

1,99

14

87,5
0

6

0,07

2

12,5
0

5

1
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Thamnophil
idae

Thamnophilus
pelzelni

Pipridae

AD
AS

AID

AII

AD

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

AB

P EE 2C

F

C

C

S

C

SGA

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

CAU

NI

4

6

8

15

10

19

10

33

4

10

4

17

1

14
4

1,56

14

87,5
0

2

8

3

1

3

2

4

1

25

0,27

9

56,2
5

3

4

4

2

13

0,14

4

25,0
0

25

0,27

7

43,7
5

5

0,05

2

12,5
0

S

S

AC

Chorozinha

3

Neopelma pallescens

Fruxu-do-sertão

Tyrannidae

Arundinicola
leucocephala

Freirinha

Tyrannidae

Camptostoma
obsoletum

João-bobo

Tyrannidae

Casiornis fuscus

Caneleiro-enxofre

2

3

Tyrannidae

Cnemotriccus
fuscatus

Papa-moscas

2

4

Tyrannidae

Elaenia chiriquensis

Chibum

Tyrannidae

Elaenia cristata

Topetudo

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

Guaracava-debarriga-amarela

Tyrannidae

Elaenia spectabils

guaracava-grande

2

1

2

2

Tyrannidae

Empidonomus varius

peitica

3

4

5

6

Tyrannidae

Euscarthmus
meloryphus

Mosqueteiro-castanho

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

Lavandeira-de-carariscada

2

Tyrannidae

Machetornis rixosa

Bem-ti-vi-do-gado

2

Tyrannidae

Megarynchus
pitangua

Bem-ti-vi-do-bicochato

4

6

1

3

14

4

15

2

5

3

3

3

2

3

65

0,71

12

75,0
0

3

4

8

0,09

3

18,7
5

2

25

0,27

10

62,5
0

1

72

0,78

10

62,5
0

39

0,42

10

62,5
0

45

0,49

10

62,5
0

6

59

0,64

5

31,2
5

3

5

27

0,29

7

43,7
5

32

0,35

9

56,2
5

47

0,51

12

75,0
0

2

7

2

2

1

3

1

30

13

1

10

2

6

3

7

15

1

6

1

2

8

1

5

1

5

25

3

7

1

6

4

5

6

4

1

6

2

2

14

8

1

6

2

2

2

10

5

6

16

3

(%)

1

6

2

2

P

6

2

1
2

(%)

1

6

3

3

1
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME
AD

AID

AII

AD

AID

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Tyrannidae

Myiarchus ferox

Tiotoim

Tyrannidae

Myiarchus swainsoni

Tiou

2

Tyrannidae

Myiarchus
tyrannulus

Maria-cavaleira

3

Tyrannidae

Myiodynastes
maculatus

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

bem-te-vi-rajado
guaracava-de-cristaalaranjada

Tyrannidae

Myiophobus
fasciatus

filipe

Tyrannidae

Myiozetetes similis

bentivizinho

Tyrannidae

Phaeomyias murina

Bentivizinhocarrapateiro

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

Bem-ti-vi-verdadeiro

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

Siriri

Tyrannidae

Tyrannus savana

Tesoura

Rhynchocy
clidae

Hemitriccus
margaritaceiventer

Sebinho-do-camurça

Rhynchocy
clidae

Hemitriccus
striaticolis

Sibitinho

Rhynchocy
clidae

Todirostrum
cinereum

Sibite-relógio

2

4

Rhynchocy
clidae

Tolmomyias
flaviventris

Mosqueteiro

2

5

AS

S

S

2

3

AC

2

4

7

CSP

CSP

EE 1S

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

AB

P EE 2C

F

(%)

P

(%)

15

0,16

6

37,5
0

7

0,08

3

18,7
5

29

0,32

10

62,5
0

2

4

0,04

2

12,5
0

2

2

0,02

1

6,25

2

3

5

0,05

2

12,5
0

4

11

25

16

4

5

7

10
6

1,15

12

75,0
0

3

5

2

3

4

2

4

32

0,35

9

56,2
5

C

C

S

C

SGA

SGA

2

3

2

CAU

CAU

SGA

CAU

3

5

3

SGA

CAU

3
2
2

2

3

15

3
1

4

6
6

3

1
3

7

2

7

15

68

28

20

11

8

16

8

3

36

28

26
3

2,86

16

100,
00

14

5

9

18

23

50

7

24

7

9

2

2

5

6

18
1

1,97

14

87,5
0

14

0,15

3

18,7
5

3
1

EE 1C

NI

2

5

AII

4

2

6

5

5

3
5

3

1

1

1

18

0,20

8

50,0
0

2

1

3

5

14

0,15

5

31,2
5

2

7

4

7

8

10

8

10

1

2

70

0,76

13

81,2
5

32

23

29

27

26

24

30

5

20

9

23
2

2,52

12

75,0
0
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

NOME

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Tityridae

Pachyramphus
polychopterus

AD
AS

AID

AII

S

S

Bico-grosso

4

Caneleiro-de-chapéupreto

3

Tityridae

Pachyramphus
validus
Xenopsaris
albinucha

Hirundinida
e

Hirundo rustica

Andorinha-do-peitovermelho

Hirundinida
e

Progne chalybea

Andorinha-dasigrejas

Hirundinida
e

Progne tapera

Andorinha-do-campo

Hirundinida
e

Tachycineta
albiventer

Andorinha-do-rio

4

Corvidae

Cyanocorax
cyanopogon

Cã-cão

Troglodyda
e

Cantorchilus
longirostris

Garrincha

Troglodyda
e

Troglodytes
musculus

Richinó

Mimidae

Mimus gilvus

Sabiá-da-praia

Mimidae

Mimus saturninos

sabiá-do-campo

Tityridae

ESTATÍSTICA

AD
AC

AID

Polioptila plumbea

Sibite-da-quebrada

Turdidae

Turdus
amaurochalinus

Sabiá-bico-de-osso

Turdidae

Turdus leucomelas

Sabiá-da-mata

Turdidae

Turdus rufiventris

Sabiá-congá

CSP
S

CSP
C

EE 1S
SGA

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

CAU

5

F

NI

(%)

P

(%)

35

0,38

5

31,2
5

C

5

6

13

4

6

5

18

0,20

4

25,0
0

2

2

0,02

1

6,25

1

0,01

1

6,25

46

0,50

7

43,7
5

17

0,18

3

18,7
5

1

37

0,40

9

56,2
5

7

1
3

AB

P EE 2C

C

Tijerila

Polioptilida
e

AII

8

8
3

6

9

7

5

9

8

4

7

6

4

8

11

4

8

11

17

12

16

13

4

15

2

6

1

12
8

1,39

14

87,5
0

4

5

7

13

10

20

8

24

7

6

3

3

5

5

12
0

1,30

14

87,5
0

2

3

6

3

6

11

1

6

8

5

8

3

1

1

64

0,70

14

87,5
0

5

8

17

7

21

27

44

16

15

21

21

1

1

22
4

2,43

15

93,7
5

2

2

0,02

1

6,25

4

5

13
2

1,43

14

87,5
0

14

0,15

3

18,7
5

18
9

2,05

14

87,5
0

22

0,24

5

31,2
5

1

5

2

4
4

9

3

4

3

6

5

3

16

25

1

8

13

2

26

17

7

11

1

5
33
3

24

15

10

22
9

21

24
3

6

8
3

9
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Motacillida
e

Anthus lutescens

Caminheiro-docampo

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Vireonidae

AD

AID

AII

AD

AID

AII

CSP

CSP

EE 1S

EE 2S

EE 2C

AS

S

S

AC

C

C

S

C

8

15

17

9

12

21

16

2

Mane-besta

5

18

9

25

27

40

Hylophilus
amaurocephalus

Vite-vite-de-olhocinza

6

9

2

4

Vireonidae

Vireo chivi

Juruviara

4

7

5

6

4

4

Icteridae

Agelaioides
fringillarius

asa-de-telha-pálido

3

3

5

6

Icteridae

Chrysomus
ruficapillus

Papa-arroz

3

7

6

9

Icteridae

Gnorimopsar chopi

Graúna

3

Icteridae

Icterius pyrropterius

Primavera

5

4

5

4

4

3

3

Icteridae

Icterus jamacaii

Currupião

3

6

4

6

5

1

3

Icteridae

Molothrus
bonariensis

Vira-bosta

5

4

Icteridae

Procacicus solitarius

Boé

4

7

Icteridae

Sturnela
superciliares

Políca-inglesa-do-sul

Parulidae

Myiothlypis flaveola

Canário-da-mata

Coerebidad
e

Coereba flaveola

Sibite

Thraupidae

Dacnis cayana

Verdelino

Thraupidae

Euphonia chlorotica

Vem-vem

2

6
3

2

2

12

SGA

8

AB

P EE 2C

F

CAU

NI

(%)

P

(%)

2

12
6

1,37

13

81,2
5

CAU

2

1

13

18

9

16

9

11

17

7

22
3

2,42

14

87,5
0

9

1

3

3

1

50

0,54

10

62,5
0

6

28

1

7

3

95

1,03

14

87,5
0

17

0,18

4

25,0
0

33

0,36

6

37,5
0

3

0,03

1

6,25

2

30

0,33

8

50,0
0

1

32

0,35

9

56,2
5

9

0,10

2

12,5
0

32

0,35

6

37,5
0

11

0,12

3

18,7
5

6

CAU

P EE 1C

CAU

9

SGA

P EE 2S

SGA

12
5

P EE 1S

8

6

3

5

3

4

3
20

22

14

15

17

13

4

2

9

1

12
4

1,35

12

75,0
0

8

24

36

9

17

14

12

34

3

4

7

18
3

1,99

15

93,7
5

5

8

9

9

4

8

7

8

1

2

67

0,73

12

75,0
0

6

7

46

27

20

19

11

19

8

5

23
1

2,51

16

100,
00

3

4

3

5

5

2

4

6

11

4

SGA

EE 1C

38

2
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME
AD

AID

AII

AD

AID

AII

CSP

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Thraupidae

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

Thraupidae

Schistochlamys
melanopis

Sanhaço-cinza

Thraupidae

Tangara palmarum

Sanhaço-de-coqueiro

Thraupidae

Tangara sayaca

Sanhaço-azul

3

Thraupidae

Thlypopsis sordida

Saí-canário

5

Emberezida
e

Lanio pileatus

Abre-e-fecha

5

7

6

7

Emberezida
e

Paroaria
dominicana

Campina

7

8

5

Emberezida
e

Sicalis flaveola

Canário-da-terraverdadeiro

3

Emberezida
e

Sicalis luteola

Tipio

2

Emberezida
e

Sporophila
albogularis

Golinha

5

8

5

7

8

Cabocolino

3

4

3

5

4

3

2

Emberezida
e
Sporophila bouvreuil

AS

S

S

4

7

AC

2

C

3

CSP

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

P EE 1S

P EE 2S

P EE 1C

4

F

NI

(%)

P

(%)

11

0,12

2

12,5
0

21

0,23

6

37,5
0

1

0,01

1

6,25

11
5

1,25

14

87,5
0

5

0,05

1

6,25

38

0,41

7

43,7
5

6

26

0,28

4

25,0
0

2

5

0,05

2

12,5
0

2

0,02

1

6,25

55

0,60

9

56,2
5

22

0,24

6

37,5
0

5

0,05

2

12,5
0

55

0,60

9

56,2
5

39

0,42

6

37,5
0

8

0,09

2

12,5
0

11

0,12

4

25,0
0

C

4

S

7

C

4

SGA

SGA

CAU

CAU

SGA

CAU

SGA

CAU

1

1
2

AB

P EE 2C

7

29

23

2

14

11

8

4

3

9

2

5

3

2

1

2

6

3

Emberezida
e

Sporophila lineola

Bigodeiro

Emberezida
e

Sporophila
nigricollis

Papa-capim

6

7

5

7

7

9

Emberezida
e

Volatinia jacarina

Tziu

5

9

4

8

7

6

Emberizida
e

Cyanoloxia brissonii

Bicudo-azul

3

5

Cardinalida
e

Saltatricula atricollis

Trinca-ferro

1

2

10

5

1

4

3

9
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IDENTIFICAÇÃO
FAMÍL

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ESTATÍSTICA

NOME
AD

AID

AII

IA

ESPÉCIES

POPULAR

Passerellida
e

Ammodramus
humeralis

Tico-tico-do-campo

3

Estrildidae

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

13

Passeridae

Passer domesticus

Pardal

Total de Indivíduos
Abundância (%)
Espécies
Diversidade (%)

AS

S

5

S

AD
AC

AID
C

96
47,
06

15

41

126 33
61, 16,
76 18

C

CSP
S

CSP
C

EE 1S
SGA

EE 1C
SGA

EE 2S
CAU

EE 2C
CAU

P EE 1S
SGA

P EE 2S
CAU

P EE 1C
SGA

22

8

CAU

4

31
102 115 124
0
3
9
11, 12, 13,
08 53 57

152 140
74, 68,
51 63

98
48,
04

114
55,
88

AB

P EE 2C

5

64 363 727 136 630
0,7 3,9 7,9 1,4 6,8
0
4
0
8
5
18
8,8
2

AII

523

751

593

659

460

354

276

244

5,68

8,16

6,44

7,16

5,00

3,85

3,00

2,65

69

95

73

96

67

68

65

75

33,82

46,57

35,78

47,06

32,84

33,33

31,86

36,76

F

NI

(%)

P

(%)

8

0,09

2

12,5
0

62

0,67

5

31,2
5

77

0,84

3

18,7
5

92
02

1

13
85

42,4
3

20
4

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDEVIDA, 2014a e VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a)
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Os dados secundários da avifauna foram apropriados dos estudos realizados nas duas áreas da
Estação Ecológica do Pecém pela Verde Vida, no âmbito de contrato firmado com a
PETROBRÁS (VERDE VIDA, 2014a). Além de outro estudo, também, desenvolvido por esta
empresa para a CSP – Companhia Siderurgica do Pecém (VERDE VIDA, 2014b). Nos referidos
estudos foram identificadas 130 espécies de aves, das quais 20 espécies não foram observadas
nos levantamentos de campo executados para o presente estudo. Em contrapartida, ocorreu um
incremento de 55 espécies de aves observadas em campo, sendo 19 destas representadas por
aves migratórias intercontinentais (maçaricos, trinta-réis, etc.).
De acordo com a tabela 7.60 anteriormente apresentado, os levantamentos de campo efetuados
nas duas estações climáticas constataram a ocorrência de 204 espécies de aves na área do
estudo, perfazendo um total de de 9.202 indivíduos registrados.
A maior diversidade (riqueza) de aves dentre as 16 amostragens analisadas, coube a Área de
Influência Direta do TUP NELOG (período chuvoso) com 152 espécies, o correspondente a
uma diversidade de 74,51%. Aparecem, ainda, com destaque a Área de Influência Indireta deste
empreendimento, com 140 espécies e uma diversidade de 68,63%, e a área da CSP com 114
espécies e diversidade de 55,88%, ambas correspondentes as campanhas efetuadas no período
chuvoso.
A comparação dos resultados obtidos para a ADA do TUP NELOG nas duas campanhas
efetuadas (período seco vs. período chuvoso), revela a ocorrência de um incremento de 15
espécies na estação chuvosa, saindo de um patamar de 18 espécies inventariadas no período
seco para 33 espécies no período chuvoso.
Quanto a abundância de indivíduos, as duas amostragens efetuadas na região da CSP (períodos
seco e chuvoso) pela VERDE VIDA (2014b), juntamente com a efetuada na Área de Influência
Indireta do TUP NELOG durante o período chuvoso foram as que apresentaram maiores níveis
de abundância - CSPc (1.249 indivíduos/abundância de 13,57%), CSPs (1.153
indivíduos/abundância de 12,53%) e AIIc (1.020 indivíduos/ abundância de 11,08%).
Na área da ADA do TUP NELOG, por sua vez, a avifauna registrada restringe-se no período
chuvoso a apenas 136 indíviduos distribuídos por 33 espécies, sendo esta dentre as áreas
estudadas a que apresenta os menores índices de diversidade (16,18%) e abundância (1,48%)
de aves. No período seco estes dados são, ainda, mais reduzidos caindo para 64 indivíduos
distribuídos por 18 espécies apresentando uma diversidade de 8,82% e uma abundância de
apenas 0,70%.
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Quanto a frequência das aves na área do estudo, contatou-se que das 204 espécies registradas,
apenas 2,94% (6 espécies) encontram-se presentes nas 16 amostras estudadas (Gráfico 44),
quais sejam: Pitangus sulphuratus (bem-te-vi), Columbina talpacoti (rola caldo-de-feijão),
Caracara plancus (carcará), Cathartes aura (urubu caçador), Coragyps atratus (urubu preto) e
Euphonia chlorotica (vem-vem). Verifica-se, ainda, que 43,14% das espécies registradas (88
espécies) foram observadas em no máximo 4 amostras; outras 43 espécies (21,08%)
apresentaram registro em 5 a 8 amostras e 67 espécies (32,84%) estão presentes em mais da
metade das amostras analisadas. As Figura 279 a Figura 281 mostram algumas das aves
registradas na área do estudo.
Gráfico 44 - Frequência das Aves nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários – Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)

Figura 279 - Thamnophilus pelzelni e Hemitriccus margaritaceiventer, aves encontradas
na área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 280 - Celeus ochraceus (pica-pau-de-topete-amarelo) e Aramides cajaneus
(sericoia) observados na Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 281 - Formicivora sp e Pachyramphus polychopterus encontrados na Estação
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Dentre as 23 famílias de aves presentes na área do estudo, aparecem com destaque os
Passeriformes, que por estarem mais adaptados ao ambiente costeiro, apresentam maior
diversidade contando com 96 espécies inventariadas. Outra família que se destaca é a dos
Charadriiformes, com 27 espécies, o que se deve ao fato desta abrigar diversas espécies
migratórias, que anualmente visitam o litoral do Pecém em sua rota migratória.
Dentre as aves inventariadas na área do estudo merecem destaque por apresentar maior
abundância as espécies abaixo discriminadas:
•

Tyrannus melancholicus (siriri) com 1,97% de abundância (181 indivíduos);

•

Thamnophilus capistratus (Choró-barrada) com 1,99% de abundância (183 indivíduos);

•

Coereba flaveola (sibite) com 1,99% de abundância (183 indivíduos);

•

Turdus leucomelas (sabiá-da-mata) com 2,05% de abundância (189 indivíduos);
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•

Coragyps atratus (urubu preto) com 2,28% de abundância (210 indivíduos);

•

Cyclarhis gujanensis (mané-besta) com 2,42% de abundância (223 indivíduos);

•

Mimus gilvus (sabiá-da-praia) com 2,43% de abundância (224 indivíduos);

•

Euphonia chlorotica (vem vem) com 2,51% de abundância (231 indivíduos);

•

Tolmomyias flaviventris (mosqueteiro) com 2,52% de abundância (232 indivíduos);

•

Columbina picui (rola-branca) com 2,58% de abundância (237 indivíduos);

•

Columbina talpacoti (rola-caldo-de-feijão) com 2,65% de abundância (244 indivíduos);

•

Pitangus sulphuratus (bem-te-vi verdadeiro) com 2,86% de abundância (263
indivíduos).

Na ADA do TUP NELOG as principais espécies residentes registradas considerando os
resultados obtidos nas duas campanhas efetuadas (períodos seco e chuvoso) foram: Anthus
lutescens (caminheiro do campo), Vanellus chilensis (te-téu), Mimus gilvus (sabiá da praia),
Caracara plancus (carcará), Cathartes aura (urubu-caçador), Athene cunicularis (coruja
buraqueira) Forpus xanthopterygius (papacu) e Euphonia chlorotica (vem vemi). Dentre as
espécies migratórias figuram: Charadrius collaris (maçarico de colar), Calitris pusilla
(maçarico rasteirinho), Actilis macularus (maçarico pintado), Calitris alba (maçarico branco)
e Charadrius semipalmatus (maçarico). Merece, ainda, destaque, a presença na ADA e na Área
de Influência Direta do TUP NELOG da espécie Columba livia (pombo doméstico), devido
esta se constituir em fauna sinantrópica nociva
Visando avaliar a qualidade do estudo desenvolvido para a avifauna da área do estudo
considerado as duas estações (períodos seco e chuvoso) foi estimada a Curva do Coletor de
Espécies apresentada no Gráfico 45.
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Gráfico 45 - Curva Cumulativa de Espécies Observada e Estimada (esperado) das Aves e
Curva de Michaelis-Menten das Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros
Secundários – Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica I (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica II (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
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Observa-se a ocorrência de uma estabilização da riqueza de espécies na área do TUP NELOG,
onde a curva de Michaelis-Menten apresenta uma estabilização discreta. Comparando-se as
curvas observada (sp) e esperada (Sobs), não se constata a sua estabilização, indicando que o
levantamento das aves efetuado no período em questão, considerando as duas estações
climáticas (período seco e chuvoso), ainda, não estabilizou, devendo, caso seja executado seu
monitoramento, encontrar seu equilíbrio.
A Tabela 92 mostra os valores obtidos pelos principais estimadores de riqueza (Métodos Chao
2, Jack 2 e Michaelis-Menten) da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP NELOG
e registros bibliográficos, sendo permitido a comparação destes com os índices observados (Sp
Cumulativo) e esperados (Sobs).
Tabela 92 - Estimadores de Riqueza da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários - Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)
OBSERVADO EM CAMPO

ESPÉCIE (SP)
PONT
O

INDIVÍDU

ESPERADO

ESTIMADOR DE

(PROGRAMA)

RIQUEZA

O (NI)

SP

SP

SP

NI

NI

CHAO

JACK

PT

AC

PTC

PT

PTC

2

2

ADAs

18

18

18

64

575,13

3737,14

0

0

AIDs

96

78

96

123,7

1150,25

192,53

157,16

283,95

AIIs

126

34

1154

145,92

1725,38

192,51

197,53

323,51

ADAc

33

136

1290

155,06

2300,5

199,17

208,38

473,37

AIDc

1920

167,18

2875,63

211,84

222,2

267,52

2940

173,66

3450,75

212,15

224,61

315,71

4093

178,8

4025,88

211,87

226,1

251,08

5342

184,76

4601

213,76

229,33

4409,25

SOBS

NI

64

82

363

427

130

727

12

142

152

36

178

AIIc

140

6

184

CSPs

98

8

192

MM

CSPc

114

7

199

630
102
0
115
3
124
9

EE 1s
(SGA)

69

0

199

523

5865

189,14

5176,13

214,88

229,69

253,53

EE 1c
(SGA)

95

2

201

751

6616

191,64

5751,25

214,31

229,36

240,92

EE 2s
(Cau)

73

1

202

593

7209

195,64

6326,38

212,85

226,6

236,43

EE 2c
(Cau)

96

1

203

659

7868

197,48

6901,5

212,93

225,26

234,28

P EE 1s
(SGA)

67

0

203

460

8328

200

7476,63

212,41

222,65

232,84

P EE 2s
(Cau)

68

1

204

354

8682

201,62

8051,75

210,91

218,57

231,75
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OBSERVADO EM CAMPO

ESPÉCIE (SP)
PONT
O

INDIVÍDU

ESPERADO

ESTIMADOR DE

(PROGRAMA)

RIQUEZA

O (NI)

SP

SP

SP

NI

NI

PT

AC

PTC

PT

PTC

P EE 1c
(SGA)

65

0

204

276

P EE 2c
(Cau)

75

0

204

244

CHAO

JACK

2

2

8626,88

210,17

216,47

230,87

9202

210,45

215,57

230,13

SOBS

NI

8958

202,68

9202

204

MM

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDEVIDA, 2014b.
Legenda:
Sp Pt = espécies no ponto amostral, Sp Ac = espécies observadas acumulativas, ni Pt = número de indivíduos
observado no ponto, sp PtC = espécie Cumulativo no ponto, ni PtC = número de indivíduos Cumulativo no
ponto, Sobs = espécies estimadas, ni = número de indivíduos estimado no ponto amostral, MM = MichaelisMenten.
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica dp Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).

Já a estimativa do Índice de Diversidade da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP
NELOG e registros bibliográficos contemplou dentre outros os seguintes parâmetros:
Dominância (D), Simpson (1-D), Shannon (H), Margalef e Equitabilidade (J). Os dados de
Shannon (H) mostraram uma variação de 2,07 no Ponto ADAs para 3,10 no Ponto AIDc,
indicando que os dados da AIDc em relação aos demais foi o mais diverso (Gráfico 46).
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Gráfico 46 -Índices de Diversidade Shannon (H) e Margalef das Aves Registrada nas
Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Períodos Seco (s) e
Chuvoso (c)

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a).

Observando a Curva de Margalef, constata-se que o maior pico ocorre no Ponto AIDc com
21,29 e a menor diversidade no Ponto ADAs com 3,71, indicando que a área do TUP NELOG
apresenta uma baixa representatividade de espécies da avifauna nas duas campanhas efetuadas.
A Tabela 93 e o Gráfico 47 mostram os valores dos Índices de Diversidade da avifauna
registrada nas áreas de influência do TUP NELOG e registros bibliográficos para os períodos
seco e chuvoso. Observa-se que a curva do Índice de Diversidade de Simpson (1 – D)
apresentou pouca variação, saindo de 0,73 no Ponto ADA até 0,75 em diversos pontos,
mostrando o equilíbrio na dominância entre seus pontos. A Equitabilidade de Pielou (equilíbrio
entre número de espécie pelo número de indivíduos por ponto), também, variou pouco,
oscilando de 0,60 nos pontos CSPs, CSPc e EE 1s (SGA) até 0,96 no Ponto ADAs. Observa-se
um relativo equilíbrio entre o número de espécies e o número de indivíduos ao longo dos pontos.
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Tabela 93 - Índice de Diversidade da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários – Períodos
Secos (s) e Chuvoso (c)
PONTOS AMOSTRAIS
ÍNDICE DE DIVERSIDADE
ADAS AIDS AIIS ADAC AIDC AIIC CSPS CSPC

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

P EE
1S
(SGA)

P EE 2S
(CAU)

P EE

P EE

1C

2C

(SGA)

(CAU)

Espécies (sp) – 204 espécies

19

97

127

34

153

141

99

115

70

96

74

97

68

69

66

76

Indivíduos (ni) – 9.202 indivíduos

128

726

1454

272

1260

2040

2306

2498

1046

1502

1186

1318

920

708

552

488

Dominância (D)
Simpson (1-D)

0,2679

0,2538 0,2536

0,2608

0,2525

0,253

0,2553

0,2548

0,259

0,2546

0,2567

0,2546

0,259

0,2571

0,2602

0,2574

0,7321

0,7462 0,7464

0,7392

0,7475

0,747

0,7447

0,7452

0,741

0,7454

0,7433

0,7454

0,741

0,7429

0,7398

0,7426

Shannon (H)

2,071

2,877

2,96

2,336

3,103

3,02

2,773

2,84

2,547

2,8

2,63

2,808

2,541

2,614

2,54

2,664

Margalef

3,71

14,57

17,3

5,887

21,29

18,37

12,66

14,57

9,924

12,99

10,31

13,36

9,818

10,36

10,3

12,12

0,6135

0,6111

0,6139

0,6023

0,6175

0,6062

0,6152

Equitabilidade (J)
0,7035 0,6289 0,6111 0,6625 0,6168 0,6102 0,6035 0,5986 0,5995
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014 a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a).
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Gráfico 47 - Índices de Diversidade, Dominância, Simpson e Equitabilidade da Avifauna
Registrada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários - Períodos
Seco (s) e Chuvoso (c)

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014 a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a).

Por fim, para quantificar a similaridade entre as diversas comunidades ou ambientes da área do
estudo foi calculado o Índice de Similaridade de Jaccard. O Gráfico 48 mostra o Dendograma
de Jaccard da avifauna registrada nas áreas de influência do TUP NELOG e registros
bibliográficos para os dados condensados dos períodos seco e chuvoso obtido pelo Programa
BioDiversity Professional, cujos valores dos índices de similaridade são apresentados na Tabela
94.
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Gráfico 48 - Dendograma de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do
TUP NELOG e Registros Secundários – Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)

Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014 a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a).
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Tabela 94 - Índice de Similaridade de Jaccard da Avifauna Registrada nas Áreas de Influência do TUP NELOG e Registros Secundários
Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)

SIMILARIDADE ADAS AIDS

AIIS ADAC AIDC AIIC

CSPS CSPC

EE 1S
(SGA)

EE
1C
(SGA)

EE 2S EE 2C
(CAU) (CAU)

P EE

P EE

P EE

P EE

1S

2S

1C

2C

(SGA) (CAU) (SGA) (CAU)

18,750 14,286 34,211 9,677 10,490 13,726 12,821 12,987 14,141 19,737 16,327 11,842 16,216 12,162 14,815
*
70,769 16,216 48,503 47,500 44,776 48,936 35,246 43,609 43,220 46,565 38,136 42,609 35,294 43,698

ADAs
AIDs

*

AIIs

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

CSPc
EE 1s (SGA)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

EE 1c (SGA)

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

EE 2c (Cau)
P EE 1s (SGA)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

P EE 2s (Cau)

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

ADAc
AIDc
AIIc
CSPs

EE 2s (Cau)

P EE 1c (SGA)

*

15,217 57,955 62,195 55,556 61,074 41,304 52,414 43,166 55,245 40,876 41,606 39,416 46,715
*
21,711 20,139 12,931 13,954 14,607 14,286 17,778 16,216 14,943 18,824 15,294 17,391
*
*
74,850 42,857 48,603 33,939 41,954 34,731 40,909 33,537 34,969 32,317 36,747
46,012 49,412 37,500 43,293 37,419 43,902 34,416 36,842 32,258 38,710
*
70,968 56,075 62,185 58,333 60,331 48,649 46,903 44,248 49,138
*
*
59,130 71,312 53,279 70,732 48,361 45,600 44,355 50,000
*
*
*
64,000 61,364 55,660 67,901 53,933 52,273 51,579

P EE 2c (Cau)
*
*
*
*
*
*
*
*
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014 a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;

58,491 75,229 55,769 49,541 49,533 57,407
*
53,636 60,920 62,069 50,000 60,870
*
*
49,541 53,271 46,364 58,333
*
*
*
62,651 69,231 57,778
51,136 62,500
55,5556
*
*
*
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CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a)
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Observando o dendograma no gráfico supracitado, verifica-se que os pontos ADAs e ADAc
ficaram isolados com 34,2%. Observa-se, ainda, a similaridade entre os pontos AIDs e AIIs,
com 70,7% e entre os pontos AIDc e AIIc com 74,8%, ambos também isolados em relação aos
demais. A maior similaridade coube aos pontos EE 1C (SGA) e EE 2c (Cau) com 75,2%, cujos
dados foram coletados no período chuvoso nas duas áreas da Estação ecológica do Pecém.
➢ Herpetofauna
Foram inventariadas nas duas campanhas de fauna executadas 46 representantes da
herpetofauna nas áreas de influência do TUP NELOG e registros bibliográficos consultados. A
Tabela 95 mostra a listagem da herpetofauna inventariada durante as campanhas efetuadas
durante os períodos seco e chuvoso.
Foi constatada a ocorrência de 21 espécies répteis, sendo cinco famílias de serpentes com sete
espécies e sete famílias de lagartos com 13 espécies e uma família de anfisbenios com uma
única espécie. Já os anfíbios encontram-se representados por 25 espécies distribuídas em 5
famílias, sendo a mais representativa a Leptodactylidae com 12 espécies (Figura 282).

Figura 282 - Anfíbios encontrados nos alagadiços da AID na Estação Ecológica do
Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

A maior diversidade dos repteis foi vista no Ponto EE 1s (SGA) com 100,0% (21 espécies)
seguido do ponto EE 2s (Cau) com 90,48% (19 espécies). Já a maior abundância de repteis foi
observada no Ponto EE 1c (SGA) com 161 indivíduos, o correspondente a 14,91% de 1.080
indivíduos registrados.
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Tabela 95 - Listagem da Herpetofauna Inventariada nas Áreas de Influência do TUP NELOG - Períodos Seco (s) e Chuvoso (c)
IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

S

ADA
AIDS

AIIS

C

AIDC

AIIC

CSPS

ESTATÍSTICA

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

CSPC

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

15

5

86

1

AB(
NI

%)

P

F(%)

ANFIBIO
ANURA
Bufonidae

Rhinella jimi

Bufonidae
Leiuperidae

Rhinella granulosa

Leiuperidae
Leiuperidae
Leptodactylidae

1

3

Physalaemus albifrons

2

2

Physalaemus cicada
Physalaemus cuvieri
Leptodactylus
macrostemum

Leptodactylidae Leptodactylus marmoratus
Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus
Leptodactylidae Leptodactylus pustulatus

5

5

8

7

9

9

15

60

9

4

1
91

8

12

1

332

1

3

11

6
4

1

3

7

5

2

2

5

8

1

5
4

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Leptodactylus troglodytes

8

7

9

1

10

Leptodactylus vastus

4

5

8

1

2

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus
Odontophrynus sp.

3

3

7

Pleurodema diplolister
Proceratophrys
caramaschi

5

Leptodactylidae
Leptodactylidae

2

2

137 13,24 11 91,67
16 1,55 2 16,67
89 8,60 6 50,00

34

1
0,10
157 15,17

1
7

58,33

1

356 34,40

7

58,33

17

1,64

3

8
33

0,77
3,19

25,00
16,67

43

4,15

20

1,93

2
10 83,33
7 58,33
5 41,67

15
1

1,45
0,10

4
1

33,33

32

3,09

4

33,33

1

0,10

1

5

5

3
3
1

1
6

2

1
9

17

1

8,33

8,33

Leptodactylidae
Leptodactylidae

Pseudopaludicola saltica

1

1

0,10

1

8,33
8,33

Leptodactylidae

Pseudopaludicola sp.

1

1

0,10

1

8,33

1
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

Microhylidae
Microhylidae

Elachistocleis cesarii

Microhylidae

Elachistocleis sp.
Dendropsophus nanus
Dendropsophus
microcephalus

Hylidae
Hylidae
Hylidae

S

ADA
AIDS

AIIS

3

5

Hypsiboas raniceps
Phyllomedusa nordestina

Hylidae

Total de Indivíduos

6

1

4
3

Espécies

(SGA)

(CAU)

(CAU)

1,55

5

2

19

1,84

3

41,67
25,00

1
8

1
22

0,10
2,13

1
4

4

8

0,77

2

5

6

16

1,55

4

13
12
103
5

1,26
1,16

3
3

25,00

4

8
5

1

98

8,16

5

CSPC

1
15

2
5
15
4
12
16
7
15
8,0 20,0 60,0 16,0 48,0 64,0 28,0 60,0
0
0
0
0
0
0
0
0
REPTIL

Diversidade (%)

(SGA)

AB(

16

2

CSPS

2
12
69
8
63 130 12 558
0,1
12,5
53,9
9 1,16 6,67 0,77 6,09 6 1,16 1

Abundância (%)

EE 2C

F(%)

6

2

EE 2S

P

4
3

EE 1C

%)

AIIC

2
2

EE 1S

NI

AIDC

Elachistocleis ovalis

Scinax x-signatus

Hylidae

C

ESTATÍSTICA

32

97

2

50

3,09

9,37

0,19

4,83

6

6

1

9

24,00

24,00

4,00

36,00

8,33
33,33
16,67
33,33
25,00

25

AMPHISBANEA
Amphisbaenidae

Amphisbaena polystegum

2

2

1

7

0,65

4

33,33

1

0

2

0,19

3

0

3

1

12

1,11

6

25,00
50,00

0
0

0
0

0
0

14
7

1,30
0,65

8
7

2
OPHIDIA

Boidae
Colubridae
Dipsadidae
Dipsadidae

Boa constrictor

1

Tantilla melanocephala

3

2

3

1
1

4

5
4

Oxyrhopus trigeminus
Philodryas olfersii

2
1

2
1
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

Dipsadidae
Elapidae

Taeniophallus occipitalis

Typhlopidae

Typhlops sp.

S

ADA
AIDS

Micrurus ibiboboca

AIIS

C

AIDC

1

AIIC

AB(

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

NI

%)

P

F(%)

0

0

2

0

0

2

0,19

5

0

0

0

1

0

4

0,37

7

41,67
58,33
50,00

CSPS

2

ESTATÍSTICA

CSPC

0

2

0

0

0

0

2

0,19

6

SAURIA
Gekkonidae

Hemidactylus agrius
Hemidactylus mabouia

Gekkonidae
Gymnophthalmi
dae
Colobosauroides cearensis
Gymnophthalmi
Micrablapharus
dae
maximilliani
Gymnophthalmi
dae
Vanzosaura rubricauda
Polychrotidae
Polychrus acutirostris
Sphaerodactylid
ae
Scincidae

1

3
3

2

4
2

5
4

7
11

1
0

0
0

7
0

2
0

3
0

0
1

32
22

2,96
2,04

10 83,33
11 91,67

4

3

8

1

2

0

2

5

15

40

3,70

9

75,00

5

8

41

1

17

18

19

19

128 11,85

8

66,67

8

16
4

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

33
12

3,06
1,11

10 83,33
9 75,00

1,20

9

2
5

6

Coleodactylus
meridionalis

2

3

3

0

0

0

1

4

0

13

Teiidae

Brasiliscincus heathi
Ameiva ameiva

2

2
4

5
4

4
8

0
35

0
18

0
38

1
10

2
19

0
11

Teiidae

Ameivula ocellifera

23

43

32

36

39

8

19

12

2

0

14 1,30 9 75,00
149 13,80 10 83,33
100,0
0
260 24,07 12

Teiidae

Tupinambis teguixin
Salvator merianae

3
2

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
1

Teiidae
Tropiduridae

25

4

Tropidurus hispidus

Total de Indivíduos

21

26

3

5

5

26

32

33

18

78

25

68

23

39

86

32

103

159

153

49

161

73

127

72
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0,37
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7
8

75,00

58,33
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108
16
0
1
9 14,03
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IDENTIFICAÇÃO

LOCAL / FONTE BIBLIOGRÁFICA

ADA

FAMÍLIA

NOME CIENTIFICO

Abundância (%)
Espécies

EE 1S

EE 1C

EE 2S

EE 2C

CSPC

(SGA)

(SGA)

(CAU)

(CAU)

2,4
14,7 14,1
1 3,61 7,96 2,96 9,54 2
7 4,54

14,91

6,76

11,76

6,67

21

16

19

19

100,00

76,19

90,48

90,48

S

ADA

ESTATÍSTICA

AIDS

AIIS

C

AIDC

AIIC

CSPS

2
8
17
3
13
19
18
14
9,5 38,1 80,9 14,2 61,9 90,4 85,7 66,6
Diversidade (%)
2
0
5
9
0
8
1
7
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016; VERDE VIDA, 2014 a e VERDE VIDA, 2014b.
Legenda:
ADA = Área Diretamente Afetada do TUP NELOG;
AID = Área de Influência Direta do TUP NELOG
AII = Área de Influência Indireta do TUP NELOG;
CSP = Região da CSP (VERDE VIDA, 2014b);
EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014b),
EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014b).
P EE 1 (SGA) = Estação Ecológica do Pecém 1 (São Gonçalo do Amarante) (VERDE VIDA, 2014a),
P EE 2 (Cau) = Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) (VERDE VIDA, 2014a)
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A ADA do TUP NELOG (período seco) foi a área que apresentou menor diversidade com
9,52%, o correspondente a apenas 2 espécies de sáurios (lagartos). No período chuvoso a ADA
tem sua diversidade elevada para 14,9%, com três espécies de lagartos, a saber: Vanzousaura
rubricauda, Tropidurus hispidus e Ameivula ocellifera, sendo esta última a mais abundante.
Já a maior diversidade dentre os anfíbios foi identificada no ponto AIIc com 64,0% (16
espécies). A maior abundância de anfíbios, por sua vez, foi observada no ponto CSPc com
53,9% (558 indivíduos).
7.2.9.5 Espécies Ameaçadas de Extinção
Ocorre na região do Pecém, mais especificamente nos campos de dunas fixas e nas áreas com
vegetação preservada no Tabuleiro Pré-litorâneo, algumas espécies da fauna consideradas
ameaçadas de extinção, como o Picumnus limae (pica-pau-da-caatinga), Penelope
superficiliaris (jacu) e Penelope jacucaca (jacu), bem como alguns felinos silvestres - Puma
yagouarondi (gato-vermelho) e Leopardus tigrinus (gato-do-mato), conforme especificado na
Instrução Normativa MMA nº 3, de 27 de maio de 2003 (Figura 283).

Figura 283 - Penelope jacucaca (jacu) encontrado no Tabuleiro e nas Dunas da região
do Pecém, especialmente na Estação Ecológica do Pecém. Ave considerada ameaçada
de extinção (MMA).
Fonte: Engesoft, 2016.

Ressalta-se, todavia, que duas destas espécies foram excluídas da nova lista de espécies da
fauna em ameaça de extinção publicada pelo Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA nº
444/2014). Assim sendo, o status de ameaça da fauna inventariada na região foi estabelecido
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com base nesta última lista, da qual foram excluídos o Picumnus limae (pica-pau-da-caatinga)
e o Penelope superficiliaris (jacu).
A presença destas espécies na região do Pecém é referendada pelos monitoramentos
desenvolvidos nas áreas da Estação Ecológica do Pecém 1 e 2, em meados de 2006, pela
CEARAPORTOS (IEPRO, 2006) e, em meados de 2014, pela Companhia Siderúrgica do
Pecém (VERDEVIDA, 2014b).
O felino Puma yagouarondi (gato-vermelho) é elencado como vulnerável (VU) conforme
Portaria MMA no 444/20014, e pouco preocupante (LC) de acordo com a União Internacional
para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), em sua Lista Vermelha de
Espécies Ameaçadas (IUCN Red List). Já a espécie Leopardus tigrinus (gato-do-mato) é
classificado como em perigo (EN), segundo a Portaria MMA n o 444/20014 e como vulnerável
(VU), de acordo com a IUCN Red List.
Dentre as aves a Penelope jacucaca (jacucaca) está classificada como vulnerável (VU), tanto
pela Portaria MMA no 444/20014 como pela IUCN Red List. O Cracidae, Penelope
superficiliaris (jacu) e o Picidae, Picumnus limae (pica-pau-da-caatinga), que integravam a lista
de espécies ameaçadas do MMA (2003), tiveram seus nomes retirados na lista da Portaria nº
444/2014, enquanto que na IUCN Red List ambas são enquadradas na posição de pouco
preocupante (LC).
Ressalta-se, ainda, que de acordo com a Portaria MMA no 444/20014 quatro espécies de
Charadriiformes (maçaricos, trinta-réis), que visitam anualmente a região do Pecém, estão
enquadradas como espécies ameaçadas de extinção, a saber: Calidris pusilla (maçaricorasteirinho, considerado como em perigo, EN), Limnodromus griseus (maçarico-de-costasbrancas, considerado como criticamente em perigo, CR), Sterna dougallii (trinta-réis-róseo,
considerado como vulnerável, VU) e Thalasseus maximus (trinta-réis-real, considerado como
em perigo, EN). Todas essas espécies são migratórias provindas do hemisfério boreal.
Das espécies existentes na região, três delas carecem de maiores cuidados e atenção – os felinos
supracitados e a Penelope jacucaca, por estarem tanto na lista nacional e internacional de
espécies ameaçadas. As principais ameaças incidentes sobre estas espécies estão vinculadas a
caça para fins do comércio de peles e a destruição da mata nativa, fragmentando suas
populações e facilitando a consanguinidade. A falta de conhecimento de sua biologia agrava
esse cenário, limitando a adoção de estratégias de conservação eficientes.
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Assim sendo, recomenda-se a realização, como medida de compensação ambiental desse
empreendimento, a realização de um monitoramento da fauna regional por um período de pelo
menos três anos, podendo este ser desenvolvido de forma integrada com outros monitoramentos
em execução por empresas da região do CIPP.
7.2.9.6 Espécies Endêmicas
As espécies endêmicas são aquelas que ocorrem restritas a um determinado habitat ou região.
Nas áreas de influência do projeto proposto foram identificadas durante os levantamentos de
campo efetuados a ocorrência de três espécies faunísticas endêmicas, fato referendado pelos
dados secundários coletados em estudos desenvoldvidos na região.
Dentre as aves, contatou-se a ocorrência do Picumnus limae (pica-pau-da-caatinga), de
ocorrência restrita ao semiárido, envolvendo, sobretudo, o ecossistema da Caatinga e por vezes
o litoral. Outro representante da avifauna endêmica contatado na área do estudo foi o Penelope
jacucaca (jacu), também, presente no semiárido nordestino, ocorrendo no Ceará, especialmente
na zona litorâneas e na Caatinga.
Quanto aos répteis, foi constatada na região a presença do Colobosauroides cearensis, lagarto
endêmico da Caatinga cearense (Figura 284), que ocorre, também, nas dunas fixas do litoral do
Pecém, sobretudo na área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).

Figura 284 - Colobosauroides cearensis, réptil endêmico do Ceara, ocorrendo nas dunas
da Estação Ecológica II (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Ressalta-se que, o desmatamento aliado à caça vem diminuindo a população de diversas
espécies da fauna, especialmente as endêmicas e ameaçadas de extinção. Além disso, a falta de
conhecimento sobre a espécie e a aparente vulnerabilidade ecológica, também, agravam a
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situação dessas espécies. Mais uma vez, ressalta-se a importância da execução de
monitoramento das espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção presentes na região.
7.2.9.7 Espécies Migratórias
A área do estudo caracteriza-se por apresentar durante a estação das chuvas, a formação de
diversos corpos d’água, renovando toda a vida da região, atraindo diversos membros da fauna,
especialmente aves aquáticas e artrópodes, ocorrendo, também, o incremento de diversas
espécies migratórias.
Com efeito, no período chuvoso ocorre na região costeira do Pecém um incremento
significativo de aves migratórias, especialmente Charadriiformes (maçaricos, trinta-réis e
gaivotas), oriundos do hemisfério boreal, que passam por esta região, onde forrageiam e
mariscam nos alagadiços, manguezais e ambiente de praia, antes de seguirem rumo a Patagônia,
na Argentina.
O Complexo Vegetacional Litorâneo da área do estudo abrange pelo menos dois tipos de
ambientes

procurados

frequentemente

pelas

espécies

migratórias

intercontinentais,

representados pelos manguezais associados ao estuário do riacho Guaribas e a uma pequena
gamboa existente próximo ao Terminal Portuário do Pecém, e pelo ambiente praiano.
Nos levantamentos de campo efetuados na área do estudo durante o período chuvoso foi
constatada a presença 28 espécies de Charadriiformes na região do Pecém, dos quais apenas
três espécies não são migratórias (Jacana jacana, Charadrius collaris e Vanellus chilensis),
enquanto as outras 25 espécies são migratórias (Figura 285 a Figura 287). Dentre as espécies
migratórias verificadas na área do estudo figuram - Charadrius semipalmatus (maçarico),
Tringa solitaria (maçarico), Sterna antillarum (trinta-réis-miúdo), Gelochelidon nilotica
(trinta-réis), Sterna dougallii (trinta-res), Chroicocephalus cirrocephalus (gaivotão), Actitis
macularius (maçariquinho), Arenaria interpres, (maçarico), Calidris alba (maçarico-de-areia),
Calidris minutilla (maçarico), Calidris pusilla (maçarico), dentre outras. Merece destaque,
também, a ocorrência na região do Chlidonias niger (trinta-réis-negro), por ser uma espécie de
ocorrência rara na América do Sul, provinda da Europa e África.
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Figura 285 - Calidris sp (maçarico) e Pluvialis squatarola (batuiruçu) são espécies
migratórias encontradas nos alagadiços da Planície Litorânea e na Estação Ecológica
do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 286 - Aves migratórias (trinta-réis) Figura 287 - Ave migratória encontrada
encontradas próximas do manguezal do nos alagadiços da Planície Litorânea e
Terminal Portuário do Pecém.
Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia).
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Durante os levantamentos de campo foi constatada, também, a presença na área da Estação
Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) da espécie Dendrocygna viduata (marreco-viuvinha), que
apresenta hábitos migratórios no território brasileiro.
7.2.9.8 Espécies Bioindicadores Ambientais
Normalmente as aves são excelentes bioindicadores ambientais, por frequentarem diversos
ambientes e nichos ecológicos. Dessa forma, dependendo da riqueza e abundância dessas
espécies, pode-se ter um indicativo de como está o grau de preservação de um determinado
ambiente.
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Espécies raras, ameaçadas ou especialistas são geralmente escolhidas como indicadores do grau
de conservação do ambiente. Foram registradas nas duas áreas da Estação Ecológica do Pecém,
dois felinos considerados raros: Leopardus tigrinus (gato-do-mato) e Puma yougourondi (gatomourisco), estando o primeiro ameaçado de extinção. Assim sendo, a sua presença no
ecossistema de dunas fixas da região do Pecém indica que este, ainda, se encontra preservado.
A ocorrência na região de pelo menos 7 (sete) espécies de Picidae (pica-pau), sendo 4 (quatro)
destas de porte médio - Celeus ochraceus (pica-pau-de-topete-amarelo), Colaptes campestris
(pica-pau-do-campo), Colaptes melanochloros (pica-pau-pedrês) e Piculus chrysochloros
(pica-pau-dourado-escuro), indica que a mata das dunas fixas da Área de Influência Direta do
empreendimento proposto apresenta ramificações grossas e largas que suportam e apoiam os
ninhos dessas aves.
Já a presença das aves migratórias provindas do hemisfério boreal no ambiente praiano, na
superfície de deflação e alagadiços da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), na Área de
Influência Direta do projeto proposto, demonstra que essa região se mantém preservada, apesar
da forte ação antrópica local e regional.
Os anfíbios, também, são bons indicadores de qualidade do ambiente devido sua evolução
natural, caracterizada pelo desenvolvimento de vida trifásica (ovos, larva e pós-metamórfica).
Essa característica evolutiva implica no comportamento dos anfíbios como a utilização de
diversos sub-extratos durante o desenvolvimento de vida, ficando assim expostos a todos os
micro-habitats no ambiente natural (TOLEDO, 2009). Assim sendo, qualquer alteração
ambiental implica na interrupção do ciclo de vida de um anfíbio, resultando no seu declínio
populacional ou extinção local.
Por outro lado, a presença de um anfíbio em grande abundância numa localidade pode indicar,
de forma antagônica, o grau de conservação do ambiente, visto que há anfíbios que se adaptam
bem a ambientes abertos (TOLEDO, 2009). Na área do estudo foram inventariadas 25 espécies
de anfíbios, das quais 12 foram identificadas na Área de Influência Direta do empreendimento
ora em análise durante o período chuvoso.
Sabe-se que a implantação de quaisquer empreendimentos numa determinada área pode resultar
em impactos ao meio ambiente e sua biodiversidade (fauna e flora), caso não sejam adotadas
medidas de gestão ambiental, tais como o monitoramento sistemático de sua biota (fauna e
flora), além da recuperação de áreas degradadas através do reflorestamento com espécies

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

396

nativas. Em suma, é de fundamental importância o desenvolvimento de mecanismos de
monitoramento de sua fauna e flora, por um longo tempo.
7.2.10 Unidades de Conservação
O desenvolvimento de ações preservacionistas visando a proteção da biodiversidade
encontram-se representadas na região do Pecém pela presença de três unidades de conservação,
criadas pelo poder público estadual, todas representativas de ecossistemas do Complexo
Vegetacional Litorâneo, sendo uma UC de proteção integral – a Estação Ecológica do Pecém,
cujo território apresenta-se subdividido em duas áreas (Estação Ecológica do Pecém 1 e 2) e
outras duas de uso sustentável – a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pecém e a APA do
Lagamar do Cauípe. Ressalta-se, ainda, a existência na região de uma UC de âmbito municipal,
o Jardim Botânico de São Gonçalo (Figura 288).
Nenhuma destas unidades de conservação terá seu território interceptado pelas obras do
empreendimento proposto. Ressalta-se, todavia, que o referido empreendimento se encontra
posicionado contíguo a área da Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), dentro da sua zona
de amortecimento. Tal posicionamento é factível por este tratar-se de um empreendimento
imprescindível para viabilização da logística de transporte de cargas do Terminal Portuário do
Pecém, sendo referendado pela Resolução COEMA no 10/2016.
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Figura 288 - Unidades de Conservação das Áreas de Influências TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

A referida resolução reza em seu Artigo 1º, terceiro paragráfo, que: “Na faixa de 100 (cem)
metros a partir do limite das Unidades de Conservação de Proteção Integral só poderão ser
implantadas atividades ou empreendimentos de baixo impacto ambiental e de pequeno
potencial poluidor degradador de acordo com a Resolução COEMA Nº 10/2015, excluindo-se
os equipamentos que integram e integrarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém –
CIPP”.
Ressalta-se que a Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia) encontra-se integralmente inserida
na Área de Influência Direta do TUP NELOG, que também abrange partes dos territórios da
Estação Ecológica I (São Gonçalo do Amarante) e da APA do Pecém. A área de Influência
Indireta do empreendimento ora em análise, por sua vez, abrange os territórios destas duas
últimas UC’s, além da área da APA do Lagamar do Cauípe. Apresenta-se a seguir uma breve
descrição das unidades de conservação presentes na área do estudo:
➢ Estação Ecológica do Pecém
Criada pelo Decreto Estadual nº 30.895, de 20 de abril de 2012, esta unidade de conservação
de proteção integral, conta com uma área de 973,08 ha, abrangendo terras dos municípios de
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Caucaia e São Gonçalo do Amarante, sendo administrada pela SEMA – Secretaria de Estado
do Meio Ambiente. Apresenta seu território subdividido, pela presença física da rodovia
estadual CE-155, em duas áreas: a Estação Ecológica do Pecém 1, com área de 372,04ha,
localizada em São Gonçalo do Amarante e a Estação Ecológica do Pecém 2, com área de
601,04ha, situada em Caucaia.
É representativa do ecossistema do Complexo Vegetal Litorâneo, servindo de corredor
ecológico entre as unidades de conservação APA do Pecém e APA do Lagamar do Cauípe,
considerando o seu posicionamento geográfico entre estas duas APA’s.
Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, estando
inserida, sobretudo, no ambiente dunar, com domínio de dunas fixas e edafizadas, onde podese observar diversas espécies raras e até mesmo ameaçadas de extinção como: Picumnus limae
(pica-pau-da-caatinga), Penelope superficiliaris (jacu), Penelope jacucaca (jacu), bem como
alguns felinos silvestres, Puma yagouarondi (gato-vermelho) e Leopardus tigrinus (gato-domato). Abriga, também, espécies endêmicas do Ceará como o lagarto Colobosauroides
cearensis.
Ocorrem, ainda, em seu território espécies migratórias oriundas do hemisfério boreal –
maçaricos e trinta-réis, alguns dos quais ameaçados de extinção, de acordo com a nova lista de
aves ameaçadas de extinção publicada pelo (MMA, 2014).
➢ Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe
A Área de Proteção Ambiental (APA) do Lagamar do Cauípe é uma unidade de conservação
de uso sustentável, criada pelo Decreto Estadual nº 24.957, de 05 de junho de 1998, sendo
representativa dos ecossistemas dunar, tabuleiros pré-litorâneos e matas ciliares. Localiza-se no
município de Caucaia, a margem da CE-085 (Via Estruturante), contando com uma área de
1.884,46 ha. É administrada pela SEMA.
Conta com diversas comunidades posicionadas em suas margens, com as localidades de Barra
do Cauípe e Cristalinas sendo compostas por pescadores e barraqueiros, tendo o turismo como
principal atividade econômica. As demais comunidades são essencialmente formadas por
pescadores e agricultores. Além disso, encontra-se situada na área de influência do CIPP e, com
a expansão deste complexo, é de grande importância o desenvolvimento de critérios e
planejamento para a preservação dessa área de grande diversidade biológica na zona costeira
cearense, para que não venham a ocorrer degradações que possam comprometer os
ecossistemas que ali se desenvolvem.
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O objetivo desta unidade de conservação é possibilitar a convivência harmônica do homem com
a natureza, por meio da proteção dos recursos naturais, em busca do desenvolvimento
sustentável. De acordo com estudos realizados no âmbito do Projeto do Terminal Portuário do
Pecém, foi constatado que a fauna utiliza a várzea do rio Cauípe como corredor ecológico
natural, em direção das serras e do ambiente da caatinga no interior do continente (IEPRO,
2006).
A APA do Cauípe situa-se na AII do empreendimento proposto, sendo um importante corredor
ecológico natural da fauna, ligando o ambiente dunar da Estação Ecológica do Pecém com o
ambiente da caatinga, via mata ciliar do rio Cauípe.
➢ Área de Proteção Ambiental do Pecém
Unidade de conservação de uso sustentável, também, criada pelo Decreto Estadual nº 24.957,
de 05 de junho de 1998, a APA do Pecém encontra-se localizada no município de São Gonçalo
do Amarante, contando com uma área de 122,79 ha.
É representativa do ecossistema do Complexo Vegetacional Litorâneo, sobretudo dos
ambientes praianos, de berma e das dunas. Abriga em seu território um ambiente lacustre pósdunar, representado pela Lagoa do Pecém, onde verifica-se a presença de diversas espécies da
fauna limnícola e paludícola da região. É administrada pela SEMA.
➢ Jardim Botânico de São Gonçalo
Criado pelo Decreto Municipal no 799, de 08 de março de 2003, o Jardim Botânico de São
Gonçalo, encontra-se localizado no município de São Gonçalo do Amarante, sendo
administrado pela Prefeitura deste município. Conta com uma área de 19,80ha, sendo
representativo do ecossistema do Complexo Vegetacional Litorâneo. Trata-se de um projeto do
arquiteto paisagísta Ricardo Marinho, um discípulo de Burle Marx.
Abriga no seu território vegetação de cerrado, restinga e caatinga, contado na composição do
ambiente com palmeiras, cactus, bromélias, orquídeas e samambaias, além de jardins de
fragrâncias e plantas medicinais.
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7.2.11 Ambiente Marinho
7.2.11.1

Generalidades

Conforme relatado anteriormente, a implantação e operação do Projeto do TUP NELOG não
irá incorrer em impactos diretos sobre o ambiente marinho, visto que as atividades
desenvolvidas na área do Terminal Portuário do Pecém estão a cargo da CEARÁPORTOS, que
já conta com licenciamento para movimentação de navios de cargas neste terminal.
Assim sendo, não foram efetuados levantamentos de dados primários para caracterização dos
aspectos bióticos do ambiente marinho, tendo para tanto sido apropriados os resultados obtidos
pelos estudos oceanográficos desenvolvidos pela VBA Consultores, em meados de 2000, no
âmbito do Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da
UTE- Fortaleza.
A distribuição dos organismos nos ecossistemas marinhos está condicionada a um conjunto de
parâmetros ambientais cuja importância relativa pode, individualmente, apresentar variações
espaço-temporais. Portanto, a interpretação dos padrões de distribuição da biota na área de
influência do empreendimento requer uma análise detalhada do papel exercido por cada um dos
fatores atuantes sobre a zonação desses organismos, quais sejam topografia, marés, natureza do
substrato, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido, umidade, luminosidade e fatores
biológicos como predação e competição.
Os bentos marinhos são constituídos pelas espécies habitantes do substrato (fundo do mar), as
quais participam significativamente da cadeia alimentar do ecossistema marinho, servindo
como alimento para peixes e outros animais de importância econômica (NONATO &
AMARAL, 1979).
Devido ao seu relativo sedentarismo, os organismos bentônicos estão constantemente sujeitos
às alterações do ambiente, sejam elas naturais, como por exemplo deposição/remoção de
sedimentos pelas correntes ou mudanças na salinidade, sejam antropogênicas, como a
sobrepesca ou a poluição (FRANKLIN JÚNIOR, 2000). Muitos deles, como esponjas, alguns
moluscos, poliquetas e outros, são filtradores, o que os torna particularmente vulneráveis às
modificações na qualidade da água e do sedimento, sendo este um local de acúmulo de
contaminantes (ANGONESI, 2000).
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Por isso, organismos dos bentos têm sido amplamente utilizados como indicadores dos
processos de modificação das condições ambientais de ecossistemas marinhos. A área do
Terminal Portuário do Pecém intercala ambientes de substrato rochoso (espigão do porto) com
áreas de substrato arenoso, na zona sublitoral.
A biocenose nectônica, constituída principalmente de peixes e crustáceos, funciona também
como um dos parâmetros de avaliação do impacto representado pela presença de construções
portuárias capazes de afetar sua abundância e diversidade, com reflexos sobre a qualidade de
vida das comunidades litorâneas que exploram os recursos pesqueiros e dele dependem, em
grande parte, para seu sustento.
7.2.11.2

Sistema de Amostragem Utilizado

A área alvo do estudo da biota marinha foi dividida em três subáreas (A, B e C), nas quais
foram distribuídas 19 estações de coleta. Os trabalhos de coleta foram realizados em triplicata,
no período de 7 a 8 de fevereiro de 2003, a bordo do Barco de Pesquisas Prof. Martins Filho,
do LABOMAR - Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará, perfazendo
um total de 171 amostras para o conjunto dos grupos biológicos a serem estudados.
➢ Comunidade Algológica
Foi realizada uma coleta no espigão do Porto do Pecém com o objetivo de avaliar a comunidade
associada ao substrato granítico. Na ocasião, foi verificada a composição da fauna e coletados
exemplares da flora (macroalgas), além de terem sido observados aspectos gerais da biocenose,
como a colonização das rochas.
Com relação à flora, foi também realizado um levantamento das espécies de macroalgas que
ocorrem nos beach rocks (substrato rochoso arenítico) da Praia do Pecém, com vistas a avaliar
o grau de colonização do espigão. Tal levantamento teve por base o acervo do Herbário
Ficológico do LABOMAR - Instituto de Ciências do Mar (Tabela 96).
➢ Comunidade Bentônica
No ambiente de substrato inconsolidado, foram realizadas coletas de sedimento pelo
LABOMAR para o estudo da macrofauna bentônica nas 19 estações da área de estudo. Em cada
estação, foram retiradas três amostras de sedimento, utilizando-se um pegador de fundo tipo
Van Veen.
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No ambiente de substrato rochoso, foi realizada uma coleta no espigão do Porto do Pecém com
o objetivo de avaliar a comunidade associada ao substrato granítico. Na ocasião foi verificada
a composição da fauna e coletados exemplares da flora (macroalgas), além de ter sido
observados aspectos gerais da biocenose, como a colonização das rochas.
➢ Comunidade Nectônica
A determinação da composição específica e abundância do necton demersal (peixes e
camarões) foi feita através de um arrasto de fundo com portas, com velocidade de 1 nó e duração
de 1 hora, realizado no dia 18 de janeiro de 2003. O arrasto foi realizado entre a região abrigada
do molhe de pedras e a primeira bóia de delimitação da entrada da bacia de evolução do porto,
constando de percurso de ida e volta.
Ao término do arrasto o material contido na rede foi disposto sobre o convés, quando então se
procedeu à coleta e separação por grupos da fauna capturada (camarões, peixes, siris,
moluscos). Cada grupo foi armazenado em sacos plásticos, conservado em gelo e transportado
para o LABOMAR para identificação e análise.
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Tabela 96 - Relação de Algas Existentes e Coletadas na Área do Porto do Pecém
DIVISÃO

CLASSE

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

ALGAS EXISTENTES
Codiaceae
Caulerpales
Chlorophyta

Caulerpaceae

Chlorophyceae

Codium Isthmocladum Vickers
Codium Taylorii Silva
Caulerpa Mexicana Sonder ex Kutzing
Caulerpa Polifera (forsskal) Lamouroux
Caulerpa racemosa v racemosa (forsskal) J. Agardh

Siphonocladales

Valoniaceae

Ulvales

Ulvaceae

Valonia aegaropila C.Agardh
Ulva fasclata Dellie
Ulva Lactuce Linnaeus
Dictyopteris dellcatuia Lamouroux

Paeophyta

Peophyceae

Dictiotales

Dictiotales

Dictyota cillolata Kutzing
Dictyota dichotoma (hudson) Lamouroux
Lobophora variagata (Lamouroux) Womers
Padina gymnosphora (Kutzing) Sonder
Spatoglossum schoedori (C. Agardh) Kutzing
Coralina officinalis Linnaeus

Corallinales

Rhodophyta

Corallinaceae

Haliptilon cubense (Montagne ex Kutzing) Gabary & Johansen
Haliptilon subulatum (Ellis & Solander) Johansen
Jania rubens (Linnaeus) Lomouroux
Gelidium latifolium (Greville) Bomet & Thuret

Rhodophyceae
Gelidales

Gigartinales

Gelidiaceae

Gelidium pussilum (Stackhouse) Le Joiis

Gelidiellaceae

Pterocladia capillaceae (S.G Gmelin) Bornet & Thuret
Gelidiella Trinitatensis W. Taylor

Gracilariaceae

Gracilaria cervicornis (Turner) J.Agardh
Gracilaria cuenata Areschoug
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DIVISÃO

CLASSE

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE
Gracilaria curtissiae J. Agardh
Gracilaria domingansis Sonder ex Kutzing
Gracilaria ferox J.Agardh
Gracilaria iemaneifornis (Bory) Weber van Bosse
Gracilaria mommillaris (Montagne) Howe
Gracilaria sp

Solieriaceae

Arghadiella subulata (C.Agardh) Kraft Wynne
Hypnea cervicornis J.Agardh

Hypneaceae

Hypnea musciformis (Wuffen in Jacquin)
Hypnea spinella (C.Agadh) Kutzing

Rhodymeniales

Rhodymeniaceae
Champiaceae
Cerimaceae
Dasyaceae

Botrycladia occidentalls (Boergesen) Kylin
Champia sp
Griffilhasia caribaea G. Feldmann
Haloplegma duperreyi Montagne
Dictyurus occindalls J.Agardh
Thuretia bomelii Vickers
Acanthophora muscoides (Lirnaeus) Bory
Acanthophora spicifera (Vahl) Boergesen

Ceramiales
Rhodomelaceae

Amansia multifida Lamouroux
Bryotamnion seafothii (Turner) Kutzing
Herposiphonia fecunda (C.Agadh) Falkenberg
Herposiphonia papilosa (C.Agadh) Greville
Vidalia Oblusioba (Mertens ex C. Agardh) J.Agardh
Cryptonemia crenulala (J. Agardh) J.Agardh

Cprytonemiales

Halymeniaceae

Cryptonemia luxurians (C.Agardh) J.Agardh
Halymonia floresia (Clemente)C.Agardh

ALGAS COLETADAS
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DIVISÃO

CLASSE

Chlorophyta

Chlorophyceae

ORDEM

FAMÍLIA

Bryopsis pennata Lamouroux

Caulerpales
Siphonocladales

ESPÉCIE

Siphonocladaceae

Cladophoropsis membranaceae (C.Agardh) Boergesen

Sergassum fluitans Boergesen
Peophyceae
Fucales
Sargassaceae
Herposiphonia fecunda (C.Agadh) Falkenberg
Rhodophyceae
Ceramiales
Rhodomelaceae
Rhodophyta
Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTE- Fortaleza. Fortaleza, VBA, 2003.
Paeophyta
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7.2.11.3

Análise da Diversidade

As análises estatísticas realizadas incluíram a verificação dos caracteres descritivos da
comunidade por meio do cálculo dos índices de diversidade específica, riqueza de espécies,
equitabilidade e dominância. Tais índices são comparativos, sem limites numéricos a serem
considerados, tendo sido estimados através das seguintes equações:
k

Diversidade específica:

Equitabilidade: E =
Dominância:

7.2.11.4

H' =  (Pi.log 2 Pi )
i =1

H'
H max

D = (N -1) / ln N

Resultados Obtidos

7.2.11.4.1 Caracterização dos Ambientes
A zona do infralitoral é a área limite das marés de sizígia, ficando descoberta somente nas marés
mais baixas e seus organismos são mais adaptados à vida marinha. Após o infralitoral (além
zona entre-marés) encontra-se o sublitoral, que é um ambiente realmente marinho.
➢ Substrato Rochoso
Os ambientes com substrato rochoso (consolidado) abrigam flora e fauna bastante diferenciadas
das do substrato arenoso ou lamoso (inconsolidado). Muitos animais intertidais podem tolerar
a subida e descida da água e o bater das ondas, quando conseguem fixar-se firmemente a um
substrato consolidado. Existe um zoneamento distinto de algas e vários tipos de animais entre
a marca da maré baixa e a zona de respingo supralitoral.
➢ Substrato Inconsolidado
Os fundos móveis da plataforma continental são caracterizados por uma condição ambiental
relativamente uniforme. A maior influência de fatores físicos deve-se às correntes oceânicas. O
fundo de areia na área sublitoral não possui, essencialmente, gradientes muito evidentes de
variações em sua vasta extensão. Existe uma biodiversidade comparativamente menor neste
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ambiente, que apresenta organismos tais como: poliquetas, moluscos, crustáceos e
equinodermos. Os peixes de fundo são predominantemente carnívoros.
A característica mais marcante da costa nordeste brasileira, sem equivalente em outras
plataformas tropicais do mundo, é a presença de uma espetacular capa carbonática, que se
estende, sem descontinuidades marcantes, por mais de 4.000 km (LANA et al., 1996). A
composição e os padrões de distribuição da fauna marinha regional são fortemente
condicionados por estes fatores, havendo uma ampla predominância de associações bênticas
típicas de areia e cascalhos carbonáticos.
7.2.11.4.2 Caracterização da Biocenose
a) Comunidade Bentônica
As macroalgas são os organismos mais característicos da flora bentônica marinha, podendo
dividir o espaço com espécies de Fanerógamas. As macroalgas desempenham um importante
papel ao serem também responsáveis pela introdução da energia no ecossistema, através da
Figurassíntese. Encontram-se, em sua maioria, aderidas a substrato consolidado - quebra-mares
de granito ou recifes de arenito. Além disso, servem como abrigo ou substrato para inúmeras
espécies de pequenos animais, como briozoários, pequenos moluscos e crustáceos.
A fauna bentônica é bastante diversificada, abrigando espécies de praticamente todos os grupos
animais. Enquanto os representantes da flora são todos sésseis (fixos), os da fauna podem ter
várias relações com o substrato, sendo classificados como epifauna ou endofauna.
A epifauna corresponde aos animais que vivem sobre o substrato, podem ser fixos, como a
maioria das esponjas, as cracas, as ostras e as ascídias, ou móveis. Entre os móveis, há os que
têm movimentos limitados, como as anêmonas, os moluscos poliplacóforos e os gastrópodos
pateliformes (que vivem aderidos, mas podem deslocar-se a curtas distâncias); os que têm
movimentos livres, como os siris, os caranguejos, a maioria dos gastrópodos, os poliquetas
errantes; e os natantes como os peixes e algumas lesmas marinhas.
A endofauna (ou infauna) é constituída pelos animais que vivem dentro do substrato. Alguns
perfuram substrato duro, como os bivalves litófagos; outros se enterram em fundos móveis,
como a maioria dos bivalves e poliquetas, ou ocupam locas ou frestas já existentes no substrato
duro, como é o caso dos polvos, ouriços e peixes moreiformes.
Compõem os bentos aqueles organismos que vivem associados ao fundo marinho, podendo
estar fixos aos substratos duros, enterrados nos sedimentos, locomovendo-se sobre o fundo dos
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oceanos ou associados uns com outros. Desta maneira, o tipo de substrato afeta diretamente a
distribuição dos organismos bentônicos, ressaltando as vantagens de sua utilização para o
estudo das influências antropogênicas sobre a biota.
O necton não é avaliado ao longo do tempo quanto a sua composição e abundância, pois numa
dada região cada espécie apresenta um ciclo vital distinto e, portanto, sofre redução por
mortalidade natural, através da predação por outras espécies dominantes e devido à migração
reprodutiva. Por outro lado, sofre acréscimo em função da reprodução e, posteriormente,
recrutamento para o estoque adulto. A aplicação dos índices de diversidade pode dar uma ideia
básica da composição do necton, embora seja insuficiente para caracterizá-lo efetivamente,
devido à falta de estudos mais aprofundados que incorporem a variabilidade estacional. As
espécies de bentos encontradas em todos os tipos de substrato estão listadas na Tabela 97.
Tabela 97 - Taxa da Biocenose Bentônica da Região do Porto do Pecém
FILO

Cnidaria

CLASSE

ORDEM

Hidrozoa

Thecatae
Octocorallia
(octorais
arborescentes)

Anthozoa

Zoantharia
Platyhelminthes

ESPÉCIE

INFRAORDEM

Actiniaria
(anêmonas)

Tubellaris (planária)

Nemertinea
Nematoda
Sipuncula
Calypetraeo
centralis
Natica sp
Epitonlum
nautiac
Anachis sp.
Nassarius albus
Mollusca

Gastropoda
Epitonium
denticulatum

Ollivela nivea
Ithycythara
lanceolata
Cylinchna sp.
Acteocina
bullata
Acteocina lepta
Volvullela
persimiils
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FILO

CLASSE

ORDEM

ESPÉCIE

INFRAORDEM

Nucula sp.

Bivalvia
Tellinidae
Sanguinolariidae

Glycymeris sp.
Dimya argentea
Crassinella
iunulata
Trachycardium
sp.
Tellina sp.
Donax sp.
Abra sp.

Veneridae

Corbula cymella
Corbula caribea

Oligochaeta
Orbinidae
Paraonidae
Spionidae
Magelonidae

Magelona sp.

Cirratulidae
Annelida

Polychaeta

Capitellidae
Maldanidae
Ophellidae

Armandia
polyophihalma

Phyllodocidae
Sigaiionidae
Heslonidae

Maxillopoda

Cirripedia
Copepoda
Cyclopoida
Harpaticoida

Ostracoda
Mysidacea
Amphipoda

Crustacea

Isopoda
Malacostraca

Gammaridea
Caprelidea
Anthuridea
Fabellifera

Tanaidacea
Cumacea
Decapode

Macrura
Anomura

Caridea
Alpheidae
Porcelanidae
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FILO

CLASSE

ORDEM

ESPÉCIE

INFRAORDEM

Brachyura

Pinnixa sp.

Echiura
Sipuncula
Bryozoa
Echinodermata

Ophiuroldea

Hemichordata
Urochordata
Ascidiacea
Chordata
Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTEFortaleza. Fortaleza, VBA, 2003.

➢ Substrato Rochoso
A comunidade colonizadora do espigão pode ser caracterizada como intermediária, no processo
de sucessão ecológica que ora ocorre neste substrato artificial instalado na área. A diversidade
de macroalgas ainda é pequena, tendo sido encontradas poucas espécies, dentre as quais duas
clorofíceas (algas verdes) Bryopsis pennata, Cladophoropsis membranacea e uma rodofícea
(alga vermelha), Herposiphonia fecunda. Um exemplar da feofícea (alga parda) Sargassum
fluitans foi encontrado, não estando, no entanto, fixo ao substrato, mas flutuando na face
protegida do espigão.
Foi observada uma pequena diferenciação na colonização das espécies nas faces leste (exposta
à ação das ondas) e oeste (protegida) do espigão, principalmente com relação à densidade das
espécies sésseis (fixas).
Com relação à fauna, foram encontrados moluscos gastrópodes fissurelídeos, além das espécies
Collisella subrugosa, Thais haemastoma floridana e Thais rústica. Dentre os crustáceos foram
observados o isópodo Ligia exotica, caranguejos grapsídeos, Pachygrapsus transversus e os
cirrípedes (cracas) Tetraclita stalactifera, Chthamalus spp. e Balanus sp.
➢ Substrato Inconsolidado
Foi identificado um total de 3.823 exemplares, representantes de 27 taxas (
Tabela 98). Os anelídeos poliquetas representaram 40,6% do total de indivíduos, sendo
numericamente dominantes na maioria das estações. Outro grupo que se destacou foi o dos
anfípodos gamarídeos, que corresponderam a 30,1% (Gráfico 49).
Com relação à distribuição dos organismos bentônicos na área de estudo, a maior abundância
ocorreu na Estação 1 (24,3% dos indivíduos), enquanto que o menor valor foi encontrado na
Estação 2 (1,0%), conforme pode ser visualizado no
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Gráfico 50.
Tabela 98 - Abundância dos Grupos Animais Encontrados nas Amostragens
Grupos Animais
Anthozoa
Turbellaria
Nematoda
Nemertínea
Gastropoda
Bivalvia
Oligochaeta
Polychaeta
Ostracoda
Copepoda
Cirripedia
Mysidacea
Amphipoda
Gammaridea
Caprellidea
Anthuridea
Flabellifera
Tanaidacea
Cumacea
Macrura
Anomura
Brachyura
Echiura
Sipuncula
Ophiuroidea
Urochordata
Cephalochordata
TOTAL

E1
2
1
35
2
4
11
256
3
18
6
442
17
19
3
14
4
4
7
2
76
2
928

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 TOTAL

1
1
1
3
1
3
2
1
1
1
2
1
2
1
6
5
7
2
3
9
2
2
3
2
8
4
28
10
1
2
18
1
2
1
4
2
1
2
2
3
1
12
1
3
7
2
4
28
7
2
4
4
2
5
9
6
5
2
12
9
1
1
2
2
1
2
1
4
3
5
4
1
19
78
43
73
71
82
17
48 103
79
64 106
49
87
44
79 142 111
1
3
2
4
1
5
2
2
3
1
2
1
1
6
2
37
2
3
3
1
2
97
12
6
78
22
4
41
1 114
2 103
35
33
15
6
13
29
62
1
1
1
3
2
3
14
38
1
4
1
27
4
28
20
1
2
1
9
4
1
1
2
6
1
4
2
2
2
7
1
2
11
3
2
4
6
5
11
15
8
60
26
2
16
10
8
7
8
3
9
22
1
8
1
4
3
1
1
2
1
1
5
2
14
1
4
1
1
3
1
1
2
4
1
1
5
5
10
4
4
3
1
1
1
2
1
1
6
40 122 137 133 142 139 171 111 308 221 201 164 114 129 106 126 279 252

17
4
129
26
33
122
27
1551
19
8
21
55
105
1018
165
38
16
50
220
21
2
10
6
37
113
4
6
3823

Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTEFortaleza. Fortaleza, VBA, 2003.

Gráfico 49 - Abundância Relativa dos Principais Grupos Animais encontrados nas
Amostras da Área de Estudo
Nematoda
3,4%
Ophiuroidea
3,0%
Cumacea
6,1%

Bivalvia
3,2%

Outros
9,2%

Caprellidea
4,4%
Gammaridea
30,1%

Polychaeta
40,6%
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Gráfico 50 - Abundância Relativa de Indivíduos nas Estações de Coleta
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Estações

A diversidade específica é resultante da composição dos dois outros fatores acima: a riqueza,
representando o número de espécies de uma determinada amostra e a equitabilidade, que se
refere à distribuição numérica das espécies entre si, sendo relacionada inversamente à
dominância (Clifford, 1975; Green, 1979). Este tipo de análise dá resultados mais seguros
quando realizado com base em identificações ao nível de espécies; no entanto, dado o caráter
de urgência na apresentação dos resultados, a identificação dos animais foi feita somente ao
nível de grandes grupos taxonômicos.
A análise dos índices descritores da comunidade apresentados no Gráfico 51 mostrou que os
valores encontrados para a diversidade tiveram pouca variação (0,483 a 0,810). A estação com
maior diversidade foi a Estação 8, devido, principalmente, à sua alta equitabilidade. As estações
de menor diversidade foram a Estação 4 e a Estação 13, sendo a primeira devido à mais baixa
equitabilidade e a última devido aos baixos valores para ambos os componentes da diversidade.
Ou seja, na Estação 4, embora tenha sido encontrado um total de 11 taxa, houve uma grande
dominância por parte dos anfípodos e poliquetas, enquanto na Estação 13, foram encontrados
apenas 8 taxa e uma grande dominância pelos poliquetas.
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Gráfico 51 - Índices Descritores de Comunidades para as Estações de Coleta
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A Estação 1 foi a mais abundante e com maior riqueza de espécies, no entanto, a dominância
dos poliquetas e gamarídeos (baixa equitabilidade) diminuiu o valor da diversidade.
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b) Biocenose Nectônica
Durante os trabalhos de campo o tempo estava nublado e com temperatura elevada em torno de
29 C, tendo como predominante o vento leste de pouca intensidade. O mar encontrava-se em
estado de maré de enchente, apresentando ondas de cerca de 0,8 m de altura.
A rede-de-arrasto é considerada pouco seletiva, tanto por ser um aparelho de pesca ativo, que
atua sobre o substrato onde habita grande parte da diversidade e da abundância de espécies,
quanto por apresentar comprimento de malha bastante reduzido, funcionando com uma barreira
para a maioria das espécies, exceto aquelas de grande capacidade natatória. Assim sendo, tem
como principal característica à capacidade de capturar uma grande variedade de espécies,
representando inúmeros filos animais e vegetais do substrato marinho.
O presente estudo demonstrou uma pequena diversidade biológica, sendo a composição da
captura restrita, principalmente, a peixes e crustáceos, com a participação em número de 2.088
indivíduos (35,6%) e 3.777 indivíduos (64,4%) e peso 17.498 g (58,9%) e 12.510 g (41,1%),
respectivamente. Os demais filos não tiveram representação significativa, com ocorrência de
10 exemplares de lula, duas pequenas colônias de ascídias, um siri do gênero Calinectes e uma
lagosta-vermelha (Panulirus argus).
O necton demersal foi representado por 23 espécies de peixes, dentre as quais apenas três
apresentaram destaque: manjuba, 1.880 indivíduos (90,0%) e 9.000 g (50,1%); boca-mole, 86
indivíduos (4,1%) e 3.281 g (18,3%); pescada-branca, 35 indivíduos (1,7%) e 2.050 g (11,4%).
As demais espécies ocorreram com baixa abundância e consequentemente não tiveram
relevância na participação relativa em número e peso (Tabela 99)
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Tabela 99 - Abundância Absoluta e Relativa das Espécies de Peixes do Necton Demersal
e Bentônico da Região do Porto do Pecém (Amostragem em 18/02/2003)
Espécie
Manjuba
Boca-mola
Pescada-branca
Bagre-de-fita
Manjubão
Sardinha-da-noite
Bagre-branco
Cangauá
Judeu
Cabeça-dura
Coró-amarelo
Coró-branco

Nº Indiv. % Indiv. Peso (g)
1880
90,04
9000
86
4,12
3281
35
1,68
2050
15
0,72
910
14
0,67
330
10
0,48
260
8
0,38
410
6
0,29
100
5
0,24
185
5
0,24
80
4
0,19
130
4
0,19
210
TOTAL GERAL

% (g)
50,14
18,28
11,42
5,07
1,84
1,45
2,28
0,56
1,03
0,45
0,72
1,17

Espécie
Sardinha-comum
Maria-luisa
galo-depenacho
Michole-de-areia
Bicudinha
Barbudo
Cabrinha
Bagre-amarelo
Galo
Baiacú
Solha

Nº Indiv. % Indiv. Peso (g)
2
0,10
14
2
0,10
170
2
0,10
100
2
0,10
60
2
0,10
55
1
0,05
40
1
0,05
50
1
0,05
35
1
0,05
3
1
0,05
390
1
0,05
85
2088

100

17948

% (g)
0,08
0,95
0,56
0,33
0,31
0,22
0,28
0,20
0,02
2,17
0,47
100,00

Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTEFortaleza. Fortaleza, VBA, 2003.

O camarão é o recurso-alvo das capturas com rede-de-arrasto demersal, de modo que um fator
largamente utilizado para medir a eficiência da pesca e o impacto sobre a biota marinha de uma
determinada região são as relações: (a) “camarões/fauna acompanhante”, calculada dividindose a produção de camarão pela produção de fauna descartada; (b) camarão/fauna de peixes, na
qual a produção de camarões é dividida pela produção dos peixes, geralmente o grupo mais
representativo em peso nas capturas.
DAMASCENO et al.(1986) observaram que, para cada 1,0 kg de camarão capturado, 6,2 kg de
fauna acompanhante eram descartados. Em estudos mais recentes, com base na captura pela
frota industrial de arrasto da Região Norte, foi observada uma relação de 1:4,3 (ISAAC &
BRAGA,1999), valor um pouco superior ao encontrado por BRAGA et al. (2001) na zona
costeira de Fortaleza (1:3,3), onde as condições podem ser consideradas semelhantes às do
Porto do Pecém, dadas as circunstâncias de proximidade geográfica e estrutura portuária. Neste
estudo a relação foi bastante inferior aos valores acima mencionados, pois para 1,0 kg de
camarão foram capturados apenas 1,3 kg de fauna acompanhante, corroborando com a hipótese
da baixa diversidade na região.
Os camarões existentes na área de influência do Porto do Pecém, em ordem decrescente de
participação relativa nos arrastos, são: camarão-sete-barbas, (Xiphopenaeus kroyeri), com
3.713 indivíduos, 11.300 g e 11,3 kg/hora; camarão-rosa (Penaeus brasiliensis), com 28
indivíduos, 470 g e 0,47 kg/hora; camarão-vermelho (Penaeus subtilis), com 26 indivíduos, 380
g e 0,38 kg/hora; camarão-branco (Penaeus schmitti), com 10 indivíduos, 360 g e 0,36 kg/hora
(Tabela 100).
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Tabela 100 - Participação Relativa entre as Espécies, Comprimento Médio, Peso e CPUE
das Espécies de Camarão da Região do Porto do Pecém (Amostragem em 18/02/2003)
Espécie
camarão-sete-barbas
camarão-rosa
camarão-vermelho
camarão-branco
TOTAL

Nº total
3.713
28
26
10
3.777

% entre
espécies

%
% fêmeas
machos

98,31
0,74
0,69
0,26
100,0

57,6
42,8
73,1
60,0

42,4
57,2
26,9
40,0

comp.méd. comp.méd.
Peso
machos
fêmeas
total (9g)
(mm)
(mm)
13,3
15,0 11.300,00
22,7
28,5
470,00
22,5
27,7
380,00
30,8
32,5
360,00
12.510,00

CPUE
k/hora
11,30
0,47
0,38
0,36
12,51

Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTEFortaleza. Fortaleza, VBA, 2003.

O índice de diversidade específica (H’) sofre influência da abundância de cada espécie e da
estrutura numérica da comunidade estudada, é largamente utilizado, pois de certa forma, reflete
as características dos índices de equitabilidade e riqueza de espécies. O índice de equitabilidade
(E) está diretamente relacionado com a proporcionalidade do número de indivíduos de cada
espécie, ou seja, quando mais bem distribuído for o “N” total entre as espécies, menor o valor
de (E), indicando maior a equitabilidade. O índice de riqueza de espécies (D) aumenta
proporcionalmente com o aumento do número de espécies (Tabela 101).
Tabela 101 - Dados sobre Relação Camarão/Fauna Acompanhante e Índices de
Diversidade Específica (H’), Equitabilidade (E) e Riqueza de Espécies (D)
ÍNDICES
RELAÇÃO CA X PE
1/1,35
CA = camarões e PE = peixes

H’

E

D

2,70

0,86

2,88

Fonte: CAGECE, Estudo de Impacto Ambiental do Projeto do Emissário de Esgoto Pré-Tratado da UTE- Fortaleza.
Fortaleza, VBA, 2003.

Tendo como referência trabalhos mais aprofundados, os valores encontrados para a área
caracterizam a comunidade de peixes como sendo de diversidade específica mediana e baixa
equitabilidade. Neste caso, com dominância numérica de 90,0% de uma espécie (manjuba) e
baixa riqueza de espécies, com ocorrência de 23 espécies. No litoral de Fortaleza foram
encontrados os valores de H’ = 4,52, E = 0,66 e D = 8,32 (41 espécies) - NOTTINGHAM
(1997); e H’ = 2,61, E = 0,57 e D = 8,35 (97 espécies) - BRAGA et al. (2001).
A baixa diversidade biológica e a concentração de biomassa em apenas uma espécie indicam
que a comunidade demersal da área encontra-se em desequilíbrio, provavelmente por
conseqüência das obras de instalação do complexo portuário e, atualmente, por processos
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inevitáveis de modificação da dinâmica dos sedimentos, em função do acúmulo de partículas
nas regiões adjacentes ao porto.
Estudos desenvolvidos sobre a ictiofauna das poças de maré a jusante do Porto do Pecém
(MARCELO FREITAS, 2002) mostram que, a partir do início de segundo semestre de 2001,
as poças sofreram um processo progressivo de assoreamento, até serem totalmente enterradas
ao final do ano. Este processo provavelmente está ocorrendo na região a jusante da contenção
de pedras offshore, que protege o porto, de modo semelhante ao ocorrido no Porto do Mucuripe,
em Fortaleza, onde a parte interna do molhe sofreu um assoreamento da ordem de 46.716 m³
(MORAIS, 1981).
7.2.12 Ocorrências de Tartarugas e Mamíferos Marinhos na Área do Estudo
7.2.12.1

Tartarugas Marinhas

Quanto a ocorrência de área de desovas de tartarugas na região costeira das áreas de influência
do empreendimento ora em análise. Segundo o Plano de Ação Nacional para a Conservação das
Tartarugas Marinhas publicado pelo ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade, em meados de 2011, a costa cearense é considerada área de alimentação para
espécimes adultas, sendo constatadas apenas áreas de desovas ocasionais. O território cearense
conta com uma área de alimentação protegida localizada em Almofala, no município de
Itarema, onde existe uma base do Projeto TAMAR.
Com base nas informações publicadas pelo ICMBio (2011) e nos levantamentos de campos
efetuados na área do estudo pode-se afirmar que a região do Pecém não conta com áreas de
desovas de tartarugas marinhas, com espécimes adultas ocorrendo apenas em alto mar, ao largo
da costa, em busca de alimentação.
Dentre as tartarugas que ocorrem ao longo do litoral cearense figuram as espécies Caretta
caretta (tartaruga cabeçuda), Chelonia midas (tartaruga verde) e Eretmochelys imbicata
(tartaruga de pente), todas classificadas como ameaçadas de extinção. Destas apenas as duas
primeiras ocorrem ao longo da maior parte da costa do Ceará, estando aí inclusa a região do
Pecém.
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7.2.12.2

Mamíferos Marinhos

Com relação a distribuição atual do peixe-boi marinho na costa brasileira, estudos realizados
por LIMA (1999) e LUNA (2001), reportaram que estes ocorrem do Amapá até o Estado de
Alagoas, todavia apresentam áreas de descontinuidade, que no Ceará se estende de Fortim até
Jericoacoara (Figura 289).

Figura 289 - Distribuição Atual do Peixe-Boi Marinho no Brasil
Fonte: LIMA, 1999 e LUNA, 2001.

Estudos realizados por SILVA (2003) no Ceará mostram que existem duas áreas de ocorrência
do peixe-boi marinho no território cearense, as quais estão situadas no Litoral Oeste, mais
especificamente no município de Barroquinha (divisa com o Piauí) e no Litoral Leste, nos
municípios de Fortim, Aracati e Icapuí, este último situado na divisa com o Rio Grande do
Norte (Figura 290).
Assim sendo, pode-se afirmar que o peixe-boi marinho não ocorre na região costeira do Pecém.
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Figura 290 - Áreas de Ocorrência do Peixe-Boi Marinho no Ceará
Quanto à ocorrência de cetáceos na região do Pecém, de acordo com o SIMMAM – Sistema de
Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos (2016), embora a zona costeira do Estado do
Ceará seja habitada por diversas espécies de cetáceos, não há registros neste órgão de
avistamentos de exemplares destes animais na área de influência do TUP NELOG, conforme
pode ser visualizado na Tabela 102.
Com efeito, dentre os dados cadastrados pelo SIMMAM no trecho compreendido entre a foz
do rio São Gonçalo e a Barra do Cauípe, há registros apenas da ocorrência de encalhes de
cetáceos nesta região, sendo 65,0% destes representados por espécies de águas costeiras, com
destaque para o boto-cinza (Sotalia guianensis). Tal fato revela a não ocorrência de espécies
residentes nesta região.
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Tabela 102 - Registros de Encalhes de Mamíferos Marinhos nas Áreas de Influência do
TUP NELOG

LOCALIZAÇÃO ESPÉCIE
DO REGISTRO

NOME

RESPONSÁVEL

CÓDIGO

HABITAT

CIENTÍFICO

PELO

REGISTRO

DA

REGISTRO
Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

863

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

864

Águas
costeiras

Baleiapiloto-depeitoraiscurtas
(...)

Globicephala
macrorhynchus

AQUASIS

865

Águas
oceânicas
tropicais

Odontoceti

AQUASIS

829

(...)

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

825

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

830

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

13.889

Águas
costeiras

BaleiaminkAntártica

Balaenoptera
bonaerensis

UNIVALI

10.023

Águas
oceânicas,
raramente
avistada em
áreas
costeiras

Golfinhode-Risso

Grampus
griseus

AQUASIS

13.877

Águas
oceânicas

Baleiabicuda-deCuvier

Ziphius
cavirostris

AQUASIS

801

Águas
oceânicas e
costeiras

Golfinhode-dentesrugosos
Boto-cinza

Steno
bredanensis

UNIVALI

9.346

Águas
costeiras

Sotalia
guianensis

LPS 107/16-PGS

30.256

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

800

Águas
costeiras

Baleiapiloto- depeitoraiscurtas
Boto-cinza

Globicephala
macrorhynchus

UNIVALI

9.575

Águas
oceânicas
tropicais

Sotalia
guianensis

AQUASIS

6.182

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

6.183

Águas
costeiras

Taíba / Nova Taíba

Colônia do Pecém

Pecém

Barra do Cauípe

ESPÉCIE
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LOCALIZAÇÃO ESPÉCIE
DO REGISTRO

NOME

RESPONSÁVEL

CÓDIGO

HABITAT

CIENTÍFICO

PELO

REGISTRO

DA

REGISTRO

ESPÉCIE

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

10.406

Águas
costeiras

Boto-cinza

Sotalia
guianensis

AQUASIS

10.407

Águas
costeiras

Golfinhode-clymene

Stenella
clymene

AQUASIS

10.408

Águas
oceânicas

Golfinhode-dentesrugosos

Steno
bredanensis

AQUASIS

22.238

Águas
costeiras

Fonte: SIMMAM – Sistema de Apoio ao Monitoramento
(simmam.acad.univale.br/webgis). Consultado em novembro de 2016.

de

Mamíferos

Marinhos

Nota: (...) Informação não disponível.
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7.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO SOCIOECONÔMICO
7.3.1

Generalidades

Os aspectos sociais e econômicos foram abordados tanto ao nível específico da Área de
Influência Direta do projeto proposto, composta pela área do CIPP – Complexo Industrial e
Portuário do Pecém e comunidades lindeiras pré-selecionadas, através de pesquisa local, quanto
ao nível da Área de Influência Indireta. Esta última composta pelos municípios de Caucaia e
São Gonçalo do Amarante, ambos integrantes da Região Metropolitana de Fortaleza, nos quais
se encontra posicionado o CIPP, que abrigará o empreendimento ora em análise.
Na caracterização da Área de Influência Indireta foram utilizados dados estatísticos oriundos
de fontes secundárias, envolvendo publicações do IBGE – Instituto Brasileiro de Geográfia e
Estatística, do IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, do PNUD –
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, etc., além de dissertações de mestrado
e de outros estudos já desenvolvidos na região.
A Área Diretamente Afetada do empreendimento proposto, por sua vez, foi contemplada apenas
com levantamento de campo a nível de reconhecimento, já que se trata de área desabitada.
7.3.2

Área de Influência Indireta

7.3.2.1 Aspectos Demográficos
7.3.2.1.1

Dinâmica Populacional

De acordo com os dados do IBGE, em 2010, os municípios integrantes da Área de Influência
Indireta abrigavam uma população total de 369.331 habitantes, o correspondente a 4,37% da
população estadual. Desse total, 325.441 habitantes, ou seja, 88,12% da população da Área de
Influência Indireta encontra-se concentrada no território do município de Caucaia, cuja sede se
constitui no centro polarizador da economia da região. São Gonçalo do Amarante abrigava
contingente populacional bem menos expressivo, cuja representatividade em relação à
população total da Área de Influência Indireta atinge apenas 11,88% (Tabela 103 e Gráfico 52).
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Tabela 103 - Evolução da População e Distribuição Geográfica – 2010
POPULAÇÃO RESIDENTE (HAB)

MUNICÍPIOS
TOTAL

TAXA GEOMÉTRICA DE

SITUAÇÃO DO

TAXA DE

DOMICÍLIO

URBANIZAÇÃO (%)

URBANO

RURAL

DENSIDADE

CRESCIMENTO ANUAL –

DEMOGRÁFICA

2000/2010 (%)

2

(HAB/KM )
TOTAL

URBANA

RURAL

Caucaia

325.441

290.220

35.221

89,18

264,91

2,63

2,52

3,62

São Gonçalo do
Amarante

43.890

28.537

15.353

65,02

52,60

2,13

2,62

1,28

Total

369.331

318.757

50.574

86,31

177,92

2,59

2,53

2,92

Ceará

8.452.381

6.346.557

2.105.824

75,09

56,76

1,29

1,78

-0,05

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
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Gráfico 52 - Área de Influência Indireta: Distribuição da População segundo o Domicílio
2010
400.000
350.000
300.000
250.000

População Total
200.000

População Urbana

150.000

População Rural

100.000
50.000
0
Caucaia

São Gonçalo do
Amarante

Área de Influência
Indireta

A densidade demográfica atingiu, em 2010, o patamar de 177,92 hab/km2 para a Área de
Influência Indireta como um todo, apresentando maior concentração no município de Caucaia
(264,91 hab/km2). Notadamente o município que abriga em seu território os núcleos urbanos
mais populosos desta região. A menor densidade demográfica foi observada em São Gonçalo
do Amarante (52,60 hab/km2), o que se deve em grande parte ao predomínio de adensamentos
urbanos de pequeno porte em seu território.
Analisando o comportamento da urbanização no território da Área de Influência Indireta, em
2010, observa-se que os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia apresentavam taxas
de urbanização elevadas, com valores oscilando 65,02 e 89,18%, revelando a ocorrência de um
movimento migratório campo/cidade. Para a Área de Influência Indireta como um todo a taxa
de urbanização atingiu 86,31%.
As maiores concentrações urbanas são verificadas na cidade de Caucaia (149.896 habitantes) e
na sede do distrito de Jurema (129.276 habitantes), que se encontra conurbada com a malha
urbana de Fortaleza. Aparecem, ainda, com destaque a sede municipal de São Gonçalo do
Amarante (8.484 habitantes) e as sedes dos distritos de Croatá (5.862 habitantes), Sítios Novos
(4.270 habitantes) e Taíba (3.747 habitantes). Os demais núcleos urbanos presentes nos
territórios dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante apresentam contingentes
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populacionais oscilando entre povoados com menos de 200 e sedes distritais com até 2.744
habitantes (Tabela 104).
Tabela 104 - Área de Influência Indireta: Núcleos Urbanos Mais Populosos 2010
NÚCLEOS URBANOS/MUNICÍPIOS

POPULAÇÃO RESIDENTE (HAB)

CAUCAIA

290.220

Bom Princípio

1.196

Catuana
Caucaia

1.878
149.896

Guararu

918

Jurema
Mirambé

129.276
2.609

Sítios Novos

4.270

Tucunduba

177

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

28.537

Cágado

1.240

Croatá
Pecém

5.862
2.711

São Gonçalo do Amarante

8.484

Serrote

2.447

Siupé
Taíba

2.744
3.747

Umarituba

1.302

Área de Influência Indireta
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

318.757

Ressalta-se que, nenhum núcleo urbano destes dois municípios se encontra posicionado na área
prevista para implantação do empreendimento ora em análise, a qual se encontra inserida no
território do CIPP, que apresenta ainda características de áreas rurais, contando com poucas
indústrias em operação. Não há, portanto, interferência direta do projeto proposto com a malha
urbana de cidades ou povoados.
Quanto à evolução da população, a análise dos dados pertinentes ao último período
intercensitário (2000/2010), revela um incremento da população total da Área de Influência
Indireta à uma taxa de 2,43% a.a, conforme pode ser visualizado na tabela 7.72 anteriormente
citado. Os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia apresentaram acréscimos de seus
contingentes populacionais, com taxas de 2,13 e 2,63% ao ano, respectivamente.
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As populações urbanas apresentaram taxas positivas de crescimento nos dois municípios, com
o maior valor sendo constatado no município de São Gonçalo do Amarante (2,62% a.a.).
Verificou-se que, no município de Caucaia o crescimento da população urbana apresentou-se
bastante próximo da média da região (2,52% a.a.).
Quanto às taxas de crescimento da população rural, verificou-se que o conjunto dos municípios
integrantes da Área de Influência Indireta apresenta acréscimos da população rural com taxa
média de 2,89% ao ano. Taxas positivas de crescimento foram constatadas tanto no município
de São Gonçalo do Amarante (1,17% a.a.) como em Caucaia (3,74% a.a.).
Em suma, no período de 2000/2010, ocorreu não apenas um ligeiro aumento relativo da
população rural da Área de Influência Indireta, que passou de 13,10% para 13,69% do total,
mas também um acréscimo em termos absolutos passando de 38.052 habitantes em 2000, para
50.574 habitantes em 2010.
7.3.2.1.2

Análise de Estrutura da População

Analisando a distribuição da população por faixa etária e sexo, constata-se que a Área de
Influência Indireta apresentou, em 2010, um contingente populacional de 369.331 habitantes,
onde os jovens respondem por 27,26% do total, enquanto que os idosos se apresentam pouco
representativos (5,33%), o que é típico de regiões subdesenvolvidas ou em processo de
desenvolvimento. A população em idade adulta (15 - 64 anos), e que representa a força de
trabalho compreende 67,41% do contingente populacional. A razão de sexo de 97,10% aponta
a predominância feminina na composição por sexo da população da Área de Influência Indireta,
ou seja, para cada grupo de 100 mulheres existem apenas 97 homens correspontes (Tabela 105).
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Tabela 105 - Área de Influência Indireta: Distribuição da População por Sexo e Faixa Etária 2010
Caucaia
Faixa Etária
(anos)

Sexo
Masculino Feminino

São Gonçalo do Amarante

0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 – 34
35 – 39

13.552
14.204
17.323
17.228
16.601
14.645
12.560
11.452

12.736
13.881
17.084
16.948
16.483
14.908
13.407
12.340

26.288
28.085
34.407
34.176
33.084
29.553
25.967
23.792

Razão de
Sexo (1)
(%)
106,41
102,33
101,40
101,65
100,72
98,24
93,68
92,80

40 - 44
45 – 49
50 - 59
60 – 64
65 - 69
70 e +
Total

10.734
9.194
11.136
3.670
2.580
4.719
159.598

11.700
10.148
12.612
4.187
3.108
6.301
165.843

22.434
19.342
23.748
15.152
5.688
11.020
325.441

91,74
90,60
88,30
87,65
83,01
74,89
96,23

Total

Sexo
Masculino Feminino

Área de Influência Indireta

1.838
1.858
2.398
2.496
2.257
2.015
1.809
1.574

1.700
1.817
2.303
2.221
2.044
1.957
1.764
1.482

3.538
3.675
4.701
4.717
4.301
3.972
3.573
3.056

Razão de
Sexo (1)
(%)
108,12
102,26
104,13
112,38
110,42
102,96
102,55
106,21

1.354
1.107
1.575
638
500
929
22.348

1.327
1.132
1.558
686
457
1.094
21.542

2.681
2.239
3.133
1.324
957
2.023
43.890

102,03
97,79
101,09
93,00
109,41
84,92
103,74

Total

Sexo
Masculino
Feminino
15.390
16.062
19.721
19.724
18.858
16.660
14.369
13.026

14.436
15.698
19.387
19.169
18.527
16.865
15.171
13.822

29.826
31.760
39.108
38.893
37.385
33.525
29.540
26.848

Razão de
Sexo (1)
(%)
106,61
102,32
101,72
102,90
101,79
98,78
94,71
94,24

12.088
10.301
12.711
4.308
3.080
5.648
181.946

13.027
11.280
14.170
4.873
3.565
7.395
187.385

25.115
21.581
26.881
9.181
6.645
13.043
369.331

92,79
91,32
89,70
88,41
86,40
76,38
97,10

Total

Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.
(1) Razão de Sexo - definida como o número de homens para cada grupo de 100 mulheres, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Ela
expressa a relação quantitativa entre os sexos. Se igual a 100, o número de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de homens e, abaixo,
predominância de mulheres.
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As modificações das estruturas etárias das populações dos dois municípios integrantes da Área
de Influência Indireta vem se processando ao longo das últimas décadas em função de dois
fenômenos demográficos significantes: a queda das taxas de fecundidade, que teve seu efeito
no estreitamento da base da pirâmide, diminuindo a participação de crianças e adolescentes, e
a elevação da expectativa de vida, que provocou um alargamento do seu topo, em consequência
do crescente aumento da população de 65 anos ou mais. Consequentemente, a proporção da
população em idade produtiva (população de 15 a 64 anos) tende a aumentar.
O processo de transição demográfica pelo qual passa a população dos municípios integrantes
da Área de Influência Indireta, o qual vem remodelando o padrão demográfico da região é
evidenciado no formato apresentado na sequencia de pirâmides etárias constantes nos Gráfico
53 e Gráfico 54, que tendem cada vez mais a distanciar-se do formado piramidal tradicional
dos anos 70 e 80.
Gráfico 53 - Pirâmides Etárias do Município de Caucaia
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Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.
Nota: Quanto maior for à base da pirâmide etária, maior a taxa de natalidade e a participação dos jovens no
conjunto total da população. Quanto mais estreito o topo da pirâmide, menor será a expectativa de vida e a
participação de idosos no conjunto da população.
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Gráfico 54 - Pirâmides Etárias do Município de São Gonçalo do Amarante
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Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.
Nota: Quanto maior for à base da pirâmide etária, maior a taxa de natalidade e a participação dos jovens no
conjunto total da população. Quanto mais estreito o topo da pirâmide, menor será a expectativa de vida e a
participação de idosos no conjunto da população.

A análise das pirâmides etárias dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante para os
períodos censitários de 1991, 2000 e 2010 revela a ocorrência de transição demográfica, ou
seja, ocorrência de mudanças no crescimento e na estrutura da população, indicadas por sua
composição em grupos etários e pelas taxas de crescimento, fazendo com que haja a passagem
de uma fase de alto crescimento, com predomínio de uma população jovem, para uma outra
fase com baixo crescimento e crescente participação da população de adultos e idosos.
Quanto ao índice de envelhecimento da população, na Área de Influência Indireta este índice
vem aumentando ao longo das últimas décadas passando de 8,92% em 1991 para 19,55% em
2010, revelando a participação crescente de idosos em relação aos jovens, o que reflete,
principalmente, a redução dos níveis de fecundidade e o aumento da esperança de vida dos
idosos (Tabela 106). Valores elevados desse índice indicam que a transição demográfica se
encontra em estágio mais avançado.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

432

Tabela 106 - Área de Influência Indireta: Evolução da Razão de Dependência e do Índice
de Envelhecimento

MUNICÍPIOS

Caucaia

RAZÃO DE

ÍNDICE DE

DEPENDÊNCIA (%)1

ENVELHECIMENTO (%)2

1991

2000

2010

1991

2000

2010

76,72

65,52

46,42

8,10

10,30

18,82

25,01
87,05
71,01
51,36
13,51
17,68
19,55
78,19
66,17
48,36
8,92
11,20
Área de Influência Indireta
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010.
(1) Expressa pelo quociente entre a população dependente e a população potencialmente ativa multiplicado
por 100. Considera-se como população dependente àquela constituída pelos menores de 15 anos e pelos
maiores de 64 anos, enquanto que a população potencialmente ativa compreende os indivíduos com idade
entre 15 e 64 anos.
(2) Expresso pelo quociente entre a população maior de 64 anos de idade e a população menor de 15 anos
multiplicado por 100.
São Gonçalo do Amarante

A razão de dependência, por sua vez, vem apresentando um gradativo declínio passando de
78,19% em 1991 para 48,36%, em 2010, estando esse comportamento relacionado ao processo
de transição demográfica. Com efeito, a redução dos níveis de fecundidade leva à diminuição
das taxas de natalidade, implicando no decréscimo do contingente jovem da população. A
população idosa, portanto, experimenta a elevação de sua participação relativa, combinada ao
aumento absoluto do seu volume. Nesse contexto, a razão de dependência total diminuiu em
decorrência da menor dependência de jovens, dado que a de idosos aumentou.
A configuração apresentada pela razão de dependência da área do estudo revela que o encargo
econômico que recai sobre a população adulta, que teoricamente se constitui na faixa
responsável pelo sustento das demais, apresentou uma queda significativa ao longo do período
considerado, dado a redução da proporção de dependentes a ser sustentada.
Com relação à População Economicamente Ativa - PEA verificou-se que esta representava, em
2010, 71,94% da população em idade produtiva da Área de Influência Indireta. Quanto à taxa
de atividade da PEA, 88,26% desta encontrava-se ocupada e 11,74% estava em busca de
emprego. A população economicamente inativa perfazia 28,06% da população produtiva da
área do estudo (Tabela 107)
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Tabela 107 - Área de Influência Indireta: População Economicamente Ativa 2010
População
Ativa (1)

Economicamente

Municípios
Ocupada Desocupada
Caucaia

137.128

18.157

São Gonçalo do
Amarante

17.274

2.376

Área de
Influência
Indireta

154.402

20.533

Total
(A)
155.285
19.650

174.935

População
População
em Idade A/B
Economicamente
Ativa (1) (%)
Inativa (1)
(B)
59.078

214.363

72,44

9.145

28.795

68,24

68.223

243.158

71,94

Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.
(1) População Maior de 18 anos.

7.3.2.1.3

Qualidade de Vida da População

a) Indicadores de Educação
Objetivando aferir o nível ou padrão de qualidade de vida da população residente no território
da Área de Influência Indireta foram analisados os indicadores de educação, renda e condições
médico-sanitárias dos municípios integrantes do seu território, além do Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).
Analisando o nível de instrução da população adulta (maiores de 25 anos) da Área de Influência
Indireta constata-se que na última década houve uma sensível redução nas taxas de
analfabetismo desta faixa etária nos dois municípios integrantes desta região. Em 2000, a taxa
de analfabetismo entre a população adulta da região oscilava entre 23,42 e 38,67% caindo para
16,52 a 26,58% em 2010. A melhor situação foi verificada no município de Caucaia, cuja taxa
de analfabetismo atingiu 16,52%. Já o pior resultado foi observado no município de São
Gonçalo do Amarante, cuja taxa de analfabetismo atingiu 26,58% (Tabela 108).
A situação vivenciada pela população adulta (maiores de 25 anos) coloca a Área de Influência
Indireta numa situação ainda crítica em termos de educação, já que, em 2010, o percentual de
analfabetos e alfabetizados (ensino fundamental incompleto) atingia 52,36% em Caucaia e
59,93% em São Gonçalo do Amarante.
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Tabela 108 - Área de Influência Indireta: Nível de Escolaridade da População Adulta
CAUCAIA

SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

DISCRIMINAÇÃO
2000

2010

2000

2010

Fundamental Incompleto/ Analfabetos (%)
Fundamental Incompleto/ Alfabetizados (%)

23,42
44,58

16,52
35,84

38,67
46,32

26,58
33,35

Fundamental Completo/ Médio Incompleto
(%)

14,65

16,95

7,04

13,36

22,80
15,86
26,36
6,92
Médio Completo/ Superior Incompleto (%)
3,91
1,49
4,33
1,05
Superior Completo (%)
Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.

Tal resultado revela que uma parcela representativa da população em idade produtiva é
formada, em sua maioria, por mão-de-obra não qualificada e sem a escolaridade básica, reflexo
de um sistema educacional falho, que, em muitos casos, não possibilita a permanência dos
alunos na escola. Em outras palavras, a escolaridade da população adulta reflete o
funcionamento do sistema educacional em períodos passados e revela que a maior parte da
população adulta sequer completou o ensino fundamental em sua passagem pelo sistema
educacional.
Quanto à população adulta com ensino fundamental completo, em 2010, esta representava entre
13,36 e 16,95% da população com mais de 25 anos residente nos municípios integrantes da
Área de Influência Indireta. A população adulta com ensino médio completo, por sua vez,
oscilava entre 22,80 e 26,36%. Já a população desta faixa etária que contava com ensino
superior completo oscilava entre 3,91 e 4,33%. No Ceará, os percentuais da população adulta
que apresentam ensinos fundamental, médio e superior completos são, respectivamente,
13,65%, 22,07% e 7,16%. O município da Área de Influência Indireta com maior percentual da
população adulta com ensino superior completo foi Caucaia com 4,33%.
Ressalta-se que, os avanços na área educacional se dão de forma heterogênea, sendo fortemente
influenciados por variáveis econômicas e de localização. Os municípios mais desenvolvidos,
em geral, investem maior quantidade de recursos no ensino, o que repercute em maior cobertura
escolar, melhores condições de ensino, melhores instalações físicas e índices de desempenho
educacional mais elevados. Assim sendo, as maiores taxas de analfabetismo estão, geralmente,
vinculadas aos municípios com menor desenvolvimento econômico.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

435

Ocorrem, também, diferenças significativas nas taxas de analfabetismo quando se considera as
zonas urbana e rural, já que no meio rural a permanência na escola está continuamente
ameaçada pela inadequação entre os calendários escolar e agrícola, bem como pelos processos
migratórios aos quais estão expostas as famílias. Por outro lado, pela perspectiva da qualidade
do ensino, o parque escolar do meio rural, em geral, encontra-se mal distribuído, com
diferenciais em seus espaços físicos e com alto índice de professores leigos.
b) Indicadores de Renda
No tocante à distribuição de renda, os dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE para a
Área de Influência Indireta confirmam que 53,97% dos domicílios existentes apresentam uma
renda mensal inferior a dois salários mínimos, o que comprova o baixo padrão de vida da
população residente no seu território. Computando os domicílios que não contavam com
rendimento a situação torna-se mais crítica com este percentual elevando-se para 58,84%
(Tabela 109). Obviamente, os domicílios que compõem o estrato inferior de renda apresentamse mais representativos na zona rural, o que torna mais agravante a situação, tendo em vista a
elevada concentração das terras, a falta de oportunidades de emprego e a precariedade dos
serviços básicos.
Tabela 109 - Rendimento Nominal Mensal Domiciliar 2010
RENDIMENTO NOMINAL MENSAL (%)
MUNICÍPIOS

ATÉ 2
S.M.

52,97
Caucaia
61,40
São Gonçalo do
Amarante
53,97
Área de Influência
Indireta
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

5 – 20

> 20

SEM

S.M.

S.M.

RENDIMENTO

31,91
26,56

9,69
6,72

0,56
0,42

4,87
4,90

31,28

9,34

0,54

4,87

2 – 5 S.M.

De acordo com os dados do IBGE, o município que apresentou maior parcela de domicílios
com renda inferior a dois salários mínimos mensais foi São Gonçalo do Amarante com 61,40%
do total. No município de Caucaia o percentual de baixos salários atinge 52,97% dos domicílios.
Considerando a inclusão da população que não contava com rendimentos, o problema de
concentração de renda torna-se ainda mais crítico, já que o percentual da população de baixa
renda eleva-se nos dois municípios passando a oscilar entre 57,84% e 66,30% do total de
domicílios.
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Analisando o valor da renda per capita média segundo os municípios, observa-se que houve
incremento destes valores no decorrer do período 2000/2010 nos dois municípios integrantes
da Área de Influência Indireta (Tabela 110). Verifica-se, ainda, que embora tenham ocorrido
aumentos significativos nos valores da renda per capita média no período considerado, esta se
apresenta inferior ao salário mínimo vigente na época (R$ 510,00) em ambos os municípios. O
município de São Gonçalo do Amarante foi o que apresentou menor nível de renda por habitante
no território da Área de Influência Indireta (R$ 309,14). Já o município de Caucaia foi o que
apresentou renda per capita mais alta (R$ 379,63).
Tabela 110 - Área de Influência Indireta: Distribuição de Renda
Concentração de
Renda

Renda per Capita
Média (R$)

Proporção de
Extremamente
Pobres (%)

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Caucaia

260,56

379,63

20,38

6,53

0,56

0,48

São Gonçalo do Amarante

162,82

309,14

35,09

15,32

0,54

0,51

Municípios

(Índice de Gini)

Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013.

O grau de concentração da renda fornecido pelo Índice de Gini para os municípios da Área de
Influência Indireta atingiu, em 2000, valores entre 0,54 e 0,56, denotando uma forte
concentração da renda. Observa-se que no decorrer do período 2000/2010 houve uma redução
do nível de concentração da renda nos dois municípios, passando a oscilar entre 0,48 e 0,51,
diminuindo as desigualdades sociais só que numa escala não muito significativa.
A pobreza extrema, medida pela proporção de pessoas com renda per capita mensal inferior a
R$ 71,75 ou R$ 2,36/dia, apresentou redução nos dois municípios integrantes da Área de
Influência Indireta no período 2000/2010. Com efeito, em 2000 a proporção de pobres nos
municípios estudados oscilava entre 20,38 e 35,09%, caindo estes valores para 6,53 e 15,32%,
em 2010. O maior decréscimo foi observado no município de Caucaia (- 10,76% a.a.), enquanto
que em São Gonçalo do Amarante a taxa de regressão atingiu -7,95% ao ano.
c) Indicadores Médico-Sanitários
As condições médico-sanitárias da população dos municípios integrantes da Área de Influência
Indireta foram analisadas com base nos valores da taxa de mortalidade infantil e das relações
leitos hospitalares/habitantes e médicos/habitantes (Tabela 111)
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Tabela 111 - Área de Influência Indireta: Indicadores Médico-Sanitários
TAXA DE

RELAÇÃO

MORTALIDADE
MUNICÍPIOS

Caucaia
São Gonçalo do Amarante

INFANTIL (‰)

LEITOS/
HABITANTES

RELAÇÃO
MÉDICOS/
HABITANTES

2010

2000

2010

30,50

17,57

1:1.171

50,06

22,30

1:1.330

2010

1:1.118
1:1.045

1:1.109
1:1.187
Área de Influência Indireta
1:824
41,4
13,1
1:420
Ceará
Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, 2013. IPECE,
Anuário Estatístico do Ceará 2015.

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD/Fundação João
Pinheiro/IPEA, 2013), nos dois municípios integrantes da Área de Influência Indireta, a taxa de
mortalidade infantil vem declinando ao longo dos anos, tendo na última década saído do
patamar de 30,50 e 50,06 crianças mortas por mil nascidas vivas em 2000, para 17,57 e 22,30‰,
em 2010, uma redução de cerca de 13 mortes a cada mil nascimentos em Caucaia e de 28
mortes, em São Gonçalo do Amarante.
O aumento da escolaridade feminina, a elevação do percentual de domicílios com saneamento
básico adequado (esgotamento sanitário, água potável e coleta de lixo), a diminuição da
desnutrição infanto-juvenil e um maior acesso da população aos serviços de saúde, foram os
fatores que mais contribuíram para esta redução. Ressalta-se, todavia, que apesar desta redução
ser um aspecto positivo, os índices de mortalidade infantil no território da Área de Influência
Indireta ainda são altos, se comparados com a média nacional (16,7 por mil nascidos vivos),
além de continuarem acima do índice considerado aceitável pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), que é de 10 mortes para cada mil nascimentos.
A relação número de leitos hospitalares por habitantes para a Área de Influência Indireta
apresenta-se deficitária, sendo igual a um leito para cada 1.187 habitantes no ano 2010,
ultrapassando mais de cinco vezes o valor recomendado pela OMS – Organização Mundial de
Saúde (1:200). Os dois municípios da área do estudo apresentam relações leitos/habitantes
bastante elevadas, revelando que seus habitantes certamente buscam assistência médica no
grande centro médico-hospitalar da região, representado pela cidade de Fortaleza. Em suma,
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contribuem para a sobrecarga da infraestrutura do setor saúde deste município, fazendo com
que o atendimento não seja adequadamente satisfatório.
Quanto a relação médicos/habitantes, nenhum dos municípios da área do estudo atende ao
parâmetro estabelecido pela Organização Mundial de Saúde de 1 médico para cada 1.000
habitantes. Apresentam, todavia, relações médicos/habitantes relativamente próximas do
padrão estabelecido pela OMS atingindo 1:1.045 em São Gonçalo do Amarante e 1:1.118 em
Caucaia.
d) Índice de Desenvolvimento Humano – IDH/M
Constitui outro importante parâmetro para análise da qualidade de vida e do progresso humano
de populações, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta para o seu cálculo,
além do PIB “per capita”, variáveis como expectativa de vida, longevidade e nível educacional.
A Tabela 112 apresenta os valores do IDH-M dos municípios integrantes da Área de Influência
Indireta.
Tabela 112 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 e 2010
IDH-M

IDH-M

IDH-M

IDH – M

2000

2010

2000

LONGEVIDADE EDUCAÇÃO RANKING
CEARÁ
2010
2000
2010
2000 2010

Caucaia

0,555

0,682

0,560

0,620

0,764

0,808

0,400

0,632

8ª

São Gonçalo do
Amarante

0,459

0,665

0,484

0,587

0,673

0,775

0,297

0,646

13ª

Ceará

0,541

0,682

0,588

0,651

0,713

0,793

0,377

0,615

MUNICÍPIOS

RENDA

Fonte: PNUD/Fundação João Pinheiro/IPEA, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Observou-se ao longo do período 2000/2010 um crescimento desse índice nos dois municípios
integrantes da Área de Influência Indireta, inclusive para o Estado do Ceará, que passou de um
índice de 0,541, em 2000, para 0,682 em 2010. Constatou-se que, os municípios da área do
estudo apresentaram, em 2010, valores do IDH-M considerados médios (0,50 – 0,80). O
município com menor índice foi São Gonçalo do Amarante, que apresentou valor do IDH-M
igual a 0,665, enquanto que o maior valor foi obtido por Caucaia, cujo IDH-M atingiu 0,682.
Em termos de colocação no ranking estadual, Caucaia foi o município que apresentou melhor
posição, ocupando a 8ª colocação. São Gonçalo do Amarante, por sua vez, apresenta em relação
ao outro município da região uma situação um pouco menos favorável, ocupando a 13ª
colocação no ranking estadual.
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

439

Comparando os valores do IDH-M de 2000 e 2010, verifica-se que os indicadores de renda,
longevidade e educação que integram a sua composição apresentaram valores crescentes ao
longo desta última década nos dois municípios (Gráfico 55). A maior variação positiva foi
verificada no indicador de educação, enquanto que os indicadores de longevidade e renda
apresentaram avanços menores. Dentre as variáveis que contribuíram para a elevação do IDHM, registrou-se a elevação da renda, a diminuição da taxa de analfabetismo e da mortalidade
infantil, além de maior acesso aos serviços básicos.
Gráfico 55 - Evolução dos Valores do IDH-M da Área do Estudo
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Populações Tradicionais

De acordo com informações fornecidas pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, os
municípios integrantes da Área de Influência Indireta contam com remanescentes de indígenas
em seus territórios, representados pelas etnias Tapeba e Anacé. Destas duas etnias indígenas,
apenas o território reivindicado pelos Anacé apresenta interferências com a área do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém. Ressalta-se, todavia, que nenhuma das duas terras indígenas
identificadas apresentam interferências com a área do empreendimento ora em análise.
Os Tabeba contavam, em 2009, com uma população composta por 6.439 indígenas, distribuídos
pelas comunidades de Água Suja, Bom Jesus, Capoeira, Capuan, Cigana, Itambé, Jandaiguaba,
Jardim do Amor, Lagoa I, Lagoa II, Lameirão, Mestre Antônio, Ponte I, Ponte II, Sobradinho,
Trilo, Vila dos Cacos e Vila Nova, todas localizadas no município de Caucaia. Quanto à
situação da Terra Indígena Tapeba, esta se encontra identificada e delimitada oficialmente pela
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FUNAI, perfazendo uma área total de 5.838 ha, estando enquadrada na modalidade de
tradicionalmente ocupada. O processo de demarcação da Terra Indígena Tapeba, todavia, ainda
não se concretizou encontrando-se paralisado por decisão judicial, impedindo a assinatura da
portaria declaratória pelo Ministro da Justiça.
Os Anacé, por sua vez, contavam, em 2009, com uma população composta por 1.282 indígenas
distribuídos em cinco aldeias principais – Capoeira, Japoara, Matões e Santa Rosa, no
município de Caucaia, além da Vila de Bolso em São Gonçalo do Amarante (
Tabela 113). Destas aldeias, apenas duas contam com áreas englobadas pela poligonal do CIPP
– Matões e Bolso, conforme pode ser visualizado na Figura 291.
Quanto à situação das aldeias indígenas inseridas no território do CIPP, em meados de 2013,
foi assinado um termo de compromisso firmado entre o Governo do Estado do Ceará, a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobrás, a Fundação Nacional do Indio – FUNAI, as Comunidades Indígenas
Anacé de Matões e Bolso, o Ministério Público Federal e a União (TOMO V – ANEXO III –
TERMO DE COMPROMISSO INDÍGENA).

Figura 291 - Terras Indigenas Existentes na Área de Influência Indireta
Fonte: EMAB, 2020.
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Tabela 113 - Distribuição da População Anacé na Área de Influência Indireta 2009
ETNIA

Anacé

MUNICÍPIO

ALDEIA (1)

NÚMERO DE

POPULAÇÃO

FAMÍLIAS

(HAB.)

Capoeira

5

18

Japoara

137

457

Caucaia

Matões

104

323

São Gonçalo do Amarante

Santa Rosa
Bolso

104
53

333
150

1.282
403
Total
Fonte: SANTOS, P.A., Reelaboração Étnica e Novas Redes de Desenvolvimento no Nordeste Brasileiro: a
Etnogênese Anacé e os Projetos de Grande Escala da Costa do Pecém (CE). Brasília, UNB, 2013. 199p.
(Dissertação de Mestrado).
Não se encontra aí inclusa a aldeia Tapuio, cujas terras foram alvo de desapropriação, tendo a vila sido
relocada para as iimediações do distrito do Pecém, antes de 2009.

O referido termo prevê a implantação da reserva indígena denominada “Taba dos Anacés”
numa área de 543,0 ha, destinada a posse permanente e ao usufruto das 163 famílias a serem
relocadas das localidades de Matões e Bolso. A área da referida reserva foi devidamente
aprovada pela FUNAI, por meio de estudos antropológicos e ambientais, bem como pela
própria Comunidade Indígena Anacé, que participou diretamente do processo seletivo para sua
escolha. É prevista, ainda, a implantação pelo Governo Estadual das seguintes infraestruturas
na área da Reserva Indígena Taba dos Anacé: construção de 163 unidades habitacionais, além
da implantação de sistemas de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, de rede de
energia elétrica, de sistema viário de acesso e interno e das edificações do posto de saúde e da
escola indígena. Os recursos para aquisição do terreno e implementação destas obras foram
orçados em R$ 30 milhões, os quais serão oriundos de parceria estabelecida entre o Governo
do Estado e a Petrobrás.
Quanto à presença de comunidades quilombolas, segundo a Fundação Cultural Palmares dos
municípios integrantes da Área de Influência Indireta apenas Caucaia conta com quilombos
certificados por este órgão em seu território – as comunidades Boqueirão das Araras, Cercadão
do Dicetas, Porteiras, Serra do Juá e Caetanos de Capuan, conforme pode ser visualizado na
Tabela 114 e no TOMO V - ANEXO IV – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS
COMUNIDADES QUILOMBOLAS.
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Tabela 114 - Caucaia – Comunidades Quilombolas Certificadas
ETAPA
COMUNIDADES

ID

QUILOMBOLAS

QUILOMBOLA

PROCESSO FCP

ATUAL

DATA DOU

PROCESSO

FCP

FCP

Boqueirão das
Araras
Caetanos em
Capuan
Cercadão do
Dicetas

1.427
1.428

01420.001103/2012Certificada 04/04/2012
51
01420.008813/2011Certificada 03/09/2012
21

01420.013928/2011Certificada
37
01420.001102/20121.430
Certificada
Porteiras
14
01420.001101/20121.431
Certificada
Serra do Juá
61
Fonte: Fundação Cultural Palmares, Lista das Comunidades Remanescentes
Certificadas (www.palmares.gov.br - consulta efetuada em 15/04/2016).
1.429

NÚMERO
DE
FAMÍLIAS

86
70

04/04/2012

165

04/04/2012

86

04/04/2012

67

de Quilombolas - CRQ’s

Segundo a CERQUICE – Comissão Estadual de Quilombo Rural do Ceará, além das cinco
comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares acima relacionadas, o
município de Caucaia conta com mais cinco comunidades oficialmente reconhecidas como
remanescentes de quilombolas – as comunidades Serra da Rajada (65 famílias), Serra da
Conceição (54 famílias), Camará (38 famílias), Coca/Icaraí (75 famílias) e Boqueirão dos
Cunhas (49 famílias).
Ressalta-se que, nenhuma das comunidades quilombolas identificadas encontra-se no território
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nem tampouco na área onde será implantado o
empreendimento ora em análise.
7.3.2.2 Infraestrutura Básica
7.3.2.2.1

Setor Transportes

a) Transportes Rodoviários
A Área de Influência Indireta é servida por duas rodovias federais, a BR-222 e a BR-020. A
primeira serve o setor oeste da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), interceptando terras
dos municípios de Fortaleza, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, permitindo o acesso ao CIPP
- Complexo Industrial e Portuário do Pecém via CE-155. Esta rodovia constitui a ligação da
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RMF à zona norte do Estado do Ceará e ao Estado do Piauí, apresentando-se pavimentada em
toda a sua extensão, tendo recentemente sido alvo de melhorias em alguns trechos.
Já a BR-020 se desenvolve, a partir de Fortaleza, no sentido sudoeste, interceptando o município
de Caucaia, servindo para interligação da RMF ao Sertão dos Inhamuns e ao sul do Estado do
Piauí, além de permitir o acesso ao Distrito Federal. Permite, ainda, a interligação da BR-222
ao Anel Rodoviário de Fortaleza. Quanto às outras rodovias que compõem a malha viária
estadual na região, merecem destaque as seguintes:
•

CE-085, denominada de Rodovia do Sol Poente ou Via Estruturante, intercepta o
território estadual no sentido leste-oeste, interligando Fortaleza ao Estado do Piauí,
permitindo o acesso as localidades de veraneio integrantes do Litoral Oeste através de
derivações. Essa rodovia não se interliga com a CE-155, via de escoamento de tráfego
de veículos de carga do Porto do Pecém, sendo a intersecção desta feita em viaduto.
Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão, tendo sido recentemente efetuada a
sua duplicação de Caucaia até Paracuru, num total de 62,0km e implantado o trecho
pertinente ao contorno do CIPP;

•

CE-090, rodovia litorânea que permite o acesso às localidades praianas de Icaraí,
Tabuba e Cumbuco, tendo início na Barra do Ceará e se estendendo até a localidade de
Vila do Cumbuco. Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão;

•

CE-156, rodovia que interliga a BR-222, no povoado de Catuana, município de Caucaia,
a CE-085 e a localidade de Parada. Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão;

•

CE-421, rodovia que interliga a BR-222, no povoado de Primavera, município de
Caucaia, a localidade litorânea do Pecém. Apresenta-se pavimentada em toda a sua
extensão, interceptando os traçados das rodovias CE-085 e CE-155, sendo esta última
intersecção em viaduto;

•

CE-155, rodovia pavimentada que interliga a BR-222 ao Porto do Pecém, interceptando
o território do CIPP. Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão, estando prevista
a sua duplicação;

•

CE-423, rodovia que interliga a cidade de São Gonçalo do Amarante a BR-222 na
localidade de Umarituba. Apresenta-se pavimentada em toda a sua extensão;
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•

CE-341, rodovia que interliga a BR-222, no povoado de Croatá, município de São
Gonçalo do Amarante, a cidade de Paracuru. Apresenta-se pavimentada em toda a sua
extensão.

Por fim, o Anel Rodoviário de Fortaleza permite a integração das rodovias BR-222, BR-020,
CE-060, CE-065, BR-116 e CE-040, facilitando o escoamento do tráfego de veículos pesados
que demanda a RMF. Atualmente apresenta sua capacidade de escoamento do tráfego saturada,
sendo alvo de duplicação das faixas de rolamento e outras melhorias.
Visando reforçar a infraestrutura de acesso ao Complexo Industrial/Portuário do Pecém, o
Governo do Estado pretende implantar o Arco Rodoviário Metropolitano, cujo projeto já foi
elaborado. Trata-se da implantação de uma rodovia duplicada entre a rodovia BR-116 e o Porto
do Pecém, tendo como objetivo ampliar a acessibilidade do CIPP, bem como da área de
implantação de pólos industriais ao longo do seu percurso, servindo como opção de uso de
projetos que utilizarão o Porto do Pecém como plataforma logística de escoamento de produção.
Também permitirá desviar o tráfego de veículos comerciais de longa distância, aliviando o Anel
Rodoviário de Fortaleza.
O Arco Rodoviário Metropolitano terá início na rodovia BR-116, na divisa dos municípios de
Pacajus e Chorozinho, fazendo intersecção com a BR- 222 e a BR-020, bem como com as
rodovias estaduais CE-060 e CE-065, estendendo-se até a confluência com a BR-222, na área
do CIPP (Figura 292). Constituir-se-á num prolongamento da atual CE-155, sendo prevista a
implantação de um viaduto na sua confluência com a BR-222.
A Área de Influência Indireta conta, ainda, com diversas estradas municipais que, em geral,
apresentam estado de conservação precário, dificultando o tráfego, principalmente, no período
chuvoso.
b) Transporte Ferroviário
A rede de transporte ferroviário de carga, por sua vez, é operada atualmente na Área de
Influência Indireta pela Transnordestina Logística S/A - TLSA, que conta com a Linha Tronco
Norte, com 1.158km, ligando Fortaleza a São Luís do Maranhão, se desenvolvendo paralela a
BR-222. Desta parte o ramal que atende atualmente o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (22,5km), que tangencia o traçado da CE-155 a Leste estendendo-se até a área do
Terminal Portuário e que terá sua célula ferroviária atendendo ao futuro empreendimento
proposto neste EIA.
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Figura 292 - Traçado do Arco Rodoviário Metropolitano (em amarelo)
Fonte: Governo do Estado do Ceará, 2016.

Encontra-se em implantação pela TLSA, o Projeto da Ferrovia Transnordestina, que preconiza
a construção de 1.753,0km de ferrovia em bitola métrica interligando o terminal ferroviário de
Eliseu Martins, no Piauí, aos terminais portuários de Suape/PE e Pecém/CE (Figura 293).
O referido empreendimento possibilitará o escoamento da safra de grãos e da produção de
minério de ferro dos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco através de um modal de transporte
mais barato. Estimulará, ainda, investimentos em outros setores, como os de cimento, clínquer
(matéria-prima para a produção do cimento), combustíveis e fertilizantes, além de ser uma nova
opção para o escoamento da produção do polo de fruticultura irrigada de Petrolina (PE) /
Juazeiro (BA). Quando estiver operando, a ferrovia terá capacidade para transportar até 30
milhões de toneladas por ano. A implantação das obras desta ferrovia, bem como a sua futura
operação e administração estão a cargo da Transnordestina Logística S.A.
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Figura 293 - Traçado da Ferrovia Transnordestina ora em Fase de Implantação
Fonte: Governo Federal do Brasil, 2016

c) Transporte Marítimo
O transporte marítimo é permitido através do Terminal Portuário do Pecém, localizado no
município de São Gonçalo do Amarante, que opera sob a modalidade de Terminal de Uso
Privativo Misto, estando sua administração e exploração a cargo da Companhia de Integração
Portuária do Ceara - CEARÁPORTOS, constituída sob a forma de sociedade anônima de
economia mista, sob controle acionário do Governo Estadual.
Trata-se de um terminal "off shore", com o acesso marítimo às instalações ocorrendo de forma
direta não havendo canal de acesso, nem bacia de evolução. O Porto do Pecém é compatível
para operação de navios do tipo PANAMAX (45.000 a 65.000 tpb) e CAPE SIZE (100.000 a
140.000 tpb) que constituem a tendência de expansão da frota transoceânica para cargas gerais
e granéis. Além destes, tem capacidade para operar, com auxílio de monobóias os “VLCC’s
(Very Large Crude Carriers), navios de grande porte (150.000 a 350.000 tpb), adequados para
o transporte de óleo cru a grandes distâncias, os quais operam em poucos portos do mundo,
dado requererem profundidade de -20,0 a -25,0m.
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Com relação à infraestrutura do porto, propriamente dita, as instalações de acostagem contam
com dois piers para a recepção dos navios. O Pier nº 01 destina-se ao desembarque de insumos
para a usina siderúrgica e ao embarque de produtos siderúrgicos, cargas gerais e contêineres. O
Pier nº 02, por sua vez, é reservado à operação de granéis líquidos, atendendo ao embarque de
derivados de petróleo destinados à distribuição por cabotagem e ao descarregamento de navios
de longo curso carregados com derivados de petróleo e GLP, contando com um terminal de
regaseificação da Petrobrás aí instalado. A ponte de acesso ao terminal conta com faixa de
rolamento com 7,2m de largura e extensão de 2.142,0m, sendo dotada com faixa lateral de
1,30m para pedestres e de faixa para passagem de utilidades.
As instalações de armazenagem são compostas por um pátio de 380 mil m², dois armazéns
cobertos, área para contêineres refrigerados, câmaras frigoríficas e quatro balanças rodoviárias,
além de modernos equipamentos de carga e descarga, dentre eles um descarregador de navios
com capacidade de 1.250 t/h e cinco guindastes de múltiplo uso com capacidade de 140 t.
Recentemente foi implantado o Terminal de Múltiplo Uso (TMUT), cujas obras consistiram no
prolongamento de 1.000m no quebra-mar existente, que passou a contar com 2.270,0m; na
ampliação da ponte de acesso ao terminal em 342,0m, com pista dupla e iluminação; na
construção de 760m de píer com dois berços de atracação contínuos, implantação de linha de
guindastes para carregamento e descarregamento de contêineres, construção de retroárea para
pátio de estocagem (87 mil m2) e instalação de 480 tomadas para contêineres refrigerados.
Com a implantação do TMUT, a capacidade estimada de movimentação de contêineres foi
ampliada para 760 mil TEUs/ano
Foram implantados, também, uma correia transportadora para carvão com cerca de 9,0km de
extensão e capacidade para movimentar 2.400 toneladas/hora e um descarregador contínuo de
carvão para atendimento da demanda da Termelétrica MPX.
Está prevista, ainda, a implementação de uma série de obras visando à ampliação da capacidade
da estrutura portuária, as quais serão executadas em três etapas, a saber:
•

Primeira Etapa: implantação de mais duas correias transportadoras com extensão de
9,0km, sendo uma para carvão e a outra para minério de ferro, além de um descarregador
contínuo para minério, e a construção de um berço para exportação de placas de aço
com 310,0 m de extensão, dotado com 2 carregadores de placas de aço;
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•

Segunda Etapa: Construção da segunda ponte de acesso ao terminal portuário com
extensão de 1.800,0m; prolongamento do quebra-mar existente em mais 2.300,0m;
construção de um berço com retroárea de 380,0m e de dois píers para petroleiros;

•

Terceira Etapa: Instalação de mais uma correia para minério de ferro com 9,0km de
extensão e de dois descarregadores contínuos, sendo um para minério e outro para
carvão; instalação de mais quatro carregadores de placas de aço e construção de 2 berços
para exportação de placas de aço.
d) Transporte Aéreo

A Área de Influência Indireta não conta com aeródromos, nem tampouco campos de pouso em
seu território, sendo o acesso aéreo permitido atualmente através do Aeroporto Internacional
Pinto Martins, em Fortaleza. Encontra-se em estudo pelo Governo do Estado a implantação de
um aeroporto de cargas na área do Pecém, incrementando o potencial atrativo do Terminal
Portuário do Pecém em termos de infraestrutura e logística, dado a agregação do modal aéreo.
7.3.2.2.2

Setor Educacional

O setor educacional dos municípios que compõem a Área de Influência Indireta dispõe,
basicamente, de três níveis regulares de ensino: pré-escolar, fundamental e médio. Observa-se,
também, a presença de estabelecimentos ministrando o ensino superior nas sedes dos dois
municípios e na localidade do Pecém.
Na área estudada, segundo dados do INEP (2012), 205 estabelecimentos de ensino ministravam
o pré-escolar a um total de 11.291 alunos. Dos municípios integrantes da área de influência
indireta, São Gonçalo do Amarante era o que contava com menor número de estabelecimentos
escolares neste nível de ensino, com apenas 26 escolas. O número médio de alunos por escola
não se apresentava muito significativo, compreendendo para a área do estudo como um todo
uma média de 55 alunos para cada escola. A maioria destas escolas, ou seja, 75,61% do total
estavam sob a dependência administrativa das Prefeituras Municipais, tendo sido constatado
apenas no município de Caucaia a presença de estabelecimentos de ensino pré-escolar
vinculados a rede estadual. O corpo docente era composto por um total de 642 professores
(Tabela 115).
O ensino fundamental, responsável pelos maiores quantitativos do setor educacional, contava,
em 2012, com 198 estabelecimentos ministrando o ensino da 1ª à 8ª série a crianças e
adolescentes da faixa etária de 7 a 14 anos de idade. Em Caucaia estava concentrado o maior
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número desses estabelecimentos (87,88% do total). A administração desses estabelecimentos
encontrava-se, em geral, sob a responsabilidade das prefeituras municipais (71,21%). No
período letivo de 2012 foram matriculados 60.658 alunos, perfazendo uma média de 306 alunos
por escola. Desse total, 87,10% referiam-se a matrículas realizadas em Caucaia. O corpo
docente lotado nesse nível de ensino totalizou 2.183 professores.
Em termos de ensino médio, a área estudada contava, em 2012, com 31 estabelecimentos de
ensino, a maioria vinculados a dependência administrativa da rede estadual de ensino (67,74%
do total). Foi constatada a presença de nove escolas particulares em Caucaia e uma em São
Gonçalo do Amarante. Foram matriculados no ensino médio 17.496 alunos (564 alunos/escola).
O corpo docente do ensino médio era formado por 596 professores. Os equipamentos escolares
do ensino médio encontram-se situado nas cidades, estando 21 estabelecimentos de ensino
médio sob a administração estadual e os outros 10 a cargo da instância privada.
O município de Caucaia conta com o ensino profissionalizante sendo ministrado por uma escola
estadual, que funciona em regime integral, articulando o ensino médio com cursos
profissionalizantes nas áreas de Transações Imobiliárias, Paisagismo, Design de Interiores e
Edificações.
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Tabela 115 - Estabelecimentos de Ensino, Corpo Docente e Matrícula Inicial, segundo o Nível de Ensino – 2012
ESTABELECIMENTO DE ENSINO

NÍVEL DE
ENSINO

Educação
Infantil
Caucaia
São Gonçalo
do Amarante
Ensino
Fundamental
Caucaia
São Gonçalo
do Amarante
Ensino
Médio
Caucaia

CORPO DOCENTE

MATRÍCULA INICIAL

TOTAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

205

8

155

42

642

10

527

105

11.291

134

8.824

2.333

179

8

133

38

575

10

469

96

9.736

1345

7.440

2.167

26

-

22

4

67

-

58

9

1.555

-

1.384

171

198

15

141

42

2.183

94

1.667

422

60.658

1.186

49.414

10.058

174

13

123

38

1.915

77

1.462

376

52.831

1.012

42.308

9.511

24

2

18

4

268

17

205

46

7.827

174

7.106

547

31

21

-

10

596

483

-

113

17.496

16.201

-

1.295

26

17

-

9

491

384

-

107

14.313

13.020

-

1.293

1

105

99

-

6

3.183

3.181

-

2

São Gonçalo
5
4
do Amarante
Fonte: INEP, Censo de Educação Básica, 2012.
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São Gonçalo do Amarante, por sua vez, conta com uma escola estadual de regime integral, que
ministra o ensino médio articulado com cursos profissionalizantes nas áreas de Informática,
Turismo e Segurança do Trabalho. Este município dispõe, ainda, de um Centro Vocacional e
Técnológico – CVTEC, instituição pública estadual, que ministra cursos técnicos nas áreas de
Metalurgia, Soldagem Industrial, Construção Civil, Mecânica Industrial, Eletromecânica, Meio
Ambiente e Licenciatura em Hotelaria, além de uma unidade do SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial ministrando cursos de Pedreiro, Encanador, Instalador Predial,
Eletricista, Pintor de Obras, Gesseiro e Soldador, entre outros.
A STDS - Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social vem desenvolvendo,
ainda, nos municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia projetos voltados para a
qualificação dos jovens, a saber: Primeiro Passo, Aprendizagem em Serviço e Juventude
Cidadã.
Complementando o setor educacional da Área de Influência Indireta, merece destaque a
presença de um campus do IFCE – Instituto Federal de Educação do Ceará, na cidade de
Caucaia, ministrando cursos técnicos nas áreas de Eletroeletrônica, Metalurgia e Petroquímica,
além de curso técnico do PRONATEC de Soldador no Processo MIG/MAG. Esta cidade conta,
ainda, com uma faculdade particular, a Faculdade Terra Nordeste – FATENE, que conta com
cursos de graduação nas áreas de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia Agrícola
e Ambiental, Zootecnia, Veterinária, Enfermagem, Serviço Social e Educação Física, bem
como cursos de pós-graduação em diversas áreas.
Com o objetivo de atender a demanda de qualificação de trabalhadores para o CIPP, foi
construído recentemente pelo Governo do Estado do Ceará o CTTC - Centro de Treinamento
Técnico do Ceará, localizado as margens da rodovia CE-155, no município de Caucaia. O
referido centro ocupa uma área de 9,1 mil m², contando com áreas administrativas e de ensino,
três laboratórios, um auditório com capacidade para 275 pessoas, almoxarifado
cozinha/refeitório, área de convivência e estacionamento. Neste a gestão do ensino encontra-se
a cargo do IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, que ministrará
cursos nas áreas de construção civil, eletromecânica e petroquímica, dentre outras. Conta com
uma capacidade de formação de mais de 12 mil pessoas/ano (Figura 294).
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Figura 294 - Fachada e vista aérea das instalações do CTTC - Centro de Treinamento
Técnico do Ceará, recentemente implantado pelo Governo Estadual, na área do CIPP,
em Caucaia.
Fonte: Engesoft, 2016 e Google Earth, 2016.

Em São Gonçalo do Amarante, foi constatada a existência de um polo da Universidade Federal
do Ceará (UFC), desenvolvendo em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a
Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (SECITECE), cursos de
graduação, em regime semipresencial, nas áreas de Administração em Gestão Pública e
licenciaturas em Física, Português e Química. Constatou-se, também, na localidade do Pecém
a presença da Faculdade de Tecnologia Ateneu - FATE, instituição privada que ministra cursos
nas áreas de Gestão Portuária, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Comércio
exterior e Administração (Figura 295).

Figura 295 - Instalações da Faculdade Ateneu, instituição de ensino superior da rede
privada localizada em Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.
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7.3.2.2.3

Setor Saúde

De acordo com o IPECE – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, os serviços
de atendimento médico-hospitalar nos municípios pertencentes à Área de Influência Indireta
contavam, em 2014, com quatro unidades hospitalares para atendimento da população, sendo
três em Caucaia e uma em São Gonçalo do Amarante (Tabela 116).
Tabela 116 - Estabelecimentos, Leitos e Profissionais do Setor Saúde 2014
MUNICÍPIOS
SÃO
DISCRIMINAÇÃO
CAUCAIA

GONÇALO

TOTAL

DO
AMARANTE

Unidades de Saúde

77

23

100

Hospital Geral

03

01

04

Centro de Saúde/Unid. Básica de Saúde

46
06

14
03

60

04

-

09
04

Unidade de Pronto Atendimento - UPA

01

01

02

Unidade Serv. Aux. de Diagnose e Terapia

06
06

01
01

07

02

01

01
07

02

300

35

09
335

300

35

335

1.889
373

602
105

2.491

90

40

478
130

Enfermeiro

167

54

221

Outros Profissionais de Saúde/Nível Superior

129
645

35
247

164

485

121

Clínica Especializada/Ambulatórios Esp.
Policlínica

Centro de Apoio a Saúde da Família
Centro de Atenção Psicossocial
Centro de Vigilância Sanitária
Unidade Móvel Pré-hospitalar
Total
Leitos
SUS
Profissionais de Saúde
Médicos
Dentistas

Outros Profissionais de Saúde/Nível Médio
Agentes Comunitários de Saúde
Fonte: IPECE, Anuário Estatístico do Ceará, 2015.

07
03
01

892
606

Além do sistema hospitalar, a área do estudo contava, em 2014, com um total de 100 unidades
de saúde conveniadas ao SUS, sendo o maior número referente a Centros de Saúde/Unidade
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Básica de Saúde (60 unidades), Clinicas Especializadas (9 unidades), Unidades de Serviços
Auxiliares de Diagnose e Terapia e Centros de Apoio a Saúde da Família, com sete
estabelecimentos cada e Policlínicas com quatro estabelecimentos. A Área de Influência
Indireta dispõe, ainda, de nove unidades móveis pré-hospitalares (SAMU) para atendimento da
população. O município de Caucaia abrigava o maior número de unidades de saúde,
respondendo por 77,0% do total.
Os profissionais de nível superior somavam um total de 993 profissionais, dos quais 48,14%
eram médicos, 22,26% enfermeiros e 13,09% dentistas. O município de Caucaia era o que
contava com equipe de profissionais de saúde de nível superior melhor estruturada, dispondo
de 759 profissionais.
Em São Gonçalo do Amarante a tabela de profissionais de saúde de nível superior era composto
por 234 profissionais. Quanto aos técnicos de nível médio, estes perfaziam 1.498 profissionais,
sendo compostos predominantemente por auxiliares de enfermagem. Já os agentes
comunitários de saúde são compostos por 892 profissionais, que atuam na área da medicina
preventiva.
No que se refere à oferta de leitos, a área do estudo contava, em 2014, com 335 leitos para
atendimento da sua população, todos vinculados ao SUS. Caucaia respondia por 89,55% dos
leitos ofertados, estando 55,67% destes vinculados a instância municipal e o restante a rede
privada. Em São Gonçalo do Amarante todos os leitos ofertados estão vinculados a rede
municipal de saúde.
Quanto à ocorrência de casos de doenças notificáveis, de zoonoses e de doenças de veiculação
e/ou origem hídrica no território da Área de Influência Indireta, foi efetuado um levantamento
junto ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e a Diretoria de Vigilância em Saúde da
Secretaria de Saúde Pública – SESAP para o período 2010/2014. Foram registrados na região
a ocorrência de doenças infecto-contagiosas, com destaque para tuberculose, hanseníase e
meningite. Dentre as zoonoses foram constatados casos de dengue, leishmaniose visceral,
leishmaniose tegumentar e leptospirose (Tabela 117)
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Tabela 117 - Número de Casos de Doenças Notificáveis Período 2010/2014
MUNICÍPIOS
AGRAVOS
CAUCAIA

SÃO GONÇALO

TOTAL

DO AMARANTE

Aid’s

170

18

188

Dengue

3.628
-

490
-

4.118

-

-

-

Hanseníase

325

83

408

Hepatite Viral

80
169

13
11

93

14

04

180
18

Leptospirose

11

02

13

Raiva

888

99

-

Doença de Chagas
Esquistossomose

Leishmaniose Visceral
Leishmaniose Tegumentar

Tuberculose
83
Meningite
Fonte: IPECE, Perfil Básico Municipal 2011/2015.

14

987
97

Verifica-se, também, a ocorrência na região de doenças de veiculação e/ou origem hídrica, seja
pela transmissão através de vetores como é o caso da dengue, seja através da ingestão de água
contaminada (hepatite viral, leptospirose e diarréias). Tais doenças dependem, essencialmente,
dos hábitos sanitários da população e da precariedade ou não do setor de saneamento básico da
região.
Dentre as doenças infectocontagiosas, a tuberculose teve registrados 987 casos no período
considerado, estando a maioria destes concentrados no município de Caucaia (89,97%). A
hanseníase teve computado 408 casos, dos quais 79,66% ocorreram em Caucaia. Para a
meningite foram registrados 97 casos na região, sendo observada uma concentração destes
(85,57%) no território do município de Caucaia.
Quanto às doenças de origem ou veiculação hídrica, as doenças diarréicas agudas se constituem
numa importante causa de morbi-mortalidade no Estado do Ceará, tendo como grupo de maior
risco as crianças, particularmente aquelas residentes em áreas com condições de saneamento
básico precárias. No período 2010/2014, as doenças diarréicas, com ampla incidência na região,
contribuíram para o registro de casos de mortalidade infantil (crianças menores de 1 ano) por
diarréia nos municípios de São Gonçalo do Amarante (3 casos) e Caucaia (11 casos).
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Também foram registrados 93 casos de hepatite viral na área do estudo, estando 86,0% destes
concentrados no município de Caucaia, estando sua ocorrência em geral vinculada à deficiência
de saneamento básico adequado. Com relação a dengue foram confirmados 4.118 casos no
período considerado, sendo observada uma maior concentração no município de Caucaia (3.628
casos) contra os 690 casos registrados em São Gonçalo do Amarante.
Quanto às zoonoses, no período 2010/2014, a leishmaniose visceral (calazar) teve 180 casos
registrados na região, estando 93,89% destes concentrados no município de Caucaia. Com
relação à leishmaniose tegumentar foram notificados 18 casos, a maioria destes concentrados
no município de Caucaia (77,78% do total). A leptospirose teve 13 casos registrados, sendo 11
em Caucaia e os outros dois em São Gonçalo do Amarante. Não houve registros de casos de
doença de Chagas, esquistossomose e raiva na região no período considerado.
Com relação as doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), a Aid’s teve 188 casos registrados
na área do estudo no período considerado, estando a maioria (90,42%) destes concentrados no
município mais populoso - Caucaia. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (SESA), Caucaia
ocupa a segunda colocação no ranking dos municípios do estado com maior número de registros
de casos desta doença, sendo sobrepujado apenas por Fortaleza, razão pela qual é considerado
prioritário para o controle desta doença.
7.3.2.2.4

Setor de Comunicação

A Área de Influência Indireta dispõe de cinco agências postais e telegráficas da ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos distribuídas pelas sedes municipais e principais distritos. Os
dois municípios contam, ainda, com oito agências de correio comunitárias cada (Tabela 118).
O sistema de telefonia fixa da área em estudo é operado pela Telemar Norte Leste S.A., contando
com 12.144 terminais convencionais instalados, dos quais 75,19% são constituídos por terminais
individuais em serviço. O município de Caucaia concentrava 91,5% dos terminais convencionais
instalados na região. As operadoras de telefonia celular atuantes na região são a TIM e a Oi, do Grupo
Telemar, além da Claro Digital e da Vivo. Os dois municípios contam com os serviços destas quatro
operadoras de telefonia móvel, sendo que em Caucaia todas operam com tecnologia 2G e 3G. Em
São Gonçalo do Amarante apenas a Vivo opera com estas duas tecnologias e as demais operadoras
apenas com a tecnologia 2G.
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Tabela 118 - Sistema de Comunicação da Área de Influência Indireta 2014
UNIDADES POSTAIS
E TELEGRÁFICAS
MUNICÍPIOS

AGÊNCIAS
DE
CORREIOS

TELEFONIA

EMISSORAS DE RÁDIO

TERMINAIS
AGÊNCIAS

TERMINAIS

INDIVIDUAIS

COMUNITÁRIAS

INSTALADOS

EM

AM

FM

FM

FM

EDUCATIVA

COMERCIAL

COMUNITÁRIA

SERVIÇOS

03
08
Caucaia
São Gonçalo
02
08
do Amarante
05
16
Total
Fonte: IPECE, Anuário Estatístico do Ceará 2015.

11.112

8.099

01

01

01

04

2.733

1.032

-

-

01

01

12.144

9.131

01

01

02

05
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Com relação aos serviços de radiodifusão, a Área de Influência Indireta conta com nove
estações de rádio distribuídas pelas sedes municipais, 88,89% destas operando em frequência
modulada (FM) e o restante em ondas médias (AM). O município de Caucaia conta com sete
estações de rádio, sendo uma rádio AM (Rádio Metropolitana), uma FM educativa (Rádio
Líder), uma FM comercial e quatro rádios comunitárias (rádios Cauípe, Central de Capuan,
Luar do Sertão e Centro FM). O município de São Gonçalo do Amarante conta com uma rádio
FM Comercial – a Mais FM e uma rádio comunitária – a Princesa dos Anacés.
Quanto aos jornais em circulação na área do estudo, a grande maioria é oriunda de Fortaleza,
com destaque para Diário do Nordeste, O Povo, Tribuna do Ceará e O Estado, entre outros. A
APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, também, publica
mensalmente o Jornal da APRECE, que tem circulação em todos os municípios do território
estadual. Merece, também, destaque em Caucaia os webjornais – Jornal dos Municípios, Blog
de Caucaia, Blog Washington Matos, Blog Mais Caucaia, Blog do Marcílio Boião e TV
Caucaia, enquanto que em São Gonçalo do Amarante destaca-se o SGA Notícias. Circulam,
ainda, na região jornais impressos publicados por empresas do CIPP, com destaque para o CSP
Notícias, que traz informações sobre os programas sociais e ambientais em desenvolvimento
pela Companhia Siderúrgica do Pecém na região.
7.3.2.2.5

Energia Elétrica

O fornecimento de energia elétrica aos municípios integrantes da Área de Influência Idireta
efetuado pela COELCE – Companhia Ceará, atendia, em 2014, 139.109 consumidores, dos
quais 84,95% estavam concentrados no município de Caucaia. O consumo de energia totalizava
500.847 Mwh para a área como um todo, apresentando as classes residencial e industrial os
maiores níveis de consumo, respondendo por 35,78% e 30,99% do consumo total,
respectivamente. Aparecem, ainda, com destaque, embora com percentuais menos relevantes
os consumos dos setores comercial e público, que atingiam 18,3% e 9,79% do total,
respectivamente (Tabela 119).
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Tabela 119 - Número de Consumidores e Consumo de Energia Elétrica 2014
MUNICÍPIOS
CLASSES

CAUCAIA

DE

TOTAL

SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

CONSUMO
NO

CONSUMO

NO

CONSUMO

NO

CONSUMO

CONS.

(MWH)

CONS.

(MWH)

CONS

(MWH)

108.118
241

157.719
90.611

16.667
45

21.469
64.641

124.785
286

179.188

3.932

62.348

932

29.326

4.864

155.252
91.674

Rural

4.798

15.860

2.862

9.373

7.660

25.233

Poder Público

1.078
8

39.114
280

421
7

9.968
139

1.499
15

49.082

20.934

134.916

139.109

Residencial
Industrial
Comercial

Outros
118.175
365.931
Total
Fonte: IPECE, Perfil Básico Municipal 2015.

419
500.847

Os consumos dos segmentos residencial e comercial apresentam-se mais representativos no
município de Caucaia, que responde por 88,0% do consumo residencial da região e por 68,0%
do consumo das atividades comerciais.
Também se observa no município de Caucaia um Tabela mais avultado para as atividades
industriais, com o consumo de energia elétrica do setor industrial deste município respondendo
por 58,36% do consumo total deste setor na área do estudo e por 18,09% do consumo total. Em
São Gonçalo do Amarante, o consumo do setor industrial, também, apresenta-se relevante,
ultrapassando com larga margem o consumo do setor residencial deste município. O consumo
do setor rural, também, apresenta-se mais representativo no município de Caucaia, que
responde por 62,85% do consumo total deste setor.
7.3.2.2.6

Saneamento Básico
a) Sistema de Abastecimento de Água

Os sistemas de abastecimento d’água dos municípios integrantes a Área de Influência Indireta
são operados pela CAGECE– Companhia de Água e Esgotos do Ceará, contando com 93.566
ligações reais, das quais 90,35% estão ativas. Caucaia sozinho responde por 90,12% do total de
ligações ativas da área do estudo (Tabela 120)
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Tabela 120 - Características dos Sistemas de Abastecimento d’Água 2014

MUNICÍPIOS

INDICE DE

LIGAÇÕES

LIGAÇÕES

FONTE

TIPO DE

ÍNDICE DE

REAIS

ATIVAS

HÍDRICA

TRATAMENTO

ATENDIMENTO

HIDROMETRAÇÃO

URBANO (%)

(%)

Caucaia

São
Gonçalo do
Amarante

84.344

9.222

76.190

Sistema
Integrado
Gavião

Filtração
Direta
Descendente,
cloração e
fluoretação –
ETA’s
Gavião e
Oeste

100,0

75,78

8.350

Canal
Sítios
NovosPecém

Filtração
Ascendente e
cloração

99,98

52,92

93.566
84.540
Fonte: SNIS, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2014. (www.snis.gov.br).
Total

Quanto à fonte hídrica dos sistemas de abastecimento de água em operação na Área de
Influência Indireta, a cidade de Caucaia usa a água proveniente do macrossistema da Região
Metropolitana de Fortaleza (Sistema Integrado Gavião), que abastece os municípios de
Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Eusébio.
O SIN Gavião tem como fonte hídrica um conjunto de reservatórios integrados em série,
composto pelos açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião. Tem como principal reforço a
importação de água da Bacia do Médio Jaguaribe (Açude Castanhão) através do Eixo de
Integração Castanhão/RMF, além do reforço adicional das vazões fornecidas pelos açudes
Banabuiú (Bacia do Banabuiú) e Orós (Bacia do Alto Jaguaribe) através do Canal do
Trabalhador. Em São Gonçalo do Amarante o suprimento hídrico do sistema é efetuado pelo
Açude Sítios Novos, pertencente ao Bacia do Curu, através de captação no Canal Sítio NovosPecém. Nenhum dos sistemas produtores apresenta problemas de racionamento.
Os índices de atendimento da demanda podem ser considerados não muito satisfatórios nos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, onde as redes de distribuição existentes
atendiam a 75,78% e 52,92% da população urbana residente nestes municípios,
respectivamente. Com relação ao índice de hidrometração, este apresenta-se bastante
expressivo atingindo 99,98% em São Gonçalo do Amarante e 100,0% em Caucaia. As perdas
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d’água na distribuição apresentam-se elevadas nos dois municípios atingindo 29,58% em São
Gonçalo do Amarante e 43,38% em Caucaia.
Quanto ao tratamento dado a água distribuída a população, Caucaia é atendida pelas ETA’s
Gavião e Oeste, ambas integrantes do macrosistema da Região Metropolitana Fortaleza. Nestas
o tipo de tratamento adotado é centrado no uso de filtração direta descendente, acrescida de
fluoretação. Em São Gonçalo do Amarante a Estação de Tratamento de Água adota o uso de
filtros de fluxo ascendente e é efetuada a aplicação de cloreto de polialumínio (PAC 23),
polímero catiônico e cloro gasoso.
b) Sistema de Esgotamento Sanitário
A grande deficiência no setor de saneamento básico do conjunto dos municípios integrantes da Área
de Influência Indireta, a exemplo do que ocorre no Estado do Ceará como um todo se registra ao nível
de atendimento público do sistema de esgotamento sanitário. Atualmente a CAGECE opera os
sistemas de esgotamento sanitário das sedes dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante,
além da Vila do Pecém, contando ao todo com 35.928 ligações reais, das quais 95,14% são ativas. O
município de Caucaia responde por 92,55% do total de ligações ativas da área do estudo. A
Tabela 121 apresenta o número de ligações reais e ativas, o tipo de tratamento e o índice de
cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário em operação na área do estudo.
Quanto ao nível de cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário em operação, a melhor situação
é vivenciada pelo município de Caucaia, cujo índice de atendimento urbano atinge 34,87% da
população urbana aí residente. A situação mais crítica é verificada no município de São Gonçalo do
Amarante, cujo sistema apresenta um índice de atendimento urbano de apenas 16,13%.
Tabela 121 - Características dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 2014

MUNICÍPIOS

LIGAÇÕES

LIGAÇÕES

REAIS

ATIVAS

Caucaia

33.222

31.636

São Gonçalo
do Amarante

2.706

2.546

INDICE DE
ATENDIMENTO

TIPO DE

URBANO (%)

TRATAMENTO

34,87

16,13

ETE’s Junco, Marechal
Rondon e Guadalajara
(lagoas de estabilização
em série)
ETE’s São Gonçalo do
Amarante e Pecém
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MUNICÍPIOS

LIGAÇÕES

LIGAÇÕES

REAIS

ATIVAS

INDICE DE
ATENDIMENTO

TIPO DE

URBANO (%)

TRATAMENTO

(lagoas de estabilização
em série)
Total

35.928

34.182

Fonte: SNIS, Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2014. (www.snis.gov.br).

Nos dois municípios todo o esgoto coletado é submetido a tratamento, sendo este centrado no uso
de lagoas de estabilização em série. O sistema de esgotamento sanitário de Caucaia conta com
três ETE’s em operação, a saber: ETE Caucaia (Junco) composta por uma lagoa facultativa e
duas lagoas de maturação; ETE Marechal Rondon que conta com uma lagoa anaeróbia, uma
lagoa facultativa e uma lagoa de maturação e a ETE Guadalajara com uma lagoa anaeróbia,
uma lagoa facultativa e três lagoas de maturação. Já os sistemas de São Gonçalo do Amarante
e da Vila do Pecém contam com cinco lagoas de estabilização em série cada, sendo duas
facultativas e três de maturação.
É observado, ainda, o uso de fossas sépticas e rudimentares por uma parcela significativa da
população nas duas sedes municipais e da sede distrital do Pecém, bem como o lançamento de
esgotos a céu aberto ou sua canalização direta para os cursos d’água.
c) Disposição Final de Resíduos Sólidos
No território da Área de Influência Indireta a prestação de serviços de limpeza urbana e/ou
coleta de resíduos sólidos encontra-se sob a administração do poder público nos dois
municípios, cabendo às prefeituras municipais exercerem as funções de normatização,
fiscalização e execução. Em ambos os municípios se observa a contratação de empresas
privadas para atuarem na execução da coleta de resíduos sólidos.
Quanto ao nível de cobertura da coleta pública de resíduos sólidos, segundo dados do Censo
Demográfico de 2010 do IBGE, o território da Área de Influência Indireta contava com 82.066
domicílios urbanos sendo atendidos pela coleta pública, o correspondente a 81,18% do total.
Analisando o destino dado aos resíduos sólidos, segundo os municípios, observa-se que Caucaia
foi o que apresentou melhor situação contando com cobertura da coleta pública de resíduos
sólidos atingindo 82,48% dos seus domicílios urbanos. Em São Gonçalo do Amarante a taxa
de cobertura da coleta pública atingiu 70,89% dos domicílios urbanos (Tabela 122). A
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

463

frequência da coleta posta em prática nas sedes municipais e distritos é, em geral, diária ou de
2 a 3 vezes por semana.
Tabela 122 - Destino dos Resíduos Sólidos 2010

CAUCAIA

SÃO GONÇALO DO

ÁREA DE

AMARANTE

INFLUÊNCIA

DESTINO DO LIXO

INDIRETA
NO
DOMICÍLIOS

%

NO
DOMICÍLIOS

%

NO
DOMICÍLIOS

%

1. Coletado

73.552

82,48

8.514

70,89

82.066

81,10

Coletado (serviço de limpeza)

65.176

73,09

7.700

64,11

72.876

72,02

Coletado (containers)

8.376

9,39

814

6,78

9.190

9,08

2. Queimado

8.519

9,55

2.606

21,70

11.125

10,99

3. Enterrado

371

0,42

274

2,28

645

0,64

4. Outro destino

6.733

7,54

617

5,14

7.350

7,26

100,00

12.011

100,00

101.186

100,00

89.175
Total
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

O lançamento de resíduos sólidos em locais inadequados pela população, tais como terrenos
baldios, cursos d’água e outros destinos, apresenta-se mais expressivo no município de Caucaia,
que concentra 91,61% dos domicílios urbanos enquadrados nesta situação. A incineração de
resíduos sólidos ou o seu enterramento, também, são mais praticados neste município, que
abriga 75,53% dos domicílios da Área de Influência Indireta que adotam o uso destas práticas.
Nenhum dos municípios da Área de Influência Indireta conta com coleta seletiva de resíduos
sólidos. Todavia, constata-se nestes a ação de catadores, a qual apresenta-se restrita às ruas das
sedes municipais. O município de Caucaia conta com uma usina de triagem de resíduos sólidos
operada pela Associação dos Agentes Ambientais da Jurema – ASSAAJ, associação civil
formada por catadores de materiais recicláveis do entorno da Jurema, Potira e outros bairros
adjacentes de Caucaia. A referida usina de triagem encontra-se localizada no Conjunto
Metrópole Sul, próximo ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste.
Caucaia conta, ainda, com postos de coleta de materiais recicláveis do Programa ECOELCE,
desenvolvido, desenvolvido na região pela COELCE em parceria com a Prefeitura Municipal,
sendo dois fixos e outros quatro itinerantes. O referido programa preconiza a troca de material
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reciclável por bônus na conta de energia elétrica, podendo estes também serem para instituições
beneficentes. Nos pontos de coleta é disponibilizado lista de sugestão de instituições para
doação.
Quanto à coleta dos resíduos de estabelecimentos de saúde, os dois municípios integrantes da
Área de Influência Indireta contam com sistema de coleta diferenciada, sendo esta efetuada no
município de Caucaia por empresa terceirizada, em veículo exclusivo, com os resíduos sendo
encaminhados para o incinerador existente no Jangurusu, em Fortaleza. Em São Gonçalo do
Amarante a coleta diferenciada é efetuada por veículo exclusivo ou por veículo da coleta
domiciliar em viagem exclusiva, sendo os resíduos encaminhados para o aterro controlado em
operação neste município.
Com relação ao destino dos resíduos sólidos, o município de Caucaia abriga em seu território
o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste - ASMOC, implantado em meados de 1998 para
destinação final do lixo dos municípios de Fortaleza e Caucaia. O referido aterro conta com
uma área total de 123,0ha, sendo dotado de instalações administrativas, sistema viário
interno/estacionamento, área operacional para compactação de resíduos (17 setores/67
trincheiras), além de uma área de preservação ambiental de 32,15ha e de uma faixa de
preservação de contorno (7,04ha).
Toda a área do aterro é cercada e conta com sua base impermeabilizada, sendo este dotado com
sistemas de drenagem das águas pluviais e de coleta e tratamento do chorume, sendo este último
centrado no uso de lagoas de estabilização em série (duas lagoas anaeróbias e uma lagoa
facultativa). Dispõe, ainda, de sistema de dispersão de gases, todavia, não é efetuado o
aproveitamento energético deste (Figura 296 e Figura 297).
O sistema de pesagem é informatizado e os resíduos após separação em grandes categorias
(domiciliar, podação e construção civil) são depositados em trincheiras, sendo a cobertura
destas efetuada diariamente. O ASMOC encontra-se devidamente licenciado junto ao órgão
ambiental competente, no caso a SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente,
estando a sua administração a cargo da empresa Ecofor Ambiental.
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Figura 296 - Lagoas de estabilização Figura 297 - Sistema de drenagem de gases
integrante do sistema de tratamento do do ASMOC.
chorume do ASMOC.
Fonte: Ecofor Ambiental, 2016.
Fonte: Ecofor Ambiental, 2016

No ASMOC os restos de poda são encaminhados para trituração por empresa autorizada a atuar
nesta atividade na área do referido aterro, sendo transformados em briquetes (lenha ecológica).
Toda a produção de briquetes é comercializada para uso como combustível em padarias,
pizzarias e restaurantes dos municípios de Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Pentecoste.
O entulho da construção civil, por sua vez, esta sendo encaminhado para a empresa USIFORT
- Usina de Reciclagem da Construção Civil, localizada as margens da BR-222, reduzindo
significativamente o volume de resíduo a ser depositado no ASMOC.
Ressalta-se que, segundo a Ecofor, o ASMOC encontra-se operando próximo ao limite da sua
capacidade, já tendo sido elaborado e submetido a licenciamento ambiental o projeto da sua
ampliação, que terá uma capacidade para receber 4.500 toneladas de lixo/dia para uma vida útil
de 16 anos. O referido projeto prevê a implantação de uma unidade de processamento para
resíduos de poda.
O município de São Gonçalo do Amarante, por sua vez, adota o uso de aterro controlado,
técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos em valas escavadas no solo, que uma vez
preenchidas são devidamente seladas e tapadas. Neste sistema a cobertura dos resíduos é
efetuada diariamente para evitar a proliferação de vetores de doenças. Apresenta como
desvantagem o fato de não contar com impermeabilização de base (comprometendo a qualidade
das águas subterrâneas), nem com sistemas de tratamento de chorume ou de dispersão dos gases
gerados. Este método é preferível ao lixão, mas, devido aos problemas ambientais que causa e
aos seus custos de operação, a qualidade é inferior ao aterro sanitário. A Tabela 123 apresenta
as principais características das unidades de disposição final dos resíduos sólidos presentes na
área do estudo.
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Tabela 123 - Características das Unidades de Disposição Final dos Resíduos Sólidos 2014
UNIDADES DE DISPOSIÇÃO FINAL
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
DISCRIMINAÇÃO
CAUCAIA

SÃO GONÇALO DO
AMARANTE

Tipo de Unidade
Tipo de Licença Ambiental

Aterro Sanitário
Licença de Operação

Aterro Controlado
Não existe

Cerca

Sim

Sim

Instalação Administrativa
Impermeabilização da Base

Sim
Sim

Sim
Não

Frequência Cobertura dos Resíduos Sólidos

Diária

Diária

Drenagem dos Gases

Sim

Não

Aproveitamento dos Gases
Drenagem das Águas Pluviais

Não
Sim

Não
Sim

Recirculação do Chorume

Sim

Não

Drenagem do Chorume

Sim

Sim

Tratamento do Chorume
Queima a Céu Aberto

Sim
Não

Não
Não

Presença de Animais, exceto Aves

Não

Não

Ocorrência de Catadores

Não

Não

Vigilância
Monitoramento Ambiental

Sim
Sim

Não
Sim

Fonte: SNIS, Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2014.

7.3.2.3 Atividades Econômicas
7.3.2.3.1

Generalidades

O Produto Interno Bruto da Área de Influência Indireta alcançou, em 2013, a cifra de 4,27
bilhões de reais, o equivalente a 4,0% do PIB do Estado do Ceará. Segundo dados do IBGE, o
Produto Interno Bruto da Área de Influência Indireta cresceu a uma taxa de 16,26% ao ano no
período 2000/2013, reflexo do dinamismo do setor industrial - que expandiu a uma taxa de
17,45% a.a., liderado principalmente pela produção industrial na área do CIPP – e do Setor
Serviços, que cresceu a uma taxa de 16,15% a.a., impulsionado por todos os segmentos, com
destaque para o comércio varejista e para o segmento de Alojamento e Alimentação. Por outro
lado, o crescimento do PIB foi limitado pelo desempenho do Setor Primário, cuja expansão no
período considerado foi de apenas 2,61% ao ano. A Tabela 124 e o Gráfico 56 mostram a
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evolução do PIB da área do estudo no período 2000/2013, bem como a contribuição de cada
setor econômico na sua formação.
Tabela 124 - Área de Influência Indireta1: Evolução do PIB por Setor Econômico
2000/2013
Produto Interno Bruto por Setor Econômico (R$ 1.000)
Ano

Setor Primário

Setor Secundário

Setor Terciário

Total

2000

29.394

165.487

407.915

602.796

2005

40.526

262.103

796.033

1.098.662

2010

73.740

664.178

1.766.164

2.504.082

2013

76.630

1.339.875

2.855.180

4.271.685

Fonte: IBGE, Departamento de Contas Nacionais.
(1) Composta pelos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

Gráfico 56 - Área de Influência Indireta: Evolução do PIB por Setor Econômico 2000/2013

O setor terciário da economia é o mais expressivo na área do estudo, tendo, em 2013,
contribuído com 66,84% para a formação do Produto Interno Bruto da região. A atividade
agropecuária se apresenta insipiente, respondendo por apenas 1,79% do PIB regional. Nas
últimas décadas tem se observado um significativo incremento nas atividades industriais, com
esta elevando a sua participação na formação do PIB para 31,37%, o que se deve em grande
parte ao desenvolvimento do setor industrial na região do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém.
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Analisando a participação dos setores econômicos na formação do PIB no território dos
municípios integrantes da Área de Influência Indireta, em 2013, observa-se tendência
semelhante ao padrão apresentado pela região como um todo, com ambos os municípios tendo
suas economias centradas no setor terciário, aparecendo em segundo lugar o setor industrial
(Tabela 125)
Tabela 125 - Produto Interno Bruto por Setores de Atividades – 2013 (1)
PIB POR SETOR PRODUTIVO (R$ 1.000)
PIB TOTAL
MUNICÍPIOS

COMÉRCIO

(R$ 1.000)

AGROPECUÁRIA

INDÚSTRIA

38.951

1.196.803

2.458.320

3.694.074

143.072
1.339.875

396.860
2.855.180

577.611

Caucaia

37.679
76.630
Área de Influência Indireta
Fonte: IBGE – Departamento de Contas Nacionais, 2013.
São Gonçalo do Amarante

E SERVIÇOS

4.271.685

(1) Foi considerado apenas o valor adicionado bruto, sendo descartada a parcela referente aos impostos.

Pode-se afirmar, que nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante as atividades
associadas ao setor terciário (comércio e serviços) exercem juntamente com as atividades
industriais um grande peso na formação do PIB, sendo as primeiras mais relevantes,
respondendo por 66,55% e 68,71% dos respectivos PIB’s municipais. A atividade industrial,
por sua vez, apresenta uma contribuição de 24,77% para a formação do PIB de São Gonçalo do
Amarante, elevando essa participação para 32,4% em Caucaia. Em ambos os municípios o setor
primário apresenta-se pouco expressivo, contribuindo com apenas 6,52% para a formação do
PIB do município de São Gonçalo do Amarante, caindo essa participação para 1,05% em
Caucaia.
Quanto à participação dos municípios na construção do PIB Regional, Caucaia se sobressai,
com sua contribuição representando 86,48% de toda a produção de bens e serviços da área do
estudo contra 13,52% devidos a São Gonçalo do Amarante.
Quanto à influência dos setores econômicos na geração de empregos e renda na região, observase que o setor terciário da Área de Influência Indireta respondia por 59,55% dos empregos
formais gerados, em 2013, aparecendo em segundo lugar o setor Industrial com 39,20%. A
contribuição do setor agropecuário apresentava-se incipiente, respondendo por apenas 1,25%
do total (Tabela 126 e Gráfico 56).
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Tabela 126 - Área de Influência Indireta: Número de Empregos Formais por Setor de Atividade 2013
CAUCAIA
SETORES

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

TOTAL

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

MASCULINO

FEMININO

Setor Primário

196

169

27

345

319

26

541

488

53

Agropecuária

196

169

27

345

319

26

541

488

53

Setor Secundário

13.661

11.375

2.286

3.303

2.888

415

16.964

14.263

2.701

Extrativa Mineral
Indústria de
Transformação
Construção Civil

874
9.763

802
7.732

72
2.031

2
1.065

887

2
178

876
10.828

802
8.619

74
2.209

2.633

2.485

148

1.998

1.788

210

4.631

4.273

358

Utilidade Pública
Setor Terciário

391
20.751

356
11.646

35
9.105

238
5.024

213
2.661

25
2.363

629
25.775

569
14.307

60
11.468

Comércio

6.512

4.031

2.481

502

266

236

7.014

4.297

2.717

Serviços

7.291

5.011

2.280

1.337

1.050

287

8.628

6.061

2.567

6.948
2.604
Adm. Pública
34.608
23.190
Total
Fonte: IPECE, Perfil Básico Municipal, 2014.

4.344
11.418

3.185
8.672

1.345
5.868

1.840
2.804

10.133
43.280

3.949
29.058

6.184
14.222

ECONÔMICOS
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Gráfico 57 - Área de Influência Indireta: Empregos Formais por Setor de
Atividade 2013

Merece destaque a participação da administração pública na geração de empregos formais da
Área de Influência Indireta, em 2013, com esta atividade contribuindo com 23,41% do total de
vagas, sendo sobrepujada apenas pela indústria de transformação (25,02%). Apareciam, ainda,
com representatividade as atividades de prestação de serviços, as atividades comerciais e a
indústria da construção civil, cujas contribuições para geração de empregos atingiam 19,94%,
16,21% e 10,70% do total, respectivamente.
Observa-se uma maior participação do sexo masculino na composição da PEA da Área de
Influência Indireta com 67,14% contra os 32,86% pertinentes ao sexo feminino. O único setor
onde se observa um maior predomínio da população feminina na ocupação dos empregos
formais ofertados é na administração pública.
Analisando a distribuição da geração de empregos formais segundo os municípios integrantes
da Área de Influência Indireta, em 2013, verifica-se que o município de Caucaia, responde por
79,96% das vagas ofertadas na Área de Influência Indireta.
7.3.2.3.2

Setor Primário
a) Atividade Agrícola

O setor primário da Área de Influência Indireta caracteriza-se como zona de pecuária extensiva,
com atividade agrícola voltada para subsistência e atendimento do mercado local, além da
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suplementação da alimentação do rebanho no período seco. Segundo os dados do IBGE, em
2014, no setor agrícola da Área de Influência Indireta as lavouras temporárias apresentam-se
predominantes, respondendo 52,89% da área total cultivada contra 47,11% associados às
lavouras perenes. O município com maior extensão de área cultivada é Caucaia, que responde
por 54,64% da área total explorada com cultivos agrícolas na região.
Em termos de área colhida, a exploração da castanha de caju se sobressai como a mais
expressiva, respondendo por 36,28% da área total cultivada na região. O município de Caucaia
se destaca como maior produtor de castanha de caju na área estudada, respondendo por 51,67%
da área total cultivada dessa cultura, contra 48,33% devidos a São Gonçalo do Amarante.
Aparecem, ainda, com destaque na região as culturas do feijão e do milho, que respondem por
20,38% e 19,48% da área total cultivada, respectivamente, tendo em ambos os casos como
maior produtor o município de Caucaia (Tabela 127).
Dentre as culturas industriais a cana-de-açúcar apresenta suas áreas de cultivo concentradas no
território do município de São Gonçalo do Amarante, que responde por 92,33% da área total
cultivada com esta cultura. Já a mandioca, que ocupa 3,97% da área total cultivada, apresentase mais difundida no território do município de Caucaia, o qual responde por 86,21% da área
explorada com esta cultura. Observa-se, ainda, na região os cultivos temporários de arroz e de
batata-doce, só que em escala bastante reduzida.
Dentre as culturas perenes, merece destaque, ainda, o coco-da-baía, que responde por 6,85% da
área total cultivada, tendo como principal produtor o município de Caucaia. Além desta cultura
são exploradas na região frutíferas como banana (734 ha) e manga (135 ha), ambas tendo como
maior produtor o município de Caucaia.
Tabela 127 - Área Colhida, Produção e Valor da Produção Agrícola 2014
SÃO GONÇALO DO

CAUCAIA

AMARANTE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA
INDIRETA

DISCRIMINAÇÃO
ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

Culturas Temporárias

5.889

4.380

5.707

8.162

11.596

12.542

Arroz

27

42

-

-

27

42

Batata-doce

-

-

3

10

3

10
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SÃO GONÇALO DO

CAUCAIA

AMARANTE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA
INDIRETA

DISCRIMINAÇÃO
ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

ÁREA
COLHIDA
(HA)

VALOR
(R$ 1.000)

Cana-de-açúcar

150

203

1.806

5.396

1.956

5.599

Feijão

2.462
750

1.118
2.025

2.006
120

1.915
437

4.468
870

3.033

2.500

992

1.772

404

4.272

2.462
1.396

Culturas Perenes

6.090

3.268

4.238

1.839

10.328

5.107

Banana

720
4.110

1.534
528

14
3.845

32
466

734
7.955

1.566

1.135

696

368

1.289

1.503

994
1.985

-

-

1

18

1

18

10
9.945

34
10.001

135
21.924

544

Mandioca
Milho

Caju (castanha)
Coco-da-baía
Mamão

125
510
11.979
7.648
Total
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal, 2014.
Manga

17.649

Em termos de valor da produção agrícola, a cultura mais representativa foi a cana-de-açúcar
(31,72% do VBP agrícola), cuja produção apresenta-se concentrada no município de São
Gonçalo do Amarante. Logo em seguida vêm o feijão, a mandioca, o coco-da-baía, a banana e
o milho, que respondem por 17,19%, 13,95%, 11,25%, 8,87% e 7,91% do VBP total,
respectivamente.
As culturas temporárias respondem por 71,06% da renda agrícola gerada na região, enquanto
que as culturas perenes são responsáveis por apenas 28,94%. Ressalta-se, ainda, que o coco-dabaía e a banana juntos responde por 69,53% da renda gerada pelas culturas perenes, enquanto
que a cana-de-açúcar sozinha responde por 44,64% da renda gerada pelas culturas temporárias.
A agricultura irrigada vem sendo desenvolvida na região em média e grandes propriedades,
voltada principalmente para a irrigação de capineiras, cana-de-açúcar e algumas frutíferas para
o abastecimento do mercado local e suplementação da alimentação do rebanho.
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b) Atividade Pecuária
A atividade pecuária, que se apresenta como a mais representativa na formação da renda
agropecuária, encontra-se disseminada em todo o território da Área de Influência Indireta,
estando centrada na bovinocultura de corte, aparecendo, ainda, com relevância a ovinocultura
e a suinocultura. O criatório é feito de forma extensiva, sendo a alimentação do rebanho
suplementada com forrageiras e restos culturais. O uso de concentrados também se apresenta
representativo, sendo adotado por médios e grandes pecuaristas, os quais demonstram uma certa
preocupação com o controle profilático do rebanho.
O plantel bovino da região é composto por 30.008 cabeças, com o município de Caucaia
apresentando o plantel mais numeroso, respondendo por 77,94% do rebanho desta região
(Tabela 128). O criatório de ovinos, com 21.917 cabeças, apresenta-se concentrado no
município de Caucaia, que responde por 55,61% deste rebanho. A suinocultura, por sua vez,
embora se apresente relativamente difundida na região, também, apresenta uma maior
concentração no município de Caucaia, que abriga 74,17% do rebanho suíno da região.
Tabela 128 - Efetivos da Pecuária 2014
MUNICÍPIOS

BOVINOS EQÜINOS OVINOS CAPRINOS SUÍNOS

AVES

Caucaia

23.388

751

12.188

5.663

13.142

669.471

São Gonçalo do
Amarante

6.620

886

9.729

5.528

4.577

1.400.354

30.008
1.637
21.917
Total
Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal, 2014.

11.191

17.719

2.069.825

A avicultura conta com um efetivo relativamente significativo (1.541.064 cabeças),
apresentando 67,65% do seu plantel concentrado no território do município de São Gonçalo do
Amarante, sendo a produção voltada principalmente para suprimento do mercado local e
subsistência.
c) Atividade Pesqueira
A exploração dos recursos pesqueiros nos municípios integrantes da Área de Influência Indireta
se caracteriza principalmente pelo desenvolvimento da pesca marítima e pela atividade
pesqueira em áreas estuarinas. A pesca continental apresenta-se pouco expressiva, sendo
praticada em alguns açudes e lagoas, com destaque para os açudes Sítios Novos e Cauípe, em
Caucaia. Observa-se, ainda, o desenvolvimento da piscicultura superintensiva no Açude Sítios
Novos, através do criatório de tilápia em tanques-rede.
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A pesca marítima congrega duas colônias de pescadores distribuídas pelos territórios destes
municípios, as quais são responsáveis pela geração de mais de 1.100 empregos para pescadores
e marisqueiras. Foi constatada a presença de colônias de pescadores nas localidades de Pecém,
em São Gonçalo do Amarante (Colônia Z-06) e Cumbuco (Colônia Z-07), em Caucaia. Foram
identificadas, ainda, três associações de pescadores na área do estudo, vinculadas as localidades
de Colônia e Taíba, em São Gonçalo do Amarante e ao Açude Sítios Novos, em Caucaia.
Em Caucaia, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca desenvolveu recentemente, em
parceria com o Governo do Estado através da SDA – Secretaria do Desenvolvimento Agrário,
operações de repovoamento de açudes e lagoas com alevinos juvenis de tilápia. A referida
secretaria disponibiliza, ainda, para os pescadores através do Programa Caminhão do Peixe,
veículo equipado com câmara frigorífica, balcão e balança digital, além de funcionários
treinados para tratar e fatiar os peixes a serem vendidos nas feiras populares de Caucaia. O
objetivo do Programa Caminhão do Peixe é facilitar a comercialização da produção de peixe
pelos pequenos produtores do município. Os produtos vendidos no caminhão vêm diretamente
dos produtores, que vendem por um preço melhor, eliminando a figura dos atravessadores.
7.3.2.3.2.3 Setor Secundário
O setor secundário da Área de Influência Indireta era composto, em meados de 2014, por 1.799
estabelecimentos industriais, estando 94,11% destes vinculados a Indústria de Transformação,
onde se destacam os ramos industriais de Vestuário e Calçados, Produtos Alimentares,
Metalurgia, Madeira e Mobiliário e Produtos de Minerais Não Metálicos. A indústria da
Construção Civil contava com 89 estabelecimentos, dos quais 83,15% encontravam-se
concentrados no município de Caucaia. A indústria Extrativa Mineral, também, apresenta-se
concentrada neste munícipio, enquanto que a Indústria de Utilidades Públicas apresenta 58,82%
dos seus estabelecimentos alocados em São Gonçalo do Amarante (Tabela 129).
Tabela 129 - Empresas do Setor Secundário 2014
MUNICÍPIOS
SÃO

SEGMENTOS INDUSTRIAIS
CAUCAIA

TOTAL

GONÇALO DO
AMARANTE

Extrativa Mineral
Construção Civil

22
74

03
15

25
89
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MUNICÍPIOS
SÃO

SEGMENTOS INDUSTRIAIS
CAUCAIA

TOTAL

GONÇALO DO
AMARANTE

Utilidade Pública
Transformação
Produtos Minerais Não Metálicos
Material de Transporte
Metalurgia
Madeira e Mobiliário
Material Elétrico, Eletronico e de
Comunicação
Mecânica
Química
Borracha
Material Plástico
Têxtil
Vestuário e Calçados
Produtos Alimentares
Bebidas
Couros e Peles
Perfumaria, Sabões e Velas
Papel e Papelão
Editorial e Gráfica
Diversas
Total

07
1.597
106
182

10
96
19
07

162

07

17
1.693
125
189
169

22

02

24

19
30
30
16
606
217
09
16
42
140
1.676

02
02
01
02
16
24
05
01
05
03
123

21
32
31
18
622
241
14
1
47
143
1.799

Fonte: IPECE, Anuário Estatístico do Ceará, 2015.

Caucaia se constitui no município mais industrializado da região, abrigando em seu território
93,16% do total de estabelecimentos industriais, enquanto que no município de São Gonçalo
do Amarante o setor industrial pode ser considerado ainda insipiente.
A indústria de confecções da região composta por 622 empresas encontra-se concentrada no
município de Caucaia, que abriga 97,43% dos estabelecimentos deste ramo industrial. O ramo
de Produtos Alimentares, por sua vez, conta com 241 indústrias, das quais 90,04% estão
localizadas em Caucaia. No município de São Gonçalo do Amarante o número de empresas
deste segmento industrial perfaz apenas 24 estabelecimentos.
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A indústria Metalúrgica contava com 189 empresas atuando na região, estando 96,30% destas
posicionadas no município de Caucaia. O segmento de Madeira e Mobiliário, também,
encontra-se concentrado no município de Caucaia, que responde por 95,86% do total de
estabelecimentos deste setor. No ramo Produtos Minerais Não Metálicos, a indústria da
cerâmica vermelha aparece com destaque, respondendo por mais de 90,0% dos
estabelecimentos deste segmento industrial. Observa-se uma concentração deste segmento
industrial no território do município de Caucaia com 106 estabelecimentos.
Merece destaque no território da Área de Influência Indireta, a presença do CIPP – Complexo
Industrial e Portuário do Pecém, localizado na retroárea do terminal portuário homônimo, cuja
área engloba terras dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante. O Governo do
Estado do Ceará vem se empenhando no sentido de atrair para este complexo industrial,
indústrias de base, geradoras de matérias-primas.
Atualmente a área do CIPP, já conta com 14 indústrias e três empresas de prestação de serviços
instaladas (um depósito para mercadorias/terminal de contêineres, um posto de combustível e
um terminal retroportuário de contêineres). Dentre as indústrias em operação na área do CIPP,
observa-se a presença de empresas dos segmentos termelétrico (3 usinas termelétricas),
aerogeração (2 fábricas de pás eólicas), produtos minerais-não-metálicos (2 fábricas de
cimento, uma de pré-moldados e uma de cerâmica sanitária), metalurgia (2 siderúrgicas e uma
de tubos de aço) e de produtos alimentares (uma fábrica de ração para animais e outra de mel).
Ressalta-se que, teve recentemente concluída a implantação das suas instalações na área do
CIPP, a Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP, empresa que funcionará como âncora para o
desenvolvimento do parque metal-mecânico deste complexo industrial.

Segundo a ADECE – Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A, está sendo
fomentada a implantação da planta siderúrgica e de unidades de estocagem e de processamento
de petróleo, derivados e gás natural, merecendo destaque neste contexto além da CSP
recentemente implantada, a Siderurgica Latino Americana – SILAT, já em operação desde
2012.
Com a disponibilidade, na região, de matérias-primas básicas (aço, derivados de petróleo e gás
natural), é esperado um grande desenvolvimento industrial na área, através da atração de
diversos empreendimentos industriais, estando já prevista a implementação de um polo metalmecânico e outro petroquímico.
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7.3.2.3.2.4 Setor Terciário
Segundo dados do IPECE – Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará, em 2014,
o Setor Terciário da Área de Influência Indireta era composto por 5.835 empresas formais, a
quase totalidade destas vinculadas ao ramo varejista. O município de Caucaia se constitui no
principal centro polarizador da economia da região, sozinho concentrando 85,5% dos
estabelecimentos comerciais do território da Área de Influência Indireta. O município de São
Gonçalo do Amarante, por sua vez, contava apenas com 846 estabelecimentos comerciais em
operação no seu território (Tabela 130).
Para a área de influência indireta como um todo, o comércio varejista é bem mais expressivo
do que o atacadista, respondendo pela quase totalidade dos estabelecimentos comerciais da
região. O comércio atacadista apresenta-se concentrado em Caucaia, que sozinho responde por
92,5% dos estabelecimentos atacadistas da região, os quais estão voltados principalmente para
o segmento de Produtos Alimentícios.
No comércio varejista, os segmentos que mais se destacaram foram os de Mercadorias em
Geral, Tecidos e Artigos de Armarinho, Material de Construção, Perfumaria e Produtos
Farmacêuticos e Produtos Alimentares, que juntos respondem por 66,69% do total de
estabelecimentos varejistas da região. Aparecem, ainda, com destaque, os segmentos de Artigos
de Decoração/Utilidades Domésticas, Máquinas/Equipamentos de Informática, Bebidas,
Combustíveis e Lubrificantes, Óticas e Relojoaria e Livraria e Papelaria, onde o número de
empresas oscila entre 108 e 190 estabelecimentos.
Tabela 130 - Estabelecimentos Comerciais 2014
MUNICÍPIOS
DISCRIMINAÇÃO
CAUCAIA

SÃO GONÇALO

TOTAL

DO AMARANTE

Comércio Varejista
Automóveis, Motocicletas e Utilitários

4.904

839

12

-

5.743
12

Peças e Acessórios p/ Veículos

259

44

303

Bicicletas, Triciclos e Acessórios

46
110

12
26

58

07

01

136
08

Mercadorias em Geral

1.075

229

1.304

Tecidos e Artigos de Armarinho

1.092
316

181
29

1.273

Combustíveis e Lubrificantes
Pneumáticos Câmaras de Ar

Produtos Alimentares

345
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MUNICÍPIOS
DISCRIMINAÇÃO
CAUCAIA

SÃO GONÇALO

TOTAL

DO AMARANTE

Comércio Varejista

4.904

839

5.743

Bebidas

131

21

152

Lojas de Departamento e Magazines

09
08

89

Calçados e Artigos de Couro
Perfumaria e Produtos Farmacêuticos

80
51
352

54

59
406

Máquinas e Aparelhos Eletro-eletrônicos

38

01

39

Ótica e Relojoaria

89
51

20
02

109

75

14

53
89

151

22

173

163

27

190

420

82

502

92
27

16
03

108

20

04

30
24

Artigos Esportivos

29

05

34

Comércio Atacadista

74

06

80

11

01

12

4.989

846

5.835

Artigos de Souveniers e Bijouterias
Medicamentos Veterinários
Máquinas e Equipamentos de Informática
Artigos de Decoração e Utilidades
Domésticas
Material de Construção
Livraria e Papelaria
Artigos Figuragráficos
Madeira e Artefatos

Reparação de Veículos e de Objetos Pessoais
e de Uso Doméstico
Total
Fonte: IPECE, Anuário Estatístico do Ceará, 2015.

Em Caucaia, foi implantada recentemente a Cidade da Confecção, considerada a maior feira de
roupas do Nordeste. Localizado no entroncamento das rodovias BR-222 e BR-020, este
empreendimento ocupa uma área de 7,0ha, sendo composto por 4.500 boxes, 30 lojas, praça de
alimentação e amplo estacionamento, além de uma pousada para acomodação de compradores
que venham de regiões mais distantes. O diferencial da Cidade da Confecção é o horário de
funcionamento: 24h durante toda a semana.
Também foi inaugurado recentemente neste município, a primeira etapa do Condomínio
Logístico Cidade do Atacado, empreendimento idealizado para ser o maior e mais moderno
polo atacadista da América Latina. A Cidade do Atacado, quando estiver integralmente
implantada, abrigará um setor logístico, atacadista e distribuidor (galpões logísticos classe A
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prontos para uso ou Build-to-suit – 400.000m2); prédios para escritórios de grandes empresas,
bancos, hotel, restaurante, e heliporto, entre outros espaços, ocupando uma área total de 140,0
ha (Figura 298).
Atualmente este empreendimento conta com 40.000m 2 de galpões logísticos em operação
(capacidade para instalação de 28 empresas), além de disponibilizar serviços como segurança,
pátio para estacionamento de caminhões monitorado, área independente para apoio de
motoristas, restaurante, manutenção e limpeza de áreas externas, entre outros benefícios. O
empreendimento já tem contratos assinados e outros em negociação com empresas
especializadas em logística - que realizam transporte, armazenagem e distribuição de cargas e outras ligadas ao setor de eólicas dos Estados Unidos e da China, bem como oriundas da
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e de outros estados da federação.
A Cidade do Atacado abriga, ainda, em sua área o OFF Outlet Fashion Fortaleza, modelo de
outlet center no qual grandes marcas nacionais e internacionais comercializam seus produtos e
praticam descontos que variam de 30,0 a 80,0% durante todo o ano (Figura 299).

Figura 298 - Maquete do Condomínio Figura 299 - OFF Outlet Fashion
Logístico Cidade do Atacado, em Caucaia Fortaleza, outlet center que integra a etapa
da Cidade do Atacado atualmente em
operação.
Fonte: TripAdvisor, 2016.

O Setor Serviços, menos expressivo que o Setor Comércio, contava em 2014, com um total de
1.026 estabelecimentos registrados, estando 77,68% destes concentrados no município de
Caucaia. Dentre as atividades de prestação de serviços desenvolvidas na área do estudo
sobressai-se o ramo de Alojamento e Alimentação com 819 estabelecimentos, estando 79,61%
destes concentrados no município de Caucaia, onde a atividade turística é desenvolvida com
maior intensidade em suas áreas litorâneas. É, também, bastante significativa a participação das
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empresas vinculadas aos ramos de Transportes e Armazenagem e de Outros Serviços Coletivos,
Sociais e Pessoais, que juntos perfazem um total de 145 estabelecimentos (
Tabela 131).
O segmento de Atividades Imobiliárias apresenta-se mais representativo em Caucaia, que
sozinho responde por 75,76% do total de estabelecimentos deste segmento na área do estudo
(33 empresas). Tal configuração se deve em grande parte as belas paisagens e ao elevado
potencial turístico de sua zona litorânea, que servem de atrativos para a instalação de
loteamentos, segundas residências e empreendimentos turísticos. Observa-se, também, uma
grande demanda na região, em especial no município de São Gonçalo do Amarante, por
residências e alojamentos para funcionários das empresas do CIPP, oriundos de outras unidades
da federação e até mesmo do exterior.
Tabela 131 Estabelecimentos de Serviços 2014
MUNICÍPIOS
SÃO

DISCRIMINAÇÃO
CAUCAIA

TOTAL

GONÇALO DO
AMARANTE

Alojamento e Alimentação
Transportes e Armazenagem
Comunicações
Intermediação Financeira
Ativ. Imobiliárias, Aluguéis e Serviços Prestados
a Empresas
Administração Pública, Defesa e Securidade
Social
Educação
Saúde e Serviços Sociais
Outros Serviços Coletivos, Sociais e Pessoais
Total
Fonte: IPECE, Anuário Estatístico do Ceará 2015.

819

652
72

167
36

08

01

108
09

-

-

-

25

08

33

05

03

08

06
01

01
04

07

28

09

05
37

797

229

1.026

Os Serviços de Educação e de Saúde prestados por um número de estabelecimentos
relativamente pouco expressivo, sete vinculados a área de educação e cinco a área de saúde e
serviços sociais, contribuem de forma pouco significativa na formação da tabela atual de
serviços formais da área de estudo. A influência dos órgãos e instituições que constituem a
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administração pública embora não seja muito significativa, contando com apenas oito
estabelecimentos, ocupa parcela significativa da mão-de-obra local.
Complementando o setor terciário, merece destaque à atividade turística, que tem um grande
potencial de desenvolvimento na região, principalmente na zona litorânea, podendo num futuro
próximo vir a contribuir de forma mais intensa para a geração de empregos e rendas vinculados
aos serviços de alimentação, alojamento, diversão e ao próprio comércio.
Os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante integram a denominada Região Turística
II do Programa PRODETUR/NE, tendo sido contemplados no âmbito deste programa com
investimentos na instalação de infraestrutura básica. Dentre os investimentos implementados
na região figuram: a implantação da CE-085 (Via Estruturante), rodovia turística que integra às
localidades de veraneio da região a oeste de Fortaleza; de sistemas de abastecimento de
água/esgotamento sanitário e de empreendimentos hoteleiros, além da execução de planos
diretores e programas de educação ambiental.
Atualmente, a atividade turística encontra-se concentrada, principalmente, na região litorânea
dos referidos municípios, que abrigam em seus territórios inúmeros atrativos turísticos,
representados pelo rico patrimônio natural (praias, lagoas, estuários, campos de dunas e
unidades de conservação), além da gastronomia e das áreas para prática de esportes náuticos e
mergulho, entre outros. Destacam-se na região a Praia do Cumbuco e o Lagamar do Cauípe,
em Caucaia e a Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante.
Tendo a atividade turística como uma das bases da sua economia o município de Caucaia
encanta pela presença de praias com belas paisagens (Cumbuco, Icaraí, Tabuba, Coqueiros e
Barra do Cauípe, entre outras), da localidade de veraneio internacionalmente famosa de
Cumbuco e de locais para prática de esportes náuticos (surf, kitesurf, windsurf, paraglider, etc.)
e de passeios de buggy, quadriciclos, cavalos e jangadas. Além disso, por conta dos bons
ventos, a Praia do Cumbuco é considerada uma das melhores do mundo para a prática de
esportes a vela, com destaque para o kitesurf, sendo palco de vários campeonatos nacionais e
internacionais desta modalidade. Outros pontos turísticos localizados em Caucaia são o Parque
Botânico do Ceará, as lagoas do Banana e Parnamirim e o Lagamar do Cauípe. A culinária e o
artesanato em crochê, tecelagem, bordados, fuxico, palha e madeira são outros destaques
(Figura 300 a Figura 302).
Em São Gonçalo do Amarante, os principais destinos turísticos são as praias do Pecém, Colônia
e Taíba, com esta última apresentando áreas propícias para prática de esportes náuticos (surf,
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

482

windsurf e bodyboarding), além de efetuar anualmente um festival gastronômico, denominado
– Festival do Escargot, a Regata de São Pedro e campeonatos de surf (Figura 303). Outros
pontos turísticos, identificados neste município são as lagoas dos Tocos e da Prejubaca e o
Jardim Botânico Municipal.

Figura 300 - Hotel Vila Galé Cumbuco, Figura 301 - Prática de kitesurf, na Praia
pertencente ao grupo português Vila do Cumbuco.
Galé, localizado na praia homônima.
Fonte: Blog Vg Sun Cumbuco, 2016
Fonte: www.litoralverde.com.br.

Figura 302 - Barracas na Lagoa do Figura 303 - Praia da Taíba, no município
Banana, município de Caucaia.
de São Gonçalo do Amarante.
Fonte: blogandocumbuco.blogspot.com.br

Fonte: www.pbase.com/alexuchoa

Analisando o desenvolvimento da atividade turística na região, pode-se estabelecer três etapas
da ocupação litorânea/turística no município de Caucaia: a) Até a década de 1950, uma
ocupação de aldeias de pescadores destacando-se Cumbuco, Icaraí e Tabuba como as
principais; b) Nas décadas de 1950/90, uma ocupação veranista oriunda essencialmente de
Fortaleza destacando-se Iparana e Icaraí como principais localidades; e c) Da década de 1990
até hoje, uma ocupação turística, concentrada nas localidades de Tabuba e Cumbuco com
empreendimentos turísticos de padrão nacional e internacional.
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Esta mesma cronologia é observada em São Gonçalo do Amarante, destacando-se na primeira
etapa as aldeias de pescadores de Pecém e Taíba. Já nas décadas de 1950/90 a ocupação
veranista assolou estas duas aldeias, aparecendo, ainda, com destaque a localidade praiana de
Colônia. Atualmente a atividade turística apresenta-se mais concentrada na localidade de Taíba,
onde a ocupação por veranistas ainda se apresenta bastante significativa.
Nas localidades de Pecém e Colônia a ocupação por veranistas apresentou um sensível declínio.
Observa-se, todavia, nestas duas comunidades, em especial na Vila do Pecém, dada a sua maior
proximidade com a área do CIPP, um desenvolvimento significativo das atividades comerciais
e de prestação de serviços voltadas para atendimento da demanda gerada pelos funcionários
deste complexo.
7.3.2.4

Patrimônio Histórico, Cultural, Arqueológico e Paleontológico

O patrimônio histórico da área do estudo encontra-se restrito a presença de prédios históricos,
igrejas e casarões presentes nas sedes municipais, que remotam a data da colonização da região.
Em Caucaia o prédio da Casa da Câmara e Cadeia, que data da metade do Século XVIII, foi
tombado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Já em São
Gonçalo do Amarante a Igreja de Nossa Senhora de Soledade, no distrito de Siupé, encontra-se
protegida por tombo pela instância estadual (Figura 304).

Figura 304 - Igreja de Nossa Senhora de Soledade, no distrito de Siupé, protegida por
tombo estadual.
Fonte: Engesoft, 2016.
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Em termos culturais, os municípios da Área de Influência Indireta contam com uma biblioteca
pública municipal cada, as quais apresentam acervo limitado e desatualizado. Caucaia dispõe,
ainda, de outros espaços culturais, abrangendo três museus (museus Cardimariano, Monumento
ao Chefe Tapeba e do Caju) e um teatro. Os dois municípios contam com bandas de música.
Os principais eventos socioculturais estão associados à realização de festas anuais de cunho
religioso, bem como de festas tradicionais como folia de reis, paixão de Cristo, festas de
padroeiros (missas, novenas e procissões), festejos juninos e vaquejadas, entre outros. Em
Caucaia, merece destaque a realização de campeonatos nacionais e internacionais de surf e
windsurf nas praias do Icaraí e Cumbuco, respectivamente. Em São Gonçalo do Amarante,
destaca-se o Festival do Escargot, realizado anualmente na localidade de veraneio de Taíba. As
principais manifestações folclóricas estão representadas pelo reisado e festas juninas. A região
conta, anda, com um rico artesanato, composto por trabalhos em crochê, tecelagem, bordados,
fuxico, palha e madeira, entre outros.
Quanto ao patrimônio arqueológico, segundo informações coletadas junto ao IPHAN - Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional os municípios integrantes da Área de Influência
Indireta contam com diversos sítios arqueológicos identificados em seus territórios, conforme
pode ser visualizado na Tabela 132.
A maioria dos sítios cadastrados é composta por artefatos líticos lascados, líticos polidos,
cerâmicos e malacológicos, além de vestígios históricos (faianças finas, fragmentos de grés,
material cerâmico e construtivo). Quanto ao patrimônio paleontológico, os municípios de
Caucaia e São Gonçalo do Amarante não contam com sítios paleontológicos identificados pelos
órgãos competentes em seus territórios.
Ressalta-se que, ainda, que não foram identificadas a priori evidências da existência destes tipos
de patrimônios na área do empreendimento ora em análise. Foi aberto um processo
administrativo para o presente empreendimento junto ao IPHAN através do preenchimento da
Ficha de Caracterização Ambiental (Instrução Normativa IPHAN no 001/2015) para definição
da necessidade ou não de execução de estudos mais acurados antes da implantação das obras.
Após a análise da referida ficha o IPHAN emitiu um parecer enquadrando o projeto do TUP
NELOG no Nível III da Instrução Normativa IPHAN no 001/2015, tendo solicitado a
elaboração de Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, o qual deve
atender aos requisitos preconizados no Termos de Referência emitido por este órgão.
Tabela 132 - Patrimônio Arqueológico
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MUNICÍPIO

NOME DO
SÍTIO

Caucaia

TIPO

Ribeira dos
Coelhos

Sítio pré-histórico com presença de artefatos líticos elaborados
em sílex e arenito silicificado, em superfície.

Caucaia 1

Sítio histórico recente (Séc. XX) de baixa relevância, com
artefatos cerâmicos

Caucaia 2

Sítio histórico (Séc. XIX / XX) de alta relevância, com artefatos
cerâmicos

Caucaia 3

Sítio histórico recente (Séc. XX) de média relevância, com
artefatos cerâmicos

Caucaia 4

Sítio histórico (Séc. XIX / XX) de alta relevância, com artefatos
cerâmicos

CE
0039LA/UFPE

Ocorrência de vestígios líticos lascados e fragmentos de
cerâmica vermelha sobre terreno arenoso

CE
0067LA/UFPE

Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno
arenoso

CE
0076LA/UFPE

Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno
arenoso

Caucaia 5

Sítio histórico recente (Séc. XX) de média relevância, com
artefatos cerâmicos

Caucaia 6

Sítio histórico recente (Séc. XX) de baixa relevância, com
artefatos cerâmicos

Caucaia 7

Sítio histórico recente (Séc. XX) de média relevância, com
artefatos cerâmicos

Caucaia 8

Sítio histórico (Séc. XIX / XX) de alta relevância, com artefatos
cerâmicos

Caucaia 9

Sítio histórico (Séc. XIX / XX) de alta relevância, com artefatos
cerâmicos

Matões

Sítio Tupiguarani, em ambiente pré-litorâneo, com fragmentos
de vasilhas cerâmicas decoradas e não decoradas, estruturas de
fogueiras, adornos em amazonita e malacológicos. O sítio foi
impactado pela retirada de areia para construção civil.

Sítio Pecém

Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado pela presença
de materiais líticos, cerâmicos e malacológicos, encontrado
sobre dunas

Sítio Pecém 2

Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado por material
cerâmico roletado, espalhado em superfície. Encontra-se
parcialmente destruído por atividade de extração de areia.

Sítio Pecém 3

Sítio pré-colonial unicomponencial, identificado pela presença
de materiais líticos, cerâmicos e malacológicos em superfície.

Taíba I

Sítio pré-histórico localizado em área de deflação dunar de
intensa dinâmica com presença de cerâmica de paredes finas,
malacológicos e materiais líticos lascados
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MUNICÍPIO

NOME DO

TIPO

SÍTIO

São Gonçalo
do Amarante

Taíba II

Sítio pré-histórico localizado em área de planície de deflação
marinha de intensa dinâmica com presença de material lítico
lascado e polido, cerâmica de paredes finas e grossas, além de
malacológicos.

Taíba III

Sítio histórico em área litorânea de restingas com presença de
faianças finas inglesas do século XIX, fragmentos de grès,
material cerâmico e construtivo.

Ocorrência isolada fragmento de faiança fina na superfície, em
CE
área a céu aberto.
0081LA/UFPE
Ocorrência fragmentos de material arqueológico histórico na
CE
superfície, em área a céu aberto.
0082LA/UFPE
CE
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas
0110LA/UFPE
CE
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas
0111LA/UFPE
CE
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas
0109LA/UFPE
Fonte: IPHAN, Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (www.iphan.gov.br).

Foi contratada a empresa ArqueoSocio – Consultoria e Sociologia Ltda para o desenvolvimento
dos estudos solicitados pelo IPHAN para obtenção da Licença Prévia do empreendimento junto
a este órgão. A referida empresa já submeteu a avaliação do IPHAN o Programa de Avaliação
do Impacto ao Patrimônio Arqueológico para fins de solicitação junto a este órgão da licença
de pesquisa arqueológica na área do TUP NELOG, estando sendo aguardada a publicação da
referida autorização no Diário Oficial da União para ser dado inicio aos levantamentos
arqueológicos de campo. No TOMO V - ANEXO XII - PROTOCOLO DE ESTUDOS
ARQUEOLÓGICOS pode ser visualizado o protocolo da entrega junto ao IPHAN do referido
Programa de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico.
7.3.3

Área de Influência Direta

7.3.3.1 Generalidades
O diagnóstico da Área de Influência Direta foi efetivado através de levantamentos
socioeconômicos nas localidades praianas de Pecém, Colônia, Taíba e Nova Taíba, bem como
na localidade rural de Parada. Para a Área do CIPP - Complexo Industrial e Portuário do Pecém
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foram efetuados levantamentos de dados secundários, complementados com pesquisas junto a
órgãos públicos, tais como ADECE, SEINFRA, CAGECE, entre outros.
A pesquisa de campo realizada pela ENGESOFT, em meados de maio de 2016, teve por
finalidade a coleta de dados para caracterização do meio socioeconômico local. Abrangeu,
principalmente, a localidade praiana de Pecém, núcleo urbano que vem sofrendo maiores
impactos sociais e econômicos vinculados à implantação e operação do CIPP, dado a sua maior
proximidade com a área deste complexo. A priorização das localidades litorâneas, por sua vez,
se deu devido a maior vulnerabilidade das comunidades de pescadores e das atividades
econômicas aí desenvolvidas, em especial as vinculadas ao trade turístico, a impactos
decorrentes de possíveis poluições do ecossistema marinho. A seleção da localidade de Parada,
por sua vez, se deu devido esta juntamente com alguns bairros da localidade do Pecém estarem
sujeitos a potenciais aporte de material particulado oriundos da área do CIPP.
Foram aplicados 65 questionários, sendo 13,85% destes junto a lideranças, 36,92% junto a
pescadores e 49,23% com os proprietários de estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços. Visando facilitar a tabulação e análise dos dados coletados, subdividiu-se a área do
estudo em três blocos segundo as localidades (Pecém/Colônia, Parada e Taíba/Nova Taíba),
tendo-se aplicado 70,77% (46 questionários) na área do Pecém/Colônia, 18,46% na Taíba/Nova
Taíba e o restante na localidade de Parada, tendo a proximidade das referidas localidades em
relação ao CIPP e a sua localização litorânea influenciado na decisão do percentual de
questionários a ser aplicado em suas áreas (Tabela 133).
Tabela 133 Distribuição dos Questionários Aplicados segundo as Localidades
LOCALIDADES

LIDERANÇAS PESCADORES

ATIVIDADES
ECONÔMICAS

TOTAL

Pecém/Colônia

06

18

22

46

Parada

02

-

05

07

Taíba/Nova Taíba
Área de Influência
Direta

01
09

06
24

05
32

12
65

Posteriormente os dados foram tabulados em Tabelas de saída, sendo os resultados obtidos
apresentados a seguir.
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7.3.3.2 Características e Padrão de Ocupação das Localidades Pesquisadas
O núcleo urbano de Pecém possuía, em 2010, uma população de 2.711 habitantes, apresentando
em relação ao Censo de 2000 (IBGE) um acréscimo populacional de 18,52%. Apresenta
atualmente sua malha urbana bastante adensada, onde se observa o predomínio de habitações
de alvenaria unifamiliares de padrão horizontal. As vias apresentam-se na sua quase totalidade
pavimentadas.
Tendo antigamente sua economia centrada na agricultura, pesca artesanal e no turismo de
veraneio, a localidade atualmente caracteriza-se por apresentar um setor terciário bastante
dinâmico, onde se destaca os serviços de alojamento e alimentação, mercearias, supermercados,
lojas, depósitos de material de construção, entre outros. Observa-se uma maior concentração
dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços ao longo da principal via da área
central e da principal via de acesso a este núcleo urbano.
Com a instalação e operação do CIPP a localidade passou a enfrentar um aumento exponencial
da sua população, com uma crescente demanda por bens e serviços, o que contribuiu não só
para a dinamização das atividades comerciais, como para o aumento dos problemas sociais
(falta de segurança, prostituição e drogas). O turismo continua sendo uma atividade
relativamente pouca expressiva, uma vez que só ocorre com maior frequência nos períodos de
férias escolares e no carnaval.
Localizada na faixa litorânea, separada do Pecém apenas pelo estuário do riacho Guaribas, a
localidade de Colônia tem o seu acesso permitido através da CE-348. Apresenta apenas a via
de acesso asfaltada, com os demais arruamentos sendo carroçáveis, o que dificulta a mobilidade
durante o período chuvoso. Desenvolve-se ao longo da linha da costa, apresentando malha
urbana em xadrez, com as edificações ocupando o centro de grandes lotes. Observa-se o
predomínio de edificações de bom padrão construtivo, destinadas ao uso residencial unifamíliar
de veraneio.
As atividades comerciais com maior concentração na orla marítima estão representadas por
barracas de praia, bares e restaurantes, além de algumas pousadas. Merece destaque, a presença
na localidade da Colônia de Férias do APEOC – Sindicato dos Professores e Servidores da
Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará, que deu origem ao nome da localidade.
A localidade de Parada, situada na confluência das rodovias estaduais pavimentadas CE421/CE-156, apresenta seu arruamento se desenvolvendo longitidunalmente ao traçado da CEEstudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

489

156, sendo este composto predominantemente por ruas em piçarra. Suas habitações seguem
um padrão regular, sendo construídas em alvenaria com traços arquitetônicos simples e com
bastante espaçamento entre uma e outra, podendo ser caracterizadas como chácaras ou sítios.
Conta com escola, unidade básica de saúde e serviços de eletrificação e telefonia. Para se
deslocar a população utiliza ônibus urbano da empresa Pegasus e vans do transporte alternativo.
A economia desta localidade está baseada na agricultura, centrada no plantio do coco-da-baía
e cultivos de subsistência (milho e feijão). O comércio se caracteriza pelo predomínio de
pequenos estabelecimentos compostos por mercearias, bares, restaurantes, supermercados,
lojas, depósitos de material de construção, etc., sendo observado um maior adensamento destes
próximos a confluência das CE-421/CE-156.
A localidade de Parada sofre as influências do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
tendo, atualmente, parte da sua população empregada nas indústrias que estão se instalando ou
em operação na área. Além disso, uma parcela dos funcionários das empresas do CIPP demanda
sua área em busca de moradia e de serviços de alimentação, lazer, etc.
O núcleo urbano da Taíba está localizado na faixa litorânea, estendendo-se paralelo a linha da
costa. Apresenta-se dividido em duas partes: uma mais antiga, com uma única via principal
pavimentada, e a outra com loteamentos mais recentes, a denominada Nova Taíba. Contava,
em 2010, com uma população composta por 3.747 habitantes.
Quanto à tipologia dos imóveis, observa-se o predomínio de habitações de veraneio de padrão
horizontal, estando as residências de maior porte e melhor padrão construtivo posicionadas ao
longo da faixa de praia. No aspecto econômico, a população da Taíba vive em função da pesca
e de atividades vinculadas ao turismo (hotelaria, restaurantes, bares, etc.), bem como da
exploração de pequenos estabelecimentos comerciais e da prestação de serviços domésticos nas
casas dos veranistas.
Com pouca estrutura urbana, mas com grandes atrativos naturais, a Taíba apresenta condições
ideais para a prática de esportes náuticos (surf, kite surf, wind surf e sand board), ou para
pessoas que desejam um lugar tranqüilo, sem muita badalação e com grandes opções de contato
com a natureza. No período de julho a dezembro fortes e constantes ventos tem atraído
kitesurfistas dos mais variados cantos do mundo, colocando a Taíba como um dos principais
destinos para praticantes desse esporte.
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Pela sua condição de acesso, boas casas de veraneio e proximidade do Pecém, Taíba está
abrigando um grande contingente de trabalhadores do CIPP que fixaram residências
temporárias na sua zona urbana.
7.3.3.3 Infraestrutura Básica
7.3.3.3.1

Setor Educacional

O setor educacional existente na localidade de Pecém conta com dois estabelecimentos
ministrando a educação infantil, sendo um educandário e uma creche escola. O ensino
fundamental é ministrado pela escola municipal EEF Euclides Pereira Gomes e por mais duas
escolas da rede privada. A escola estadual EEFM Edite Alcântara Mota, por sua vez, ministra
os ensinos fundamental e médio. Foi contatada, ainda, a presença de um estabelecimento da
rede privada ministrado o ensino superior – a Faculdade de Tecnologia Ateneu – FATE.
A localidade de Parada conta com uma creche escola ministrado a educação infantil e com uma
escola municipal ministrando o ensino fundamental – a EEF Poetisa Abigail Sampaio. Na
localidade de Colônia foi constatada apenas a presença de uma creche escola – o CEDI
Professor Jaime Alencar. Já a localidade de Taíba conta com uma creche escola e com três
escolas municipais ministrando o ensino fundamental – a Escola de Educação Básica Prof. Alba
Herculano, a EEF Odete Sampaio de Azevedo e a EEF Manoel Pereira Barros.
7.3.3.3.2

Setor Saúde

A infraestrutura pública do Setor Saúde da localidade do Pecém que se resumia apenas a
presença de um posto de saúde, foi contemplada recentemente com a implantação de uma
Unidade Básica de Saúde do PSF (Programa de Saúde da Família) e de uma Unidade de Pronto
Atendimento - UPA 24h. A primeira dotada com consultórios médicos e odontológico, além de
salas de enfermagem e vacinação, conta com uma equipe de profissionais da saúde composta
por um médico, uma enfermeira, um dentista, três técnicos de enfermagem e um técnico de
consultório dentário e 12 agentes de saúde, que atuam na área da medicina preventiva.
Unidade intermediária entre um hospital e um posto de saúde, a UPA 24h do Pecém conta com
13 leitos e uma equipe médica composta por 12 médicos, seis enfermeiros e 18 técnicos de
enfermagem (Figura 305). Além de consultas médicas, realiza exames de raio x,
eletrocardiograma e exames laboratoriais.
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A iniciativa privada, por sua vez, conta com dois estabelecimentos de saúde implantados
recentemente no Pecém – a Policlínica Pecém do Sistema Unimed e o Centro Médico do Pecém,
um investimento do HapVida Sistema de Saúde, este último contando com uma equipe de saúde
formada por 11 médicos, cinco enfermeiros, oito técnicos de enfermagem e um odontólogo.
A Policlínica Pecém, por sua vez, fornece atendimentos médico e odontológico eletivo, bem
como exames para diagnóstico laboratorial e radiológico. Conta com consultórios, centro
cirúrgico e salas para colocação de gesso, realização de suturas e nebulização, além de uma
Unidade de Terapia de Urgência (UTU), dispondo de 12 leitos. Conta com um Tabela de
profissionais de saúde composto por 17 médicos, um enfermeiro e quatro técnicos de
enfermagem. Entre as especialidades médicas disponíveis estão traumato-ortopedia,
cardiologia, dermatologia, pediatria, otorrinolaringologia, ginecologia, neurologia, medicina do
trabalho e cirurgia geral e vascular. Disponibiliza, ainda, serviços de fisioterapia.

Figura 305 - Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) da localidade de Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

Conta, também, com um modelo da Atenção Primaria à Saúde com equipes multidisciplinares,
realizando acompanhamento, implantando programas preventivos, participando de SIPAT’s
nas empresas, orientando vacinações e implementando vários programas de apoio a
manutenção à saúde e melhoria da qualidade de vida.
A localidade de Parada possui um posto de saúde e uma Unidade Básica de Saúde do PSF
(Figura 306), dispondo de uma equipe de saúde composta por dois médicos, um enfermeiro,
um dentista, três técnicos de enfermagem, um técnico de consultório dentário e oito agentes de
saúde. Taíba, também, conta com um posto de saúde e com uma Unidade Básica de Saúde do
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PSF, dispondo de uma equipe de profissionais composta por um médico, um enfermeiro, um
dentista, três técnicos de enfermagem, um técnico de consultório dentário e cinco agentes de
saúde.

Figura 306 - Unidade Básica de Saúde da localidade de Parada.
Fonte: Engesoft, 2016.

As principais doenças detectadas na população são as doenças do aparelho respiratório (gripe e
viroses), diarréias, desidratação e verminoses, aparecendo ainda, casos isolados de DST’s
(Doenças Sexualmente Transmissíveis). A vacinação é efetuada, principalmente, durante as
campanhas do Governo.
Instados a responderem sobre a ocorrência de doenças endêmicas na região, os entrevistados
indicaram a dengue como aquela com maior número de casos nos três últimos anos.
7.3.3.3.3

Saneamento Básico

a) Sistema de Abastecimento de Água
O sistema de abastecimento d’água da localidade de Pecém é operado pela CAGECE Companhia de Águas e Esgotos do Ceará, contando com 1.862 ligações ativas. Tem como fonte
hídrica a Lagoa do Pecém, exutório da água subterrânea do aquífero Dunas, sendo a captação
efetuada através de dois conjuntos motobombas (01 ativo + 01 reserva) instalados sobre
flutuante. No manancial existe sinalização informando que a captação é destinada ao consumo
humano (Figura 307). O referido sistema, também, fornece água tratada para o suprimento do
Terminal Portuário do Pecém.
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Quanto ao tratamento dado à água distribuída a população, a estação de tratamento d’água do
SAA Pecém é composta por três filtros de fluxo ascendente, casa de química e laboratório. No
tratamento são aplicados cloreto de polialumínio (PAC 18), polímero catiônico líquido e
hipoclorito de cálcio (Figura 308).

Figura 307 - Lagoa do Pecém, fonte Figura 308 - Estação de Tratamento de
hídrica do sistema de abastecimento Água – ETA Pecém.
d’água da localidade homônima.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

As localidades de Colônia, Taíba e Parada não contam com sistemas de abastecimento d’água
em operação. Nestas localidades a população faz uso de poços artesianos ou de mananciais
superficiais (lagoas) existentes nas proximidades de suas residências. Em geral, a água
consumida não recebe nenhum tipo de tratamento.
Com relação ao sistema de abastecimento d’água do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
este tem com fonte hídrica um conjunto de reservatórios a serem implementados em etapas que
ocorrerão em função das demandas hídricas previstas. Dois destes reservatórios, os açudes
Sítios Novos e Cauípe, já estão em operação. Posteriormente serão implantados os açudes Anil
e Ceará, que já contam com seus projetos elaborados. A adução da água para o CIPP é efetuada
através do Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém, que é composto por um canal com 23,5 km de
extensão; uma estação de bombeamento principal com potência de 700 cv, com quatro
conjuntos motobombas; uma adutora de recalque com 3,35 km e uma adutora complementar
com 3,04km, além de um reservatório de compensação com capacidade de 150.000m 3.
O sistema de abastecimento d’água do CIPP encontra-se interligado, ainda, ao Eixo de
Integração Castanhão/RMF, através do seu Trecho V, denominado Sistema Gavião/Pecém. O
Eixo de Integração Castanhão/RMF efetua a transposição de água desde o açude Castanhão
(4.452 hm³) até a Região Metropolitana de Fortaleza, garantindo o abastecimento das demandas
hídricas humana e industrial desta região, estando aí incluso o Complexo Industrial e Portuário
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do Pecém. Além disso, visa o atendimento aos projetos de irrigação implantados ao longo do
seu traçado, contando com uma vazão máxima de dimensionamento igual a 22,0 m³/s. O Trecho
V (Sistema Adutor Gavião - Pecém), por sua vez, conta com uma capacidade de produção de
5,5 m³/s para fins de abastecimento público.
O suprimento hídrico da maioria das indústrias atualmente em operação na área do CIPP está a
cargo da COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, sendo efetuado com a água
bruta aduzida pelo Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém. Algumas indústrias, como é o caso da
Wobben Windpower, adotam o uso de poços profundos, além de fazerem o reuso dos seus
efluentes após tratamento em ETE própria.
A CSP afirma que toda a água utilizada no processo siderúrgico receberá tratamento, tanto
químico como físico, adequado à sua aplicação nas diversas áreas operacionais, sendo os
efluentes antes de serem descartados serem submetidos a tratamento. Prevê, ainda, que 96,0%
da água consumida será recirculada e reaproveitada durante o processo industrial.
Na atual situação, em que o Ceará enfrenta o quinto ano consecutivo de seca, a Secretaria dos
Recursos Hídricos – SRH e a COGERH vem estudando outras formas viáveis de obtenção de
água, como a dessalinização da água do mar e a captação d’água subterrânea. Para tanto foram
desenvolvidos estudos no aquífero Dunas na região entre o Pecém e Paracuru, tendo o
levantamento efetuado apontado potencial para atender parte das demandas da zona Oeste da
RMF, aliviando o sistema que abastece Fortaleza.
b) Sistema de Esgotamento Sanitário
Das localidades pesquisadas apenas Pecém dispõe de sistema de esgotamento sanitário operado
pela CAGECE, apresentando um índice de cobertura de cerca de 65,0%. Ressalta-se, todavia,
que uma parcela representativa dos imóveis situados na área contemplada pelo sistema não está
interligada a rede coletora. Além disso, observa-se o lançamento de esgotos a céu aberto ou a
sua canalização direta para os cursos d’água nas áreas não atendidas pelo sistema (Figura 309)
O sistema conta com tratamento centrado no uso de lagoas de estabilização (duas lagoas
facultativas e três de maturação), sendo os efluentes tratados lançados num afluente do riacho
Guaribas, que deságua neste a montante de seu estuário, onde é praticada a catação de mariscos,
caranguejos e siris por marisqueiras da região. Ressalta-se que, as lagoas de estabilização deste
sistema apresentam seus taludes externos recobertos por vegetação, além de uma espessa
camada de lodo sobrenadante recobrindo parte do espelho d’água denotando deficiência na
manutenção, o que pode vir a comprometer a qualidade do efluente final (Figura 310). A área
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da ETE não está identificada e apresenta o portão de acesso danificado. Além disso, não conta
com edificação de apoio para os operadores, nem tampouco com leitos de secagem.

Figura 309 - Pecém – Lançamento direto Figura 310 - Pecém – Lagoa de
de esgotos em canal que desagua no estabilização de esgotos com presença de
estuário do riacho Guaribas.
lodo sobrenadante, denotando sinais de
falta de manutenção.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

As localidades de Colônia, Taíba e Parada não contam com sistemas de esgotamento sanitário
em operação, com uma parcela significativa dos seus habitantes fazendo uso de fossas sépticas
e rudimentares. É observado, ainda, o lançamento dos efluentes gerados a céu aberto ou
canalizados diretamente para os cursos e mananciais d’água.
O Terminal Portuário do Pecém, por sua vez, conta com um sistema de coleta, tratamento e
reuso dos efluentes sanitários. O referido sistema faz uso de reatores anaeróbicos e aeróbicos
para eliminação de cerca de 95,0% da matéria orgânica dos efluentes. Posteriormente o efluente
tratado recebe policloreto de alumínio para ativar o processo de coagulação, floculação e
filtração de forma a remover micropartículas em suspensão na água e cloro para permitir seu
reuso na irrigação de áreas verdes, lavagem de pátios e nas descargas das bacias sanitárias.
Atualmente, quase 25,0% da água consumida no terminal é proveniente de reuso.
Com relação ao sistema de esgotamento industrial da área do CIPP operado pela CAGECE,
este se encontra representado pelo emissário submarino de esgotos pré-tratados que atende as
termelétricas e as siderúrgicas. As demais indústrias fazem uso de sistemas esgotamento
sanitário próprios.
c) Coleta e Disposição Final de Resíduos Sólidos
Nas localidades pesquisadas a prestação de serviços de limpeza urbana e/ou coleta de resíduos
sólidos encontra-se sob a administração da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante,
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sendo a coleta pública efetuada por empresa terceirizada contratada por esta. A periodicidade
da coleta do lixo é de 2 a 3 vezes/semana, sendo os resíduos coletados encaminhados para
deposição final no aterro controlado de São Gonçalo do Amarante.
Observou-se, todavia, nas áreas periféricas das localidades o lançamento do lixo em terrenos
baldios, demonstrando a necessidade de um trabalho de conscientização junto a população
sobre os riscos a saúde e a qualidade de vida decorrentes da deposição inadequada dos resíduos
sólidos. Em Pecém foi constatado o lançamento de lixo na área do manguezal do riacho
Guaribas e no entorno da Lagoa do Pecém (Figura 311 e Figura 312), enquanto que em Taíba
observou-se a deposição inadequada de resíduos sólidos nas dunas.
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Figura 311 - Lançamento de resíduos Figura 312 - Deposição inadequada de
sólidos vizinho ao manguezal do riacho resíduos sólidos as margens da Lagoa do
Guaribas.
Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

A localidade de Pecém conta, ainda, com um Centro de Triagem de Resíduos Sólidos
implantado numa parceria firmada entre a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e o Grupo
de Trabalho Participativo (GTP), braço social do Terminal Portuário do Pecém. A coordenação
do Centro de Triagem de Resíduos Sólidos é de responsabilidade da Associação das Famílias
do Pecém, que desenvolveu, em parceria com o GTP e a SETAS - Secretaria de Trabalho e
Ação Social, o treinamento dos coletores e um trabalho de conscientização ambiental da
comunidade, incentivando a seleção dos resíduos. No centro é efetuada a triagem e prensagem
dos resíduos sólidos coletados, sendo estes posteriormente comercializados com empresas de
reciclagem de Fortaleza.
Quanto aos resíduos sólidos gerados na área do CIPP, estes são encaminhados para o Aterro
Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia - ASMOC. A região não conta com aterro industrial.
Algumas indústrias efetuam a reciclagem/reaproveitamento ou vendem os resíduos gerados,
como é o caso da CSP que destina apenas de 3,0 a 5,0% dos seus rejeitos para o ASMOC, sendo
o restante reaproveitado ou comercializado.
7.3.3.3.4

Setor Elétrico

O fornecimento de energia elétrica nas localidades pesquisadas encontra-se a cargo da
COELCE – Companhia Energética do Ceará, tendo como principais consumidores as classes
residencial e comercial. Foi constatada na região da Taíba a presença de dois parques eólicos –
a UEE Taíba, de propriedade da Wobben Wind Power Indústria e Comercio Ltda, com
capacidade instalada de 5.000 kw e a UEE Taíba-Albatroz, da Bons Ventos Geradora de
Energia S/A, com capacidade instalada de 16.500kw.
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Quanto ao suprimento de energia elétrica da área do CIPP, foram implantadas três termelétricas
e uma linha de transmissão de 69KV, além das subestações do Pecém com 40 MVA/69KV e
do porto com 20 MVA/230KV, cuja finalidade é suprir as indústrias aí instaladas e o terminal
portuário. Para suprimento de maiores potências a CHESF construiu na região uma subestação
de 200MVA/230KV.
Para suprimento de gás natural do CIPP foi construído pela PETROBRÁS, o gasoduto
Guamaré-Fortaleza (GASFOR), com extensão total de 383,0km e vazão de 1,602 milhão de
m3/dia, cujo suprimento de gás é feito pelos campos de Ubarana/Guamaré, localizados no
Estado do Rio Grande do Norte. O Porto do Pecém conta, ainda, com um Terminal de
Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL), com capacidade de transferência de 7
milhões de m³/dia de GNL para o GASFOR. Atualmente o gás processado no Pecém é usado,
prioritariamente, para a geração de energia elétrica na Usina Termoceará, localizada no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e para a Termelétrica Jesus Soares Pereira, no
Estado do Rio Grande do Norte.
Inaugurado em 2009, o Terminal de Regaseificação do Pecém foi o primeiro do Brasil, dando
início à atuação da Petrobras como agente no mercado internacional de Gás Natural Liquefeito
(GNL). Sua implantação na área do CIPP visou dar maior flexibilidade e garantia ao suprimento
de gás natural aos mercados térmico e não térmico, aumentando a segurança energética,
condição necessária para estimular novos investimentos.
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém conta, ainda, com a primeira usina de ondas da
América Latina, funcionando de forma experimental desde 2012. Nesta a transformação da
energia das ondas em energia elétrica é feita por flutuadores na base de braços mecânicos,
instalados no quebra-mar do Porto de Pecém. O movimento das ondas faz com que os braços
mecânicos se mexam, de modo a injetar água nas câmaras hiperbáricas, que liberam jatos de
água com pressão e vazão necessárias para acionar uma turbina ligada a um gerador, produzindo
eletricidade. Atualmente a Usina de Ondas do Pecém opera com uma potência de 100 KW.
Constitui-se, ainda, num laboratório, onde se tenta entender o que acontece em pequena escala
para posteriormente se reproduzir em escala comercial.
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7.3.3.4 Organização Social
Quanto à organização social da população, constatou-se nas localidades pesquisadas a presença
de entidades com atuação restrita às áreas das comunidades que representam e com objetivos
assemelhados, voltando suas atuações para a superação das problemáticas coletivas locais.
Foi identificada na localidade de Pecém a presença de duas entidades comunitárias – a
Associação Pecém Eu Te Amo (APETA), que desenvolve ações em prol da ajuda a famílias
carentes e a Associação das Famílias do Pecém (ASFAP), que desenvolve ações e projetos na
área social, cultural e artística, promovendo a reinserção de crianças e adolescentes em situação
de risco social (Figura 313).

Figura 313 - Sede da Associação Pecém Eu Te Amo (APETA).
Fonte: Engesoft, 2016.

Na Taíba a Associação do Bem trabalha com animais abandonados e presta assistência a
pessoas de baixa renda que necessitam de ajuda para cuidar de seus bichinhos de estimação,
além de promover ações voltadas para preservação e conservação do meio ambiente.
As localidades de Taíba e Parada contam com centros de convivência, unidades vinculadas à
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, nas quais funciona o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que busca aprimorar relações familiares e
comunitárias. Nestes centros crianças, adolescentes e idosos participam de oficinas e cursos
gratuitos, que vão desde a aulas de violão, teatro, dança até reforço escolar, entre outros.
Verificou-se, ainda, na localidade de Parada a presença da Associação dos Moradores da Parada
e Adjacências (AMPA), voltada para promover a organização dos comunitários e defender os
interesses das famílias.
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Constatou-se, ainda, a presença de três organizações representativas de categoria profissional –
a Colônia de Pescadores Profissionais Artesanais e Aquicultores Z-06 de São Gonçalo do
Amarante, em Pecèm; a Associação dos Moradores e Pescadores da Colônia (AMPEC) e a
Associação dos Pescadores da Taíba (ASPETA).
Quanto à presença de organizações não governamentais voltadas para preservação do meio
ambiente, segundo os entrevistados nenhuma das localidades pesquisadas conta com este tipo
de instituição. Observa-se, todavia, ações esparsas desenvolvidas por empresas e/ou
associações voltadas para outros fins com destaque para a Escolinha de Surf do Pecém,
empresas do CIPP, Associação do Bem, Toinho Surf School (Taíba), entre outros.
7.3.3.5 Lideranças Formais e Informais
Consultados sobre quais são as principais lideranças da comunidade, os entrevistados foram
unânimes em apontar para a localidade do Pecém/Colônia os presidentes das duas associações
comunitárias aí atuantes - a Associação das Famílias do Pecém – ASFAP (Arandi Martins) e a
Associação Pecém Eu te Amo (Helenita Mendes). Além destas foram, ainda, citadas as
seguintes lideranças:
•

As diretoras das escolas EEFM Edite Alcântara Mota (Socorro Perote) e EEF Euclides
Pereira Gomes (Ana Tércia de Goes);

•

O presidente da Colônia de Pescadores de São Gonçalo do Amarante Z-06 (Lucineide
Mendes) e o da Associação dos Moradores e Pescadores da Colônia – AMPEC (Antônio
Martins Sobrinho);

•

Os políticos (vereadores) Magno Martins, Paulo Henrique Goes Araújo e José
Wanginaldo de Goes (vulgo Goisão), e

•

Os líderes religiosos – Padre Antônio Alves e Pastor Hélio Marques (Comunidade
Evangélica do Pecém).

Na localidade de Parada, as lideranças da comunidade estão representadas pela diretora da
escola municipal EEF Poetisa Abigail Sampaio, pela assistente social do Centro de Convivência
da Parada (Rochele Moreira) e pelo presidente da Associação de Moradores da Parada e
Adjacências – AMPA.
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Na localidade de Taíba, as lideranças reconhecidas pela comunidade estão representadas pelas
presidentes da Associação do Bem (Zenaide Pereira) e da Associação dos Pescadores da Praia
da Taíba – ASPETA (Luzanete Lima) e pelas assistentes sociais do Centro de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da Taíba.
7.3.3.6 Atividades Econômicas Desenvolvidas na Área do Estudo
7.3.3.6.1

Atividade Pesqueira

A exploração dos recursos pesqueiros na Área de Influência Direta apresenta-se representativa
apenas nas localidades praianas de Pecém/Colônia e Taíba/Nova Taíba, que se caracterizam
pelo desenvolvimento da pesca marítima e pela atividade pesqueira na região estuarina do
riacho Guaribas. A pesca artesanal congrega duas associações de pescadores, distribuídas pelos
territórios destas localidades - a Associação dos Moradores e Pescadores da Colônia – AMPEC
e a Associação dos Pescadores da Taíba – ASPETA.
Verificou-se, também, a presença de uma colônia de pescadores – a Colônia de Pescadores
Profissionais, Artesanais e Aquicultores de São Gonçalo do Amarante (Z-6), situada na
localidade de Pecém (Figura 314). Atualmente a Colônia de Pescadores Z-6, que congrega os
pescadores e marisqueiras atuantes na região, conta com cerca de 130 associados vinculados a
área do estudo. A atividade pesqueira é exercida predominantemente por homens, enquanto que
a mariscagem é praticada quase que exclusivamente por mulheres.

Figura 314 - Colônia de Pescadores de São Gonçalo do Amarante (Z-06), em Pecém,
cujo prédio foi reformado pela Petrobrás.
Fonte: Engesoft, 2016.
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A pesquisa de campo efetuada junto a comunidade pesqueira da Área de Influência Direta
envolveu a aplicação de 24 questionários, distribuídos pelas localidades de Pecém/Colônia e
Taíba/Nova Taíba. Os entrevistados são compostos predominantemente por pescadores
(91,67%), com apenas duas marisqueiras tendo sido alvo da pesquisa.
A população de pescadores da área pesquisada é composta predominantemente por adultos,
com 66,67% dos entrevistados tendo mais de 40 anos de idade. Apenas dois dos entrevistados
contam com menos de 30 anos e o restante encontra-se na faixa de 30 a 39 anos de idade. Não
foi contatada a presença de jovens (filhos de pescadores), atuando na prática pesqueira. Em
suma, os pescadores da região possuem idade média relativamente elevada, com experiência
de longos anos de atividade, e um número de pescadores jovens insuficientes para manter a
força de trabalho na pesca artesanal local (Tabela 134).
Tabela 134 - Pescadores Entrevistados por Faixa Etária
LOCALIDADES
FAIXA ETÁRIA
(ANOS)

PECÉM /
COLÔNIA

TAÍBA /

TOTAL

NOVA TAÍBA

15 – 19

-

-

-

20 – 29

02
04

-

02

04

02
02

06
06

06

02

08

02
18

06

02
24

30 – 39
40 – 49
50 – 59
> 60
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.

Quanto ao nível de instrução dos pescadores entrevistados, 75,0% destes se enquadram como
analfabetos ou semi-alfabetizados, ou seja, não concluíram o ensino de primeiro grau. O
contingente de pescadores que apresenta segundo grau incompleto corresponde a 16,67% do
total. Já o índice de pescadores com segundo grau completo perfaz apenas 8,33% (Tabela 135).
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Tabela 135 - Pescadores Entrevistados por Nível de Instrução
LOCALIDADES
NÍVEL DE INSTRUÇÃO

PECÉM /
COLÔNIA

TAÍBA /

TOTAL

NOVA TAÍBA

10

04

04
14

1º Grau Completo

-

-

-

2º Grau Incompleto

02
02

02

04

-

-

02
-

-

-

-

18

06

24

Analfabetos
Alfabetizado/ 1º Grau Incompleto

04

2º Grau Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.

De acordo com os entrevistados a atividade pesqueira desenvolvida na área da pesquisa
encontra-se centrada na pesca marítima, desenvolvida de forma artesanal, fazendo uso de
pequenas embarcações, com destaque para jangadas, botes a vela, paquetes e bote a remo.
Nenhum dos pescadores entrevistados praticam pesca esportiva, modalidade que é adotada
predominantemente pelos veranistas que visitam a área (Figura 315 e Figura 316).

Figura 315 - Pescadores da localidade de Figura 316 - Pescadores da localidade de
Pecém, partindo para pesca em alto-mar. Taíba, retornando da pescaria do tipo “ir e
vir”.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

Os principais artefatos de pesca utilizados na pesca marítima são as linhas e anzol, rede simples,
rede de arrasto para camarão, manzuá gaiolinha e rede caçoeira. Merece destaque, o fato da
maioria dos pescadores usarem o manzuá em detrimento da rede caçoeira (rede de arrasto de
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fundo, que provoca a destruição do habitat, além de ser pouco seletiva), o que demonstra a
preocupação do pescador com a proteção do meio ambiente. Ressalta-se, todavia, que não se
deve desconsiderar a possibilidade da ocorrência do viés de resposta politicamente adequada,
devido ao aspecto moral presente no questionamento efetuado.
As principais espécies de pescado capturadas sob o ponto de vista comercial são cavala, ariacó,
camarão, lagosta e camurupim. Além desses, aparecem ainda com representatividade serra,
beijupirá, bonito, biquara e arraia. Outros peixes citados pelos pescadores, que apresentaram
menor relevância, foram pescados, guarajuba, camurim, xaréu, carapitanga, cioba e sardinha.
Os tipos de pescaria adotados pela maioria dos pescadores são a de “ir-e-vir” e a “dormida”,
sendo que uma parcela considerável destes se engaja apenas na pescaria de “ir-e-vir”. A pesca
é efetuada durante todo o ano, constituindo exceção à pesca da lagosta, que é temporária
(junho/novembro - 6 meses), em decorrência da necessidade de obediência do período do
defeso. Os equipamentos utilizados na pesca da lagosta são manzuá, gaiolinha e rede caçoeira.
São poucos os pescadores que possuem embarcações adequadas para essa pescaria que exige
mais tempo no mar, com a maioria arriscando a vida no mar em paquetes e jangadas em péssimo
estado de conservação. Não foi constatado o uso de frota motorizada para a pesca da lagosta.
Indagados sobre a obediência do período de defeso e se são obedecidas às regras relativas ao
tamanho da malha da rede de pesca e a não captura de fêmeas e de espécies com tamanho abaixo
do limite mínimo exigido pela legislação, os pescadores entrevistados alegaram cumprir
rigorosamente a lei. Afirmaram, todavia que a falta de recursos para se sustentar durante o
período de defeso da lagosta e a ausência de fiscalização estimula a ação de pescadores
clandestinos.
Ainda sobre a fiscalização e controle da pesca, quando indagados se tinham conhecimento da
existência de algumas restrições sobre a pesca nas proximidades do Porto do Pecém, 91,66%
dos entrevistados declararam que são proibidos de pescar na área de “baliza” do porto, por ser
uma área de risco. A grande maioria dos pescadores demonstrou saber da existência de
penalidades para a pesca na área de “baliza” do porto, tendo declarado que a embarcação é
apreendida pela Capitania e o dono tem que pagar uma multa diária até sua liberação.
Ressalta-se que, existe uma área próxima à ponte onde a pesca é permitida desde que os
pescadores sejam habilitados pela Capitania e utilizem os equipamentos de segurança exigidos
por lei (colete salva-vidas e boia). Apesar dessa permissão, constata-se a ocorrência de conflitos

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

505

entre as atividades pesqueira e portuária, com alguns pescadores se sentindo prejudicados por
esta restrição, como se depreende dos seguintes comentários:
− “A proibição de pescar perto da bacia de manobra prejudica muito. Essa área já foi
nossa. Antes do porto nós já trabalhava lá. Era o melhor local para a pesca do camarão,
pois é mais fundo. Aí o porto chegou e proibiram. Eu não sou contra, pois deram
empregos para os jovens e para os filhos de pescadores, mas os (pescadores) mais velhos
ficaram prejudicados” (pescador da localidade do Pecém);
− “Na época do inverno era onde nós ‘pescava’ o camarão. Agora é proibido pescar lá.
Tem um monte de exigência que custa caro. Alguns pescadores vão escondidos e têm
problemas com a marinha. Teve uma confusão seis meses atrás e até embarcações foram
presas” (pescador da localidade de Colônia).
Os pescadores, em sua maioria, não são proprietários das embarcações, sendo a produção da
pesca efetuada em “regime de meia” com o dono da embarcação. Boa parte destes dispõe de
aparelhos de auxílio à navegação (GPS) doados pela Cearáportos e apenas uma pequena parcela
utiliza como sistema de navegação à marcação por terra. Quanto à infraestrutura de apoio ao
desenvolvimento da atividade pesqueira, os portos de desembarques de pescado localizados nas
comunidades pesqueiras, bem como os métodos de transporte e conservação do pescado são na
maioria precários, tendo como conseqüência uma baixa qualidade do produto, o que acarreta
redução nos preços de comercialização (Figura 317 e Figura 318).

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

506

Figura 317 - Porto de ancoragem das Figura 318 - Taíba – pescador efetuando a
embarcações de pesca na localidade de evisceração do pescado na base do
Taíba.
Monumento ao Pescador, denotando a
ausência de infraestrutura de apoio ao
Fonte: Engesoft, 2016.
desenvolvimento da pesca.
Fonte: Engesoft, 2016.

Quanto à comercialização do pescado, 83,34% dos pescadores entrevistados vendem o pescado
para intermediários, 8,33% efetuam a venda direta ao consumidor e outros 8,33%
comercializam a produção com outro pescador. Em geral, o pescado é comercializado fresco,
com pouco ou nenhum processamento, tendo sido constatado apenas um caso onde este é
comercializado congelado e outro onde o pescador faz a evisceração antes da venda. A
comercialização é feita logo após o desembarque do pescado na praia ou no mercado local.
Ressalta-se que, a presença de intermediários na cadeia de comercialização do pescado reduz a
margem de lucro potencial que o pescador poderia receber e que é dissipada pela presença forte
de atravessadores.
Quanto ao faturamento médio mensal dos pescadores entrevistados, 66,67% destes apresentam
rendimentos inferiores a um salário mínimo (< R$ 880,00) e o restante conta com rendimentos
entre 1 a 2 salários mínimos. A renda familiar é complementada por transferências
governamentais na forma de programas sociais (bolsa-família) e/ou aposentadorias, bem como
pela execução de trabalhos temporários, abrangendo 75,0% dos pescadores (Tabela 136).
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Tabela 136 - Atividade Pesqueira: Faturamento Médio Mensal
FAIXAS DE

LOCALIDADES

FATURAMENTO

TOTAL
PECÉM/COLÔNIA

TAÍBA/NOVA TAÍBA

< 1 SM

12

04

16

1 – 2 SM

06

02

08

2 – 3 SM

-

-

-

(SALÁRIOS MÍNIMOS)

> 5 SM
18
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016.

06

24

Quanto aos problemas enfrentados pelo setor pesqueiro da região, merece destaque dentre os
citados pelos entrevistados - a diminuição da captura da lagosta decorrente do excesso de
esforço de pesca, falta de capacitação técnica para processamento do pescado, falta de incentivo
governamental, falta de infraestrutura de apoio ao desenvolvimento da atividade (fabrica de
gelo, carpintaria naútica, etc.) e conflitos por áreas de pesca com outros pescadores artesanais
e/ou mergulhadores.
Outros problemas vivenciados pelos pescadores da região consistem nas dificuldades de
obtenção de linhas de financiamento e de venda do pescado. Este último decorrente do grande
número de atravessadores que integram a cadeia de comercialização deste produto, o que resulta
na obtenção de preços abaixo do justo pela produção. Neste caso, o programa de inclusão do
pescado na merenda escolar criado pelo Governo Federal, que fideliza um mercado para o
pescador artesanal, pode ser utilizado para resolver parcialmente este problema. Outro ponto
positivo é a criação do Plano Safra da Pesca, onde parte dos recursos são destinados à pesca
artesanal.
A pesca continental desenvolvida no estuário do riacho Guaribas apresenta-se pouco
expressiva, devido à degradação do manguezal por aterramentos para construção de casas,
aporte de efluentes sanitários e deposição inadequada de resíduos sólidos pela população
periférica. Os principais artefatos de pesca utilizados são rede de espera, covo para camarão,
tarrafa e landuá. As principais espécies de pescado capturadas são tainha, carapeba bagre e
camarão nativo. Destaca-se, ainda, a coleta do caranguejo, siri e mariscos. Parte da produção é
destinada para autoconsumo e o restante é comercializado. A atividade de coleta de mariscos é
exercida predominantemente por mulheres, contando com 25 marisqueiras em atividade na
região.
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7.3.3.6.2

Atividade Industrial

As atividades industriais desenvolvidas no território da Área de Influência Direta encontramse predominantemente concentradas na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), que atualmente conta com um terminal portuário em pleno funcionamento e com 14
indústrias em operação, distribuídas pelos segmentos termoelétrico, metal-mecânico, produtos
minerais-não-metálicos, produtos alimentares e siderúrgico (Tabela 137).
Tabela 137 - Indústrias em Operação na Área do CIPP
GÊNERO
INDUSTRIAL

Indústria
Termelétrica

Indústria de
Aerogeradores

NÚMERO
DE

LOCALIZAÇÃO

NOME DA EMPRESA

São Gonçalo do
Amarante
São Gonçalo do
Amarante
Caucaia

Usina Termelétrica Energia Pecém 1

EMPRESAS

03

02

Caucaia
Caucaia
Caucaia

Indústria de
Produtos de
Minerais Não
Metálicos

Indústria
Metalurgica

04

Caucaia
São Gonçalo do
Amarante
Caucaia

03

Caucaia
São Gonçalo do
Amarante
São Gonçalo do
Amarante
Caucaia

Usina Termelétrica Energia Pecém 2
Usina Termelétrica Termoceará Ltda
Wobben Windpower Indústria e
Comércio Ltda
Aeris Energia S/A
Votorantim Cimentos Norte e Nordeste
S/A
Companhia Industrial de Cimento Apodi
Jotadois Nordeste Ltda
Companhia Sulamericana de Cerâmica
S/A
Siderúrgica Latino Americana – SILAT
Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP
Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda
Cearapi Apicultura e Produtos Orgânicos

02
Indústria de
Tortuga Companhia Zootécnica Agrária
São Gonçalo do
Produtos
Amarante
Alimentares
14
Total
Fonte: ADECE, Relação de Empresas com Reserva de Área no CIPP – Base SDE/ADECE 2011-2015.
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A Usina Termelétrica Energia Pecém 1 era fruto de uma parceria entre a EDP Energias do
Brasil, empresa do grupo português EDP Energias, um dos maiores operadores europeus no
setor energético, e a MPX Energia, empresa do Grupo EBX, do empresário Eike Batista (Figura
319). A partir de 2015 o controle acionário da empresa passou integralmente para a alçada da
EDP Energias. Conta com capacidade de produção de 720 MW de energia e uma capacidade
máxima de geração da ordem de 6.307 gigawatts/hora.
A Usina Termelétrica Pecém 2, por sua vez, é de propriedade exclusiva da MPX Energia,
contando com uma capacidade de produção de 360 MW de energia. O combustível utilizado
nestas duas termelétricas é o carvão mineral, importado atualmente da Colômbia, cujo
transporte é efetuado através de uma correia transportadora com extensão de 12,5km, que
interliga as instalações off shore do Porto do Pecém até os pátios de estocagem das duas usinas.
Já a Usina Termelétrica Termoceará Ltda é um empreendimento da Petrobrás, destinado a
produção independente de energia elétrica, que conta com capacidade de produção de 220 MW
(Figura 320). Utiliza como combustível óleo diesel e gás natural, este último suprido através
do Terminal Flexível de GNL do Porto do Pecém e do duto de gás natural de interligação deste
terminal ao Gasfor I e as instalações da Termoceará.

Figura 319 - Usina Termelétrica Energia Figura 320 - Planta da Usina Termelétrica
Pecém 1, do grupo português EDP Termoceará, pertencente a Petrobrás,
Energias.
localizada na área do CIPP.
Fonte:www.jornaldosmunicipios.com.br

Fonte: www.petrobras.com.br

A Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda, empresa subsidiária da ENERCON GmbH
- líder mundial em tecnologia eólica de ponta e uma das líderes do mercado eólico mundial,
conta com uma unidade fabril voltada para a produção de pás eólicas (E-92/2.350 KW) na área
do CIPP (Figura 321). Este complexo industrial abriga, ainda, outra fabrica de pás de rotores
para turbinas de geração de energia eólica pertencente a companhia paulista Aeris Energia S/A.
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Os referidos empreendimentos têm suas produções destinadas ao abastecimento do mercado
nacional e externo.

Figura 321 - Industria produtora de pás eólicas, situada na área do CIPP.
Fonte: Engesoft, 2016.

Líder do mercado nacional de cimento, a Votorantim Cimentos Norte e Nordeste S/A conta
com uma fábrica localizada na área CIPP, dispondo de uma capacidade de produção instalada
de 200 mil toneladas/ano de cimento granel e outras 200 mil toneladas anuais de argamassa de
14 diferentes tipos. Tem como principais mercados para escoamento da produção as
concreteiras da Região Metropolitana de Fortaleza e o mercado de argamassas do Ceará, Rio
Grande do Norte, Pernambuco e Bahia.
A fábrica da Companhia Industrial de Cimento Apodi, localizada no CIPP, é um projeto
desenvolvido pelos grupos M. Dias Branco, Cedro de Goiânia e Cooperativa da Construção
Civil do Ceará – Coopercon/CE, contando com uma capacidade de produção de 45,0 mil
toneladas/mês. A produção visa o suprimento da demanda das 63 empresas associadas a
Coopercon/CE, bem como o abastecimento do mercado local.
Outra indústria do ramo de Produtos de Minerais Não Metálicos presente na área do CIPP é a
Companhia Sulamericana de Cerâmica S/A, fruto da sociedade entre o Grupo Eternit S/A e o
grupo colombiano Organización Corona S/A. Esta unidade fabril tem uma capacidade
produtiva de cerca de 1,5 milhão de louças sanitárias. Complementando os estabelecimentos do
segmento de Produtos de Minerais Não Metálicos presentes na área do CIPP tem-se a Jotadois
Nordeste Ltda – fábrica de pré-moldados e concreto.
No segmento de Produtos Alimentares o CIPP abriga duas indústrias, sendo uma voltada para
a produção de suplementos minerais para nutrição animal – a Tortuga Companhia Zootécnica
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Agrária e a outra para beneficiamento de mel orgânico, a Cearapi Agricultura e Produtos
Orgânicos.
No ramo de metalurgia o CIPP conta com duas empresas em funcionamento - a Siderúrgica
Latino-americana (SILAT) e a Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda e com outra que esta
entrando em processo de operação – a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).
A SILAT, laminadora fruto da parceria formada entre os grupos espanhois Hierros Anõn e
Gallega de Mallas e o Governo Estadual (ADECE), cuja implantação será efetuada em três
etapas, já conta com as duas unidades fabris da primeira etapa em operação. A primeira
composta por uma fábrica de malhas eletrosoldadas produz telas e treliças para atender a
construção civil, contando com uma capacidade de produção de 60 mil toneladas/ano. Já a
segunda unidade desta etapa do empreendimento consiste numa unidade de laminação de aço
para produção de vergalhões e fio-máquina, que conta com uma capacidade instalada de 600
mil toneladas/ano. A segunda etapa da SILAT prevê a produção de chapas laminadas (700 mil
toneladas/ano) e a terceira fase contempla uma aciaria para produção de tarugo, matéria-prima
para laminação de aços longos. No futuro a SILAT irá beneficiar placas de aço produzidas pela
CSP, mas atualmente esta vem adquirindo esta matéria-prima de outros estados da federação
ou de outros países.
Encontra-se em fase inicial de testes para operação na área do CIPP, as instalações da
Companhia Siderúrgica do Pecém - CSP, primeira usina siderúrgica integrada da Região
Nordeste, cujo investimento é uma parceria entre a empresa brasileira Vale e as sul-coreanas
Dongkuk Steel e Posco.
Ocupando uma área de 989,0 ha, a CSP se caracteriza do ponto de vista das instalações
como single line, isto é, possui uma linha única de produção, composta por coqueria (prédio
onde se transforma carvão mineral em coque), edificação de sinterização (para aglomeração do
minério de ferro) e alto-forno. Conta com uma capacidade de produção inicial de 3 milhões de
toneladas de placas de aço/ano, sendo a primeira empresa no Brasil a operar em regime de Zona
de Processamento de Exportação (ZPE), como área de livre comércio com o exterior se
beneficiando de tratamentos tributário, cambial e administrativo específicos. Constitui-se no
marco inicial da implantação de um importante polo metal-mecânico no Estado do Ceará
(Figura 322).
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Figura 322 - Vista parcial das instalações da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP)
na área do CIPP.
Do ponto de vista humano, a história da construção da Companhia Siderúrgica do Pecém tem
uma peculiaridade - o relacionamento direto de gestores e engenheiros sul-coreanos com mão
de obra fundamentalmente brasileira. Um trabalho muitas vezes marcado pelo choque de
culturas e divergências de processos, mas também de aprendizados mútuos. No pico dos
trabalhos, em junho de 2015, eram quase 13 mil trabalhadores brasileiros colaborando com
engenheiros e gerentes sul-coreanos nos múltiplos canteiros do empreendimento. Na etapa de
operação do empreendimento, quando estiver plenamente ativa, a CSP deverá empregar 4 mil
trabalhadores diretos e estimular a geração de outros 12 mil postos de trabalho indiretos.
O intercâmbio Brasil-Coreia do Sul incluiu, também, visitas de gestores e técnicos brasileiros
às plantas da Siderúrgica Posco, em Pohang e Gwangyang na Coreia, e à planta de Krakatau,
siderúrgica semelhante à executada no Ceará, na Indonésia. Engenheiros, operadores e gerentes
brasileiros da CSP tiveram oportunidade de conhecer formal e diretamente métodos de trabalho,
ferramentas de gestão, tecnologias e sistemas que, também, estarão presentes no dia a dia da
futura siderúrgica.
A outra indústria do segmento de metalurgia presente na área do CIPP é a Hydrostec Tubos e
Equipamentos Ltda. Primeira indústria automatizada de tubos de aço, equipamentos e peças
mecânicas do Nordeste, ocupa uma área de 11,5ha no CIPP, contando com uma capacidade de
produção estimada em 180 toneladas/mês.
O CIPP conta, ainda, com três empreendimentos do Subsetor Serviços em operação na sua área,
a saber: Daniel Transportes Ltda – depósito de mercadorias para terceiros e terminal de
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contêineres; Posto Rota do Porto Ltda – abastecimento de combustível e o Terminal
Retroportuário de Container (TRC), todos localizados no município de Caucaia.
Segundo a ADECE – Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A, encontra-se com
implantação prevista na área do CIPP mais três empreendimentos industriais – a Vale Pecém
S/A, empresa voltada para o beneficiamento de minério de ferro (pelotização, sinterização,
etc.); a White Martins Pecém Gases Industriais Ltda (planta criogênica de separação de gases
industriais para emprego na unidade industrial da CSP) e a Bom Cearense (Indústria de
produtos alimentícios). As duas primeiras empresas deverão ser instaladas na área da ZPE
Pecém, em São Gonçalo do Amarante e a última na área industrial do CIPP, em Caucaia.
Ressalta-se que, o CIPP conta com uma Zona de Processamento de Exportação – ZPE no seu
território (Figura 323). Trata-se de uma área delimitada, especialmente designada a indústrias
exportadoras, nas quais estas usufruem de regimes tributários e cambiais diferenciados, bem
como procedimentos burocráticos simplificados - com a condição de destinarem pelo menos
80,0% de sua produção ao mercado externo. A parcela de até 20,0% da produção vendida no
mercado doméstico paga integralmente os impostos normalmente cobrados sobre as
importações. A ZPE tem como funções a atração de novos investimentos, geração de empregos,
promoção da transferência e da difusão tecnológica, favorecimento a balança comercial e
aumentar a competitividade das exportações brasileiras.
Criada pelo decreto presidencial de 16 de junho de 2010, a ZPE Pecém abrange uma área total
de 4.271,41ha, no município de São Gonçalo do Amarante, dos quais apenas 576,0ha estão
sendo atualmente utilizados. Tem sua área de despacho aduaneiro posicionada a cerca de 6,0km
do Terminal Portuário do Pecém.

Figura 323 - Vista da entrada de acesso a área da ZPE Pecém.
Fonte: diariodonordeste.verdesmares.com.br
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7.3.3.6.3

Atividades Comerciais e de Prestação de Serviços

A pesquisa de campo efetuada na Área de Influência Direta abrangeu um total de 32
estabelecimentos do setor terciário, dos quais 78,12% são compostos por comércios e 21,88%
por empresas prestadoras de serviços. Analisando a distribuição das empresas pelas localidades
pesquisadas, verifica-se que 68,76% destas estão associadas as localidades de Pecém /Colônia
e o restante distribuídas de forma equitativa entre as localidades de Parada e Taíba /Nova Taíba
com 15,62% cada (Tabela 138).
Tabela 138 - Atividades Exercidas pelas Empresas Pesquisadas
LOCALIDADES
DISCRIMINAÇÃO

PECÉM /
COLÔNIA

TAÍBA
PARADA

TOTAL

/NOVA
TAÍBA

Hóteis / Pousadas
Restaurantes

03
07

-

02
01

05
08

Bares e Lanchonetes

03

01

-

04

Barracas de Praia
Supermercados e Mercearias

01
02

01

01

01
04

Depósitos de Material de
Construção

02

-

01

03

Lojas Diversas
Farmácia

02
-

02
01

-

04
01

Imobiliárias

02

-

-

02

22

05

05

32

Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.

Dentre as atividades comerciais, observa-se o predomínio dos estabelecimentos vinculados ao
segmento de Produtos Alimentares e Bebidas (restaurantes, bares, lanchonetes e barracas de
praia), que juntos respondem por 52,0% dos estabelecimentos pesquisados neste subsetor.
Aparecem, ainda, com representatividade Supermercados e Mercearias com quatro empresas
(16,0%), além de Depósitos de Material de Construção e Lojas Diversas com três
estabelecimentos cada.

O ramo farmacêutico está representado apenas por um único

estabelecimento.
As empresas prestadoras de serviços em número mais reduzido estão representadas por cinco
estabelecimentos do ramo de Alojamento (hotéis e pousadas) e dois do segmento Imobiliário,
as quais têm ocorrência restrita às áreas do Pecém/Colônia e/ou da Taíba/Nova Taíba. RessaltaEstudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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se que, as empresas do ramo Imobiliário embora presentes apenas na localidade de Pecém
exercem suas atividades em toda a região.
Ressalta-se que, foram observados nas localidades pesquisadas diversos estabelecimentos
comerciais fechados, principalmente nas localidades praianas de Pecém/Colônia e Taíba/Nova
Taíba. A maioria dos estabelecimentos “sem atividade” está representada por bares, lanchonetes
e barracas de praia. Foi averiguado que no caso específico das barracas de praia estas
funcionam, em geral, nos finais de semana, feriados e períodos de alta estação turística. Já bares
e lanchonetes abrem apenas a noite, tendo suas atividades intensificadas apenas nos finais de
mana, feriados e alta estação. As Figura 324 a Figura 329 mostram alguns dos estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços presentes nas localidades pesquisadas
Com relação ao tamanho das empresas pesquisadas, 53,12% destas apresentam pequeno porte,
enquanto que o restante se enquadra como de médio porte. Dentre as empresas de médio porte
observa-se o predomínio de restaurantes e hotéis (62,5%).
Quanto ao tempo de funcionamento das empresas pesquisadas, verifica-se que 43,75% destas
estão em operação há no máximo 5 anos, outros 31,25% contam com 6 a 15 anos de atividade
e 25,0% foram criadas há mais de 15 anos (Tabela 139). Analisando o tempo de funcionamento
das empresas pesquisadas em relação ao início da operação do CIPP (ano de 2002), constatase que 75,0% destas foram criadas após a inauguração deste empreendimento.

Figura 324 - Pecém – Restaurante, cuja
principal
clientela
é
composta
por
funcionários de empresas em operação no
CIPP.

Figura 325 - Colônia – Restaurante/barraca de
praia, que tem como clientela diretores de
empresas do CIPP, veranistas e turistas
nacionais e estrangeiros.

Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 326 - Pecém – Estabelecimento da rede Figura 327 - Taíba – Pousada de médio porte,
hoteleira de médio porte.
que tem como principal clientela veranistas e
turistas nacionais e estrangeiros.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 328 - Colônia – Barraca de praia, tipo
de empreendimento cujo funcionamento está
restrito aos finais de semana, feriados e a alta
estação turística.

Figura 329 - Supermercado de médio porte
existente na localidade de Parada, voltado
principalmente para atendimento do mercado
local e de vilarejos próximos.

Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Tabela 139 - Tempo de Funcionamento das Empresas Pesquisadas
LOCALIDADES
TEMPO DE
FUNCIONAMENTO

PECÉM /
COLÔNIA

PARADA

TAÍBA /

TOTAL

NOVA TAÍBA

< 1 ano

03

-

-

03

2 a 5 anos
6 a 10 anos

07
03

02
01

02
-

11
04

11 a 15 anos

03

02

01

06

> 15 anos

06

-

02

08

05

05

32

22
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016 .

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

517

Averiguando o potencial de geração de empregos das empresas pesquisadas, constata-se que as
atividades comerciais respondem pela oferta de 129 cargos, dos quais 72,09% estão associados
aos restaurantes (54 empregos) e a supermercados e Mercearias (39 empregos). Destacam-se,
ainda, na geração de empregos, Bares/Lanchonetes, Lojas Diversas e Depósitos de Material de
Construção, cujas contribuições para geração de empregos atingem 10,08%, 9,3% e 5,43%,
respectivamente. Já o número de empregos gerados pelas empresas do Setor Serviços perfaz
ao todo 26 cargos, estando 73,08% destes vinculados ao segmento hoteleiro (Tabela 140).
Quanto ao faturamento médio mensal das empresas entrevistadas, 34,38% destas apresentam
rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, estando representadas

por pequenos

estabelecimentos comerciais (lojas, restaurantes, mercearias, bares/lanchonetes, barracas de
praia e pousadas). Outros 25,0% apresentam rendimentos médios mensais enquadrados na faixa
de 5 a 10 salários mínimos, 12,5% entre 10 e 15 salários mínimos e apenas uma empresa
apresentou faturamento mensal entre 15 e 20 salários mínimos. As empresas com faturamento
superior a 20 salários mínimos (25,0% do total) estão, por sua vez, representadas por quatro
restaurantes, dois supermercados e dois hotéis de médio e grande porte (Tabela 141)
Tabela 140 - Número de Empregos Gerados pelas Empresas Pesquisadas
LOCALIDADES
DISCRIMINAÇÃO

PECÉM /
COLÔNIA

PARADA

TAÍBA/NOVA

TOTAL

TAÍBA

Hóteis / Pousadas

11

-

08

19

Restaurantes

49

-

05

54

Bares e Lanchonetes
Barracas de Praia

05,
02

08
-

-

13
02

Supermercados e Mercearias

20

15

04

39

Depósitos de Material de
Construção
Lojas Diversas

05

-

02

07

07

05

-

12

Farmácia

-

02

-

02

07
106

30

19

07
155

Imobiliárias
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.
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Tabela 141 - Faturamento Médio Mensal das Empresas Pesquisadas
LOCALIDADES

FAIXAS DE
FATURAMENTO

PECÉM /

PARADA

(SALÁRIOS MINIMOS)

COLÔNIA

< 1 SM
1 – 2 SM

-

-

-

2 – 3 SM
3 – 5 SM
5 – 10 SM
10 – 15 SM
15 – 20 SM

TOTAL

NOVA TAÍBA

-

-

-

02

-

-

02

05
04

02
01

02

09

03

01

03
-

08
04

01

-

-

01

01
05

-

08

05

32

07
22
Total
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.
> 20 SM

TAÍBA /

Com relação ao mercado consumidor, 25,0% das empresas comercializam seus produtos quase
que exclusivamente com o mercado local, estando estas representadas por mercearias,
supermercados, farmácias, lojas e depósitos de material de construção. Quanto à origem da
clientela dos restaurantes da área do estudo 66,67% desta é oriunda das empresas em operação
na área do CIPP e o restante de turistas nacionais e estrangeiros que demandam a área nos
feriados e períodos de alta estação turística. A clientela composta por turistas apresenta-se mais
representativa na localidade de Taíba/Nova Taíba, enquanto que a demanda representada pelos
funcionários das empresas do CIPP apresenta-se mais intensiva na localidade de Pecém, onde
diversos restaurantes firmaram contratos com estas empresas para fornecimento de
alimentação.
Bares e lanchonetes tem a maior parte de suas clientelas (55,55%) constituídas por funcionários
das empresas do CIPP e moradores locais, estando o restante associado a veranistas e turistas
nacionais e estrangeiros, que demandam a área nos feriados, férias letivas e períodos de alta
estação. Estes dois últimos grupos apresentam-se mais expressivos na localidade de Taíba/Nova
Taíba. Verificou-se, ainda, que boa parte dos bares e lanchonetes abrem diariamente apenas no
período noturno, tendo suas atividades intensificadas apenas nos finais de semana, feriados e
períodos de alta estação turística.
A clientela das barracas de praia, em geral, é composta por veranistas de outros municípios que
demandam a área em busca de lazer nos finais de semana, feriados e férias letivas, além de
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turistas nacionais e estrangeiros na alta estação turística. A maioria destes estabelecimentos
funcionam apenas nos finais de semana, feriados e períodos de alta estação turística,
permanecendo fechados durante a semana.
A rede hoteleira tem como principais clientes funcionários das empresas em operação no CIPP,
com alguns estabelecimentos fechando contratos de aluguel de suas instalações com estas
empresas para servirem de alojamento (Figura 330 e Figura 331). Aparecem, ainda, como
clientes da rede hoteleira pessoas oriundas de outros municípios (veranistas), bem como turistas
nacionais e estrangeiros, sendo este público mais significativo na localidade de Taíba/Nova
Taíba, onde a atividade turística apresenta-se mais expressiva.

Figura 330 - Pousada na localidade de Figura 331 - Alojamentos construídos
Taíba, com anúncio de aluguel de suas para serem alugados a funcionários das
instalações para empresas.
empresas do CIPP na localidade de
Colônia.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

As imobiliárias, por sua, vez, apresentam sua clientela composta por funcionários das empresas
do CIPP oriundos de outros estados da federação (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
etc.) ou estrangeiros (coreanos), bem como por pessoas provenientes de outros municípios do
estado (veranistas) e turistas nacionais. A comercialização de imóveis em loteamentos para
veranistas e turistas nacionais apresenta-se mais relevante na região de Taíba/Nova Taíba, tendo
sido observado um declínio na demanda por casas de veraneio nas localidades de Pecém e
Colônia. Em contrapartida, na região de Pecém/Colônia o mercado imobiliário apresenta-se
bastante aquecido no que se refere a comercialização de imóveis para funcionários das empresas
do CIPP (Figura 332 e Figura 333).
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Figura 332 - Loteamento Vila do Porto, Figura 333 - Loteamento na Praia da
localizado as margens da CE-348 (estrada Taíba, com cerca de 70,0% dos lotes já
Pecêm/Colônia).
comercializados.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Ressalta-se, ainda, que as empresas que contam com a maior parte de sua clientela constituída
por pessoas provenientes de outros municípios (veranistas) apresentam maior movimento
médio diário de clientes durante os finais de semana, feriados e períodos de férias escolares. Os
turistas nacionais e estrangeiros, por sua vez, apresentam maior nível de demanda pelas
atividades de recreação e lazer desenvolvidas na área do estudo apenas durante a alta estação
turística.
7.3.3.7 Situação Socioeconômica e Ambiental das Localidades Pesquisadas
Objetivando avaliar os impactos da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
sobre a economia e a qualidade de vida da população da Área de Influência Direta foram
efetuadas indagações sobre este assunto junto as principais lideranças locais, pescadores e
classe empresarial das localidades pesquisadas, perfazendo ao todo 65 entrevistados. A Tabela
142 apresenta os principais itens elencados pelos entrevistados.
Segundo os entrevistados, a implantação/operação do Complexo Industrial e Portuário do
Pecém resultou em mudanças significativas na região tanto de natureza econômica e social
como ambiental, algumas positivas e outras negativas.
Sob o ponto de vista econômico, 89,23% dos entrevistados deram destaque ao aumento
significativo das oportunidades de empregos para a mão-de-obra local com a instalação dos
empreendimentos industriais na área do CIPP e a consequente geração de renda, dinamizando
a economia local, em especial as atividades comerciais. Ressaltaram, também, a melhoria nas
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condições de infraestrutura da localidade do Pecém, decorrente de investimentos vinculados
diretamente a implantação/operação do CIPP.
Ressaltaram, todavia, que dada à falta de capacitação da mão-de-obra local, boa parte desta é,
em geral, absorvida em trabalhos que exigem pouca qualificação ou apenas durante a
implantação das obras do empreendimento. Alegaram, ainda, que as melhores oportunidades
de emprego estão indo para mão-de-obra oriunda de outros estados da federação (São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, etc.) ou de outros países (coreanos). Informaram, também, que o
governo estadual vem tentando reverter essa situação, tendo recentemente implantado um
centro de treinamento para capacitação da mão-de-obra as margens da rodovia CE-155, no
município de Caucaia.
Tabela 142 - Influências da Atividade Industrial/Portuária na Economia e na Qualidade
de Vida da População
COMPOSIÇÃO DO PÚBLICO ENTREVISTADO POR
LOCALIDADE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO

Atração de novos
empreendimentos
Geração de
empregos
Elevação de renda
Aumento da
população da
localidade
Aumento da
demanda por bens
e serviços
Elevação do custo
de vida
Desestruturação
das atividades
tradicionais
Perda de área de
pesca
Alteração nos
hábitos e costumes
locais

PECÉM/COLÔNIA

DIRETA

TAÍBA/NOVA

PARADA

TOTAL

RANKING

GERAL

TAÍBA

LI

PE

AE

LI

PE

AE

LI

PE

AE

LI

PE

AE

04

08

16

-

-

03

-

02

04

04

10

23

37

6º

06

18

18

02

-

05

01

06

02

09

24

25

58

1º

06

08

18

-

-

05

-

02

03

06

10

26

42

5º

03

06

11

-

-

03

01

04

04

04

10

18

32

7º

04

04

07

-

-

03

-

02

04

06

10

20

9º

05

08

14

02

-

05

01

04

04

08

12

23

43

4º

01

-

-

-

-

-

-

-

-

01

-

-

01

14º

01

18

-

-

-

-

-

-

-

01

18

-

19

10º

03

02

-

-

-

-

-

-

-

03

02

-

05

13º
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COMPOSIÇÃO DO PÚBLICO ENTREVISTADO POR
LOCALIDADE

ÁREA DE
INFLUÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO

PECÉM/COLÔNIA

DIRETA

TAÍBA/NOVA

PARADA

TOTAL

RANKING

GERAL

TAÍBA

LI

PE

AE

LI

PE

AE

LI

PE

AE

LI

PE

AE

Falta de segurança

06

14

18

-

-

05

01

04

03

07

18

26

51

2º

Prostituição

06
06

12
12

18
13

02
02

-

05
05

01
01

04
06

03
03

09
09

16
18

26
21

51
48

2º

-

-

01

04

01

01

08

08

17

11º

-

-

01

02

01

01

10

01

12

12º

-

03

-

-

-

06

06

13

25

8º

-

03

-

-

-

06

06

13

25

8º

-

05

01

06

05

09

24

32

65

-

Drogas
Erosão da linha da
04 07 costa
08
Poluição do mar
Poluição sonora e
04 06 10 02
da qualidade do ar
Problemas de
04 06 10 02
saúde
Total de
06 18 22 02
Entrevistados
Fonte: Engesoft, Pesquisa de campo, 2016.

3º

LEGENDA: LI - Lideranças, PE – Pescadores e AE – Atividades Econômicas (comerciantes e prestadores
de serviços).

A importação de mão-de-obra de outras regiões, por sua vez, resultou num aumento
significativo da população das localidades pesquisadas, com destaque para Pecém e Parada,
dado a maior proximidade destas localidades da área do CIPP. Como consequência houve
aumento da demanda por bens e serviços beneficiando o comércio local, em especial,
restaurantes, bares e lanchonetes, além da rede hoteleira, dos serviços de transporte e do setor
imobiliário, dinamizando a economia da região. Os pescadores, também, tiveram aumento na
venda do pescado, embora o domínio da cadeia de comercialização da pesca por atravessadores
reduza sensivelmente estes benefícios.
Em contrapartida aos benefícios econômicos gerados pelo CIPP, a região vem sendo assolada
por problemas sociais, com destaque para o recrudescimento da violência (assaltos), além do
aumento da prostituição e do consumo de drogas, conforme se depreende dos comentários
apresentados a seguir:
− “Há uns dez anos atrás aqui era uma comunidade pacata. Com as indústrias veio o
desenvolvimento, empregos, renda... Depois chegou a falta de segurança, a prostituição
e as drogas. Nossos jovens estão desprotegidos. O governo precisa com urgência
desenvolver políticas públicas para a juventude” (Liderança da localidade de Parada);
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− ”Aqui se vivia da pesca, o turismo sempre foi fraco – só no carnaval e feriados. Com o
porto aumentou o emprego, o comércio cresceu e atraiu muitos investimentos policlínica, faculdade, banco... Muita gente conseguiu comprar casa pra morar, ter o
seu carrinho... Trouxe muito desenvolvimento. Mas veio também a prostituição e as
drogas. As autoridades precisam agir rápido para controlar esses problemas. Precisam
implantar projetos sociais para ocupar os jovens e impedir a desestruturação das
famílias” (Liderança da localidade de Pecém).
Os problemas sociais acima aludidos, também, exercem influência sobre a atividade turística
local, em especial nas localidades de Pecém e Colônia, onde se constata um declínio
significativo dos veranistas que frequentavam a região nos finais de semana, feriados e períodos
de alta estação. Observa-se na localidade de Colônia a presença de diversas casas de veraneio
postas à venda ou para alugar, além de algumas com claros sinais de abandono (Figura 334 e
Figura 335). O setor imobiliário, todavia, teve o declínio na procura por segundas-residências
pelos veranistas mais do que compensado pelo aumento na demanda por imóveis pelos
funcionários do CIPP oriundos de outras regiões.

Figura 334 - Casa de veraneio posta a Figura 335 - Colônia – Casa de veraneio
venda na localidade de Colônia.
abandonada, sendo soterrada pelo avanço
do campo de dunas.
Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.

Outro problema enfrentado pela população local encontra-se associado a geração de inflação
de demanda, com elevação significativa do custo de vida na região, em especial, dos preços de
aluguéis, produtos alimentícios e atividades de lazer, entre outros.
No que se refere a possível desestruturação de atividades tradicionais (pesca), segundo a
Presidente da Colônia de Pescadores Z-06 o impacto induzido diretamente pelo CIPP foi a
diminuição no número de pescadores motivada pela oferta de trabalho no Porto com salários
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melhores que os da região, o que levou vários pescadores a abandonarem a atividade. Boa parte
dos filhos de pescadores está trabalhando nas firmas do porto, ganhando mais e sem enfrentar
os perigos do mar.
Quanto às alterações nos hábitos e costumes locais, alguns entrevistados relataram que com o
aumento da violência as caminhadas que as pessoas faziam a noite nas praias, o sentar nas
calçadas para “papear” com vizinhos e outros costumes foram sendo abandonados pela
população. Em contrapartida, pescadores relataram a execução de patrocínios nos eventos
tradicionais da comunidade (procissões religiosas, regatas, etc.) por empresas do CIPP,
contribuindo para difusão das manifestações culturais locais.
A presença de estrangeiros começa a se intensificar na região, já se observando em alguns
estabelecimentos comerciais o uso de placas com merchandising em coreano (Figura 336).
Também já se observa a atuação, embora ainda incipiente, de investidores estrangeiros ou de
outros estados da federação no comércio local, principalmente nos ramos de hotelaria,
restaurantes, bares e lanchonetes.

Figura 336 - Pecém – Placa de restaurante com merchandising em coreano, denotando
a influência dos empreendimentos do CIPP no comércio local.
Fonte: Engesoft, 2016.

Quanto aos impactos ambientais, de acordo com os pescadores com a construção do Porto
houve inicialmente o desencadeamento de processo erosivo da linha da costa provocada pela
presença do Terminal de Embarque Provisório (molhe). Houve recuo da linha da costa,
causando a destruição de casas de veraneio, bares e barracas, bem como a perda de atrativos
para a balneabilidade local. Com a implantação do píer off shore vazado e de suas estruturas de
proteção e a retirada do TEP, as praias do Pecém e Taíba foram beneficiadas com o recuo do
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mar, ondas menos agitadas e engordamento da praia. O pontilhão do Porto passou a atuar como
um quebra-mar, reduzindo assim os efeitos erosivos da ação da maré e correntes sobre estas
praias e beneficiando o turismo.
Outro impacto decorrente da implantação do porto foi a criação de restrições ao acesso pelos
pescadores a uma área tradicionalmente explorada por estes na pesca do camarão, conforme
relatado anteriormente. Com efeito, devido a referida área se localizar na bacia de manobra do
porto há riscos de acidentes envolvendo os navios e as embarcações de pesca, razão pela qual
é exigido que os pescadores sejam habilitados pela Capitania dos Portos e que adotem o uso de
equipamentos de segurança.
Com relação à poluição do mar pela atividade portuária, houve relatos de 41,67% dos
pescadores sobre a ocorrência de vazamentos de óleo e apenas dois relataram um caso de
derramamento de carvão no mar ocorrido no início do corrente ano. Quando se considera o
conhecimento sobre estas ocorrências demonstrado pelos outros dois grupos de entrevistados
(lideranças e comerciantes) esse percentual cai para 11,11% e 3,13%, respectivamente. Tal fato
revela que os eventos ocorridos não tiveram grandes proporções, já que boa parte dos
entrevistados não tiveram conhecimento sobre os mesmos.
O impacto ambiental decorrente da operação do CIPP que atualmente assume maior relevância
junto aos entrevistados encontra-se representado pela poluição sonora e da qualidade do ar
vinculada ao transporte de carvão mineral com o uso de esteira para suprimento das
termelétricas (Figura 337). Segundo os entrevistados, as comunidades residentes no entorno da
transportadora de carvão são afetadas pelo barulho excessivo gerado pelo equipamento em
operação, além do pó de carvão que é espalhado sobre as casas pelos ventos, causando
problemas respiratórios e de pele. Segundo os entrevistados as comunidades afetadas por este
problema são Lagoa do Pecém, Matões, Bolso, Paul, Parada, Caraúbas e Candeias.
De acordo com os entrevistados, a SEMACE já embargou uma vez a correia transportadora,
que somente voltou a funcionar após se adequar às exigências da legislação ambiental no que
se refere a redução dos níveis de ruídos e ao controle da dispersão do pó de carvão. Foram,
ainda, implantadas na região estações de monitoramento da qualidade do ar (Figura 338 e
Figura 339). Todavia, ainda, há queixas da população sobre este problema, provavelmente
decorrentes da falta de manutenção deste equipamento, o que compromete a eficiência das
medidas de controle da poluição implementadas. Constatou-se, também, o temor da população
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de que ocorra o agravamento deste problema com a entrada em operação da CSP – Companhia
Siderúrgica do Pecém no corrente ano.

Figura 337 - Esteiras transportadoras de carvão mineral, que abastecem empresas do
CIPP.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 338 - Estação de monitoramento de
materiais particulados e de níveis de
pressão sonora implantada as margens da
Lagoa do Pecém.

Figura 339 - Estação de monitoramento da
qualidade do ar (Base Jardim Botânico),
localizada no povoado de Parada.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

No geral, a maioria dos entrevistados acredita que com a chegada do CIPP houve uma melhoria
significativa na qualidade de vida da população, principalmente devido aos investimentos em
infraestrutura e ao dinamismo da economia local, vinculado a geração de empregos e renda.
Em contrapartida, lamentam os impactos sociais negativos decorrentes principalmente do
aumento da marginalidade/violência, do consumo de drogas e da prostituição. Na questão
ambiental dão destaque ao problema de poluição da qualidade do ar pelo suprimento de carvão
mineral a empresas do CIPP (esteiras transportadoras). Ressaltam, também, a urgente
necessidade de tomada de providências pelos órgãos competentes para sanar estes problemas.
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Indagados se tinham conhecimento sobre o desenvolvimento pelas empresas em operação na
área do CIPP de ações voltadas para as comunidades da região, 56,92% dos entrevistados
declararam que estas, em geral, desenvolvem treinamentos de capacitação e na área de
segurança para os trabalhadores contratados. Outras ações desenvolvidas pelas empresas do
CIPP em prol das comunidades locais mencionadas pelos entrevistados envolvem:
•

Fornecimento de patrocínio para o desenvolvimento de atividades culturais - regatas,
procissões religiosas, lançamento de livros e vídeos sobre a cultura local, etc.,

•

Financiamento de projetos sociais com atuação nas áreas de cultura popular, esporte e
lazer, meio ambiente e geração de emprego e renda propostos pelas comunidades locais
(Programa Nossa Idéia - CSP);

•

Doação de kits de material de pesca - redes, anzóis, boias, linhas de nylon, equipamentos
de GPS, etc. (Cearáportos);

•

Execução de cursos de capacitação em várias áreas, oficinas sobre Empreendedorismo
e Educação Financeira e palestras sobre orientação profissional para facilitar a
recolocação de trabalhadores dispensados após a conclusão das obras no mercado de
trabalho (Programa Janela de Oportunidades - CSP);

•

Desenvolvimento de programas de educação ambiental (palestras, oficinas, campanhas
de limpeza da praia, hortas comunitárias nas escolas, etc.), entre outros.

Quanto a ocorrência de impactos ambientais não associados às atividades desenvolvidas no
CIPP, de acordo com os entrevistados nas três localidades pesquisadas estes se encontram
representados principalmente pela deposição inadequada de resíduos sólidos e pelo lançamento
de esgotos a céu aberto ou a sua canalização direta para os cursos d’água, sendo destacado nas
localidades de Pecém e Colônia a degradação do estuário do riacho Guaribas.
Instados a emitirem um parecer sobre as condições de preservação do riacho Guaribas e de seu
manguezal, boa parte dos entrevistados destas duas localidades demonstrou ter conhecimento
sobre o nível de degradação a que este recurso hídrico vem sendo submetido, como pode ser
ressaltado pelos seguintes comentários:
− “O mangue está muito poluído, o que provocou a diminuição da quantidade de siris e
caranguejos. A culpa é da sujeira causada pela população que lança lixo nas suas
margens, além da poluição por esgotos” (Marisqueira da Localidade de Colônia);
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− “Ainda existem muitos trechos com o mangue preservado, mas se observa também
muita poluição por esgotos e lixo, além de desmatamento e aterramento para
construção de moradias” (Liderança da Localidade de Pecém).
Outros impactos ambientais identificados tanto na região do Pecém/Colônia e como na
Taíba/Nova Taíba são a extração de areia em áreas de dunas, a pesca predatória da lagosta, a
implantação de loteamentos irregulares e a migração de dunas sobre áreas edificadas.
7.3.3.8 Expectativas da População ante a Implantação do Projeto Proposto
Visando avaliar as expectativas da população ante a implantação e operação do projeto proposto
– Terminal de Cargas de Uso Privativo (TUP) foi efetuada inicialmente a indagação se estes já
tinham ouvido falar deste empreendimento. Constatou-se que nenhum dos entrevistados já tinha
ouvido falar antes do projeto do TUP.
Diante desta realidade foi feita uma pequena explanação para cada entrevistado sobre o projeto,
antes de ser solicitada a sua opinião sobre a implantação do empreendimento proposto. Foi
explicado, ainda, que não haverá desapropriações de terras, nem tampouco relocação de
população, já que o projeto está posicionado na retroárea do Porto de Pecém, em terreno já
pertencente ao Governo Estadual. Foi explicado, também, os tipos de impactos decorrentes da
operação deste tipo de empreendimento.
O nível de aceitação do Projeto do Terminal de Cargas de Uso Privativo pode ser considerado
satisfatório, visto que 63,08% dos entrevistados declararam ser favoráveis à implantação do
empreendimento, pois acreditam que este contribuirá para o desenvolvimento da região,
trazendo muitas oportunidades de emprego e de geração de renda. Outros 26,15% dos
entrevistados preferiram não emitir opinião sobre o assunto. O percentual de entrevistados
contrários à implantação do empreendimento perfaz 10,77% do total (Tabela 143).
Tabela 143 - Expectativas ante a Implantação do Projeto do TUP NELOG
JÁ OUVIU

TIPO DE OPINIÃO

FALAR
DO

LOCALIDADES

NÃO QUIZ

PROJETO?

Pecém/ Colônia

SIM

NÃO

-

46

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

EMITIR
OPINIÃO

30

07

09
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JÁ OUVIU

TIPO DE OPINIÃO

FALAR
DO

LOCALIDADES

NÃO QUIZ

PROJETO?

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

EMITIR
OPINIÃO

SIM

NÃO

-

06
18

03
07

03
02

-

22

20

02

09
-

Parada

-

07

03

-

04

Lideranças

-

02
-

-

-

02

-

05

03

-

02

Taíba/Nova Taíba

-

12

08

-

04

Lideranças

-

01
06

01
03

-

-

-

05

04

-

-

65
09

41
04

07
03

-

24

10

02

02
12

32
Atividades Econômicas
Fonte: Engesoft, Pesquisa de Campo, 2016.

27

02

03

Lideranças
Pescadores
Atividades Econômicas

Pescadores
Atividades Econômicas

Pescadores
Atividades Econômicas
Área de Influência Direta
Lideranças
Pescadores

-

03
01
17

Em linhas gerais, boa parte dos entrevistados acredita que o projeto além de permitir o
desenvolvimento das atividades econômicas da área do CIPP, sem os percalços causados pelas
dificuldades logísticas no escoamento de cargas, aumentará a oferta de empregos na região,
além de incentivar a atração de novos empreendimentos.
Em suma, alegam que a implantação do Projeto do Terminal de Cargas de Uso privativo
contribuirá para a geração de emprego e renda na região, melhorando a qualidade de vida da
população. Alertam, no entanto, que se faz necessário um maior apoio por parte dos órgãos
públicos para que a atividade se desenvolva a contento, exigindo o cumprimento das normas
técnicas requeridas e efetuando uma fiscalização efetiva.
Dentre as opiniões negativas emitidas em relação ao empreendimento está o temor com os
riscos de aporte de material particulado, oriundo do manuseio e transporte do minério de ferro,
sobre áreas habitadas a exemplo dos problemas de poluição causados recentemente na região
pelo carvão mineral. Alguns pescadores temem, também, que haja poluição da água do mar
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pela queda de minério durante a descargas dos navios. Tais alegativas são referendadas pelos
seguintes comentários:
O projeto com certeza beneficia a região, dado a geração de empregos e renda e a atração de
novos empreendimentos. Mas em contrapartida o pó do minério de ferro pode causar doenças
respiratórias, devido a poluição da qualidade do ar. Assim sendo, é imprescindível que sejam
adotadas as medidas necessárias para evitar a sua dispersão, o ideal é que o minério seja
pelotizado, pois reduz a poluição (empresário da localidade de Colônia);
Acho que se tomarem todos os cuidados para evitar a poluição do ar e a degradação do meio
ambiente das áreas vizinhas, o projeto pode ser considerado bom, pois gera emprego (Liderança
na localidade do Pecém);
Caso não sejam tomados os cuidados necessários pode haver poluição do mar, durante a
descarga dos navios. Há pouco tempo apareceu uma mancha de pó de carvão no mar lá pelas
bandas do porto. Pode ocorrer o mesmo (Pescador da localidade do Pecém).
7.4

ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL

7.4.1

Generalidades

O zoneamento geoambiental se constitui num instrumento político e técnico de planejamento,
que tem como finalidade otimizar o uso do espaço e as políticas públicas, promovendo a gestão
integrada do território na perspectiva do desenvolvimento sustentável. É, portanto, de suma
importância que a espacialização das atividades desenvolvidas na ADA do TUP NELOG, seja
efetuada levando em conta as normas existentes e as fragilidades apresentadas pelos sistemas
ambientais da região onde este será implantado. Para a execução de toda e qualquer setorização
espacial de um determinado território em sistemas ambientais, faz-se necessário a princípio a
realização de diversos estudos básicos, visando a caracterização do meio ambiente, de modo a
conhecer as diferentes estruturas existentes e a dinâmica do ambiente.
No zoneamento do território da Área de Influência Direta e ADA do TUP NELOG os
levantamentos pertinentes aos estudos básicos abrangeram tanto os fatores biogeofísicos
(geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos, clima e flora) quanto os fatores
socioeconômicos.
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Com base nas informações reunidas no decorrer dos estudos, executados pela equipe
multidisciplinar, foi procedida a elaboração de um diagnóstico dos componentes ambientais,
visando a obtenção de seu conhecimento detalhado. Mais do que uma descrição do território
estudado, o diagnóstico apresentou um caráter voltado para a análise e correlação entre os
diversos componentes dos meios abiótico, biótico e antrópico. Desta forma, permitiu conhecer
as diferentes condições ambientais que ocorrem no território e que são determinantes na
caracterização dos sistemas ambientais e no fornecimento de subsídios para a execução do
zoneamento.
Concluída a caracterização dos fatores biogeofísicos e socioeconômicos, passou-se a
setorização espacial do território propriamente dita. Neste estudo, foi feita a opção pela adoção
de um método subjetivo, fortemente interpretativo de imagens e mapas temáticos, muito mais
adequado a um zoneamento. O referido método utiliza a geomorfologia como fator básico de
integração, uma vez que esta reflete as qualidades mais estáveis do meio e sintetiza, em primeira
instância, o resultado da dialética ambiental.
A adoção da compartimentação geomorfológica como critério fundamental para identificação
e delimitação dos geosistemas se justifica pela maior facilidade de se identificar, delimitar e
interpretar os compartimentos topográficos e as feições delineadas neles contidos.
Os compartimentos geomorfológicos, no entanto, não possuem uma homogeneidade
fisionômica, sendo o resultado da combinação dinâmica e instável de elementos climáticos,
hidrológicos, fito-geográficos e antrópicos. Assim sendo, os Domínios Naturais se sub-dividem
em unidades fisionômicas mais homogêneas, denominadas de Sistemas Ambientais.
Em suma, fundamentando-se nas condições morfoestruturais e morfopedológicas, aliadas aos
demais componentes de enfoque climático, hidrológico, fitogeográfico e de uso/ocupação do
solo, os Sistemas Ambientais são delimitados, tendo como base a combinação de um conjunto
de elementos naturais e socioeconômicos.
Os sistemas ambientais naturais são delimitados em função das interações entre os componentes
geoambientais. Sua denominação é feita de acordo com a literatura geomorfológica,
enquadrando-se em um determinado domínio natural do litoral, dos vales e superfícies
inundáveis e dos tabuleiros. Para atender aos requisitos do Zoneamento adota-se uma ordem
taxonômica capaz de atender à setorização de cada sistema ambiental natural: Planície
Litorânea, Planícies Fluviais ou Lacustres e Áreas de Inundação Sazonal, além dos Tabuleiros.
Os setores ambientais estratégicos são dotados de atributos e indicadores essenciais e capazes
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de conduzir à definição de parcelas naturais homogêneas contidas nos sistemas ambientais
(dunas móveis, dunas semi-fixas, dunas fixas, planície fluvial, planície lacustre, tabuleiros
costeiros, etc.).
Após a identificação e mapeamento dos Sistemas Ambientais foram definidos para cada sistema
suas características naturais dominantes e a capacidade de uso dos recursos naturais, está última
compreendendo potencialidades e limitações de uso, além dos impactos e riscos de ocupação.
No zoneamento geoambiental empreendido, além da adoção da compartimentação
geomorfológica como critério de delimitação dos geosistemas, foram, também, levados em
conta o zoneamento do uso e ocupação do solo do município de Caucaia, onde a área do estudo
encontra-se inserida, as áreas de unidades de conservação aí presentes, bem como a legislação
ambiental vigente, em especial a Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal), no que se refere
as áreas de preservação permanenente. A Figura 340 mostra o zoneamento da área do estudo
efetuado com base na sua compartimentação geomorfológica, sendo destacado nesta as áreas
das unidades de conservação aí existentes.
Já a Figura 341 mostra o zoneamento preconizado pelo Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano – PDDU de Caucaia, município em cujo território serão implantadas as obras de
engenharia da parte onshore do TUP NELOG.
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Figura 340 - Zoneamento Geoambiental - Áreas de Interesse Ambiental em relação a
Alternativa 01, selecionada neste EIA.
Fonte: EMAB, 2021.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

534

Figura 341 - Zoneamento Geoambiental – Lei de Uso e Ocupação do Solo em Relação a
Alternativa 01 selecionada neste EIA.
Fonte: EMAB, 2021.

Ressalta-se que o PDDU de Caucaia e sua Lei de Uso e Ocupação do Solo enquadram a área
onde serão executadas as obras do TUP NELOG como Área Portuária, classificada como
Unidade Territorial de Planejamento Especial 1 – UTPE.1. A referida unidade territorial de
planejamento engloba basicamente parte da zona portuária, contida no território municipal de
Caucaia, a refinaria e o pólo metal mecânico estendendo-se até a CE-085 (rodovia estruturante),
não havendo nesta, impedimentos para a implantação do projeto proposto.
Ressalta-se que, o empreendimento proposto não se encontra posicionado, nem tampouco
intercepta áreas de unidades de conservação. Merece, ainda, ressalva a ausência de habitações
e aglomerados urbanos na área do empreendimento e entorno, sendo que a mancha urbana mais
próxima dista mais de 2,0 km da área do empreendimento.
Apresenta-se a seguir, uma síntese das unidades geoambientais identificadas no zoneamento
executado, bem como das áreas estratégicas de valor ambiental presentes na região do
empreendimento. Também é descrito, no que diz respeito aos instrumentos legais, o
enquadramento da área dado pelo Plano Diretor do Município de Caucaia.
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7.4.2

Compartimentação e Estruturação dos Sistemas e Setores Ambientais
Identificados

7.4.2.1 Generalidades
Os sistemas ambientais que compõem AID/ADA do TUP NELOG foram delimitados e
hierarquizados de acordo com as interrelações entre os componentes abióticos e bióticos, e
conforme suas dimensões, características de origem e de evolução. Considerando a diversidade
interna dos sistemas, há como delimitar as unidades homogêneas contidas num mesmo sistema
de relações. Elas constituem os setores ambientais estratégicos, todos contidos em um mesmo
domínio natural, sendo identificados neste estudo como unidades geoambientais.
Os sistemas ambientais que integram o território da Área de Influência Direta e ADA do
referido empreendimento são a planície litorânea, vales e superfícies inundáveis e os tabuleiros
costeiros, os quais foram subcompartimentados em áreas ambientais estratégicas, conforme
especificado na Tabela 144.
Tabela 144 - Compartimentação dos Sistemas Ambientais
SISTEMAS

UNIDADES GEOAMBIENTAIS

ABRANGÊNCIA

Faixa de Praia
Superfície de Deflação

ADA /AID
ADA/AID

Campos de Dunas

ADA/AID

Lagoas e Rios
(Corpos Hídricos)

Planícies Fluviais e Lacustres
Planície Fluviomarinha

AID e AII

Tabuleiros

Tabuleiros Pré-Litorâneos

AMBIENTAIS

Planície Litorânea

AII
AII

7.4.2.2 Planície Litorânea
Na planície litorânea, os setores ambientais que a compõem exibem a marca muito conspícua
dos processos morfogenéticos. Destacam-se as correntes marinhas, a arrebentação das ondas, a
hidrologia de superfície e as condições hidrogeológicas, os efeitos dos processos eólicos e a
forte influência de outros agentes climáticos. Os processos morfogenéticos conduzem, assim, à
formação de paisagens dotadas de alta instabilidade ambiental. Como consequência, há
reduzida capacidade de resistência e tolerância aos impactos oriundos das condições de uso e
ocupação do espaço litorâneo.
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O ambiente litorâneo oferta bom potencial de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, com
alta frequência de estuários, lagoas costeiras e lagunas. Todavia, a área de influência do
empreendimento proposto apresenta, em seu entorno, escassez de recursos hídricos superficiais,
contando apenas, em razão da alta permoporosidade dos sedimentos, elevado potencial de águas
subterrâneas e surgência de pequenas lagoas interdunares.
Para a área estudada, a compartimentação geoambiental da Planície Litorânea é caracterizada
pelas feições da Faixa de Praia, Superfície de Deflação, Campos de Dunas Móveis, Campos de
Dunas Fixas e Paleodunas.
➢ Faixa de Praia
A faixa de praia abrange toda a borda continental da área do estudo, limitada pelo oceano
atlântico e pelas dunas frontais móveis, onde observou-se a presença de rochas de praia, sendo
um ambiente de constante dinâmica sendimentar, bastante influenciada pela atividade eólica e
pela interação entre o continente e o oceano, composta por depósitos litorâneos que podem ser
de origem marinha, eólica, fluvial, lacustre ou combinada. Tal dinâmica gera as feições do
relevo, de caráter suave/plano. A faixa praial se estende por 4 km, desde o limite da AID do
empreendimento até o TUP Pecém.
➢ Superfície de Deflação
A Superfície de Deflação pode ser caracterizada como uma unidade relevo composta por
depósitos deflacionários residuais, localizados entre a faixa de praia e o campo de dunas
móveis, sendo uma área definida por processos eólicos produzindo superfícies planas, contendo
corredores de ventos, ressurgências freáticas e cobertura vegetal fortemente dependente da
presença de recursos hídricos.
A superfície de deflação se estende por todo o litoral da área estudada, sempre posicionada
entre campos de dunas e faixa de praia, chegando a adentrar no continente por distâncias de
700,0 metros entre a praia e as dunas. Ainda, é comum a presença de vegetação rasteira
(principalmente em locais onde há a ressurgência do lençol freático), suportada por solo
Neossolo Quartizarênico Órtico.
Por fim, tal unidade ambiental é instável, visto que dependem fortemente da manutenção da
dinâmica sedimentar que, caso haja agente interceptador dos sedimentos, pode haver um
desequilíbrio pelo acréscimo de areia e consequente ocorrência de processos erosivos que
podem degradar tal sistema ambiental.
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➢ Campos Dunares
Os campos dunares da área de influência do empreendimento são representados por dunas
móveis e fixas, que marcam as feições de acúmulo de material arenoso transportado pela intensa
atividade eólica da região do Pecém. Na área, as dunas móveis são marcadas por dunas frontais
que acompanham a faixa de praia, limitando a mesma. Além disso, as dunas móveis também
são compostas pela acumulação de material arenoso após as dunas frontais, chegando a
apresentar mais de 30,0 metros de altura.
Em relação às dunas fixas e paleodunas, as mesmas se dispõem ao longo da costa, logo após às
formações das dunas móveis ou semifixas, se posicionando sobre o relevo suave dos tabuleiros
pré-litorâneos, compostas por vegetação que fixa os sedimentos, onde há um desenvolvimento
incipiente do solo. O solo típico dessas dunas é formado pelos sedimentos quartzosos.
O ambiente dunar é considerado como região de transição e instável, onde podem ocorrer
processos erosivos, causados principalmente por desmatamento ou por agentes interceptadores
da dinâmica sedimentar costeira.
➢ Potencialidades e Fragilidades da Planície Litorânea
A Tabela 145 apresenta uma síntese das potencialidades e limitações de uso das unidades
geoambientais presentes na planície litorânea, além das vulnerabilidades e riscos de impactos
provenientes da ocupação de tal ambiente por atividades antrópicas.
Tabela 145 - Potencialidades, Limitações, Vulnerabilidades e Riscos de Impactos por
Ocupações nas Unidades Geoambientais da Planície Litorânea
CAPACIDADES DE USO

RISCOS DE

UNIDADE
GEOAMBIENTAL

Faixa de Praia

POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

Patrimônio
paisagístico;
Turismo e lazer;
Energia eólica;
Recursos hídricos
subterrâneos;
Recursos
pesqueiros.

Terrenos com alta
permoporosidade;
Alta
vulnerabilidade à
poluição/contami
nação dos
recursos hídricos
subterrâneos;
Aquífero livre
presente em
pequena
profundidade com

VULNERABILIDADE
ECOLÓGICA

Ambiente
fortemente
instável e com
alta
vulnerabilidade à
ocupação.

IMPACTOS POR
OCUPAÇÕES

Erosão marinha e
recuo da linha da
costa;
Processos
erosivos ativos;
Comprometiment
o da qualidade
das águas;
Desequilíbrio no
balanço
sedimentológico
do litoral;
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CAPACIDADES DE USO

RISCOS DE

UNIDADE
GEOAMBIENTAL

POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

VULNERABILIDADE
ECOLÓGICA

areias de alta
condutividade
hidráulica;
Restrições às
atividades
minerárias.

Superfície de
Deflação

Dunas Móveis e
Semifixas

Patrimônio
paisagístico;
Recursos hídricos
subterrâneos;
Prevenção da
erosão;
Recreação e
turismo.

Patrimônio
paisagístico;
Turismo e lazer;
Recursos hídricos
subterrâneos;
Fonte de
sedimentos;
Educação
ambiental e
pesquisa
científica;
Recarga de
aquíferos;
Regulagem
hidrológica.

Terrenos com alta
permoporosidade;
Alta
vulnerabilidade à
poluição/contami
nação dos
recursos hídricos;
Restrições às
atividades
minerárias.

Alta
vulnerabilidade
ambiental à
erosão;
Baixo suporte
para edificações;
Alta
suscetibilidade à
poluição dos
recursos hídricos;
Implantação
viária;
Mineração
desordenada;
Terrenos
excessivamente
drenados.

IMPACTOS POR
OCUPAÇÕES

Perda de atrativos
turísticos em
função da
ocupação.

Ambiente de
transição
tendendo à
instabilidade com
alta
vulnerabilidade à
ocupação.

Erosão marinha e
recuo da linha da
costa;
Processos ativos
de abrasão
marinha;
Comprometiment
o das águas
subterrâneas;
Perda dos
atrativos
turísticos.

Ambiente
fortemente
instável e com
alta
vulnerabilidade à
ocupação.

Interrupção do
deslocamento das
dunas móveis por
ocupação
desordenada pode
intensificar a
erosão costeira,
descaracterizar a
paisagem e
comprometer a
hidrodinâmica
marinha;
Desequilíbrio no
balanço
sedimentológico
do litoral;
Perda de atrativo
paisagístico e
turístico;
Movimentação de
terras ou
mineração de
áreas no entorno
de lagoas
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CAPACIDADES DE USO

RISCOS DE

UNIDADE
GEOAMBIENTAL

POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

IMPACTOS POR

VULNERABILIDADE

OCUPAÇÕES

ECOLÓGICA

freáticas podem
conduzir ao
rompimento de
equilíbrio
hidrológico com
inundações e
mudanças do
fluxo hídrico.

Dunas Fixas e
Paleodunas

Patrimônio
paisagístico;
Recursos hídricos
subterrâneos;
Diversidade
biológica;
Preservação
ambiental;
Recarga de
aquíferos por
infiltração direta e
de mananciais
(lagoas e riachos);
Prevenção de
erosão; Retenção
de sedimentos;
Espécies
silvestres;
Recreação e
turismo.

Ambientes
legalmente
protegidos;
Baixo suporte
para edificações;
Alta
suscetibilidade à
contaminação dos
solos e dos
recursos hídricos;
Implantação de
infraestrutura;
Restrições à
atividade
minerária;
Fragilidade
ambiental.

Ambiente de
transição
tendendo, quando
em equilíbrio, a
moderadamente
estável, com alta
vulnerabilidade à
ocupação.

Desestabilização
do ambiente
dunar por
supressão da
cobertura vegetal
pode conduzir à
retomada da
deflação eólica e
outros processos
degradacionais;
Assoreamento de
lagoas e de
manguezais;
Perda de atrativos
paisagísticos e
turísticos.

7.4.2.3 Planicíes Fluviais, Lacustres e Fluviomarinhas
Tratam-se de áreas topograficamente deprimidas, compondo planícies fluviais, lagoas e
planícies

lacustres

ou

flúvio-lacustres

circunjacentes.

Situam-se

em

terrenos

preponderantemente quaternários, aonde os processos de deposição sedimentar chegam a ter
maior importância. Na área de influência do empreendimento, destacam-se as planícies
fluviomarinhas, planícies fluviais e ambientes lacustres.
As planícies fluviais ocupam os fundos de vales e são as formas mais características de
acumulação decorrentes das ações dos rios. Os sedimentos aluviais que compõem as planícies
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fluviais e lacustres são predominantemente areias finas, siltes, argilas e matéria orgânica. Nos
depósitos aluviais mais antigos, há eventuais ocorrências de cascalhos e argilas pouco litificadas
ou inconsolidadas. As áreas de vazante das planícies ficam sempre associadas aos talvegues e
ao leito menor dos rios. As várzeas posicionadas pouco acima da vazante ficam submetidas aos
processos aluvias de deposição sendo sujeitas a inundações sazonais durante a estação chuvosa.
Apenas os setores de terraços e as várzeas altas ficam ao abrigo daquelas inundações.
Na análise do presente sistema ambiental cabe destacar os corpos d’água lacustres que têm
significativa distribuição espacial no entorno da área de influência do empreendimento,
sobretudo na AII, onde se destacam o Lagamar do Cauípe e a Lagoa do Gereraú, embutidos nos
ambientes da planície litorânea. Ressalta-se que a área ainda conta com uma pequena planície
fluviomarinha, ao oeste do TUP Pecém, formada a 5,0 km da AID do TUP NELOG, com pouca
representatividade para a área estudada.
O nível hídrico desses ambientes é fortemente influenciado pelo clima local, que impõe um
regime pluviométrico bastante irregular e que se concentra quase que totalmente no primeiro
trimestre do ano. Tal variação climática é razão pela maioria dos corpos hídricos da região
serem intermitentes, estando cheios no período chuvoso e secos em períodos de estiagem,
exceto o Lagamar do Cauípe e a Lagoa do Gereraú, que conseguem sustentar nível hídrico
satisfatório durante todo o ano.
Em relação às planícies fluviais, destaca-se os cursos hídricos que abastecem a Lagoa do
Gereraú e o Lagamar do Cauípe. A Lagoa do Gereraú situa-se a oeste da ADA do TUP NELOG,
a cerca de 10,0 km, enquanto que o Lagamar do Cauípe está mais próximo, a aproximados 4,0
km do limite geográfico do empreendimento, a leste.
No que diz respeito às potencialidades e limitações desse ambiente, a Tabela 146 apresenta uma
síntese de tais aspectos, apresentando também as vulnerabilidades e os riscos de impactos
associados a ocupação antropogênica
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7.4.2.4 Tabuleiros Pré-Litorâneos
Os tabuleiros costeiros são compostos por sedimentos e rochas, depósitos sedimentares
inorgânicos com arenitos e conglomerados e intercalações de siltitos e argilitos pertencentes ao
Grupo Barreiras. Dispõe-se de modo paralelo à linha da costa à retaguarda dos depósitos
eólicos, marinhos e flúvio-marinhos, que compõem a planície litorânea. O sistema deposicional
do pacote sedimentar é muito variado. Trata-se de sedimentos de origem continental formando
uma ampla superfície de agradação – glacias de acumulação – que tem caimento topográfico
suave para o litoral. O entalhe proporcionado pela rede hidrográfica, expõe os interflúvios
tabuliformes com baixas classes de declividade.
Tabela 146 - Potencialidades, Limitações, Vulnerabilidades e Riscos de Impactos por
Oocupações nas Unidades Geoambientais de Corpos Hídricos
CAPACIDADES DE USO
UNIDADE

RISCOS DE IMPACTOS

GEOAMBIENTAL
POTENCIALIDADES

Lagoas e Rios

Recursos hídricos
superficiais e
subterrâneos;
Agroextrativismo;
Recreação e
turismo.

LIMITAÇÕES

Restrições legais
objetivando a
presença de
matas ciliares;
Inundações
sazonais;
Expansão urbana
em baixos níveis
de terraços
fluviais;
Vulnerabilidade à
poluição e
contaminação dos
recursos hídricos.

VULNERABILIDADE

POR OCUPAÇÕES

ECOLÓGICA

Ambiente de
transição com
tendência à
instabilidade ou à
estabilidade
moderada em
face do estado de
conservação das
matas ciliares.

Degradação das
matas ciliares,
Desencadeamento
de processos
erosivos;
Assoreamento do
leito dos rios e
agravamento de
inundações;
Poluição dos
recursos hídricos;
Concentração de
moradias em áreas
ribeirinhas;
Dificuldade de
recuperação de
matas ciliares
comprometidas pelo
estado de
conservação dos
solos;
Prática desordenada
de atividades
recreativas e de
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CAPACIDADES DE USO
UNIDADE

RISCOS DE IMPACTOS

GEOAMBIENTAL
POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

VULNERABILIDADE

POR OCUPAÇÕES

ECOLÓGICA

lazer (balneários),
despejo de efluentes
e de resíduos
sólidos;
Redução e
comprometimento
da biodiversidade.

As áreas interfluviais, que compõem os tabuleiros costeiros, correspondem a terrenos firmes,
estáveis sob o ponto de vista ecodinâmico, tendo topografias planas e com formações
superficiais e solos muito espessos.
Os Tabuleiros Pré-litorâneos da área de influência do empreendimento são grupos
geomorfológicos arenosos e areno-argilosos, revestidos por vegetação arbóreo-arbustiva densa,
que contam com processos morfodinâmicos de baixa intensidade, todavia, isso não reduz a sua
vulnerabilidade a processos erosivos. Ademais, os tabuleiros são ambientes moderadamente
instáveis.
A Tabela 147 apresenta as potencialidades e limitações do uso do solo em tabuleiros prélitorâneos.
Tabela 147 - Potencialidades, Limitações, Vulnerabilidades e Riscos de Impactos por
Ocupações em Tabuleiros Pré-Litorâneos
CAPACIDADES DE USO

RISCOS DE

UNIDADE
GEOAMBIENTAL

Tabuleiros PréLitorâneos

POTENCIALIDADES

Expansão urbana;
Instalação viária;
Relevo
estabilizado;
Baixo potencial
para ocorrência de
movimentos de
massa;
Manto de alteração
muito espesso;

LIMITAÇÕES

Deficiências
hídricas
durante as
estiagens;
Implantação
de
barramentos
fluviais.

VULNERABILIDADE
ECOLÓGICA

Ambiente
medianamente
estável.

IMPACTOS POR
OCUPAÇÕES

Poluição dos
recursos hídricos;
Permoporosidade
dos sedimentos
favorece a
lixiviação;
Impermeabilização
dos solos por
expansão urbana
pode comprometer
a capacidade de
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CAPACIDADES DE USO

RISCOS DE

UNIDADE
GEOAMBIENTAL

POTENCIALIDADES

LIMITAÇÕES

VULNERABILIDADE

OCUPAÇÕES

ECOLÓGICA

Fácil
escavabilidade:
Fragilidades pouco
restritivas ao uso e
ocupação urbanoindustrial, agrícola;
pecuária, aterros
sanitários, etc.

7.4.3

IMPACTOS POR

recarga do aquífero
Barreiras.

Compartimentação e Estruturação Territorial de acordo com a Legislação
Ambiental

O zoneamento da região do entorno das áreas de influência do TUP NELOG também
considerou o principal instrumento legal de ordenamento territorial da região, sendo este o
Plano Diretor do Município de Caucaia.
De acordo com o referido documento legal, à ADA e a AID do TUP NELOG se encontram em
território preconizado para uso portuário e industrial, destinada às atividades de logística,
produção industrial e atividade portuária do Porto. Além disso, ressalta-se que as atividades
nessa região têm suas diretrizes baseadas no Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém – CIPP. Todavia, ressalta-se que a área do CIPP também conta com áreas de valor
ambiental estratégico, identificadas no Plano Diretor Municipal, sendo todas classificadas como
Unidades de Conservação (também definidas em âmbito federal pelo SNUC).
As quatro UC’s se encontram majoritariamente na AII do TUP NELOG, dessa maneira, a
construção e operação do empreendimento proposto não terá interferência nessas áreas.
Entretanto, uma das UC’s, a Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), se encontra a cerca de
180,0 metros do TUP NELOG e é interceptada por parte de sua AID e a mesma poderá sofrer
impactos negativos por parte do empreendimento, o que deve ser evitado e/ou minimizado pela
adoção de medidas mitigadoras de impacto ambiental. Ressalta-se que em capítulos posteriores
do presente estudo são detalhados os impactos e as medidas propostas.
No que diz respeito às vulnerabilidades ambientais, as UC’s são ambientes de alto valor
ecológico para a zona costeira, possuindo atributos naturais típicos da zona costeira cearense.
As duas Estações Ecológicas presentes na área abrangem o ambiente de dunas fixas, importante
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para a dinâmica sedimentar e para a manutenção da biodiversidade local, conforme apresentado
no diagnóstico do meio biótico deste estudo ambiental. Além disso, as outras duas UC’s, a APA
do Pecém e a APA do Lagamar do Cauípe, são ambientes lacustres também de relevante valor
ecológico, que juntamente com as duas estações ecológicas, formam uma espécie de corredor
ecológico que permite o trânsito da vida silvestre pela região do Pecém (também discutido no
diagnóstico do meio biótico). Portanto, impactos ambientais tais como desmatamentos e
poluição dos recursos hídricos podem causar um desequilíbrio ecológico na fauna local, bem
como na perda de vegetação de zonas costeiras.
Por fim, vale salientar que a ADA e AID do referido empreendimento apresenta escassez de
recursos hídricos superficiais, não possuindo algum curso hídrico perene ou mesmo
intermitente, e sim apresentando potencial hidrogeológico significante, viabilizando a
utilização de poços para captação e uso da água subterrânea (apresentado no diagnóstico do
meio físico).
7.4.4

Conclusões

O zoneamento geoambiental ora apresentado ilustrou sob o ponto de vista geomorfológico e
ambiental, as áreas de valor ambiental estratégico relevantes na área do empreendimento e seu
entorno. A região de influência do empreendimento proposto se encontra em zona costeira,
abrangendo a planície litorânea, os tabuleiros e planícies fluviais e lacustres. Tal ambiente
costeiro é instável devido aos intensos processos dinâmicos de transporte de sedimentos,
atividade eólica, clima de pluviometria irregular e ocupação industrial e portuária do Pecém.
No que se refere ao local da ADA do TUP NELOG, o empreendimento se encontra posicionado
quase que totalmente sobre fixas, entre o ambiente dunar móvel e a faixa de praia, área onde é
permitida a ocupação do solo, principalmente quando se considera o Plano Diretor de Caucaia,
que destina a região à atividade industrial e portuária, viabilizando a instalação do referido
terminal em tal área.
No que se refere ao local da ADA do TUP NELOG, o empreendimento se encontra posicionado
quase que totalmente sobre dunas fixas, com alguma presença de dunas móveis (Figura 118)
ambiente que até pouco tempo atrás possuía regulamentação como área de preservação
permanente (Resolução CONAMA no 303/2002). Ressalta-se, todavia, que com a promulgação
do Novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012), foi revogada tacitamente a Resolução
CONAMA no 303/2002, já que a norma que serviu de parâmetro para sua criação passou a não
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mais vigorar no ordenamento jurídico. Assim sendo, as dunas móveis deixaram de fazer parte
da relação de APP’s.
Além disso, no caso específico do empreendimento ora em análise, a sua localização na área
retroportuária do Porto do Pecém, é imprescindível para viabilizar a logística de transporte de
cargas deste terminal, capacitando-o para se transformar num porto de concentração. Tal
posicionamento encontra-se respaldado no zoneamento de uso e ocupação do solo do Plano
Diretor de Caucaia, que destina esta região para a atividade industrial e portuária, viabilizando
a instalação do referido terminal em tal área. Dentro deste contexto, o empreendimento proposto
enquadra-se como área de utilidade pública, sendo sua implantação factível mesmo se
considerarmos dunas móveis e lagoas ainterdunares.
Quanto aos aos recursos hídricos, a ADA do TUP NELOG apresenta Lagoas Interdunares e
canais de drenagem intermitentes, os quais, serão devidamente tratados e terão as melhores
soluções de engenharia para que continuem exercendo sua função na drenagem das águas
subsuperficiais, preservando desta maneira o fluxo hídrico (continente-mar). Apresenta,
todavia, bom potencial hidrogeológico que permite o uso de poços para captação da água
subterrânea, prática que já é consolidada no Terminal Portuário do Pecém Pecém.
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APRESENTAÇÃO
O presente documento da continuidade aos Tomos I e II que constituem o Estudo de Impacto
Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA do Projeto do
Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG, elaborado em partes
pela Engesoft Engenharia e Consultoria Ltda., e pela Empresa de Meio Ambiente do Brasil EMAB.
Os relatórios referentes à elaboração do EIA/RIMA foram subdivididos da seguinte forma:
 Volume I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA


Tomo I – Caracterização do Empreendimento e Áreas de Influência;



Tomo II – Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meios Físico e Biótico),
Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meio Socioeconômico);



Tomo III – Avaliação e Mitigação de Impactos Ambientais;



Tomo IV – Estudo de Dispersão Atmosférica;



Tomo V – Anexos;

 Volume II – Plantas do Projeto
 Volume III: Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA
O relatório ora apresentado se constitui no Tomo III – Identificação, Avaliação, Descrição
dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras, de Controle, Planos e Programas
Ambientais, sendo parte integrante do Volume I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Tem
como objetivo apresentar os Planos e Programas Ambientais desenvolvidos para
Mitigar/Evitar/Potencializar os Impactos Ambientais que a implantação do TUP NELOG trará
ao local do empreendimento e suas Áreas de Influência.
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8

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE

A estrutura e os procedimentos adotados pelo comércio mundial, historicamente, atribuem aos
portos papel relevante dentre as formas de operações comerciais realizada entre as nações. Com
o processo natural de evolução estrutural do comércio internacional foi exigido que os portos
se transformassem em verdadeiros complexos, dotados não apenas de infraestrutura para o
recebimento de grandes embarcações, mas também de indústrias e terminais de logística
multimodal que aproveitassem todo o seu potencial econômico.
O Governo do Estado do Ceará vem desenvolvendo atualmente uma política de modernização
do Terminal Portuário do Pecém visando eliminar os gargalos operacionais que este terminal
portuário vem enfrentando, bem como dotá-lo com as condições necessárias para se transformar
num hub port (porto de concentração). Dentro deste contexto vem sendo implantadas obras de
ampliação deste terminal portuário, bem como incentivada a melhoria da sua logística de
transporte e armazenamento de cargas, condições fundamentais para a atração de novos
empreendimentos para o CIPP, gerando mais empregos e renda para o Ceará.
O projeto do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG, ora em análise visa através
da implantação deste terminal de cargas servir de elo logístico para integração da ferrovia em
implantação TLSA e a ferrovia em operação FTL, assim como os modais rodoviário e
aquaviário em operação na região do Pecém, facilitando o escoamento das produções de grãos
agrícolas e minério de ferro oriundas das regiões Norte/Nordeste e Centro-Oeste.
Além disso, pretende transformar o Porto do Pecém num complexo portuário concentrador de
cargas conteinerizadas (hub), tornando-se na América do Sul, uma importante conexão com o
Canal do Panamá, dando maior viabilidade ao CIPP e potencializando o desenvolvimento de
diversos setores da economia cearense. Ressalta-se, no entanto, que se faz necessária a
implementação de um planejamento que considere em seu bojo os efeitos da degradação
ambiental decorrentes da construção deste tipo de empreendimento.
Desta forma é de suma importância o conhecimento dos instrumentos legais existentes, com os
quais o empreendimento deverá estar em conformidade, visando a proteção do meio ambiente
de sua área de influência, tendo para tanto sido elaboradas sínteses dos aspectos legais que
regem a legislação ambiental vigente, as quais são esboçadas a seguir agrupadas por temas ou
recursos ambientais sobre as quais dispõem:
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 Preceito Constitucional


Artigo 225 da Constituição Federal: reza que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;



Artigo 259 da Constituição Estadual: reza que o meio ambiente equilibrado e uma
sadia qualidade de vida são direitos inalienáveis do povo, impondo-se ao Estado e à
comunidade o dever de preservá-los e defendê-los;



Leis Orgânicas dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

 Política Nacional do Meio Ambiente


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, definindo diretrizes
gerais de conservação ambiental, compatibilizando o desenvolvimento das
atividades econômicas com a preservação do meio ambiente. Institui, ainda, o
licenciamento ambiental. Alterada pelas Leis nº 7.804/1989, 8.028/1990,
9.960/2000, 9.966/2000, 9.985/2000, 10.165/2000, 11.105/2005, 11.284/2006,
11.941/2009, 12.651/2012 e 12.856/2013 e LCP no 140/2011 e regulamentada pelos
Decretos nº 97.632/1989, 99.274/1990, 4.297/2002 e 5.975/2006.

 Política Estadual do Meio Ambiente


Lei Estadual nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 (regulamentada pelo Decreto n o
20.067/89): dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente e cria a
Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) e o Conselho Estadual
do Meio Ambiente (COEMA);



Lei Estadual n° 12.274, de 05 de abril de 1994: altera a redação dos artigos que
especifica da Lei n° 11.411, de 28 de dezembro de 1987, acrescenta outros e dá
outras providências;



Lei Estadual nº 12.910, de 09 de junho de 1999: Altera o Art. 3º, seu parágrafo único
e o Art. 4º da Lei nº 11.411, de 28 de dezembro de 1987 e dá outras providências.

 Licenciamento Ambiental


Decreto nº 99.274, 06 de junho de 1990: regulamenta a Lei nº 6.938/81 e estabelece
no seu Capítulo IV os critérios para licenciamento das atividades modificadoras do
meio ambiente;
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Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986 (modificada no seu Artigo
2º pela Resolução CONAMA n o 011, de 18/03/86): estabelece definições,
responsabilidades, critérios básicos e diretrizes gerais para uso e implementação da
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente;



Resolução CONAMA nº 006, de 24 de janeiro de 1986: institui e aprova modelos
para publicação de pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva concessão;



Resolução CONAMA nº 011, de 18 de março de 1986: altera e acrescenta incisos
na Resolução CONAMA nº 001/86, que torna obrigatória a elaboração de estudos
de impacto ambiental para determinados tipos de empreendimentos;



Resolução CONAMA nº 009, de 03 de dezembro de 1987: regulamenta a questão
das audiências públicas no processo de licenciamento;



Resolução CONAMA nº 005, de 15 de junho de 1988: exige o estabelecimento de
processo licenciatório para as obras de captação de projetos de sistemas de
abastecimento d'água, cuja vazão seja acima de 20,0% da vazão mínima da fonte
hídrica, no ponto de captação, e que modifiquem as condições físicas e/ou bióticas
dos corpos d'água;



Resolução CONAMA no 002, de 16 de abril de 1996: determina a implantação de
unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente,
Estação Ecológica a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de relevante
impacto ambiental, como reparação de danos ambientais causados pela destruição
de florestas e outros ecossistemas. Revoga a Resolução CONAMA n o 10/87;



Resolução CONAMA nº 237, de 16 de dezembro de 1997: regulamenta os
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental;



Portaria SEMACE nº 201, de 13 de outubro de 1999: Estabelece normas técnicas e
administrativas necessárias à regulamentação do sistema de licenciamento de
atividades utilizadoras de recursos ambientais no território do Estado do Ceará.
Revoga a Portaria SEMACE nº 201/96.



Resolução COEMA nº 09, de 29 de maio de 2003: institui o Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental, e estabelece normas e critérios relativos a fixação do
seu valor, modo, lugar e tempo do pagamento, bem como a quem deve ser pago e a
aplicação desses recursos à gestão, fiscalização, monitoramento, controle e proteção
do meio ambiente no Estado do Ceará;
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Instrução Normativa SEMACE n o 01/2010: dispõe sobre as normas seguidas pela
SEMACE nas diversas etapas e fases do procedimento de licenciamento ambiental
dos empreendimentos, obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais,
potenciais ou efetivamente poluidoras, bem como aqueles que causem qualquer
forma degradação ambiental;



Resolução COEMA nº 10, de 11 de junho de 2015: dispõe sobre a atualização dos
procedimentos, critérios, parâmetros e custos aplicados aos processos de
licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE;



Resolução COEMA no 22, de 03 de dezembro de 2015: dispõe sobre a autorização
para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos que possam afetar
unidades de conservação estaduais e suas zonas de amortecimento;



Portaria Interministerial MMA n o 60, de 24 de março de 2015: estabelece os
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de
competência do IBAMA.

 Compensação Ambiental


Resolução COEMA nº 09, de 29 de maio de 2003: Institui no âmbito da Política
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará o compromisso de compensação
ambiental por danos causados ao meio ambiente e pela utilização de recursos
ambientais. Estabelece normas e critérios relativos a fixação do valor e formas de
pagamento da Compensação Ambiental, bem como a aplicação desses recursos na
gestão, fiscalização, monitoramento, controle e proteção do meio ambiente no
Estado do Ceará;



Resolução COEMA nº 11, de 04 de setembro de 2014: cria no âmbito do Estado do
Ceará, a metodologia de cálculo do grau de impacto ambiental para fixação do
percentual de valoração da compensação ambiental;



Resolução COEMA nº 26, de 10 de dezembro de 2015: altera no âmbito do Estado
do Ceará, a metodologia de cálculo do grau de impacto ambiental para fixação do
percentual de valoração da compensação ambiental.



Resolução COEMA nº 06, de 06 de abril de 2017: altera dispositivo da Resolução
COEMA nº 09, de 29 de maio de 2003 e dá outras providências.

 Proteção do Meio Ambiente de Forma Abrangente
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Convenção MARPOL 1973/1978: Convenção Internacional para a Prevenção da
Poluição Causada por Navios;



Decreto nº 84.426, de 24 de janeiro de 1980: dispõe sobre erosão, uso e ocupação
do solo, poluição da água e poluição do solo.



Portaria Interministerial nº 917, de 06 de junho de 1982: dispõe sobre a mobilização
de terra, poluição da água, do ar e do solo;



Lei Federal n 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras
providências;



Decreto-Lei Federal nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988: dispõe sobre a inclusão
no orçamento dos projetos e obras federais, de recursos destinados a prevenir ou
corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes da execução
desses projetos e obras;



Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: denominada de “Lei dos Crimes
Ambientais”. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;



Portaria SEMACE nº 202, de 13 de outubro de 1999: estabelece normas
administrativas necessárias à regulamentação do procedimento de fiscalização,
autuação e prazos, concedidos pelos Departamentos Técnicos e Florestal e
Procuradoria Jurídica para comparecimento à SEMACE, aos responsáveis por
infração ambiental;



Lei Municipal nº 1367, de 15 de maio de 2001: Dispõe sobre a Política Ambiental
do Município de Caucaia e dá outras providências;



Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de 2002: Dispõe sobre a especificação das
sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei n o 9.966/2000, e dá outras
providências;



Portaria no 117, de 22 de junho de 2007: dispõe sobre os procedimentos
administrativos aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no
âmbito de competência da SEMACE;
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Resolução CONAMA nº 398, de 11 de junho de 2008: Dispõe sobre o conteúdo
mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em
águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações
portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de
apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e
orienta a sua elaboração;



Portaria Interministerial MMA/SEP/PR nº 425, de 26 de outubro de 2011: Institui o
Programa Federal de Apoio à Regularização e Gestão Ambiental Portuária
(PRGAP) de portos e terminais portuários marítimos, inclusive os outorgados às
Companhias Docas, vinculadas à SEP/PR;



Lei Municipal nº 1.218, de 23 de dezembro de 2013: Dispõe sobre o Plano Diretor
Participativo – PDP de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.

 Proteção dos Recursos Hídricos


Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934: decreta o Código das Águas;



Decreto nº 28.481, de 07 de dezembro 1940: dispõe sobre a poluição das águas;



Decreto no 30.877, de 20 de junho de 1961: dispõe sobre o lançamento de resíduos
tóxicos ou oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país, e dá outras
providências;



Lei Estadual nº 10.147, de 01 de dezembro de 1977: dispõe sobre o disciplinamento
do uso do solo para fins de proteção dos recursos hídricos;



Lei nº 10.148, de 02 de dezembro de 1977 (regulamentada pelo Decreto no 14.535,
de 02/06/81): dispõe sobre a preservação e controle dos recursos hídricos existentes
no Estado e dá outras providências;



Portaria MINTER nº 124, de 20 de agosto de 1980: baixa normas no tocante à
prevenção de poluição hídrica;



Lei Estadual no 12.522, de 15 de dezembro de 1995: define como áreas
especialmente protegidas as nascentes e olhos d’água e a vegetação natural no seu
entorno e dá outras providências;



Portaria SEMACE nº 097, de 03 de abril de 1996: estabelece padrões de lançamentos
nos corpos receptores para efluentes industriais e de outras fontes de poluição
hídrica;



Lei no 9.433, de 08 de janeiro de 1997: institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos;
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Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000: Dispõe sobre a prevenção, o controle e a
fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências;



Portaria SEMACE no 151, de 25 de novembro de 2002: dispõe sobre normas
técnicas e administrativas necessárias à execução e acompanhamento do
automonitoramento de efluentes líquidos industriais;



Portaria nº 518, de 25 de março de 2004: estabelece os procedimentos e
responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências;



Resolução CONAMA no 357, de 17 de março de 2005: dispõe sobre a classificação
dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá outras
providências. Revoga, em seu Artigo 50, a Resolução CONAMA n o 020, de 18 de
junho de 1986;



Lei Estadual nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010: dispõe sobre a Política Estadual
de Recursos Hídricos e institui o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos
(SIGERH) no Estado do Ceará, o qual está a cargo da Companhia de Gestão dos
Recursos Hídricos (COGERH). Revoga a Lei Estadual nº 11.996, de 24 de julho de
1992;



Resolução COEMA nº 20, de 28 de outubro de 2010: estabelece procedimentos para
a exigência do documento de outorga do uso da água no curso do licenciamento
ambiental promovido pela SEMACE;



Decreto Estadual nº 31.076, de 12 de dezembro de 2012: regulamenta os artigos 6º
a 13o da Lei nº 14.844/2010, na parte referente à outorga de direito de uso dos
recursos hídricos e de execução de obras e serviços de interferência hídrica;



Decreto Estadual no 31.077, de 12 de dezembro de 2012: regulamenta a Lei n o
14.844/2010, que dispõe sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos, no que diz
respeito a conservação e a proteção das águas subterrâneas no Estado do Ceará e dá
outras providências;



Resolução CONERH no 2, de 9 de abril de 2013: aprova a tabela de emolumentos
para análise e expedição da outorga de direito de uso dos recursos hídricos e de
execução de obras e serviços de interferência hídrica;
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Decreto Estadual nº 32.032, de 02 de setembro de 2016: dispõe sobre a cobrança
pelo uso dos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do
Ceará ou da União por delegação de competência, e dá outras providências;



Lei Estadual nº 16.033, 20 de junho de 2016: dispõe sobre a política de reuso de
água;



Lei Estadual nº 16.096, 27 de julho de 2016: dispõe sobre publicidade das outorgas
de uso de recursos hídricos;



Lei Estadual nº 16.103, 02 de setembro de 2016: cria a tarifa de contingência pelo
uso dos recursos hídricos em período de situação de escassez hídrica;



Resolução CONERH no 1, de 10 de janeiro de 2017: fixa a tabela de emolumentos
para análise e expedição da outorga de direito de uso dos recursos hídricos e de
execução de obras e serviços de interferência hídrica, e dá outras providências;



Resolução COEMA no 02, de 02 de fevereiro de 2017: dispõe sobre padrões e
condições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras.
Revoga as Portarias SEMACE no 154, de 22 de julho de 2002 e no 111, de 05 de
abril de 2011, e altera a Portaria SEMACE no 151, de 25 de novembro de 2002;



Decreto Estadual no 32.159, de 24 de fevereiro de 2017: altera o decreto no
32.044/2016 que regulamenta a tarifa de contingência pelo uso dos recursos hídricos
superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do Ceará, na forma de encargo
hídrico emergencial;



Decreto Estadual no 32.160, de 24 de fevereiro de 2017: dispõe sobre a cobrança
pelo uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de domínio do Estado do
Ceará ou da União por delegação de competência, e dá outras providências.

Ressalta-se que, o Sistema de Outorga para Uso da Água, tratado pelo Decreto nº 31.076/2012
anteriormente citado, encontra-se a cargo da SRH - Secretaria dos Recursos Hídricos,
dependendo da prévia outorga desta secretaria o uso de águas dominiais do Estado que envolva
captação para abastecimento e lançamento de efluentes nos corpos d’água. O pedido de outorga
de direito de uso de águas deverá ser encaminhado a SRH através do preenchimento de
formulário padrão fornecido por esta, na qual deverão constar informações sobre destinação da
água; fonte onde se pretende obter a água; vazão máxima pretendida; tipo de captação da água,
equipamentos e obras complementares, bem como informações adicionais para a aprovação do
pedido.
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Quando a outorga envolver obras ou serviços de oferta hídrica sujeitos à licença prévia da SRH
(açudes, transposição de água bruta, barragem de derivação ou regularização de nível d’água e
poços), conforme previsto no Decreto nº 31.076/2012, será obrigatória a apresentação desta,
aproveitando-se sempre que possível os dados e informações já fornecidos para o
licenciamento.
 Proteção da Flora e da Fauna


Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (alterada pelas Leis nº 7.803, de 18/07/89
e no 7.893/96 e pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2000): institui o
Código Florestal (revogada pela Lei no 12.651/2012);



Lei nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967: dispõe sobre a proteção à fauna;



Decreto nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984: dispõe sobre reservas ecológicas e áreas
de relevante interesse ecológico e dá outras providências;



Resolução CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985 (alterada pela Lei n°
7.803/89): define critérios, normas e procedimentos gerais para a caracterização e
estabelecimento de reservas ecológicas;



Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989: estabelece medidas para proteção das florestas
existentes nas nascentes dos cursos d’água;



Resolução CONAMA no 013, de 06 de dezembro de 1990: estabelece normas
referentes ao entorno de unidades de conservação;



Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1991: dispõe sobre a criação de estações ecológicas
e áreas de proteção ambiental;



Lei no 12.488, de 13 de setembro de 1995: dispõe sobre a Política Florestal do Estado
do Ceará;



Resolução CONAMA no 002, de 16 de abril de 1996: determina a implantação de
unidade de conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente,
Estação Ecológica a ser exigida em licenciamento de empreendimentos de relevante
impacto ambiental, como reparação de danos ambientais causados pela destruição
de florestas e outros ecossistemas. Revoga a Resolução CONAMA no 10/87;



Decreto Estadual nº 24.221, de 12 de setembro de 1996: regulamenta a Lei n°
12.488, de 13 de setembro de 1995, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado
do Ceará;



Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000 (regulamentada pelo Decreto n o 4.430,
de 22/08/02 e alterada pelo Decreto no 5.566, de 26/10/05): regulamenta o Art. 225,
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parágrafo 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e estabelece critérios e normas
para a criação, implantação e gestão de unidades de conservação;


Resolução CONAMA no 303, de 20 de março de 2002: dispõe sobre os parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;



Resolução CONAMA no 303, de 20 de março de 2002: dispõe sobre parâmetros,
definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Foi alterada pela
Resolução CONAMA no 341/2003, que por sua vez, foi derrogada pela Resolução
CONAMA no 369/2006, no tocante ao uso e ocupação de dunas. Com a promulgação
do Novo Código Florestal (Lei n o 12.651/2012), como esta resolução regulamentava
o Artigo 2º da Lei n o 4.771/1965 e esta foi revogada pela Lei n o 12.651/2012, por
conseguinte, esta resolução perde a sua validade;



Decreto no 4.340, 22 de agosto de 2002 (alterado pelos Decretos nº 5.566/2005 e
6.848/2009): regulamentar vários artigos da Lei 9.985/2000, entre eles o artigo
específico sobre compensação ambiental;



Decreto no 5.566, de 26 de outubro de 2005: dá nova redação ao caput do Art. 31 do
Decreto no 4.340/2002, que regulamenta artigos da Lei no 9.985/2000, que dispõe
sobre o Sistema Nacional de Unidades de conservação da Natureza – SNUC;



Resolução CONAMA no 369, de 28 de março de 2006: dispõe sobre os casos
excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de preservação
Permanente – APP;



Lei Estadual nº 14.198, de 5 de agosto de 2008: institui a Política Estadual de
Combate e Prevenção à Desertificação e dá outras providências;



Decreto no 6.848, de 14 de maio de 2009: Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto
no 4.340/2002, para regulamentar a compensação ambiental. Estabelece o percentual
mínimo de 0,0% e máximo de 0,5% para a compensação ambiental, sendo o cálculo
efetuado sobre os custos totais previstos para a implantação do empreendimento
após a dedução dos investimentos referentes aos planos, projetos e programas
exigidos no licenciamento ambiental, bem como dos encargos e dos custos
incidentes sobre o financiamento do empreendimento;



Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010: dispõe, no âmbito do
licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela
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administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do Artigo 36 da
Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável
pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos
não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências". Alterada pela Resolução
CONAMA nº 473/2015 (altera o §2º do art. 1º e o inciso III do art. 5º). Revoga as
Resoluções CONAMA n° 10/1988, nº 11/1987, nº 12/1988, nº 13/1990 e altera as
Resoluções nº 347/2004 e nº 378/2006;


Lei Estadual nº 14.950, de 27 de junho de 2011: institui o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação do Ceará - SEUC, e dá outras providências;



Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa
e dá outras providências. Altera as Leis n os 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;



Lei no 12.727, de 17 de outubro de 2012: altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n os 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; e revoga as Leis n os 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754,
de 14 de abril de 1989, a Medida Provisória n o 2.166-67, de 24 de agosto de 2001,
o Item 22 do Inciso II do Art. 167 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o
§ 2o do Art. 4o da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012;



Resolução COEMA no 18, de 12 de setembro de 2013: dispõe sobre as normas e
critérios relativos às intervenções em APP’s;



Instrução Normativa ICMBio nº 7, de 10 de novembro de 2014: estabelece
procedimentos para licenciamentos e autorização de pesquisa em Unidades de
Conservação Federais e suas Áreas de Amortecimento, incluindo cavernas;



Resolução CONAMA nº 473, de 14 de dezembro de 2015: prorroga os prazos
previstos no §2º do Art. 1º e Inciso III do Art. 5º da Resolução CONAMA nº
428/2010;



Resolução COEMA no 10, de 11 de junho de 2015: dispõe sobre a atualização dos
procedimentos, critérios, parâmetros e custo aplicados aos processos de
licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do
Meio Ambiente – SEMACE;
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Resolução COEMA nº 22, de 03 de dezembro de 2015: dispõe no âmbito do
licenciamento ambiental, sobre a autorização para fins de licenciamento ambiental
do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), para
empreendimentos com diferentes graus de impacto ambiental;



Resolução COEMA nº 25, de 10 de dezembro de 2015: aprova alteração da
Resolução COEMA nº 10/2015 para acréscimo das atividades 03.20 e 03.21, sujeitas
a licenciamento simplificado, ao Grupo de Atividade 03.00 – Coleta, Transporte,
Armazenamento e Tratamento de Resíduos Sólidos e Produtos;



Resolução COEMA nº 02, de 03 de março de 2016: aprova alteração da Resolução
COEMA nº 10/2015 para acréscimo da atividade 03.22, sujeita a licenciamento
simplificado, ao Grupo de Atividade 03.00 – Coleta, Transporte, Armazenamento e
Tratamento de Resíduos Sólidos e Produtos;



Resolução COEMA nº 10, de 01 de setembro de 2016: aprova alteração dispositivo
da Resolução COEMA nº 22, de 03 de dezembro de 2015 no âmbito do
licenciamento ambiental sobre a autorização para fins de licenciamento ambiental
do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC) para
empreendimentos com diferentes graus de impacto ambiental;



Resolução COEMA nº 13, de 15 de dezembro de 2016: revoga o Parágrafo 1º do
Artigo 6º da Resolução COEMA nº 10, de 11 de junho de 2015;



Resolução COEMA nº 14, de 15 de dezembro de 2016: revoga o Parágrafo Único
do Artigo 19º e altera os Anexos I e IV, Tabela I, da Resolução COEMA nº 10, de
11 de junho de 2015;



Resolução COEMA nº 11, de 1º de junho de 2017: altera os Anexos I e II da
Resolução COEMA nº 10, de 11 de junho de 2015;



Resolução COEMA nº 07, de 06 de abril de 2017: altera os Códigos 05.01, 05.02,
05.04 e 05.08 da Resolução COEMA nº 10, de 11 de junho de 2015.

 Qualidade do Ar e Ruídos


Resolução CONAMA no 005, de 15 de junho de 1989: dispõe sobre o Programa
Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR. Complementada pelas
Resoluções CONAMA no 03;1990, no 08/1990 e no 436/2011;



Resolução CONAMA no 01, de março de 1990: dispõe sobre critérios e padrões de
emissão de ruídos das atividades industriais;
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Resolução CONAMA no 03, de 28 de junho de 1990: define os poluentes
atmosféricos a serem monitorados, estabelece parâmetros de qualidade do ar e dá
outras providências;



Resolução CONAMA no 08, de 06 de dezembro de 1990: dispõe sobre padrões de
qualidade do ar previstos no PRONAR;



Resolução CONAMA no 382, de 26 de dezembro de 2006: estabelece os limites
máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas (Complementada
pela Resolução nº 436/2011).



Resolução nº 436, de 22 de dezembro de 2011: estabelece os limites máximos de
emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de
licença de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007. Complementa as Resoluções
CONAMA no 05/1989 e no 382/2006.

 Controle da Disposição de Resíduos Sólidos


Resolução CONAMA nº 05, de 5 de agosto de 1993: Dispõe sobre o gerenciamento
de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e
rodoviários;



Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002: estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;



Resolução CONAMA no 313, de 29 de outubro de 2002: dispõe sobre o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;



Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005: Recolhimento e destinação
de óleo lubrificante usado ou contaminado;



Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005: Dispõe sobre o tratamento e
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências;



Resolução RDC ANVISA nº 56, de 6 de agosto de 2008: Dispõe sobre o
regulamento técnico de boas práticas sanitárias no gerenciamento de resíduos
sólidos nas áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos
alfandegados;



Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010: institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Altera a Lei n o 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras
providências;



Resolução nº 448, de 18 de janeiro de 2012: altera os Arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e
11º da Resolução CONAMA nº 307/2002;
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Instrução Normativa IBAMA nº 01, de 25 de janeiro de 2013: Regulamenta o
Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos – CNORP e dá outras
providências;



Resolução CONAMA no 469, de 29 de julho de 2015: altera a Resolução CONAMA
no 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos
resíduos da construção civil;



Lei Estadual no 16.032, de 20 de junho de 2016: institui a Política Estadual de
Resíduos Sólidos no âmbito do estado do Ceará. Revoga a Lei Estadual no 13.103,
de 24 de janeiro de 2001.

 Uso e Ocupação do Solo


Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências;



Lei Municipal nº 1.369, de 15 de maio de 2001: dispõe sobre o parcelamento, uso e
ocupação do solo no perímetro urbano do município de Caucaia e dá outras
providências”;



Decreto Estadual no 28.883, de 18 de setembro de 2007 (Decreto de Utilidade
Pública Pecém): declara uma área de cerca de 335,0 km 2 como de utilidade pública,
entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante;



Lei Municipal nº 1.221, de 23 de dezembro de 2013: dispõe sobre o parcelamento
uso e ocupação do solo no município de São Gonçalo do Amarante e dá outras
providências.

 Gerenciamento Costeiro


Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988: dispõe sobre o planejamento integrado da
utilização dos recursos naturais, visando o ordenamento da ocupação dos espaços
litorâneos (Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro);



Resolução COEMA no 01, de 24 de fevereiro de 2005: dispõe sobre as unidades
geoambientais e acidentes geográficos da Zona Costeira do Estado do Ceará para
fins de gerenciamento costeiro e licenciamento ambiental no âmbito da SEMACE e
dá outras providências;



Lei no 13.796, de 30 de junho de 2006: institui a Política Estadual de Gerenciamento
Costeiro abrangendo o conjunto de definições, princípios objetivos, diretrizes,
instrumentos e atividades voltados a condicionar a ação governamental e a sociedade
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quanto à utilização sustentável dos recursos ambientais da zona costeira do Estado
do Ceará.
 Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural


Decreto-Lei n 25, de 30 de novembro de 1937: organiza a proteção do Patrimônio
Histórico Nacional, incluindo os monumentos naturais, bem como os sítios e
paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável que tenham sido
dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana;



Decreto-Lei n 4.146, de 04 de março de 1942: dispõe sobre a proteção dos depósitos
fossilíferos;



Lei n 3.924, de 26 de julho de 1961: dispõe sobre a proteção dos monumentos
arqueológicos e pré-históricos;



Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras
providências;



Resolução CONAMA n 005, de 06 de agosto de 1987: aprova o Programa Nacional
de Proteção ao Patrimônio Espeleológico;



Portaria SPHAN n 07, de 01 de dezembro de 1988: estabelece os procedimentos
necessários para pesquisa e escavações em sítios arqueológicos;



Portaria IBAMA n 887, de 15 de junho de 1990: dispõe sobre a proteção do
patrimônio espeleológico nacional;



Decreto n 99.556, de 01 de outubro de 1990: dispõe sobre a proteção das cavidades
naturais subterrâneas existentes no Território Nacional e dá outras providências;



Portaria IBAMA n 57, de 05 de junho de 1997: institui o Centro Nacional de
Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas - CECAV, que tem por finalidade
normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro;



Decreto nº 6.640, de 07 de novembro de 2008: dá nova redação ao Decreto no
99.556/1990.



Resolução CONAMA no 347, de 10 de setembro de 2004: dispõe sobre a proteção
do patrimônio espeleológico. Revoga a Resolução CONAMA n 005, de 06 de
agosto de 1987;



Portaria MMA nº 358, de 30 de setembro de 2009: institui o Programa Nacional de
Conservação do Patrimônio Espeleológico;
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Portaria DNPM nº 542, de 18 de dezembro de 2014: estabelece os procedimentos
para autorização e comunicação prévias para extração de fósseis;



Portaria IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002: estabelece os procedimentos
para obtenção das licenças ambientais referentes à apreciação e acompanhamento
das pesquisas arqueológicas no país;



Instrução Normativa IPHAN nº 001, de 25 de março de 2015: estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais
participe;



Instrução Normativa PALMARES n o 001, de 25 de março de 2015: estabelece os
procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural
Palmares nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe;



Instrução Normativa FUNAI n o 2, de 27 de março de 2015: estabelece
procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Nacional do Índio
- FUNAI nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe.

A penalização pelo não cumprimento da legislação pertinente ao patrimônio pré-histórico citada
é prevista no Código Penal Brasileiro (Parte especial, Título II - Dos crimes contra o patrimônio,
Capítulo IV - Do dano).
 Outros Dispositivos Legais
A nível municipal figuram como dispositivos legais as leis orgânicas dos municípios de Caucaia
e São Gonçalo do Amarante, em cujos territórios encontra-se assente o empreendimento.
Deverão ser, também, consultados os PDDU’s – Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano
dos referidos municípios e suas respectivas legislações básicas.
Merece, ainda, menção, embora não constitua dispositivo legal, o documento elaborado pela
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em meados de 2011, denominado O
Porto Verde – Modelo Ambiental Portuário.
Não existem conflitos envolvendo a implementação do empreendimento com outros programas
governamentais, pelo contrário, a obra encontra-se inserida na Política de Gestão e
Modernização do Terminal Portuário do Pecém, que vem sendo posta em prática pelo Governo
do Estado do Ceará.
O projeto do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, ora proposto apresenta
interfaces com aspectos relativos à proteção do meio ambiente ao logo de suas fases de
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implantação e operação, estando a viabilidade ambiental deste condicionada a sua
compatibilidade com a legislação ambiental vigente.
A avaliação do projeto considerando à sua concepção, objetivos, componentes e
implementação, indica que, em geral, deverá ocorrer conformidade com as disposições legais
vigentes, já que este foi desenvolvido levando em conta as questões ambientais desde a sua
concepção. Ressalta-se, no entanto, a necessidade de se proceder o licenciamento ambiental do
TUP NELOG, além da implementação das obras levando em conta as normas ambientais
especificadas em lei.
Como o empreendimento ora em análise apresenta potencial de degradação do patrimônio
arqueológico, em atendimento a Instrução Normativa IPHAN n o 001/2015, foi elaborada a sua
Ficha de Caracterização de Atividade - FCA, tendo este sido enquadrado pelo IPHAN como de
Nível III (De média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas de
intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado),
para o qual é exigido a elaboração de um Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico, a ser previamente autorizado pelo IPHAN. O referido projeto já recebeu a
anuência do IPHAN através de Portaria nº 37, de 2 de junho de 2021, e somente aguarda a
finalização dos estudos de campo e do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico.
Quanto ao licenciamento das jazidas de empréstimo a serem exploradas durante a implantação
das obras, ressalta-se que os materiais de empréstimo serão obtidos de jazidas comerciais já
licenciadas para tal atividade.
Em suma, pode-se afirmar que o projeto proposto atende aos preceitos preconizados na
legislação ambiental pertinente a este tipo de obra, fazendo-se necessário apenas a
implementação das medidas mitigadoras e de controle ambiental preconizadas no âmbito do
presente estudo.
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9.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
9.1.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO ADOTADO

O método de avaliação adotado para a análise ambiental do projeto foi o da Avaliação Ponderal
dos Impactos Ambientais, desenvolvida por BIANCHI et al., em 1989, a partir do Método
Matricial de Leopold.
A matriz de avaliação ambiental proposta por Bianchi dispõe os componentes do meio ambiente
em abcissas e os componentes do empreendimento, segundo as suas diferentes fases, no eixo
das ordenadas, permitindo o confronto dos componentes. Os impactos previstos são
representados por uma célula na matriz, localizada no cruzamento da ação impactante com o
componente ambiental impactado.
Cada célula matricial é dividida em quatro campos, destinados à identificação do caráter
benéfico (+), adverso (-) ou indefinido () e a valoração dos atributos do impacto considerado,
ou seja, magnitude, importância e duração, para os quais são atribuídos pesos de 1 a 3, conforme
especificado abaixo:
Caráter

Importância

(+) = Benéfico

3 = Significativa

() = Indefinido

2 = Moderada

(-) = Adverso

1 = Não Significativa

Magnitude

Duração

3 = Grande

3 = Longa

2 = Média

2 = Intermediária

1 = Pequena

1 = Curta

Na identificação dos impactos de caráter indefinido são utilizadas, ainda, as letras (P), (M) ou
(G) para designar a probabilidade de ocorrência destes impactos como pequena, média ou
grande.
Objetivando melhorar a visualização da dominância do caráter dos impactos na matriz, o
método adota a prática de colorir de verdes as células matriciais correspondentes a impactos
benéficos, de vermelho as correspondentes a impactos adversos e de amarelo as
correspondentes a impactos de caráter indefinido. As tonalidades forte, média e clara dessas
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cores indicam, respectivamente, a importância significativa, moderada ou não significativa do
impacto.
A avaliação do projeto é feita sob dois enfoques “com” e “sem” a adoção das medidas de
proteção ambiental (MPA’s) recomendadas. São feitas, ainda, análises setoriais, segundo os
meios físico, biótico e antrópico das áreas diretamente afetada e de influência direta e indireta
do empreendimento e de forma global considerando as duas áreas de influência como um todo.
A ponderação dos impactos, feita com base nos pesos apresentados anteriormente, adota o
emprego dos seguintes indicadores:


Peso do Impacto Ambiental (PIA) é a soma dos pesos dos atributos, tomada como
positiva (+) quando se tratar de impacto benéfico, negativa (-) quando se tratar de
impacto adverso, ou indefinida (±). Seu valor é calculado para cada célula matricial;



Peso de Benefícios (PB) é a soma de todos os pesos de impactos benéficos;



Peso de Adversidades (PA) é a soma de todos os pesos de impactos adversos;



Peso de Indefinições (PI) é a soma de todos os pesos de impactos indefinidos;



Peso Total dos Impactos (PTI) é a soma dos módulos dos pesos de benefícios, de
adversidades e de indefinições.

Após o cálculo dos indicadores, devem ser obtidos valores para os seguintes parâmetros de
avaliação:


Índice de Benefícios (IB) é o percentual de benefícios ponderados em relação ao peso
total dos impactos;



Índice de Adversidades (IA) é o percentual de adversidades ponderadas em relação ao
peso total dos impactos;



Índice de Indefinições (II) é o percentual de indefinições ponderadas em relação ao peso
total dos impactos.

Para o cálculo do índice de avaliação ponderal é utilizada a seguinte fórmula:

IAP 

IB
, onde :
IA  II

IB = Índice de Benefícios em valores percentuais;
IA = Índice de Adversidades em valores percentuais;
II = Índice de Indefinições em valores percentuais.
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Os valores determinados para o IAP permitem uma caracterização bastante sintética dos
empreendimentos analisados, ou seja:
IAP < 1 - Empreendimentos adversos e/ou mal definidos sob o ponto de vista ambiental;
IAP ≥ 1 - Empreendimentos benéficos e bem definidos sob o ponto de vista ambiental.
Ressalta-se que, quanto maior for o valor do IAP a partir da unidade, tanto mais benéfico e
melhor definido será o empreendimento.
9.2.

AVALIAÇÃO

PONDERAL

DOS

IMPACTOS

AMBIENTAIS

IDENTIFICADOS
A matriz de identificação e avaliação dos impactos ambientais concernentes ao Terminal
Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG é apresentada no Desenho 01/01
no Apêndice inserido no final deste relatório. Como pode-se perceber a partir da matriz, os
impactos foram lançados segundo as áreas diretamente afetada e de influência direta e indireta
do empreendimento, estando incluso na primeira a área diretamente afetada pelo
empreendimento e sua região circunvizinha. Foram apresentadas, como componentes do
projeto, as medidas mitigadoras e de controle ambiental e os programas de monitoramento
recomendados, que não constam originalmente do projeto, mas que foram incorporados para
fins de análise. A descrição detalhada dos impactos esperados durante a implantação e operação
do empreendimento pode ser visualizada no TOMO V – ANEXO IX - TERMO DE
REFERÊNCIA SEMACE Nº 107/2021-DICOP/GECON, sendo esta apresentada de forma

sintetizada nos itens a seguir.
As Tabela 147 eTabela 148 mostram os resultados obtidos nas análises setoriais desenvolvidas
com o projeto em sua versão original e com a incorporação das medidas de proteção ambiental
(MPA’s) preconizadas, respectivamente.
A avaliação do conjunto da Área Diretamente Afetada do empreendimento se mostra
desfavorável (IAP = 0,3744), sendo a situação revertida com a aplicação das MPA’s
recomendadas (IAP = 1,2727).
Os resultados obtidos para esta área demonstram que mesmo com os impactos adversos, a
implantação do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG na
retroárea do Porto do Pecém é viável. Isso se deve a ocorrência de fatores atenuantes como
localização numa área predominantemente industrial e com densidade demográfica
praticamente nula; volume pouco expressivo de supressão vegetal já que o empreendimento
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será assente sobre um campo de dunas móveis, que caracteriza-se por apresentar solos
desnudos, estando a cobertura vegetal restrita a arbustos esparsos e capeamentos
gramíneo/herbáceos, o que reduz os impactos sobre a flora e a fauna local; não requerimento
de desapropriações de terras, nem tampouco de paralisação de atividades produtivas, o que evita
a geração de desempregos. Não haverá, também, interferências com áreas indígenas, nem
tampouco com comunidades quilombolas. Além disso, embora o TUP NELOG esteja
posicionado relativamente próximo da área da Estação Ecológica do Pecém, não haverá
interferência direta das obras do empreendimento com esta UC.
Além disso, a utilização do sistema de correias transportadoras tubulares como mitigação dos
impactos, que seriam gerados caso se optasse pela transferência de granéis sólidos entre os
navios e o TUP NELOG através do uso de caminhões, decorrentes do aumento do fluxo de
veículos com congestionamentos e aumento dos riscos de acidentes de trânsito e da intensa
emissão de CO2 por veículos movidos a diesel, contribui sobremaneira para a redução dos
impactos adversos associados ao transporte de granéis sólidos.
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Tabela 147 - Análise Setorial do Projeto Original

Discriminação

Peso dos

Peso das

Peso das

Benefícios

Adversidades

Indefinições

Peso Total

Índice de

Índice de

Índice de

dos

Benefícios

Adversidades

Indefinições

Impactos

(%)

(%)

(%)

Índice de
Avaliação
Ponderal
(%)

Área Diretamente Afetada

161

285

145

591

27,24

48,22

24,54

0,3744

Meio Físico

117

193

57

367

31,88

52,59

15,53

0,4680

Meio Biótico

28

66

24

118

23,73

55,93

20,34

0,31111

Meio Socioeconômico

16

26

64

106

15,09

24,53

60,38

0,1777

327

201

157

685

47,74

29,34

22,92

0,9135

Meio Físico

58

55

26

139

41,72

39,57

18,71

0,7159

Meio Biótico

59

66

45

170

34,71

38,82

26,47

0,5316

Meio Socioeconômico

210

80

86

376

55,85

21,28

22,87

1,2650

Áreas de Influência Direta
e Indireta
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Tabela 148 - Análise Setorial do Projeto com a Incorporação das Medidas de Proteção Ambiental

Discriminação

Peso dos

Peso das

Peso das

Benefícios

Adversidades

Indefinições

Peso

Índice de

Índice de

Índice de

Total dos

Benefícios

Adversidades

Indefinições

Impactos

(%)

(%)

(%)

Índice de
Avaliação
Ponderal
(%)

Área Diretamente Afetada

555

285

151

991

56,00

28,76

15,24

1,2727

Meio Físico

286

193

57

536

53,36

36,01

10,63

1,1441

Meio Biótico

140

66

24

230

60,87

28,70

10,43

1,5556

Meio Socioeconômico

129

26

70

225

57,33

11,56

31,11

13436

769

201

157

1.127

68,23

17,84

13,93

2,1476

Meio Físico

158

55

26

239

66,11

23,01

10,88

1,9507

Meio Biótico

181

66

45

292

61,99

22,60

15,41

1,6309

Meio Socioeconômico

430

80

86

596

72,15

13,42

14,43

2,5907

Áreas de Influência Direta
e Indireta
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Com relação a análise dos impactos considerando apenas o projeto original, merece menção o
fato de que grande parte dos impactos adversos incidentes sobre a área diretamente afetada
apresentam-se como pouco significativos e com curto período de duração. Assim sendo, o baixo
valor apresentado pelo índice de avaliação ponderal pode ser atribuído à grande concentração
de impactos adversos durante a implantação das obras e à quase total ausência de impactos
benéficos, estes últimos tendo uma grande incidência sobre as áreas de influência direta e
indireta, principalmente sobre o meio antrópico.
Assim, observa-se uma grande concentração de impactos adversos, incidindo sobre os meios
físico e biótico da área diretamente afetada, cujos índices de avaliação ponderal são inferiores
à unidade (meio físico - IAP = 0,4680 e meio biótico - IAP = 0,3111). Já o meio antrópico desta
área, apresenta valor do IAP bastante inferior à unidade (IAP = 0,1777), o que pode ser atribuído
principalmente ao grande percentual de indefinições incidentes sobre o contingente obreiro
durante a etapa de implantação das obras e sobre os funcionários do TUP NELOG na fase de
operação do empreendimento dado os riscos de acidentes e do desenvolvimento de doenças
ocupacionais.
A incorporação das MPA’s ao projeto consegue reverter as adversidades incidentes,
apresentando o meio natural da área diretamente afetada valores do IAP de 1,1441 para o meio
físico e 1,5556 para o meio biótico. O meio antrópico apresenta uma melhoria significativa no
seu índice, passando a apresentar um IAP = 1,3436. Os valores encontrados demonstram que
incide sobre esta área uma carga relativamente alta de impactos adversos, mas que estes podem
ser revertidos com a adoção de medidas protetivas, fato que viabiliza a implantação e operação
do projeto.
Para as áreas de influência direta e indireta como um todo, o projeto original revela-se
desfavorável (IAP = 0,9135), com os impactos adversos incidentes sobre o meio natural não
sendo compensados pelos benefícios obtidos no meio antrópico. Com efeito, incide sobre os
meios físico e biótico a quase totalidade dos impactos adversos vinculados às áreas de
influência direta / indireta (meio físico - IAP = 0,7159 e meio biótico - IAP = 0,5316).
Em contrapartida esta área conta com uma elevada concentração de impactos benéficos
incidindo, principalmente, sobre o meio antrópico (IAP = 1,2650), o que permite uma
compensação entre os benefícios e adversidades aí incidentes. Em suma, no que se refere ao
meio antrópico da área de influência indireta o projeto original já se apresenta exequível antes
da adoção das MPA'S, após a incorporação destas medidas o valor do IAP eleva-se para 2,5907,
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demonstrando ser o empreendimento viável para este meio. Os meios físico e biótico, também,
sofrerão menor impacto com a incorporação das MPA’s, passando a apresentar valores do IAP
igual a 1,9507 e 1,6309, respectivamente.
A análise global do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG,
executada através da junção dos resultados obtidos para o conjunto das áreas diretamente
afetada e de influência direta e indireta, é apresentada na Tabela 149, segundo dois enfoques:
“com” e “sem” a adoção das medidas de proteção ambiental sugeridas. Foram efetuadas,
também, simulações considerando a conversão do peso de indefinições em peso de benefícios.
Em sua versão original, o empreendimento apresenta um IAP igual a 0,6192. A incorporação
das medidas de proteção ambiental recomendadas melhora consideravelmente este índice
elevando o seu valor para 1,6674. Desta forma, fica comprovado que o projeto em sua versão
original não contempla todas as ações necessárias à reparação dos impactos adversos causados
sobre o meio ambiente decorrentes de sua implantação e operação, os quais são suplantados
com a incorporação das MPA’s sugeridas.
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Tabela 149 - Avaliação Ponderal dos Impactos Ambientais (Análise Global)
Discriminação

Projeto original
Projeto original + medidas de
proteção ambiental

Peso Total

Índice de

Índice de

Índice de

Índice de

dos

Benefícios

Adversidades

Indefinições

Avaliação

Impactos

(%)

(%)

(%)

Ponderal (%)

302

1.276

38,24

38,09

23,67

0,6192

486

308

2.118

62,51

22,95

14,54

1.6674

1.478

486

154

2.118

62,51

22,95

7,27

2,3091

1.632

486

0

2.118

77,05

22,95

0,00

3,3573

Peso dos

Peso das

Peso das

Benefícios

Adversidades

Indefinições

488

486

1.324

Projeto original + medidas de
proteção ambiental + conversão
de 50% do peso de indefinições
em peso de benefícios
Projeto original + medidas de
proteção ambiental + conversão
de

100%

do

peso

de

indefinições

em

peso

de

benefícios
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Por outro lado, o percentual de indefinições apresentado pelo projeto (14,54%), pode ser
reduzido através da adoção das medidas mitigadoras recomendadas na tabela apresentada no
TOMO V – ANEXO IX - TERMO DE REFERÊNCIA SEMACE Nº 107/2021DICOP/GECON. Considerando a conversão de 50,0% do peso de indefinições, em acréscimos
ao peso dos benefícios, obtém-se uma melhora substancial, com o valor do IAP passando a
2,3091. Considerando uma conversão de 100,0% do peso de indefinições em peso de
benefícios, o empreendimento passará a ter um IAP igual a 3,3573. As indefinições não se
mostram relevantes, tendo em vista que o IAP do projeto original somente considerando as
medidas de proteção ambiental (sem considerar a reversão das indefinições) já é suficiente para
viabilizar o projeto.
De um modo geral observa-se que as adversidades e indefinições incidentes sobre a área
diretamente afetada do empreendimento são largamente compensadas pelos benefícios
contemplados pelas áreas de influência direta / indireta, desde que sejam adotadas as MPA’s
recomendadas.
Em suma, o projeto ora analisado contribuirá para a melhoria da logística do transporte e
armazenamento de cargas no Porto do Pecém e para a transformação deste num porto de
concentração com repercussões favoráveis sobre a dinamização da economia local e do próprio
Estado do Ceará, dado a atração de novos empreendimentos para instalação na área do CIPP.
Além disso, haverá redução nos custos operacionais de empresas que utilizam granéis sólidos,
em especial minério de ferro como insumo produtivo, decorrente da garantia do seu
fornecimento pela existência de estoque.
9.3 DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTIAS IDENTIFICADOS
9.3.1

Impactos sobre o Meio Físico

Por ocasião da implantação das obras do empreendimento os impactos adversos incidentes
sobre o meio abiótico decorrem, principalmente, da implantação do canteiro de obras e dos
elevados movimentos de terra (cortes, aterros e escavações de valas) requeridos na área do TUP
NELOG propriamente dito e nas faixas de domínio do seu sistema de correias transportadoras
e acessos rodoviário e ferroviário, aliado à grande movimentação de máquinas e veículos
pesados.
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Haverá emissão de material particulado e ruídos, prejudicando temporariamente a qualidade do
ar, os quais deverão ser minorados com a execução de umidificação dos trajetos de máquinas e
veículos e com a manutenção periódica dos veículos e maquinários alocados na obra, evitando
a emissão de fumaça preta. Dessa maneira, deverá ser implementado o monitoramento da
fumaça preta emitida pelos veículos e maquinários movidos a diesel com o uso da escala
Ringelmann, para a adoção das medidas cabíveis sempre que forem detectados níveis de fumaça
preta acima do padrão 2 definido na escala, conforme será detalhado no Plano de Controle da
Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos integrante do Programa de Controle Ambiental das
Obras.
Haverá, ainda, riscos elevados de solapamento de taludes das valas escavadas dado à textura
arenosa dos solos (Neossolos Quartzarênicos), requerendo o uso de escoramento contínuo de
valas. Especial atenção deve ser dispensada às áreas onde estão previstas as implantações do
tombador de caminhões, da descarga de vagões/moegas de recepção no terminal de grãos e do
virador de vagões no terminal de minério de ferro, dado aos grandes desníveis do terreno nestes
pontos durante as obras. É, também, esperado o desencadeamento de processos erosivos durante
o estabelecimento da quadra chuvosa, fazendo-se necessário o fechamento imediato das valas
escavadas logo após o assentamento das tubulações dos sistemas de abastecimento d’água, de
esgotamento sanitário e de combate a incêndio, bem como do trecho subterrâneo do sistema
elétrico, evitando assim o estabelecimento de processos erosivos. Faz-se, também, necessária a
rápida implementação do sistema de drenagem pluvial (provisório e definitivo) e da proteção
dos taludes dos aterros do TUP e dos sistemas viário e ferroviário.
Tendo em vista a ocorrência de afloramento do lençol freático por meio de áreas alagadas,
ocorrendo em geral em períodos mais chuvosos. Esta ocorrência na ADA, está associada às
lagoas interdunares e à drenagem superficial entre elas ocorrendo duas unidades nas cotas
altimétricas que variam de 5,0 m – 20,0 m e com declive plano, em sua predominância. Assim
sendo, as contribuições ao assoreamento dos referidos cursos d’água, bem como a turbidez das
suas águas serão pouco significativas, já que as obras que exigem movimentos de terra serão
implantadas preferencialmente durante o período de estiagem.
Como não haverá desmatamentos nas áreas previstas para implantação das obras, dado o
empreendimento estar locado predominantemente sobre área com solos desnudos e arbustos
esparsos, estando a vegetação de porte arbustivo existente vinculada a trechos ao longo dos
traçados das rodovias de acesso ao TUP e de interligação ao Terminal Portuário do Pecém, do
ramal ferroviário e da faixa de domínio do corredor logístico, pode-se afirmar que não haverá
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inicialmente decréscimos relevantes das taxas de infiltrações das águas pluviais e na recarga do
aquífero Dunas. Além disso, as condições climáticas da área do empreendimento e região
circunvizinha permanecerão praticamente inalteradas, não havendo elevações significativas na
temperatura do ar decorrentes de supressão vegetal.
No caso específico da implantação e operação do canteiro de obras, deve-se atentar ainda para
a necessidade de instalação de uma infraestrutura de esgotamento sanitário adequada na sua
área, visando evitar a poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. O projeto prevê
o uso de fossas sépticas, as quais devem ser localizadas distantes dos cursos d’água e guardando
uma distância adequada do nível do lençol freático. Outra opção que pode ser adotada como
infraestrutura de esgotamento sanitário nas instalações de apoio às frentes de obras é o uso de
banheiros químicos, devendo neste caso os efluentes coletados serem encaminhados para uma
das Estações de Tratamento de Esgotos da CAGECE ou local de destinação adequado, os quais
devem estar devidamente regularizados junto aos órgãos ambientais competentes.
Considerando o grande número de operários que trabalharão na implantação do
empreendimento, deverá ser produzida quantidade significativa de resíduos sólidos no canteiro
de obras e nas frentes de obras (entulho, papel/papelão, plásticos, sacos de cimento, madeira,
orgânico, EPI’s). Nas oficinas mecânicas, por sua vez, serão gerados resíduos sólidos
impregnados com óleos e graxas, enquanto que no ambulatório haverá geração de resíduos
contaminados por patógenos, em pequenas quantidades, frente ao número de trabalhadores
diretos.
Esses resíduos deverão ser adequadamente coletados, armazenados e conduzidos para um
destino correto do ponto de vista ambiental (incineração, reciclagem ou envio para o ASMOC
– Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia), de forma que sejam evitados os problemas
normalmente decorrentes de um manejo inadequado de resíduos sólidos: emissão de odores
fétidos, proliferação de vetores de doenças (baratas, moscas, ratos, etc.), além de poluição dos
solos e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e degradação da paisagem.
Durante a execução das operações de terraplenagem faz-se necessário a exploração de jazidas
de empréstimos, ressalta-se, todavia, que o projeto prevê a aquisição de materiais terrosos,
granulares e pétreos em jazidas e pedreiras comerciais, devidamente licenciadas e registradas
nos órgãos ambientais competentes, no caso o ANM e a SEMACE.
Por ocasião da implantação das obras do terminal de cargas e do sistema de correias
transportadoras, os movimentos de terra decorrentes da escavação das fundações das
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edificações (armazéns de carga, prédio da administração, bloco de utilidades e serviços,
guaritas, etc.), bem como dos pilares de sustentação dos sistemas de correias transportadoras,
aliado ao lançamento/compactação de reaterros e ao tráfego intenso de máquinas e veículos
pesados poderão provocar e emissão de material particulado e ruídos, além de pequenas
vibrações.
Haverá, também, emissão de ruídos e de fumos metálicos durante a montagem das estruturas
metálicas dos sistemas de correias transportadoras e do teto dos armazéns. Poderão ser gerados,
ainda, desencadeamentos de processos erosivos e riscos de solapamento de taludes, devido à
consistência pouco coesa do terreno (dunas), com consequente turbidez e assoreamento dos
cursos d’água periféricos só que numa escala relativamente reduzida, já que os movimentos de
terra serão em áreas pontuais.
A construção das edificações previstas, bem como a pavimentação da rodovia de acesso, da
rede viária interna e da área de estacionamento dos caminhões que farão as movimentações
internas dos produtos resultarão na impermeabilização do solo na área do TUP NELOG. Além
disso, o projeto prevê a impermeabilização dos pátios de armazenamento de cargas (minério de
ferro e contêineres/carga geral). Assim sendo, pode-se afirmar que haverá neste caso redução
das taxas de infiltração prejudicando a recarga do aquífero Dunas, dado a impermeabilização
de grandes extensões de área no terreno do TUP NELOG.
Pode-se afirmar, ainda, que a implantação do empreendimento proposto não terá repercussões
sobre a dinâmica costeira existente na área, dado o contexto em que se encontram inseridos os
campos de dunas móveis aí existentes. Com efeito, na região do Pecém os campos de dunas
móveis apresentam seus deslocamentos limitados pela presença de paleodunas e áreas
urbanizadas, além da região não contar com rede de drenagem natural de porte para carreamento
dos sedimentos para o mar, o que já torna atualmente a contribuição de sedimentos do sistema
dunar para o ambiente praial praticamente nula. Tal configuração, a priori, já predispõe a
elevação dos riscos de desencadeamento de erosão marinha na região, quer o empreendimento
proposto seja implantado ou não.
Segundo MAGINI et al. (2011), antes do advento da implantação do Terminal Portuário do
Pecém, a zona litorânea desta localidade já era afetada pela erosão marinha. Posteriormente,
com a implantação do porto passou a ocorrer uma maior atividade de sedimentação, com
consequente engorda da faixa de praia, dado a influência exercida pelas edificações portuárias
(ponte de acesso, píer, aterro hidráulico do TMUT e quebra-mar) na redução das forças dos
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fatores ambientais que modelam a costa (ondas, correntes e marés). Assim sendo, pode-se
afirmar que a implantação do empreendimento proposto não terá influência sobre a dinâmica
costeira da região, que atualmente é comandada exclusivamente pelo mar, não sendo esperada
a ocorrência de erosão marinha já que esta faixa do litoral se encontra protegida.
Na fase de operação do empreendimento, um dos impactos ambientais decorrentes da
transferência de granéis sólidos (minério de ferro, grãos agrícolas e fertilizantes) da plataforma
marítima (navios) para a área do TUP NELOG está associado a emissão de material particulado
e ruídos durante as operações de carga/descarga dos navios, de escoamento de granéis sólidos
pelos sistemas de correias (minério de ferro e grãos agrícolas) ou por carrossel de caminhões
(fertilizantes), durante as fases 1 e 2, até os pátios e armazéns do TUP, com riscos de poluição
dos solos e dos recursos hídricos periféricos pelo aporte de poeiras fugitivas, devendo-se essa
dispersão de particulados à ação dos ventos. Também poderão ser verificadas perdas de óleos
e graxas utilizados na manutenção dos transportadores de correias, sendo estas passíveis de
ocorrência ao longo de todo o traçado destes sistemas, com riscos de poluição dos solos e dos
recursos hídricos.
Ressalta-se, todavia, que o projeto proposto prevê a adoção do uso de correias do tipo tubular
em cerca de 67,49% dos traçados dos sistemas transportadores, praticamente eliminando a
emissão de material particulado nas operações de transferência, já que boa parte dos trechos
onde as correias são do tipo convencional estão inseridos em ambientes fechados ou contam
com cobertura, além de estarem, quase em sua totalidade, dentro do limite da área do terminal.
Com efeito, a emissão de material particulado pelos granéis sólidos apresenta-se relevante
apenas no trecho que os sistemas transportadores se desenvolvem sobre o píer (ambiente
marinho), onde ocorre o carregamento/descarregamento dos navios e nos trechos dentro da área
do TUP NELOG vinculados a saída do pátio de minério de ferro e a saída do armazém de grãos
agrícolas, pontos onde os sistemas de correias são do tipo convencional com cobertura.
Ressalta-se, todavia, que nestes trechos o projeto proposto prevê o tapamento lateral e cobertura
dos sistemas de correias para evitar a dispersão de material particulado pelo vento. Nas áreas
das torres de transferência, onde os transportadores de correias são convencionais, os sistemas
encontram-se posicionados dentro de um ambiente fechado e que está sujeito a normas rígidas
de manuseio e controle da produção de resíduos.
Ressalta-se, no entanto, que se faz mister o estabelecimento de um efetivo programa de
manutenção dos sistemas de correias transportadoras implantados, uma vez que a falta de
manutenção pode alterar os sistemas a ponto de gerar áreas de emissão de particulado, devido
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ao ressecamento do material da parte tubular do transportador, e ineficiência dos raspadores de
correia, reduzindo a eficiência do sistema.
Já o controle da emissão de material particulado nas operações de carregamento de granéis
sólidos através de carrossel de caminhões (grãos - na Fase 01 e fertilizantes nas duas fases
posteriores) prevê operações de carregamento de caminhões e vagões com fertilizantes ou grãos
em ambiente fechado na área do TUP NELOG através do uso de tulhas de carregamento dotadas
com trombas telescópicas, além do recobrimento dos caminhões com lonas.
No recebimento/descarga de grãos no terminal pelos modais rodoviário ou ferroviário é previsto
o uso de tombador de caminhões e de descarga de vagões/moegas de recepção, sendo estas
operações efetuadas em ambiente fechado. No recebimento/descarga de minério de ferro, por
sua vez, é feito o uso de virador de vagões dotado com sistema de aspersão de água para controle
da emissão de particulado, sendo a carga despejada em ambiente lateralmente fechado e
efetuado o seu posterior transporte para empilhamento no pátio de armazenamento através de
transportadores de correia e empilhadeiras. Já no recebimento/descarga de fertilizantes no
terminal é previsto o uso de descarga de vagões/moegas de recepção.
Durante as operações de carga/descarrega de navios (transferência dos granéis sólidos dos
navios para caminhões ou sistemas de correias transportadoras e vice-versa), além da emissão
de material particulado, haverá riscos de derrames acidentais de resíduos na área do píer. Assim
sendo, faz-se necessária a adoção de medidas mitigadoras envolvendo o controle da poluição
atmosférica no descarregador de navios, principalmente no caso do descarregamento de
fertilizantes, que adota o uso de guindastes tipo MHC (Mobile Harbour Crane) e de moega de
carregamento de caminhões, equipamentos mais vulneráveis a ação dos ventos. No
carregamento dos navios com grãos, este problema é sanado com a adoção do uso de carregador
de navios móvel do tipo Samson (Fase 01) ou de sistema de correias transportadoras com tripper
acoplado a carregador de navio do tipo travelling na Fase 02, os quais reduzem
significativamente a emissão de poeiras fugitivas. O carregamento de navios com minério de
ferro, também faz uso de sistema de correias transportadoras com tripper acoplado a carregador
de navio do tipo travelling.
Quanto aos riscos de queda de granéis sólidos no ambiente marinho durante as operações de
transferências de cargas entre navios e caminhões ou sistemas de correias transportadoras com
consequente contaminação da água e dos sedimentos, deverá ser adotado o uso de coletor
paliativo (lonas) nos descarregadores de navios e a execução da varrição mecanizada
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(supressores a vácuo) ou não da área do píer, de forma a diminuir os riscos de queda de material
no mar durante as operações de carga e descarga. Deverá ser efetuada, também, a varrição
periódica nas áreas de armazenamento e movimentação de granéis, evitando que estes resíduos
sejam carreados para os cursos d’água sem tratamento, podendo o material varrido ser
devolvido as pilhas de armazenamento no caso do minério de ferro e dos fertilizantes ou ser
reaproveitado como subproduto para fabricação de ração animal no caso dos grãos agrícolas.
Faz-se, ainda, mister a execução de monitoramento da qualidade das águas superficiais, em
especial da água do mar, já que os corpos hídricos que se desenvolvem próximos a área do
empreendimento apresentam caráter intermitente, apresentando vazões nulas durante a maior
parte do ano. No caso específico do mar, a importância do monitoramento da qualidade da água
decorre do fato de possíveis quedas de material, podendo apresentar alteração na qualidade da
água e impactos sobre a biota marinha. Assim sendo, deverá ser estabelecida uma parceria com
a CEARAPORTOS, que atualmente já implementa a execução de um programa de
monitoramento do ambiente marinho na área de influência do Terminal Portuário do Pecém.
Outro impacto adverso consiste na elevação dos níveis de ruído e vibrações emitidos pelos
sistemas de correias transportadoras, caso estes não sejam submetidos a rotinas periódicas de
manutenção, podendo gerar danos a saúde dos operários. Com efeito, o desgaste excessivo das
correntes e engrenagens provocando o desalinhamento do conjunto pode intensificar os ruídos,
enquanto a folga das correntes e o desgaste desigual entre estas e a engrenagem contribui para
intensificação da emissão de vibrações. Além da manutenção periódica do sistema
transportador, deve ser adotado o uso de EPI’s (abafadores de ruídos) pelos operários. Ressaltase que, não haverá riscos de aporte de ruídos a áreas urbanizadas já que estas encontram-se
posicionadas a cerca de 1,8km dos traçados dos sistemas de correias transportadoras.
Outra medida a ser adotada consiste na elaboração e execução de auditorias ambientais para
acompanhar o desempenho operacional dos sistemas transportadores e dos demais
equipamentos utilizados nas operações de carga/descarga, identificando não conformidades
ambientais, quando aplicável, definindo planos de ação e ratificando ações já implantadas.
O armazenamento do minério de ferro em pátios ao ar livre através da formação de pilhas é
outra atividade que contribui para a poluição do ar em função da dispersão de material
particulado durante a movimentação do produto. Haverá, ainda, risco de carreamento de
resíduos de minério de ferro para os corpos hídricos periféricos, bem como de poluição do solo
(colmatação/redução da permeabilidade) e das águas subterrâneas.
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O projeto proposto, todavia, preconiza o uso de mecanismos de redução das emissões
atmosféricas tais como a implantação de sistemas de aspersão de água nas áreas do pátio de
armazenamento para umidificação das pilhas e no virador de vagões para evitar o levante de
material particulado para atmosfera. Em casos extremos, poderão ser utilizados polímeros para
reduzir as emissões de material particulado. Esses polímeros tem a função de criar uma camada
compacta na superfície da pilha de minério, minimizando a ação do vento na dispersão de
material particulado.
Outras medidas que podem ser adotadas visando controlar ou minimizar a emissão de material
particulado são:


Suspender as operações de descarregamento e movimentação de minérios quando as
condições do tempo estiverem desfavoráveis, por exemplo, com ventos ou chuvas muito
fortes que podem potencializar a dispersão de poeiras no primeiro caso e gerar runoff
excessivo no segundo;



Minimizar a distância entre as faces de trabalho das pilhas e os caminhões/trens sendo
carregados para reduzir a área que deve ser limpa;



Realizar um acompanhamento logístico das pilhas de minério estocadas, de acordo com
as necessidades dos clientes, de modo a controlar a quantidade de material que fica
exposto às condições climáticas, evitando assim maiores formações de poeira e runoff.
Além disso, é importante, também, realizar inspeções constantes nas pilhas e
maquinários, garantindo assim a qualidade e eficiência da operação;



Umectar as vias de acesso aos pátios para evitar que o fluxo de veículos utilizados na
manutenção dos sistemas de correias transportadoras seja responsável pelo
arraste/levante de poeiras;



Varrição periódica (mecanizada ou não) das vias internas do TUP NELOG e das áreas
periféricas ao pátio de armazenamento de minério de ferro de forma a reduzir o aporte
excessivo de minério de ferro nas calhas do sistema de drenagem segregada reduzindo
os riscos de obstrução destas;



Lavagem de rodas dos caminhões de transporte de material do tipo granel sólido
(minério de ferro) sobre a via pública para reduzir a poeira e a formação de trilha. A
lavagem dos pneus deve ser realizada numa área restrita e com sistema de
reaproveitamento de água.
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Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos pelo Estudo de Dispersão Atmosférica elaborado
para este empreendimento (vide Tomo IV do Volume I do presente EIA/RIMA) demonstram
que as plumas de dispersão do material particulado gerado ficarão restritas a área do TUP
NELOG e seu entorno imediato, não atingindo os núcleos urbanos da região.
Além disso, o projeto prevê que os pátios de armazenamento de cargas (minério de ferro e
contêineres/carga geral) serão impermeabilizados e circundados por canaletas dos sistemas de
drenagem segregada para fins de coleta de água misturada com minério de ferro ou por
eventuais vazamentos de materiais poluentes da área do terminal de contêineres/cargas
perigosas e seu posterior encaminhamento para tanques de sedimentação ou sistema de
condicionamento. Assim sendo, pode-se afirmar que haverá redução das taxas de infiltração
prejudicando a recarga do aquífero Dunas, dado a impermeabilização do terreno na área do
TUP. Em contrapartida, na fase de operação do empreendimento serão reduzidos os riscos de
poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo aporte de água com algum tipo de
contaminação.
No sistema de drenagem segregado projetado para a área do terminal de minério de ferro a água
com sedimentos é encaminhada para duas estruturas localizadas dentro do próprio terminal,
sendo uma bacia de sedimentação e um reservatório para armazenamento da água tratada, que
poderá ser reutilizada na aspersão das pilhas, na lavagem de equipamentos e veículos ou como
reserva para incêndio. As bacias de sedimentação deverão ser alvo de limpeza periódica a cada
3 a 4 meses ou sempre que a vistoria diária a ser realizado por funcionário, indicar limite de
acúmulo de sedimentos. Tais sedimentos depositados no fundo destas bacias serão removidos
com o auxílio de máquinas (bob-cat) e encaminhados para um leito de secagem. Depois de seco
o material deverá ser reaproveitado e encaminhado novamente para as pilhas de minério de
ferro no pátio de armazenamento.
Além do desvio de águas pluviais em torno das pilhas para as canaletas de drenagem e da
impermeabilização do pátio de armazenamento de minério de ferro, deverão ser adotadas
medidas como:


Efetuar a inspeção de áreas de armazenamento após chuvas, para observar a migração
de escoamento ou de águas pluviais e programar medidas preventivas, quando
necessário;



Limpeza periódica das canaletas com sedimentos com utilização de pás ou máquinas
como bob-cat. Esses sedimentos serão novamente encaminhados às pilhas.
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As áreas dos terminais de fertilizantes e de armazenamento de contêineres/cargas perigosas,
também, serão dotadas de sistemas de drenagem segregada, sendo essa drenagem coletada e
encaminhada para tratamento em tanques de condicionamento. Somente após análise esse
recurso poderá ser encaminhado para reuso ou lançado no corpo receptor, (riacho intermitente
sem denominação que se desenvolve próximo à área do empreendimento) ou drenada
naturalmente para o terreno do entorno. A drenagem segregada da área do terminal de grãos,
por sua vez, será conduzida para tanque de sedimentação, sendo posteriormente encaminhada
para reuso, enquanto que os resíduos resultantes serão direcionados para leitos de secagem e
subsequentemente destinados para o Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia –
ASMOC.
O projeto proposto prevê, ainda, a implantação de sistemas de drenagem segregada das áreas
das oficinas mecânicas, sendo os efluentes coletados encaminhados para caixas separadoras de
água e óleo (Sistemas SAO). Neste caso o efluente pluvial captado é encaminhado para uma
caixa de passagem interligada à uma caixa de válvula, sendo a partir desta encaminhada para o
sistema pluvial limpo, caso não haja registros de vazamentos ou indícios de presença de óleo.
Havendo indícios, esse efluente será encaminhado para o Sistema SAO para tratamento,
possibilitando que este possa ser descarregado na rede de drenagem pluvial, sem causar a
contaminação das águas superficiais e subterrâneas.
Os resíduos oleosos e a borra de fundo dos Sistemas SAO serão encaminhados para caixas de
acumulo para coleta periódico por empresa especializada, sendo destinados posteriormente para
a reciclagem em empresas de rerrefino de óleo ou para coprocessamento/incineração,
respectivamente. O efluente final dos sistemas SAO deve ser submetido inspeção antes do seu
lançamento.
O sistema de drenagem pluvial a ser implantado, por sua vez, garante não só a integridade do
próprio empreendimento, como também reduz a ação dos agentes erosivos e os riscos de
instabilidade de taludes, evitando o assoreamento/turbidez dos cursos d'água periféricos. Evita,
também, a elevação do lençol freático nas áreas mais rebaixadas do terreno durante o período
chuvoso, além de garantir a proteção da área do TUP NELOG, da contribuição de águas pluviais
provenientes da rodovia de acesso, do ramal ferroviário e da faixa de domínio dos sistemas de
correias transportadoras, além de evitar erosões superficiais causadas pela água das chuvas.
Quanto aos riscos de poluição dos solos e dos recursos hídricos decorrentes de vazamentos de
produtos perigosos na área do pátio de contêineres (cargas perigosas), além da implantação do
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sistema de drenagem segregada, é obrigatório o cumprimento das normas preconizadas na
Resolução ANTAQ no 2.239/2011, que trata do estabelecimento de procedimentos para
operações com produtos perigosos quando em trânsito por instalações portuárias situadas
dentro ou fora da área do porto organizado. Dentre as medidas recomendadas nesta norma
figuram, de acordo com o tipo de produto: a restrição do acesso a área operacional e
circunvizinha somente aos funcionários envolvidos nas operações de transporte e manuseio
deste tipo de carga; obediência as normas de segregação destas substâncias constantes no IMDG
Code – Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; adoção de medidas de
proteção contra incêndios e explosões no local de operação, incluindo proibição de fumar e o
controle de qualquer fonte de ignição ou de calor; adoção de medidas que impeçam o contato
da água com substâncias sujeitas a combustão espontânea, dentre outras.
Além disso, devem ser previstos equipamentos para controle e contenção de vazamentos (areia,
turfa, mantas absorventes, vermiculita, etc.), de acordo com as fichas de emergência dos
produtos armazenados. O referido pátio deve dispor, ainda, de conjuntos adequados de EPC e
EPI, para o caso de avarias ou na movimentação de granéis da Classe 6 (substâncias tóxicas e
infectantes).
No caso específico do armazenamento e movimentação de granéis sólidos alimentícios devese atentar, ainda, para os riscos elevados de atração de fauna sinantrópica nociva (roedores,
pombos, insetos, etc.), em virtude da disponibilidade de alimento no caso de grãos agrícolas
(soja, milho, etc.) e material orgânico (frutas, legumes, carnes, etc.).
Assim sendo, faz-se necessária a implementação de um Programa de Controle e Manejo
Integrado da Fauna Sinantrópica Nociva, conforme será apresentado no Capítulo 10 deste
relatório, voltado para o controle e prevenção contra a entrada, alojamento e proliferação de
espécies da fauna enquadradas nesta categoria, onde devem ser previstas as medidas corretivas
e preventivas a serem implementadas, em conjunto com ações de controle químico. Ressaltase que, o projeto proposto contará com modernos equipamentos e instalações para manuseio,
transporte e armazenamento de grãos que evitam o acesso e abrigo de fauna (ex.:
transportadores fechados, portalinos, etc.), o que já contribui para redução deste tipo de
problema.
Outro impacto potencialmente passível de acontecer na área do TUP, consiste nos riscos de
ocorrência de incêndios, dado a geração de atmosferas explosivas nas áreas dos armazéns e nos
sistemas de correias transportadoras decorrentes do acúmulo de grande quantidade de partículas
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de pó, bastando apenas o contato com uma fonte de ignição (centelha, falha elétrica, falhas em
rolamentos, superfícies metálicas quentes, etc.) produzidas por equipamentos elétricos. No
pátio de armazenamento de contêineres refrigerados os riscos de incêndios encontram-se, em
geral, associados a falhas nas instalações elétricas, enquanto que no pátio de contêineres/cargas
perigosas estes podem ser decorrentes de reações químicas dos produtos aí estocados.
Ressalta-se que, em casos de ocorrência de explosões/incêndios de grandes proporções haverá
poluição do ar, com possível aporte de fumaça tóxica que poderá atingir áreas urbanizadas
situadas no entorno do empreendimento (1,8 km), principalmente em casos de incêndios nos
terminais de fertilizantes e de contêineres/cargas perigosas. Além disso, poderá haver poluição
dos solos, dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e do ambiente marinho, dado a
grande quantidade de águas residuais gerada pela operação de combate ao incêndio.
Além disso, o sistema de detecção e combate a incêndios a ser implantado na área do
empreendimento tem seu suprimento hídrico centrado no uso de água do mar, não resultando
em rebaixamentos nos níveis da Lagoa do Pecém (exutório da água subterrânea do aquífero
Dunas). O referido sistema permitirá, ainda, que as medidas de combate sejam adotadas com
brevidade, evitando que o incêndio tome grandes proporções, minimizando os impactos que tal
evento poderia causar na alteração da qualidade do ar. Evitará, ainda, que sejam requeridos
grandes volumes de água potável no seu combate frente ao cenário enfrentado pela região
quanto à escassez hídrica.
A operação do sistema de abastecimento d’água implantado resultará num aumento da demanda
por água potável numa região ainda não atendida pela CAGECE. O projeto prevê o
abastecimento da área do empreendimento através de uma adutora de água tratada derivada do
atual sistema que supre o Terminal Portuário do Pecém, garantindo assim o suprimento de água
potável para o TUP NELOG. Ressalta-se, todavia, que não são esperados rebaixamentos
significativos do lençol freático com o incremento das vazões a serem captadas na Lagoa do
Pecém para o abastecimento da área do empreendimento, já tendo o aumento destas demandas
sido contempladas nos estudos hidrogeológicos desenvolvidos no âmbito do projeto do sistema
de abastecimento d’água.
Todavia o fornecimento de uma vazão regularizada para o suprimento da demanda humana
implica em incrementos na poluição hídrica associados ao lançamento de efluentes sanitários
in natura a céu aberto ou a sua canalização para os cursos d’água, o que foi contornado com a
implantação no âmbito do projeto ora analisado de um sistema de esgotamento sanitário para
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atendimento da área do TUP NELOG, conforme já detalhado no capítulo de Caracterização do
Empreendimento.
O principal aspecto negativo decorrente da implantação e operação de sistemas de esgotamento
sanitário consiste no fato da rede coletora concentrar a incidência da carga poluidora num único
ponto. Desta forma, caso não seja adotado um tratamento dos efluentes sanitários, poderá vir a
ocorrer deterioração do corpo receptor comprometendo seus usos preponderantes. No caso
específico do projeto ora em pauta, os efluentes coletados após tratamento numa ETE compacta,
centrada no uso de reatores anaeróbicos e filtros aeróbios, receberão policloreto de alumínio
para ativar o processo de coagulação, floculação e filtração de forma a remover micropartículas
em suspensão na água, e cloro, permitindo o seu reuso na irrigação de áreas verdes, lavagem de
pátios e nas descargas das bacias sanitárias, processo semelhante ao adotado na área do
Terminal Portuário do Pecém.
Assim sendo, os riscos de poluição dos recursos hídricos pelo sistema de esgotamento sanitário
implantado na área do TUP encontram-se restritos aos riscos de vazamentos na rede coletora e
de extravasamentos de esgotos brutos decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica
nas estações elevatórias. Como medida de segurança o projeto prevê a manutenção periódica
do sistema de esgotamento sanitário implantado e a adoção do uso de gerador a diesel nas
estações elevatórias, os quais devem ser alvo de revisão periódica. Quanto à locação das
estações elevatórias em relação a áreas edificadas do TUP NELOG, estas deverão ser
posicionadas afastadas das edificações, no sentido contrário aos ventos dominantes, não sendo
esperados conflitos decorrentes de possível exalação de odores fétidos. Todavia recomenda-se
a remoção do material retido pela grade com a maior frequência possível (2 a 4 vezes/dia) para
evitar o desprendimento de maus odores. O material removido deverá ser destinado ao Aterro
Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC.
O tráfego de veículos automotores nas rodovias de acesso a área do empreendimento e de
interligação deste ao Terminal Portuário do Pecém resultará num pequeno aumento nos níveis
de ruídos na área, todavia é praticamente nula a possibilidade de ocorrência de
congestionamentos de tráfego, um dos principais fatores de geração de ruídos, conforme será
explicado adiante. Quanto à poluição do ar por gases produzidos pelos veículos automotores,
os percursos das vias projetadas se desenvolvem predominantemente por terrenos suave
ondulados, praticamente não contando com edificações em suas margens, o que aliado aos
fortes ventos incidentes na região facilita a rápida dispersão dos poluentes.
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Ademais, a via não conta com intersecções, garantindo um fluxo de tráfego livre de
congestionamentos, com os veículos se deslocando de forma uniforme, sem acelerações e
desacelerações sucessivas, o que reduz substancialmente a emissão de gases poluentes.
Além disso, o projeto proposto para o TUP NELOG prevê a implementação de duas estratégias
básicas para a logística do transporte de cargas, contribuindo sobremaneira para a redução dos
congestionamentos de tráfego e da consequente emissão de poluentes. A primeira voltada para
os veículos integrantes da frota que irão participar do carrossel de caminhões utilizado no
escoamento das cargas de grãos e fertilizantes entre o terminal e o píer, a qual preconiza a
implantação de pátio de estacionamento fora da área do terminal por parte de fornecedor a ser
contratado pela NELOG, de onde partirão os veículos sempre que devidamente acionados. A
outra estratégia, voltada para a logística das operações de carga/descarga de caminhões
oriundos de outras regiões, que demandam as instalações do TUP NELOG, preconiza a
implantação da obrigatoriedade de agendamento prévio dos caminhões para liberação de
entrada no terminal, tendo como base programação elaborada pela NELOG, por meio de uma
central de controle operacional (CCO), considerando a capacidade de estocagem do terminal e
a movimentação dos navios de carga, de modo a sincronizar a chegada e saída dos caminhões
e navios. Prevê, ainda, o escalonamento dos horários de chegada e saída dos caminhões, de
modo a evitar a intensificação do tráfego de veículos nas imediações do terminal, num curto
espaço de tempo. Tais iniciativas, deverão anular a possibilidade de ocorrência de
congestionamentos.
Merece aqui ressalva, um impacto benéfico associado ao transporte de granéis sólidos (minério
de ferro e grãos) realizado por meio de sistemas de correias transportadoras, que é a redução
significativa da emissão de CO2, além de minimizar as emissões de material particulado
proveniente da movimentação de minério de ferro e grãos quando comparado com o transporte
destes produtos por caminhões. A intensificação destes impactos associada ao transporte de
graneis sólidos através de caminhões, deve-se à necessidade de uma grande quantidade de
veículos deste tipo (módulo diesel) para suprir a demanda de transporte de minério de ferro e
grãos, o que aumentaria a emissão de CO2 e consequente contribuição com as mudanças
climáticas, além do aumento da probabilidade de congestionamentos nas rodovias de acesso ao
Terminal Portuário do Pecém, podendo inclusive aumentar a probabilidade de ocorrência de
acidentes de trânsito.
É importante ressaltar que a grande maioria dos impactos ambientais decorrentes da
implantação e operação do projeto ora em análise podem ser minorados através da adoção de
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medidas mitigadoras e de controle ambiental. Dentre as medidas de proteção ambiental
recomendadas que exercem influências positivas sobre o meio físico estão o gerenciamento
ambiental da implantação das obras; a recuperação de áreas de bota-foras e do canteiro de obras
(desde que não esteja previsto o aproveitamento de suas instalações na fase de operação do
empreendimento); os monitoramentos da qualidade dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, bem como da água do mar; a manutenção periódica da infraestrutura implantada,
o Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão, entre outros descritos nos Capítulos 10 e
11 do presente relatório.
O gerenciamento ambiental da implantação das obras, prevê além do controle da qualidade das
obras de engenharia, o acompanhamento da implementação das medidas mitigadoras propostas
no âmbito dos estudos ambientais. Para tanto, deverá ser elaborado um plano de gerenciamento
ambiental das obras, sendo exigido que a Empreiteira e a Empresa Supervisora contem com
colaboradores especialistas em meio ambiente em seus quadros técnicos. Tal medida garantirá
a eficiência da implementação das medidas mitigadoras recomendadas, minimizando os
impactos sobre a qualidade do ar, dos solos e dos recursos hídricos locais.
A reconstituição paisagística das áreas degradadas durante execução das obras (todas as
atividades deverão ocorrer dentro da Área Diretamente Afetada - ADA) e das áreas do canteiro
de obras e dos bota-foras reduzirá a erosão e os riscos de instabilidade de taludes, bem como o
carreamento de sedimentos para os cursos d’água com seu consequente assoreamento e
turbidez. Haverá ainda aumento da taxa de infiltração das águas pluviais, beneficiando a recarga
dos aquíferos.
Os monitoramentos dos componentes físicos, visando a adoção de medidas corretivas, caso se
faça necessário, garantirá a preservação da qualidade dos recursos hídricos da região, em
especial do ecossistema marinho.
Já a manutenção da infraestrutura implantada evitará que o desgaste do sistema de correias
transportadoras e demais infraestruturas integrantes do sistema de transferência e
armazenamento de granéis sólidos e contêineres/carga geral da área do TUP NELOG venham
causar a ocorrência de possíveis aportes de poeiras fugitivas a áreas urbanizadas ou vias de
acesso. Além disso, uma rotina de limpeza geral e organização da área também contribuirá
significativamente para evitar a emissão de material particulado ou carreamento de sedimentos
de minério de ferro, fertilizantes ou outras substancias a corpos hídricos (mesmo que
intermitentes) que possam servir de corpo receptor ao sistema de drenagem do TUP NELOG.
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O Plano de Emergência Individual - PEI, por sua vez, norteará o empreendedor sobre os
procedimentos de resposta que devem ser adotados durante um incidente de poluição por
substancias perigosas no mar e em cursos d’água, reduzindo os danos a qualidade destes
recursos hídricos, bem como aos ecossistemas costeiros aí presentes (ambiente marinho, praias,
estuários). Já o Plano de Detecção e Combate a Incêndios evitará que estes tomem grandes
proporções, reduzindo os níveis de poluição da qualidade do ar, do solo e dos recursos hídricos.
9.3.2

Impactos sobre o Meio Biótico

A primeira questão a ser analisada no caso dos impactos decorrentes da implantação do Projeto
do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG sobre o meio
biótico encontra-se relacionada a localização deste empreendimento sobre um campo de dunas
móveis, ambiente que até pouco tempo atrás possuía regulamentação expressa na Resolução
CONAMA no 303/2002, que regulamentou o Art. 2º da Lei n o 4.771/1965, como área de
preservação permanente, estando legalmente protegido. Com efeito, de acordo com Araújo
(2002), o regime de proteção das APP’s é bastante rígido, sendo a regra a da intocabilidade,
admitido excepcionalmente o uso e ocupação do solo apenas nos casos de utilidade pública ou
interesse social legalmente previstos na Resolução CONAMA n o 369/2006.
Todavia, com o advento da promulgação da Lei n o 12.651/2012, que institui o Novo Código
Florestal, foi revogada tacitamente a Resolução CONAMA n o 303/2002, já que a norma que
serviu de parâmetro para sua criação não mais vigora no ordenamento jurídico, sendo, por
conseguinte retirada as dunas móveis da relação de APP’s.
Apesar de não estarem mais legalmente protegidas, é inegável a importância da preservação
das dunas móveis dado a sua contribuição para o controle e regulação do balanço sedimentar
de todo o ambiente costeiro, bem como para a recarga dos aquíferos e a manutenção dos valores
paisagísticos locais. No caso específico do empreendimento ora em análise, a sua localização
na área retroportuária do Porto do Pecém, é imprescindível para viabilizar a logística de
transporte de cargas deste terminal, capacitando-o para se transformar num porto de
concentração. Tal posicionamento encontra-se inclusive respaldado no zoneamento de uso e
ocupação do solo do Plano Diretor de Caucaia, que destina esta região para a atividade
industrial e portuária, viabilizando a instalação do referido terminal nesta área. Dentro deste
contexto, o empreendimento proposto enquadra-se como área de utilidade pública, sendo sua
implantação factível mesmo se considerarmos dunas móveis como APP.
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Além disso, o campo de dunas móveis sobre o qual o empreendimento proposto encontra-se
situado, dado ao seu posicionamento geográfico em relação as paleodunas e áreas urbanizadas
existentes na região, apresenta atualmente suas funções na dinâmica costeira local praticamente
anuladas.
Quanto aos impactos incidentes sobre o meio biótico durante a implantação das obras do TUP,
os danos decorrentes das operações de desmatamento/limpeza do terreno não serão expressivos
já que a área do empreendimento, situada num campo de dunas móveis, apresenta-se composta
predominantemente por solos expostos e raros arbustos. Apenas trechos ao longo dos traçados
das rodovias de acesso ao TUP e interligação ao Terminal Portuário do Pecém, do ramal
ferroviário e da faixa de domínio do corredor logístico e pequeno trecho na porção sudoeste da
área com ocorrência de vegetação de porte arbustivo conforme apresentado no capítulo de
diagnóstico da flora local.
Quanto à fauna das áreas das obras do TUP, dado as condições de baixa produtividade de
biomassa vegetal, altas taxas de salinidade, baixas taxas de umidade e instabilidade térmica
apresentadas por campos de dunas móveis, sua fauna apresenta-se pouco diversificada, com
poucos animais presentes em função da dificuldade de adaptação a este habitat. Algumas
espécies de pássaros costeiros e répteis visitam ocasionalmente estas áreas. Pode-se afirmar,
que a falta de um suporte alimentar faz com que a fauna da região exclua estas áreas de seus
habitats preferenciais, sendo atraída para as paleodunas existentes na área lindeira, locais onde
a vegetação apresenta-se farta. As paleodunas são integrantes das áreas das unidades de
conservação presentes no território do CIPP (Estação Ecológica do Pecém), localizada ao lado
da área do empreendimento, e a APA do Pecém localizada a cerca de 2,0 km de distância.
No que concerne à fauna aquática, a área do empreendimento afloramento do lençol freático
por meio de áreas alagadas, denominadas lagoas interdunares ocorrendo duas unidades nas
cotas altimétricas que variam de 5,0 m – 20,0 m e com declive plano, em sua predominância.
Recomenda-se que as operações de supressão vegetal necessárias durante a fase de implantação
das obras sejam efetuadas de modo gradual pela empreiteira, sendo efetivadas à medida que
estas forem sendo requeridas para a execução das obras, de modo a evitar o desencadeamento
de processos erosivos, com consequente aporte de sedimentos aos cursos d’água periféricos,
resultando em perturbação dos hábitos da fauna aquática. Deverão, ainda, ficarem restritas ao
limite das áreas das obras, evitando-se desmatar mais do que o necessário. Além disso, antes
da execução das operações de supressão vegetal deverá ser efetuada uma varredura na área das
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obras pela equipe de biólogos engajada na execução desta atividade visando o manejo de
espécies da fauna que porventura estejam visitando a área do empreendimento em busca de
alimento.
Como a área do empreendimento encontra-se posicionada vizinha a área da Estação Ecológica
do Pecém, embora não haja riscos de ocorrência de danos a cobertura vegetal desta unidade de
conservação pelas operações de desmatamento/limpeza do terreno, o empreendedor deverá
alertar o contingente obreiro sobre a proibição da caça e pesca de espécies nativas.
O empreendedor deverá, ainda, entrar em contato com a SEMA, órgão administrador desta
unidade de conservação, para definição das medidas a serem adotadas durante a implantação
das obras. Além disso, a referida UC, bem como a APA do Pecém, deverão ser contempladas
com parte dos recursos advindos da compensação ambiental exigida pelo órgão ambiental
competente, em atendimento a legislação ambiental vigente.
A fauna da região onde se desenvolve o traçado das rodovias de acesso e de interligação, do
ramal ferroviário e do corredor logístico encontra-se composta basicamente por pequenos
mamíferos, aves, répteis e invertebrados não se apresentando muito rica em espécies e seu grau
de endemismo pode ser considerado baixo, com a quase totalidade das espécies endêmicas aí
existentes ocorrendo também em outras áreas litorâneas da Região Nordeste.
A fauna expulsa das áreas do projeto alvo das operações de limpeza do terreno migrará para a
região periférica, neste caso para a Estação Ecológica do Pecém, todavia dado a sua baixa
biodiversidade e pequena densidade numérica não é esperado estabelecimento de competição
com a fauna ali existente em termos territoriais e alimentares. Haverá êxodo de animais
peçonhentos e a turbidez gerada pelo carreamento de sólidos para o leito dos cursos d'água
periféricos poderá perturbar os hábitos da fauna aquática. Estes impactos não são significativos,
tendo em vista que a área alvo de supressão da vegetação é pouco expressiva e em função dos
corpos d’água estarem distantes da Área Diretamente Afetada.
Ressalta-se, ainda, que a grande movimentação de máquinas e veículos pesados resultará na
emissão de ruídos e vibrações podendo perturbar os hábitos da fauna, e inclusive causar o seu
afugentamento para áreas mais afastadas.
Com o início da operação do empreendimento ora em análise, haverá emissão de material
particulado associado à movimentação dos granéis sólidos transportados com riscos de queda
de produtos no mar durante o carregamento e descarregamento de navios, bem como durante o
deslocamento pelos trechos em que os sistemas transportadores se desenvolvem sobre o píer
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em decorrência da ação do vento e da própria trepidação da correia. Ressalta-se, todavia, que, nos
trechos minoritários onde a correia será do tipo convencional definidas em função de questões
técnicas, o projeto proposto prevê o tapamento lateral e cobertura dos sistemas de correias e o
uso de aspersão para evitar a dispersão de material particulado pelo vento.
Dentre os impactos incidentes sobre a biota marinha decorrentes de queda de produtos como o
minério de ferro, pode-se citar os impactos sobre comunidades bentônicas por finos. Neste
impacto, a presença de sólidos em suspensão atinge vários elementos da cadeia alimentar,
podendo resultar no empobrecimento da população de peixes e na rarefação de certas espécies.
Além disso, quando se considera o aporte concentrado de minério de ferro ou de fertilizantes
na área de carregamento e descarregamento dos navios, há a possibilidade de dispersão destes
elementos e incorporação dos mesmos à biota. A liberação de substâncias, principalmente no
ambiente aquático pode causar efeitos tóxicos aos organismos e gerar o acúmulo dos compostos
nos indivíduos, principalmente os que se encontram no topo da cadeia alimentar, gerando o
fenômeno conhecido como bioacumulação através da cadeia alimentar. Neste, vários
componentes do plâncton ingerem pequenas partículas e os transferem para seus predadores, e
assim por diante, até os níveis tróficos mais elevados da cadeia alimentar. Na fauna piscícola,
esta questão assume grande importância tanto em termos socioeconômicos como sanitários,
dada a utilização do pescado na dieta humana. Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira
artesanal desenvolvida na região do Pecém é praticada em alto mar, sendo observado nas áreas
costeiras apenas a prática da pesca esportiva.
Assim sendo, faz-se mister a adoção de medidas mitigadoras tais como implantação de bicos
aspersores para o controle da poluição atmosférica, instalação de coletor paliativo (lonas) e
varrição mecanizada ou não da área do píer, de forma a diminuir a queda de material no mar
durante as operações de carga e descarga. Além disso, deverão ser executados o monitoramento
da biota aquática e inspeções diárias para acompanhamento do desempenho ambiental dos
carregadores e descarregadores de navios e dos sistemas transportadores convencionais
existentes na área do píer, bem como a adoção de medidas corretivas sempre que estas se
fizerem necessárias.
No caso específico dos cursos d’água periféricos a área do TUP, os riscos de poluição destes
pelo aporte de efluentes provenientes da operação de minério de ferro, de fertilizantes e/ou
outras substâncias poluentes oriundas dos pátios de armazenamento ou do terminal de
contêineres/cargas perigosas apresenta-se pouco significativa já que o projeto proposto prevê a
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

75

dotação destas áreas com sistemas de drenagem segregados com as respectivos tratamentos,
sendo a água coletada encaminhada para tanques de sedimentação ou de acondicionamento.
Assim sendo, caso seja mantido um eficiente programa de manutenção dos sistemas de
drenagem confinada implantados este impacto será devidamente controlado.
Embora a implantação do TUP NELOG ora em análise não afete diretamente as áreas das
unidades de conservação presentes no território do CIPP, as quais encontram-se posicionadas
fora da ADA, dado a proximidade do empreendimento com a área da Estação Ecológica do
Pecém teme-se pela ocorrência de impactos indiretos provenientes da operação do
empreendimento sobre esta UC, decorrentes principalmente do aporte de material particulado
carreado pelos ventos das áreas do pátio de armazenamento, dos trechos em que os sistemas
transportadores são do tipo convencional e do virador de vagões.
A área desta UC seria impactada caso ocorresse dispersão excessiva de material particulado
podendo ocorrer a morte de tecidos vegetais, e impactos relacionados ao processo reprodutivo
da planta. Estes danos seriam gerados principalmente pela deposição do particulado sobre os
tecidos vegetais ocasionando a redução da penetração da luz, com consequente redução da
capacidade fotossintética. A fauna, por sua vez, seria afetada pelos danos causados ao seu
habitat.
Ressalta-se, todavia, que as medidas mitigadoras adotadas pelo projeto proposto para redução
das emissões de material particulado (aspersão de água, uso de supressores de pó, varrição,
utilização de correia tubular, tamponamento superior e lateral nos trechos de correia
convencional, galpões fechados para movimentação de fertilizantes, etc.) apresentam uma
eficiência de controle variando de 90,0 a 95,0%. Além disso, o Estudo de Dispersão
Atmosférica efetuado revela que as plumas de material particulado (Partículas Totais em
Suspensão - PTS e Partículas Totais Inaláveis - PTI) apresentam pequenas dimensões, ficando
contidas dentro da área do TUP, praticamente não atingindo o território desta unidade de
conservação (Figura 343 e Figura 344), além do atendimento aos parâmetros exigidos pela
legislação vigente (Resolução CONAMA no 03/1990).
Com relação ao aumento dos níveis sonoros na área de influência do empreendimento,
decorrentes da operação dos sistemas transportadores e da grande movimentação de
equipamentos e veículos pesados, estes podem resultar em perturbação dos hábitos da fauna
nativa, podendo interferir na comunicação sonora de algumas espécies, condição essencial para
várias atividades, como a integração social, a delimitação de territórios ou a reprodução.
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Figura 343 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTI - 24 horas
Fonte: EMAB, 2021.

Figura 344 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTI – Anual
Fonte: EMAB, 2021.

Assim sendo, é recomendável a adoção de medidas visando a redução dos níveis de ruídos
gerados, tais como a manutenção periódica dos sistemas transportadores e demais
equipamentos utilizados na área do TUP.
Quanto às medidas de proteção ambiental preconizadas, o gerenciamento ambiental das obras
garantirá a execução efetiva das medidas recomendadas para a proteção do bioma durante a
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implantação das obras do empreendimento, conforme medidas a serem apresentadas no
Capítulo 10 (Programas Ambientais). Além disso, a não execução de desmatamentos em larga
escala na área das obras (operações de desmatamento restritas à área do empreendimento e ao
off set da faixa de domínio de trechos das rodovias, do ramal ferroviário e do corredor logístico)
reduz os danos incidentes sobre o patrimônio genético da flora e os habitats da fauna, reduzindo
a intensidade dos impactos sobre o bioma.
A recuperação das áreas degradadas pela implantação do canteiro de obras e pelos bota-foras
reconstituirá os habitats da fauna terrestre e da ornitofauna, além de reduzir os níveis de erosão
e consequentemente o assoreamento e turbidez dos corpos d'água periféricos, beneficiando o
bioma aquático.
Já na fase de operação do empreendimento os impactos ao meio biótico serão controlados pela
implementação dos programas de manutenção da infraestrutura implantada, de monitoramentos
da qualidade do ar e dos recursos hídricos superficiais, inclusive da água do mar, bem como da
própria fauna, os quais permitem a adoção de medidas corretivas caso estas se façam
necessárias, mitigando os impactos adversos sobre o meio biótico, conforme será detalhado nos
Capítulos 10 e 11 do presente relatório.
9.3.3

Impactos sobre o Meio Antrópico

Durante a execução da pesquisa de campo, houve a difusão da notícia de que poderia ser
implantado o Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, (TUP NELOG) na área
do CIPP, visando não só dotar a área de retro porto do Terminal Portuário do Pecém com
infraestrutura de apoio logístico adequada, como sanar os problemas gerados pelas restrições
atualmente impostas ao escoamento de mercadorias, em especial granéis sólidos e cargas
conteinerizadas, pela atual capacidade de armazenamento do terminal de cargas do Porto do
Pecém. O aumento da eficiência melhorará o nível dos serviços portuários ofertados e reduzirá
os custos dos produtos, tornando-os mais competitivos nos mercados nacional e internacional,
gerando externalidades positivas para toda a economia cearense.
Tal notícia, por um lado, impactou de forma benéfica a população dada às expectativas criadas
entorno da geração de empregos e renda para os trabalhadores da região, uma vez que a
economia da região apresenta uma certa dependência das atividades desenvolvidas na área do
Complexo industrial e Portuário do Pecém. Em contrapartida, observou-se, também, um certo
receio de que o empreendimento trouxesse problemas de ordem socioeconômica para a região
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dado os riscos de ocorrência de poluição atmosférica, bem como de poluição do ambiente
marinho pela queda de produtos como minério de ferro ou outras substancias perigosas durante
a carga e descarga dos navios.
Com efeito, a pesquisa socioeconômica realizada permitiu visualizar as expectativas da
população quanto à implementação do empreendimento. O nível de aceitação do Projeto do
Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG), ora em análise pode
ser considerado relativamente satisfatório, visto que 63,08% dos entrevistados declararam ser
favoráveis à implantação do empreendimento, tendo como principal alegativa a geração de
emprego e renda e a atração de novos empreendimentos para a região, dado a melhoria da
logística operacional do CIPP. Outros 26,15% dos entrevistados preferiram não emitir opinião
sobre o assunto.
O percentual de entrevistados contrários a implantação do empreendimento perfaz apenas
10,77% do total, tendo estes alegado o temor com os riscos de poluição atmosférica ou do
ecossistema marinho pela queda de material, podendo apresentar reflexos negativos sobre as
atividades pesqueira e turística.
Em linhas gerais, boa parte dos entrevistados acredita que o projeto além de permitir o
desenvolvimento das atividades econômicas da área do CIPP, sem os percalços causados pelas
dificuldades logísticas no escoamento de cargas, aumentará a oferta de empregos na região,
além de incentivar a atração de novos empreendimentos para a região, melhorando a qualidade
de vida da população dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.
Dentre os aspectos benéficos do projeto pode-se citar inicialmente o não requerimento de
desapropriação de terras, nem tampouco de relocação de população, dado a sua área já ser de
propriedade do Governo Estadual. Além disso, não haverá necessidade de paralização de
atividades produtivas presentes no Complexo do Pecém, não resultando, portanto, em
desemprego da população ou redução na geração de impostos.
Quanto às intersecções com áreas indígenas e de comunidades quilombolas, segundo
informações fornecidas pela SEINFRA nenhuma das comunidades indígenas inseridas no
território do CIPP - Complexo Industrial e Portuários do Pecém encontram-se posicionadas nas
áreas das obras do empreendimento ora em análise. Foi informado, ainda, que em meados de
2013, foi firmado um termo de compromisso entre o Governo do Estado do Ceará, Petrobrás,
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, as Comunidades Indígenas Anacés de Matões e Bolso,
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o Ministério Público Federal e a União para relocação das comunidades indígenas, ainda,
residentes na área do CIPP para uma nova reserva.
O referido termo prevê a implantação da reserva indígena denominada “Taba dos Anacés”
numa área de 543,0ha destinada a posse permanente e ao usufruto das 163 famílias a serem
relocadas das comunidades de Matões e Bolso. Prevê, ainda, a implantação pelo governo
estadual das seguintes infraestruturas na nova reserva: 163 unidades habitacionais, sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, sistema viário de acesso e interno, rede elétrica,
posto de saúde e escola indígena. De acordo com a CERQUICE – Comissão Estadual de
Quilombo Rural do Ceará, nenhuma das comunidades quilombolas certificados pela Fundação
Cultural Palmares no município de Caucaia, nem tampouco as outras cinco oficialmente
reconhecidas como remanescentes de quilombolas encontram-se no território do CIPP.
Tal informação é referendada pelo mapeamento das comunidades quilombolas cearenses
efetuado pelo IDACE – Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Figura 345).

Figura 345 - Mapa de Localização das Comunidades Quilombolas
Fonte: EMAB, 2021.
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Assim sendo, os riscos de intersecção de terras indígenas e de áreas de quilombos pelas obras
do empreendimento podem ser considerados nulos.
Durante a implantação das obras, a localidade do Pecém terá suas funções econômicas e sociais
sensivelmente alteradas pelo início dos trabalhos e, em particular, pelo aparecimento da nova
comunidade operária. Importante ressaltar, conforme será detalhado no Capítulo 10 (Programas
Ambientais) que a empreiteira deverá possuir programa específico que dê preferencias para os
trabalhadores locais, minimizando assim, os índices de migração.
Ainda assim, do conjunto de impactos que surgem desse contato, pode-se prever os seguintes:


Geração de mini inflação: com a chegada do contingente obreiro, haverá um aumento
da demanda por bens e serviços na região. Como a oferta dificilmente irá aumentar na
proporção necessária, pode-se prever uma elevação dos preços que, em alguns casos
pode ser significativo. Os principais prejudicados por este processo inflacionário serão
os habitantes locais, cujas rendas não acompanham estes aumentos de preços. O
contingente obreiro, por sua vez, tem remunerações normalmente superiores à média
regional, estando assim mais imunes à carestia. Além disso, nas localidades próximas
ao canteiro de obras geralmente surge um setor informal dedicado a atividades terciárias
diversas, que interferem na disponibilidade de bens e serviços, aumentando sua oferta e
sua demanda como consumidor. Como consequência, este setor tem um papel
importante, ainda que dúbio, sobre a geração da mini inflação regional;



Provável ocorrência de choques culturais entre os costumes nativos e os dos recémchegados, com reflexos sobre as relações familiares e sociais. Dado o grande afluxo de
pessoas oriundas de outras regiões as comunidades lindeiras ao CIPP já são atualmente
afetadas por problemas como falta de segurança, consumo de drogas e prostituição;



Pressão sobre a infraestrutura existente: o aporte do contingente obreiro gerado pelo
empreendimento criará pressão de demanda sobre o conjunto de serviços públicos
existentes (habitação, saúde, saneamento básico, alimentação, transportes, lazer,
segurança pública, etc.), dimensionados apenas para o atendimento da população local;



Mercado de trabalho: dada a sua magnitude, o empreendimento irá interferir no mercado
de trabalho da região, através da oferta de um número considerável de empregos para
mão-de-obra não qualificada. A oferta de empregos com salários superiores aos vigentes
na região provocará a evasão da mão-de-obra dos setores produtivos tradicionais.
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Entretanto estes impactos não serão tão relevantes, já que a região conta com um grande
contingente de mão-de-obra desempregada;


Economia regional: haverá também efeitos indiretos da obra sobre a economia regional,
tanto devido aos gastos com pagamentos de salários, quanto à aquisição de material de
construção, madeira para confecção de escoramentos e gêneros alimentícios para a
alimentação dos trabalhadores engajados na obra, entre outros.

Com o início da implementação das obras é previsto um aumento gradativo da oferta de
empregos para mão-de-obra não qualificada, impactando o nível de renda já que os salários
ofertados pela Empreiteira são em geral superiores aos vigentes na região. O setor terciário,
também, terá um incremento na demanda por seus produtos, dado o maior poder aquisitivo do
contingente obreiro e a aquisição de materiais de construção, de produtos alimentícios e do
aluguel de veículos pela Empreiteira. Faz-se necessário, no entanto, que os trabalhadores e a
população da região sejam alertados sobre o caráter temporário dos empregos ofertados.
Conforme já informado deverá ser priorizada a contratação de trabalhadores nas localidades
próximas a área das obras, bem como a contratação de serviços (alimentação, transporte, etc.)
e a aquisição de produtos no mercado local. Deverá ser implementado, ainda, um programa de
capacitação e treinamento da mão-de-obra contratada, a qual irá adquirir novos conhecimentos
elevando o seu nível de qualificação.
Quanto aos problemas de saúde vinculados à implantação do empreendimento, não constituem
em essência problemas particularmente diferentes daqueles que atingem uma dada comunidade.
No entanto, nos projetos de grande porte, fatores tais como o agrupamento de operários numa
área específica e com uma cronologia rígida, que obriga uma sincronização de atividades,
marcando o ritmo de todo o processo, em geral, são responsáveis pela maior incidência de
impactos negativos sobre a saúde, visto que:


Há riscos de importação e disseminação de doenças pelo contingente obreiro, expondo
a população da região a novas patologias, requerendo a execução de controle médico na
contratação dos trabalhadores. Além disso o próprio acréscimo populacional pode levar
a um agravamento no quadro sanitário da região;



O intenso tráfego de máquinas e veículos pesados aumentará os riscos de acidentes
envolvendo usuários das vias de acesso a área das obras;
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Riscos de acidentes com o contingente obreiro envolvendo desmoronamentos dos
taludes de fundações e de valas escavadas, dado a estrutura pouco coesa (arenosa) dos
solos das áreas das obras;



Riscos de acidentes provenientes de atividades da construção civil em geral (quedas,
descargas elétricas, etc.).

Com relação ao desmatamento/limpeza do terreno, embora este atinja pequena monta, haverá
riscos de acidentes envolvendo animais peçonhentos para os trabalhadores engajados nesta
atividade. Assim sendo, durante a implantação das obras é passível a ocorrência de pressão
sobre a infraestrutura do setor saúde regional, dimensionado apenas para o atendimento da
população nativa.
Estes riscos, no entanto, podem ser minorados através da adoção de normas de segurança no
trabalho, devendo a Empreiteira elaborar e implementar os programas de segurança exigidos
pela legislação trabalhista - PCMAT, PCMSO, PPRA, PAE e PGR, bem como criar e pôr em
funcionamento a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dotar o canteiro de
obras com um ambulatório e disponibilizar uma ambulância na área do canteiro de obras para
atendimentos de emergências em casos de acidentes. Tais medidas serão detalhadas no Capítulo
10 (Programas Ambientais).
Além disso, é recomendável que a Empreiteira efetue o levantamento prévio das condições do
setor saúde regional, visando agilizar o atendimento médico ao contingente obreiro em casos
de acidentes.
Haverá, ainda, os transtornos causados pela intensificação do fluxo normal do tráfego de
veículos que demandam a área do Porto do Pecém, principalmente, durante a montagem da
estrutura dos sistemas de correias transportadoras no trecho Terminal Portuário do Pecém/TUP
NELOG, que requer a intersecção aérea com o traçado da estrada Porto - Barra do Cauípe,
podendo provocar, temporariamente, a interrupção do trânsito de veículos. Além disso, os
riscos de acidentes envolvendo atropelamentos, batidas ou a queda de peças metálicas sobre
veículos tornam-se relativamente significativos, exigindo a adoção de desvios temporários de
tráfego bem planejados e o uso intensivo de sinalização de alerta no trecho das obras.
A intersecção do traçado do sistema de abastecimento d’água tratada com a rodovia CE-155,
por sua vez, muito provavelmente será implantado com o uso de método não destrutivo, todavia
requer a sinalização ostensiva deste trecho durante a implantação destas obras. Já a construção
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de via de serviço e a manutenção da malha viária existente, por sua vez, facilitará o
deslocamento das pessoas, com reflexos positivos sobre a opinião pública.
Com a implementação da limpeza das áreas das obras é prevista a geração apenas de um
pequeno número de empregos, não sendo este impacto significativo já que a quase totalidade
das áreas das obras apresentam solos desnudos e que nas poucas áreas que requerem supressão
de vegetação (trechos ao longo das rodovias de acesso e interligação, ramal ferroviário e
corredor logístico, esta se restringe a capeamentos gramíneo/herbáceos e vegetação de porte
arbustivo pouco densa.
Com relação à intersecção com infraestruturas de uso público, no caso específico do projeto ora
em pauta a abertura de valas para instalação das tubulações do sistema de abastecimento d’água
tratada deverá resultar em interferências com infraestruturas presentes no entorno (redes de
abastecimento d’água, cabos de fibra óptica, rede elétrica e gasoduto, etc.), havendo riscos de
danos a estas infraestruturas e interrupção temporária no fornecimento destes serviços, caso não
sejam adotadas as medidas cabíveis. As concessionárias destes serviços deverão ser contatadas
pela Empreiteira, para o fornecimento de dados sobre a localização exatas destes equipamentos,
bem como sobre as regras a serem seguidas durante a execução das obras nestes trechos.
Quanto ao patrimônio arqueológico a priori pode-se afirmar que os impactos podem vir a ser
de média relevância, tendo em vista que atendendo à Instrução Normativa IPHAN n o 01/2015
foi elaborado pela empresa Fronteiras Arqueologia o Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico (PAIPA)1, cuja aprovação pelo IPHAN foi condição prévia para a
posterior elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico.
O IPHAN, tendo como base as características do empreendimento e da sua área de influência,
enquadrou o projeto proposto no Nível III (de média a alta interferência sobre as condições
vigentes do solo).
O protocolo do projeto de pesquisa arqueológica junto ao IPHAN e a portaria nº 37, de 2 de
junho de 2021 são apresentados no TOMO V – ANEXO XII – PROTOCOLO DE ESTUDOS
ARQUEOLÓGICOS.

1

Aprovação dada pela Portaria nº 37, de 2 de junho de 2021.
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Com relação aos impactos referentes ao término das obras haverá desemprego da mão de obra
alocada na construção empreendimento, além do desaquecimento da economia local, com
reflexos negativos sobre o nível de renda, o que contribuirá para a geração de tensão social. Os
trabalhadores e a população da região devem ser alertados, desde o início da implementação do
projeto, sobre o caráter temporário dos empregos ofertados e das atividades desenvolvidas.
Em contrapartida, com o início da operação do empreendimento o Porto do Pecém será
contemplado com uma significativa melhoria da sua logística de transporte e armazenamento
de cargas, capacitando-o para se transformar num hub port (porto de concentração), indo de
encontro a atual política de modernização deste terminal portuário que vem sendo
implementada pelo Governo do Estado. Com efeito, o Governo do Estado do Ceará vem
investindo na ampliação e modernização do Porto do Pecém, visando aumentar a sua
capacidade de movimentação de cargas, colocando-o em posição de destaque internacional, de
modo a atrair novos investimentos, gerando mais empregos e renda para o Ceará. Neste
contexto ter uma logística eficiente é fundamental para a atração de novos empreendimentos
para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e consequente aumento do número de
empregos na região.
Além disso, a capacidade de armazenamento limitada do atual terminal de cargas do Porto do
Pecém se constitui num empecilho ao pleno desenvolvimento das atividades econômicas não
só para empresas em operação no CIPP, com destaque para a indústria siderúrgica, como no
Estado do Ceará como um todo, dado a perda da competitividade dos seus produtos no mercado
face aos maiores custos incorridos não só para o recebimento de matérias-primas como para o
escoamento de suas produções.
Com efeito, essa deficiência na logística de movimentação e armazenamento de cargas no
Terminal Portuário do Pecém, tem resultado em problemas de congestionamento dos pátios e
armazéns, além da geração de filas de embarcações fundeadas na costa de São Gonçalo do
Amarante, demonstrando que a infraestrutura do porto é ainda insuficiente para atender a
demanda de empreendimentos de grande porte.
A localização do novo terminal de granéis sólidos e cargas conteinerizadas na área
retroportuária do Porto do Pecém apresenta como vantagens além da redução dos custos
operacionais associados a este tipo de atividade, dada a proximidade com o terminal portuário,
o fato de estar posicionado numa área industrial, não contando com habitações nas suas
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imediações, reduzindo sobremaneira os riscos de danos à saúde da população local pelo aporte
de poeiras fugitivas.
Dentre os muitos impactos benéficos que advirão com a operação do novo Terminal Portuário
de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG), contribuindo para a dinamização da
economia local e regional pode-se ressaltar o grande impulso dado ao desenvolvimento dos
setores secundário e terciário da região, visto que trará benefícios não só para o complexo
industrial, como para as demais atividades que utilizam o Porto do Pecém para escoamento de
suas produções, já que otimiza o transporte de granéis sólidos e cargas conteinerizadas com
economia de recursos financeiros e de tempo, o que terá reflexos positivos sobre a arrecadação
tributária.
Assim, pode-se considerar que a implantação do Terminal Portuário de Uso Privado da
Nordeste Logística (TUP NELOG) ora em análise contribuirá para a melhoria da logística de
transporte de cargas na área do CIPP, evitando a ocorrência de gargalos no suprimento de
insumos as indústrias aí instaladas ou com pretensão de se instalarem neste complexo industrial,
além da redução dos custos de transporte.
Com relação à ocupação da mão-de-obra, o aumento na oferta de empregos estáveis com o
desenvolvimento do setor secundário e consequente desenvolvimento do setor terciário tornará
as relações de produção mais humanas e o modo de vida da população mais estruturado. A
operação e manutenção da infraestrutura do próprio TUP NELOG demandará serviços que
geram uma oferta adicional de oportunidades de empregos permanentes.
O aumento da renda da população, por sua vez, propiciará uma maior demanda de bens e
serviços de consumo que dinamizará as atividades econômicas dos centros urbanos próximos.
Tudo isso resultará na redução de problemas socioeconômicos, dado a fixação dos
trabalhadores na região de implantação do empreendimento e consequente diminuição do êxodo
e da pressão sobre as grandes e médias cidades.
Quanto aos problemas de saúde associados à etapa de operação do empreendimento ora em
análise, estes decorrem a priori da exposição dos trabalhadores a emissão de material
particulado durante a movimentação de granéis sólidos dos navios para os pátios e armazéns
do TUP NELOG, bem como do seu manuseio nas áreas dos pátios/armazéns e nas operações
de carga/descarga de caminhões e/ou vagões. Não é esperado o aporte de poeiras fugitivas as
localidades existentes nas áreas lindeiras ao TUP NELOG, tendo o Estudo de Dispersão
Atmosférica efetuado comprovado que emissões de material particulado com valores acima dos
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parâmetros exigidos pela legislação pertinente não chegam a ultrapassar os limites do terreno
do TUP NELOG e que a pluma gerada como um todo chega no máximo até as imediações da
rodovia CE-422.
A exposição dos operários do TUP NELOG às emissões de material particulado pode resultar
em problemas de saúde envolvendo coceiras na pele e no couro cabeludo bem como problemas
respiratórios. Além disso, em casos de exposição prolongada pode gerar lesão nos pulmões
causando doenças crônicas.
Já nos trabalhadores expostos ao material particulado proveniente da movimentação de grãos,
é comum a ocorrência de problemas respiratórios envolvendo tosse, expectoração, rinite,
dispnéia, chiado, falta de ar e "febre dos grãos", que podem avançar para doenças graves como
a bronquite, a asma e o "pulmão de fazendeiro", uma síndrome tóxica derivada de poeiras
orgânicas. Outros efeitos são irritação dos olhos/conjuntivite e irritação da pele.
Ressalta-se, ainda, que na poeira dos grãos se encontra com facilidade as Aflatoxinas (toxinas
formadas pelo fungo Aspergillus flavus, espécie de fungo que se fixa nos grãos), que são
consideradas carcinogênicas, hepatotóxicas (causam doenças no fígado) e teratogênicas, ou
seja, causam males aos fetos, que podem ser ou não evidenciados no nascimento.
Nos trabalhadores engajados nas operações de manuseio de fertilizantes, por sua vez, as
doenças respiratórias associadas à exposição ocupacional são tosse, tosse crônica, bronquite
crônica, rinite, além da conjuntivite.
Outros impactos sobre a saúde dos trabalhadores da operação do empreendimento,
principalmente nos setores que envolvem as movimentações de granéis sólidos, estão
associados a:


Riscos de acidentes envolvendo atropelamentos por maquinários e veículos;



Produção de gases tóxicos ou inflamáveis, oriundos dos grãos por reação deste com o
ar ou com a umidade;



Riscos de explosões/incêndios nas áreas de armazenamento de grãos dado a criação de
ambientes explosivos pela geração de gases, concentração de material particulado em
suspensão, umidade relativa do ar e concentração de oxigênio aliado a produção de
faíscas

incandescentes

por

cargas

eletrostáticas,

curtos-circuitos,

descargas

atmosféricas, atritos, serviços de soldas elétricas e cigarros, entre outros;


Presença de fauna sinantrópica com possibilidade de contato dos trabalhadores com
urina ou pulgas de ratos, fezes de pombos, etc., que transmitem doenças graves
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(leptospirose, hantavirose, toxoplasmose, tifo murinho, criptococose, histoplasmose,
ornitose, salmonelose, gastroenterites, etc). Além disso, a presença de produtos tóxicos
oriundos de fumigações para controle de pragas em grãos vegetais (milho, trigo, soja,
etc.) ou de dedetizações para o combate a fauna sinantrópica pode contribuir para a
ocorrência de intoxicações;


Formação e queda de barreiras durante o manuseio das pilhas de granéis sólidos, com
riscos de soterramento de trabalhadores, etc.

Neste contexto, faz-se necessário a adoção de regras rigorosas de segurança no trabalho, bem
como de tecnologias que permitam o controle da emissão de material particulado (uso de
sistemas de correias transportadoras tubulares; aspersões, uso de supressores de pó, filtros, etc.),
além da criação de brigada de incêndios, com treinamentos e simulações. Deverá ser, também,
implementado o monitoramento periódico da saúde dos funcionários do TUP NELOG,
principalmente daqueles envolvidos nas operações com manuseio de granéis sólidos e cargas
perigosas.
É preciso que a administração do TUP NELOG cumpra seu papel de fiscalizadora e preventora
em prol de seus funcionários, cabendo a esta a elaboração de um PPRA bem elaborado cobrindo
as medidas de proteção coletiva que podem e devem ser tomadas para evitar a exposição
desnecessária. Cabe ao técnico de segurança do TUP, orientar e promover o cumprimento das
normas de segurança através da correta utilização dos equipamentos por parte dos
trabalhadores, e aos trabalhadores cabe a obrigação de utilizar os EPI’s de maneira adequada e
cobrar da administração do TUP que cumpra com as medidas estabelecidas.
No caso específico da movimentação e armazenamento de cargas perigosas, os principais
fatores de risco ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores poderiam estar associados a
avarias em embalagens com vazamento de produtos tóxicos, irritantes, inflamáveis ou
infectantes; a inexistência de programas de controle de emergência e dos materiais adequados
para este atendimento; os riscos de ocorrência de explosões e incêndios e a inexistência no porto
de um Programa de Ajuda Mútua.
Entretanto, a administração do TUP NELOG deverá adotar procedimentos de segurança que
garantam o conhecimento prévio de todas as cargas perigosas a serem movimentadas neste
terminal antes da sua chegada. Para tanto, é necessário que os comandantes das embarcações
forneçam o plano de carga do navio 24 horas antes da atracação, indicando as cargas perigosas
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que irão ser manipuladas no terminal, conforme o Anexo VII da NR-29 (Declaração de
Mercadorias Perigosas).
De posse destas informações, a Administração do TUP NELOG deverá tomar todas as
providências necessárias, de acordo com os procedimentos de segurança indicados pela
legislação e pelo terminal portuário, para que os serviços de manuseio e armazenagem possam
ser realizados com segurança. Os produtos perigosos devem ser manejados com especial
atenção, devendo o operador portuário previamente informar às equipes de trabalho, ao OGMO
(Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário), quando forem alocados
trabalhadores dessa categoria, sobre os riscos existentes e os procedimentos de segurança a
serem adotados. Deverá ainda colocar à disposição, em local próximo, todos os meios previstos
no plano de controle de emergência para a proteção dos trabalhadores e para o controle do
vazamento do produto. Ressalta-se que o Porto do Pecém já conta, desde meados de 2015, com
o seu Plano de Auxílio Mútuo (PAM).
Ressalta-se que, em casos de ocorrência de explosões/incêndios, o TUP NELOG encontra-se
posicionado numa região litorânea, que apresenta estabilidade atmosférica e regularidade nas
médias de velocidades dos ventos, características que favorecem a uma dispersão mais rápida
das nuvens tóxicas liberadas pelo incêndio, o que reduz os potenciais problemas na saúde
(doenças respiratórias), que podem ser causados pela poluição do ar nas localidades urbanas
periféricas, em especial na Vila do Pecém, pelo aporte de fumaça produzida pela queima de
substâncias tóxicas.
Com relação ao impacto associado ao aporte de material particulado sobre áreas urbanizadas
com consequente geração de processos de descoloração, erosão, corrosão e deterioração dos
materiais de construção, estes não são passíveis de ocorrer na área de influência do TUP
NELOG, dado que, conforme já apresentado nos resultados da Modelagem Atmosférica
realizada, a pluma de material particulado gerada pela operação deste empreendimento não
atingirá áreas urbanizadas, ficando restrita ao território do CIPP.
Quanto aos potenciais impactos sobre as atividades econômicas desenvolvidas na região
associados a ocorrência de acidentes com queda de produtos (granéis sólidos) no mar e/ou de
explosões/incêndios e vazamentos de produtos perigosos na área do TUP NELOG, com
consequente aporte de poluentes ao ecossistema marinho, as atividades a serem mais
impactadas serão as atividades pesqueira e de turismo.
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Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira artesanal desenvolvida na região do Pecém é
praticada em alto mar, onde os peixes apresentam baixa vulnerabilidade ao óleo, conforme
relatado anteriormente. Assim sendo, a pesca esportiva praticada na região seria a mais afetada,
já que nas áreas costeiras da região o leito do oceano intercala ambientes de substrato arenoso
com áreas de substrato rochoso, com estas últimas zonas, em geral, abrigando peixes
territorialistas, os quais são vulneráveis a poluição causada sobre seus recursos alimentares.
Já a atividade turística desenvolvida na área de influência direta do empreendimento ora em
análise, apresenta-se atualmente mais vinculada as localidades de Taíba e Nova Taíba, que
distam mais de 14,0km da área do empreendimento. Nas localidades de Pecém e Colônia do
Pecém, a economia encontra-se atualmente centrada em atividades comerciais e de prestação
de serviços voltadas para o atendimento das demandas geradas pelos empreendimentos do
CIPP, sendo observado o predomínio de empresas dos segmentos de Produtos Alimentares e
Bebidas (restaurantes, bares, lanchonetes, etc.) e de Alojamento (hotéis e pousadas), sendo o
movimento turístico pouco expressivo.
Ressalta-se, todavia, que a intensidade dos impactos incidentes sobre estas duas atividades
econômicas decorrentes principalmente de derramamentos acidentais de granéis sólidos
(minério de ferro e fertilizantes) e da ocorrência de explosões/incêndios na área do TUP
NELOG é influenciada não só pela direção das correntes marinhas que atuam na região, as
quais se desenvolvem paralelas a linha da costa, como da velocidade dos ventos. Assim sendo,
faz-se mister a elaboração de um Programa de gerenciamento de Riscos de Explosão e de um
Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão.
No que se refere ao armazenamento de cargas perigosas, segundo o Manual Técnico da NR 29
(Segurança e Saúde no Trabalho Portuário) o TUP NELOG deverá dispor de um Plano de
Controle de Emergência – PCE para cada tipo de substância que for operada ou estocada em
sua área. Além disso, equipe deve ser treinada e ter os recursos necessários para uma ação
rápida em caso de acidentes.
Com relação às medidas de proteção ambiental preconizadas, o meio antrópico será
contemplado da seguinte forma:


O Programa de Capacitação do Contingente Obreiro além da qualificação da mão de
obra local nas funções a serem exercidas, contribuirá para manutenção do padrão de
qualidade das obras, além da redução dos riscos a segurança e a saúde dos trabalhadores
e dos danos ao meio ambiente decorrentes da implantação do empreendimento;
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O Plano de Proteção e Segurança do Trabalhador, aliado aos planos exigidos pela
legislação trabalhista (PCMAT, PCMSO, PPRA e PGR) e ao Plano de Controle da
Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos, garante a segurança dos trabalhadores no
exercício das suas funções, bem como a prevenção de problemas de saúde. Com isso,
será reduzida a sobrecarga sobre o sistema de saúde da região;



O Planos de Ação de Emergência – PAE implementado na fase de implantação das
obras aliado ao Plano de Detecção e Combate a Incêndios a ser aplicado na fase de
operação do empreendimento evitarão que acidentes que porventura ocorram tomem
proporções catastróficas com reflexos positivos sobre a segurança e a saúde do
contingente obreiro/funcionários do TUP NELOG e da população das localidades
periféricas;



Os planos de gestão de resíduos sólidos da construção civil e da área do próprio TUP
na fase de operação deste empreendimento permitirão a otimização das operações de
limpeza contribuindo para destinação final adequada dos resíduos sólidos gerados, bem
como a redução do volume de resíduos a ser encaminhado para aterros sanitários através
da destinação para reciclagem, reduzindo os danos aos valores paisagísticos e
aumentando a vida útil dos aterros;



O Plano de Comunicação Social criará um canal de informação entre o empreendedor e
a população da região, estabelecido de forma transparente e sistemática, evitando a
geração de tensão social decorrente da expectativa criada pela população de elevação
nos riscos de poluição atmosférica ou acidentes durante a operação do empreendimento
com consequente repercussão sobre a segurança da população e a economia da região;



O Programa de Educação Ambiental conscientizará a população local, bem como o
contingente obreiro e os funcionários do TUP NELOG sobre a importância da adoção
de atitudes pró-sustentabilidade com reflexos positivos sobre o meio ambiente e a
qualidade de vida da população da região;



O monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, dos solos e do ar
permitirá a adoção de medidas corretivas, caso ocorra constatação do excesso de
particulados sólidos ou de substâncias poluentes, garantindo a adoção de medidas
corretivas e a prevenção de problemas de saúde;



Os monitoramentos da qualidade da água do mar e da biota marinha, permitirá a adoção
de medidas corretivas, caso ocorram derramamentos acidentais de minério de ferro,
fertilizantes ou outras substâncias poluentes, tendo repercussões positivas sobre o setor
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pesqueiro, o trade turístico e as atividades de recreação e lazer praticadas nas praias da
região;


O Programa de Auditoria Ambiental e o Plano de Manutenção da Infraestrutura
Implantada juntos permitem a rápida identificação e adoção de medidas corretivas
reduzindo os riscos de ocorrência de acidentes, com reflexos positivos sobre a segurança
e a saúde dos funcionários do TUP NELOG e da população das localidades periféricas,
bem como sobre as atividades econômicas locais (pesca e turismo) e sobre o meio
ambiente.

Por fim, o plano de gestão ambiental das obras visa garantir que o empreendimento tenha uma
condução ambiental adequada e que disponha dos mecanismos necessários para a execução e
controle das ações constantes das medidas mitigadoras e programas de monitoramento
propostos para este empreendimento no âmbito do EIA.
9.4 AVALIAÇÃO AMBIENTAL COMPLEMENTAR DO EMPREENDIMENTO
Visando complementar a avaliação de impactos ambientais empreendida para o Terminal
Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG anteriormente apresentada neste
capítulo foi efetuada uma nova análise dos principais impactos ambientais decorrentes da
implantação e operação deste empreendimento. Na avaliação dos impactos anteriormente
efetuada o método matricial adotado (Método de Avaliação Ponderal dos Impactos Ambientais)
considera a análise de apenas quatro atributos dos impactos: caráter (benéfico, adverso ou
indefinido), magnitude (pequena, média ou grande), importância (significativa, moderada ou
não significativa) e duração (curta, média ou longa), ficando em desacordo com o preconizado
pelo Art. 6º, C, II da Resolução CONAMA n o 01/86, dado a ausência da análise dos atributos
relativos a natureza do impacto (Direto ou Indireto) e a sua reversibilidade (Reversível ou Não
Reversível).
O método de avaliação adotado para esta nova análise ambiental foi uma listagem de controle
(checklist) escalar que consiste numa lista dos principais parâmetros e fatores ambientais que
podem ser afetados pela implantação e operação do empreendimento, acrescidas da atribuição
de uma escala de valores subjetivos aos parâmetros. O referido método atribui valores
numéricos ou em forma de símbolos (letras e sinais) para cada fator ambiental, permitindo
assim sua avaliação qualitativa.
Desta forma, os principais impactos ambientais identificados foram discriminados de modo
sistemático no checklist, considerando o seu caráter benéfico, adverso ou indefinido, ao nível
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dos meios físico, biótico e antrópico. Na análise dos impactos, além dos atributos relativos ao
caráter, magnitude, importância e duração dos impactos anteriormente considerados, foram
acrescidos os critérios de natureza e reversibilidade, sendo adotados os seguintes indicadores:


Caráter: ( + ) – Benéfico, ( - ) – Adverso e (+/-) - Indefinido;



Magnitude: P - Pequena, M - Média e G - Grande;



Importância: S – Significativa, Mo – Moderada e NS – Não Significativa;



Natureza: D - Direto e I – Indireto;



Duração: C - Curta; Me – Média e L – Longa;



Reversibilidade: R - Reversível e Ir – Irreversível.

O checklist de identificação e avaliação dos principais impactos ambientais concernentes ao
Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG é apresentada na
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Tabela 150. Os impactos foram lançados segundo as etapas do empreendimento (planejamento,
implantação e operação), considerando os meios físico, biótico e antrópico. A descrição dos
principais impactos ambientais identificados pode ser visualizada no Item 9.3 deste Capítulo,
já apresentado anteriormente.
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Tabela 150 - Checklist dos Impactos Ambientais

Checklist dos Impactos Ambientais
Car áter/
Impor tância

Impac tos Pot enciais

A-

Probabilidade de
Ocorrência

Ext ensão

Nat ureza

Hor izonte
Tempor al

Duração/
Periodicidade

Reve rsibilidade

Intensidade

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

.

Geração de emprego e renda

Alta

5

D

i

Tm

-

M

.

Dinamização da economia da região (setor terciário)

Alta

5

Id

i

Tm

-

Ft

.

Importação de doenças pelo contingente obreiro e risco de aumento das DST's

Alta

3

Id

m

Tm

-

M

.

Aumento na sobrecarga sobre a infraestrutura do setor saúde

Alta

5

Id

m

Tm

-

M

.

Erradicação da cobertura vegetal na área das obras (restrita a áreas pontuais com vegetação arbustiva
e/ou herbáceas)

Alta

2

D

i

P

Ir

F

.

Geração de poeira e ruídos

Alta

3

D

i

Tc

R

M

.

Desencadeamento de processos erosivos

Alta

3

D

i

Tc

R

F

.

Assoreamento e turbidez dos cursos d'água

Média

5

Id

m

Tc

Ir

F

.

Riscos de dilapidação do patrimônio arqueológico

3

D

i

P

Ir

F

.

Riscos de acidentes com o contingente obreiro (animais peçonhentos)

Baixa

2

Id

i

Tc

R

M

.

Riscos de acidentes com o contingente obreiro (solapamento de taludes, quedas de altura)

Média

1

Id

i

Tc

R

M

.

Riscos de acidentes com contingente obreiro e usuários das rodovias interceptadas pela obra
(atropelamentos, abarroamentos e queda de peças metálicas)

Baixa

6

Id

i

Tc

R

M

.

Obstáculos temporários à mobilidade de veículos (travessia de rodovias)

Alta

6

D

i

Tc

R

F

.

Aumento na demanda nos estabelecimentos comerciais e de serviços das localidades periféricas, bem
como no setor imobiliário

Alta

5

Id

i

Tm

-

M

.

Geração de mini-inflação de demanda nas localidades periféricas (Pecém, Colônia do Pecém, etc.)

Alta

5

Id

i

Tm

-

M

.

Interferências com infraestruturas de uso público (rodovias, pátio de cargas CEARÁPORTOS, rede
elétrica, gasoduto, cabo de fibras ópticas, sistema de abastecimento d'água, etc.)

Alta

6

D

i

Tc

R

F
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Checklist dos Impactos Ambientais (Con t.)
Car áter/
Impor tância

Impac tos Pot enciais

B -

Probabilidade de
Ocorrência

Ext ensão

Nat ureza

Hor izonte
Tempor al

Duração/
Periodicidade

Reve rsibilidade

Intensidade

ET APA DE OPERAÇÃO

.

Melhoria da logística de transporte e armazenamento de cargas, capacitando o Porto do Pecém para
transformação em hub port

Alta

5

D

i

P

-

Ft

.

Dinamização da economia local e regional com a atração de novos empreendimentos

Alta

5

Id

Tm

P

-

M

.

Geração de emprego e renda

Alta

5

D

i

P

-

M

.

Rápido escoamento do transporte de produtos

Alta

2

D

i

P

-

M

.

Uso de correias tubulares na transferência de produtos navios - TUPSEINFRA, evitando
congestionamentos de tráfego, poluição do ar e aumento dos acidentes de trânsito

Alta

5

Id

i

P

-

M

.

Danos a saúde dos operários associados a emissão de material particulado

Alta

3

D

Tl

-

R

M

.

Riscos de acidentes de grandes proporções (explosões e incêndios) com graves danos a saúde dos
operários do TUP NELOG (armazém de grãos)

Baixa

1

D

Tc

C

Ir

Ft

.

Riscos de acidentes de grandes proporções (explosões e incêndios) com danos a saúde da população
das localidades periféricas (restritos a problemas respiratórios devido a inalação de fumaça).

Baixa

6

D

Tc

C

R

M

.

Desvalorização dos imóveis das localidades periféricas no mercado imobiliário

Alta

5

Id

Tm

P

-

Ft

.

Riscos de poluição das águas superficiais (cursos d'água e lagoas interdunares) e subterrâneas
devido a vazamentos ou derramamentos acidentais de minério de ferro, fertilizantes, cargas perigosas
ou efluentes oleosos

Média

5

D

i

C

R

M

.

Riscos de poluição do mar devido a vazamentos ou derramamentos acidentais de minério de ferro,
fertilizantes, cargas perigosascombustíveis e efluentes oleosos

Média

5

D

i

C

R

M

.

Danos a biota dulcícola dado a poluição dos cursos d'água e lagoas interdunares por minério de
ferro, fertilizantes, cargas perigosas e efluentes oleosos

Baixa

5

Id

i

C

R

F

.

Danos a biota marinha dado a poluição do ecossistema marinho por minério de ferro e e fertilizantes
(bioacumulação de hidrocarbonetos)

Média

5

Id

i

C

R

Ft

.

Impactos adversos sobre a atividade pesqueira e o trade turístico em casos de acidentes com poluição
do mar

Média

5

Id

i

C

R

M

.

Desenvolvimento da economia (setores secundário e terciário), com enfâse sobre a atividade
industrial

Alta

5

Id

Tm

P

-

Ft

.

Aumento da receita tributária (ICMS e ISS)

Alta

5

D

m

p

-

Ft

LEGENDA ALFANUMÉRICA: Extensão (1 - Restrita a área parcial dentro do projeto, 2 - Abrange toda a área do projeto, 3 - Abrange a área do projeto e atinge parcialmente a área de influência, 4 - Abrange a área do
projeto e toda área de influência, 5 - Abrange a área de influência, 6 - Abrange parcialmente a área do projeto e a área de influência). Natureza (D - Direto, Id - Indireto). Horizonte Temporal (i - Imediatamente, m - A
médio prazo, l - A longo prazo); Duração/Periodicidade (Tc - Temporário de curta duração, Tm - Temporário de média duração, Tl - Temporário de longa duração, P - Permanente, C - Cíclico); Reversibilidade (R Reversível e Ir - Irreversível) e I ntensi dade (F - Fraco, M - Médio e Ft - Forte).
LEGENDA DE CORES:
Benéfico
de importância significativa
de importância moderada
de importância não significativa
Adverso
de importância significativa
de importância moderada
de importância não significativa
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10.

PLANOS DE MEDIDAS MITIGADORAS E DE CONTROLE AMBIENTAL

10.1 GENERALIDADES
A adoção de medidas visando a mitigação dos impactos adversos advindos da implantação e
operação do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG) no
território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é de suma importância, tendo
em vista que a não incorporação das medidas de proteção ambiental poderá resultar em danos
aos meios natural e antrópico, tanto na área diretamente afetada do empreendimento, quanto
nas suas áreas de influência direta e indireta.
As diretrizes gerais das principais medidas necessárias são apresentadas a seguir, devendo,
posteriormente, serem convertidas em projetos específicos, adequados à realidade local, porém
de eficiência inequívoca.
Com base nessa premissa, ficará a cargo da CIPP, da Empreiteira e/ou da Administração do
TUP NELOG a elaboração e implementação dos planos e programas aqui sugeridos, cabendo
ao órgão ambiental competente, no caso a SEMACE, supervisionar todas as etapas de
implantação dos planos e programas, assim como auxiliar na orientação dos serviços a serem
executados.
No início da implementação de cada plano ou programa, recomenda-se a divulgação destas
atividades de modo que a população local seja notificada de seus objetivos, alertada quanto às
prováveis repercussões sobre a vida da comunidade e estimulada a exercer uma fiscalização
ambiental informal. A Tabela 151 traz o resumo da classificação das medidas de proteção
ambiental e programas de monitoramento preconizados para o presente estudo ambiental pela
equipe técnica engajada na sua execução, de acordo com:


A sua natureza - preventivas ou corretivas;



A fase do empreendimento em que deverão ser adotadas - planejamento, implantação
ou operação;
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Tabela 151 - Classificação das Medidas de Proteção Ambiental
NATUREZA
DISCRIMINAÇÃO
PREVENTIVA

CORRETIVA

FASE DO
EMPREENDIMENTO
A SER ADOTADA

FATOR AMBIENTAL A QUE
SE DESTINA

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO

ABIÓTICO

BIÓTICO

ANTRÓPICO

X

X

X

X

X

X

PRAZO DE
PERMANÊNCIA
DA APLICAÇÃO
CURTO

RESPONSABILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO

LONGO

Plano de Gestão Ambiental

X

X

Programa de Controle Ambiental
das Obras

X

X

Plano de Proteção e Segurança do
Trabalhador

X

X

Programa de Identificação e
Resgate do Patrimônio
Arqueológico

X

X

Plano de Comunicação Social

X

X

X

X

X

Empresa Supervisora a curto
prazo entretanto a longo prazo
NELOG

Programa de Educação Ambiental

X

X

X

X

X

Empresa Supervisora a curto
prazo entretanto a longo prazo
NELOG

Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos do Empreendimento

X

X

X

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

Programa de Gerenciamento de
Riscos de Explosão

X

X

X

X

X

x

Administração do TUP
NELOG

Plano de Ação de Emergência
Contra Incêndios e Explosão

X

X

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

X

X

CIPP, Empreiteira e Empresa
Supervisora

X

Empreiteira

X

X

Empreiteira

X

X

CIPP e IPHAN
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FASE DO
EMPREENDIMENTO
A SER ADOTADA

NATUREZA
DISCRIMINAÇÃO
PREVENTIVA

CORRETIVA

IMPLANTAÇÃO

FATOR AMBIENTAL A QUE
SE DESTINA

PRAZO DE
PERMANÊNCIA
DA APLICAÇÃO
CURTO

RESPONSABILIDADE DE
IMPLEMENTAÇÃO

OPERAÇÃO

ABIÓTICO

BIÓTICO

ANTRÓPICO

LONGO

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

X

X

Administração do TUP
NELOG

X

X

Administração do TUP
NELOG

Plano de Controle de Emissões
Atmosféricas

X

X

Programa de Monitoramento da
Saúde dos Funcionários do TUP
NELOG

X

X

Plano de Monitoramento da
Gestão de Efluentes

X

X

Plano de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações

X

X

Plano de Monitoramento da
Qualidade do Solo

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

Plano de Monitoramento da
Qualidade das Águas
Subterrâneas

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

Plano de Monitoramento da
Qualidade da Água do Mar e da
Biota Marinha

X

X

X

X

X

X

CEARÁPORTOS

Plano de Manutenção da
Infraestrutura Implantada

X

X

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG

Programa de Auditoria Ambiental

X

X

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG e SEMACE

X

X

X

X

X

Administração do TUP
NELOG e SEMACE

Plano de Eventual Desativação do
Empreendimento

X

X

X

X
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Fator ambiental a que se destina - físico, biológico ou socioeconômico;



Prazo de permanência de sua aplicação - curto, médio ou longo.

Além das medidas mitigadoras aqui apresentadas, constitui parte integrante das medidas de
proteção ambiental, os programas de monitoramentos necessários, os quais são contemplados
em capítulo específico deste relatório.
10.2
10.2.1

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Objetivos

O objetivo geral do Programa de Gestão Ambiental do Terminal Portuário de Uso Privado da
Nordeste Logística (TUP NELOG) é o de garantir que a implantação e operação do
empreendimento tenha uma condução ambiental adequada e que disponha dos mecanismos
necessários para a execução e controle das ações constantes nas medidas mitigadoras e de
controle ambiental propostas para este empreendimento no âmbito dos estudos ambientais.
Desta forma, partindo da premissa que tais programas encerram ações devidamente
estabelecidas, sua finalidade principal consiste em garantir que suas implementações se
realizem através de procedimentos ambientais eficientes, de forma que seja atingido o padrão
de qualidade ambiental desejado na fase de implantação das obras do empreendimento. Como
objetivos específicos, têm-se:


Definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a contratação das
obras e dos serviços relativos às medidas mitigadoras e de controle ambiental a serem
implementadas na fase de implantação e operação do empreendimento;



Estabelecer procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais, para garantir a efetiva
implementação e manutenção das ações propostas nos Programas Ambientais;



Estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental das obras;



Estabelecer mecanismos de acompanhamento por profissionais especializados dos
programas ambientais de mitigação e/ou controle ambiental.

Na implantação das obras do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP
NELOG) uma estrutura de Gestão Ambiental deverá ser criada, de forma a garantir que as
medidas de reabilitação e proteção ambiental preconizadas no EIA sejam aplicadas de forma
eficaz. Busca-se também o acompanhamento dos programas ambientais não vinculados
diretamente às obras, integrando os diferentes agentes internos e externos, as empresas
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contratadas, as consultoras e as instituições públicas e privadas, envolvidas direta ou
indiretamente com o empreendimento, visando o atendimento das normas e da legislação
ambiental incidente.
A Coordenação da Gestão Ambiental trabalhará de forma sistemática, visando cumprir as
condicionantes da Licença de Instalação – LI, a implantação efetiva das medidas mitigadoras e
de controle ambiental propostos no EIA e, principalmente, garantir as condições para a
execução destes programas ou agir de modo a definir ações imediatas, para solucionar os
eventuais imprevistos que surgirem no decorrer das obras. Para agilizar essas ações, a equipe
de meio ambiente, atuará na condução do processo, de maneira integrada, através de
entendimentos com os órgãos ambientais, buscando atender, em tempo hábil, as condicionantes
e exigências ambientais que forem solicitadas, além de evitar a criação de passivos ambientais.
O Sistema de Gestão Ambiental, devidamente implementado, permitirá a mitigação e controle
dos impactos ambientais identificados no EIA, através da eficiente execução e
acompanhamento dos Programas Ambientais propostos, uma vez que os dados obtidos a partir
deste programa serão, principalmente, provenientes de interferências causadas durante a fase
de implantação das obras.
10.2.2

Diretrizes

O Programa de Gestão Ambiental do Projeto do TUP NELOG deverá contemplar em seu
escopo o delineamento das seguintes atividades:
(i) A síntese do projeto de engenharia e da caracterização da área de influência do
empreendimento proposto;
(ii) Resumo dos principais impactos ambientais identificados como forma de permitir uma
visão integrada da realidade local e a compreensão das medidas mitigadoras e de
controle ambiental recomendadas no EIA/RIMA;
(iii) Síntese dos Planos de Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental a serem
implementados na etapa de implantação das obras do empreendimento;
(iv) Custos, cronogramas, arranjos institucionais e responsabilidades no detalhamento,
implementação e supervisão dos Planos de Medidas Mitigadoras e de Controle
Ambiental, bem como a fonte de recursos;
(v) Elaboração de uma coletânea de regras ambientais a serem adotadas na construção de
terminais de granéis sólidos e cargas conteinerizadas, sistemas de correias
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transportadoras e obras afins, as quais deverão ser cumpridas pela Empreiteira
contratada para execução das obras sob a supervisão da Empresa Supervisora;
(vi) Detalhamento das atividades do Programa de Monitoramento e Acompanhamento
Ambiental a ser exercido pela Empresa Supervisora para verificação da efetividade da
aplicação das medidas mitigadoras e de controle ambiental previstas no EIA e na
Coletânea de Regras Ambientais elaboradas.
Ressalta-se que, durante a execução das obras, o monitoramento e acompanhamento dos
aspectos ambientais deverá ser realizado através da elaboração de relatórios mensais de
andamento, os quais deverão contemplar o acompanhamento da situação das licenças
ambientais do empreendimento, bem como das realizações quantitativas nos aspectos
ambientais. Além disso, deverá apontar as medidas adotadas para cumprimento das demais
exigências do licenciamento ambiental, possibilitando o acompanhamento por parte da CIPP e
dos órgãos licenciadores, no caso a SEMACE. Os relatórios de acompanhamento deverão ser
acompanhados de registros fotográficos da evolução da implementação das medidas e
programas ambientais, servindo de subsídios para os programas de comunicação social e de
educação ambiental a serem implementados.
Os indicadores de avanço da implementação do PGA deverão incluir a quantidade e o tipo de
não-conformidades, problemas e acidentes ocorridos durante a fase de implantação do
empreendimento, registrados em relatórios pelos inspetores/supervisores ambientais.
Para se atingir plenamente os objetivos propostos pelo Programa de Gestão Ambiental os
seguintes resultados deverão ser obtidos:


Valores ambientais internalizados nos procedimentos de gestão do Empreendimento na
fase de instalação;



Normas ambientais (e de saúde/segurança do trabalhador) cumpridas, procedimentos
adotados e todos os planos e programas listados no PGA executados;



Manutenção e acompanhamento dos procedimentos, procurando proceder ao
aprimoramento e adequação constante dos instrumentos de gestão ambiental (fase de
instalação do empreendimento);



Implementação das ações definidas em cada um dos programas propostos no EIA e
outros identificados posteriormente pela CIPP.

Com o objetivo de assegurar a implantação adequada das medidas ambientais previstas no EIA
do Projeto, e também garantir uma correta abordagem das questões ambientais que geralmente
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surgem durante a execução das obras, alguns cuidados especiais deverão ser adotados quando
da contratação das obras. Assim sendo, deverá ser estabelecida uma adequada articulação entre
o planejamento das atividades, a contratação dos serviços, a sua execução e a fiscalização da
obra, de modo que no edital de contratação das obras deverá constar:


As especificações ambientais para execução dos serviços, prevendo-se a correspondente
medição;



A necessidade de participação pela empresa construtora, de equipe ambiental mínima
de campo, incluindo os custos associados;



A necessidade da empresa responsável pela supervisão da obra, também, contar com
uma equipe ambiental, composta por ambientalistas, sendo imprescindível a
participação de um especialista em gestão ambiental.

A equipe ambiental será responsável por garantir o atendimento aos critérios ambientais, tanto
dos órgãos de licenciamento quanto dos agentes financiadores.
10.2.3

Público-Alvo

O público alvo do Programa de Gestão Ambiental é composto por todos os trabalhadores da
obra e prestadores de serviços, bem como pela comunidade indiretamente afetada pelo
empreendimento. Os benefícios gerados pela correta execução da gestão ambiental se refletirão
na salvaguarda da qualidade ambiental, das condições de trabalho de todos os envolvidos
diretamente com a obra e das comunidades próximas.
10.2.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Programa de Gestão Ambiental se constitui numa coletânea com as diretrizes dos
planos/programas de medidas mitigadoras e de controle ambiental preconizados no âmbito do
EIA a serem implementados durante a fase de implantação das obras de engenharia. Servirá de
guia para as empresas contratadas (empreiteira e empresa supervisora), bem como para o
próprio empreendedor sobre o papel destes na elaboração e execução dos referidos
planos/programas.
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10.2.5

Responsáveis pela Elaboração e Implementação do Plano

A elaboração do Programa de Gestão Ambiental ficará a cargo da Nordeste Logística, ficando
a operacionalização dos planos e programas de mitigação e controle ambiental preconizados no
âmbito do EIA a cargo da Empreiteira e da Empresa Supervisora contratadas, de acordo com a
sua forma de relacionamento com a obra propriamente dita. Assim sendo, os programas
relacionados diretamente com as obras de engenharia deverão ser implementados diretamente
pela Empreiteira, devendo seus custos ser obrigatoriamente inseridos no orçamento da
construção.
Já os programas não relacionados diretamente às obras de engenharia (Plano de Comunicação
Social e Programa de Educação Ambiental), deverão ser implementados através do contrato
firmado com a Empresa Supervisora. Ressalta-se que, o presente plano prevê a implementação
de um novo conceito de supervisão, que engloba não só o acompanhamento e controle da
qualidade das obras de engenharia, como também o acompanhamento da implementação das
medidas mitigadoras propostas no âmbito dos estudos ambientais.
Dentro deste contexto, a Empresa Supervisora deverá contar em seu quadro técnico com
especialistas ambientais, além dos profissionais e técnicos previstos para efetuar a supervisão
das obras de engenharia. Além disso, o organograma da Empresa Supervisora deverá contar
com um setor dedicado a gestão ambiental, o qual será dirigido por um Coordenador que se
reportará diretamente ao Gerente de Contrato da CIPP.
No caso específico do Programa de Identificação e Resgate do Patrimônio Arqueológico, tendo
em vista que, ainda, está sendo aguardado o posicionamento oficial do IPHAN sobre quanto a
definição dos procedimentos a serem cumpridos pelo empreendedor, sugere-se que a efetivação
das medidas cabíveis fique a cargo do próprio empreendedor, através da contratação de
profissionais da área de arqueologia por este.
Os planos e programas ambientais a serem implementados na fase de operação do
empreendimento, bem como a negociação da compensação ambiental junto ao órgão ambiental
competente ficarão sob a alçada da Nordeste Logística, não sendo parte integrante do PGA ora
proposto.
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10.2.6

Cronograma de Execução

Este Programa deverá ser implantado ao longo de toda etapa de implantação e operação do
empreendimento, conforme cronograma de engenharia apresentado na Caracterização do
Empreendimento
10.3

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL

10.3.1

Objetivos

O Programa de Controle Ambiental visa minorar os impactos decorrentes da implantação das
obras do Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG) sobre os
componentes biogeofísicos e socioeconômicos da sua área de influência através do
estabelecimento de diretrizes e procedimentos ambientalmente sustentáveis a serem adotados
pela Empreiteira. Apresenta-se composto pelos seguintes planos:


Plano de Controle da Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos;



Plano de Desmatamento/Limpeza das Áreas das Obras e Manejo da Fauna;



Plano de Desvios Temporários de Tráfego/ Sinalização das Áreas das Obras;



Plano de Recuperação das Áreas Degradadas;



Plano de Gerenciamento de Efluentes Sanitários;



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil.

10.3.2
10.3.2.1

Diretrizes e Procedimentos
Plano de Controle da Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos e Vibrações

Durante a implantação das obras do TUP NELOG são esperados impactos sobre a qualidade
do ar decorrentes da emissão de material particulado, principalmente durante as operações de
terraplenagem. Haverá, ainda, emissão de poluentes do ar vinculados ao tráfego de máquinas e
veículos movidos a diesel (monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos
de enxofre, aldeídos, fuligem, etc.).
São, também, esperados ruídos e pequenas vibrações associadas à movimentação de máquinas
e veículos pesados e a montagem das peças e estruturas metálicas dos sistemas de correias
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transportadoras. Haverá, também, emissão de fumos metálicos durante a montagem das
estruturas metálicas dos sistemas de correias transportadoras.
Assim sendo, faz-se necessário a execução de monitoramento/controle da qualidade do ar e dos
níveis de ruídos e vibrações durante a implantação das obras do empreendimento, permitindo a
comparação dos resultados obtidos com a legislação vigente, de modo a serem adotadas as
medidas cabíveis, caso estas se façam necessárias.
Ressalta-se, todavia, que o empreendimento ora em análise encontra-se posicionado numa área
desabitada, onde o aglomerado urbano mais próximo (Comunidade Lagoa do Pecém) encontrase posicionado a 1,76 km de distância das frentes de serviços. Desta forma, pode-se afirmar que
os impactos sobre a qualidade do ar e os níveis de ruídos e vibrações incidem, principalmente,
sobre o contingente obreiro, podendo ocorrer aportes de poluentes (material particulado e gases)
apenas em aglomerados urbanos posicionados ao longo de estradas de serviços. Além disso, as
condições atmosféricas locais permitem a rápida dispersão dos gases e poeiras fugitivas
gerados. Assim sendo, foi prevista a execução de dois tipos de monitoramentos:


Monitoramento de material particulado (poeiras fugitivas): preconiza o monitoramento
visual da emissão de poeiras, visto que este procedimento permite a constatação rápida
deste problema, favorecendo a imediata tomada de decisão para a adequação da
situação;



Monitoramento dos índices de fumaça negra: preconiza o monitoramento dos
maquinários e da frota de veículos própria e terceirizada, através da avaliação da
"fumaça preta" emitida pelo escapamento dos veículos. Esta medição é realizada através
do método da Escala Ringelmann prescrito na ABNT NBR 6016/2015, que estipula a
densidade de fumaça mediante a tonalidade em escala de cinza. Com base nos resultados
deste monitoramento, a Empreiteira deverá providenciar a adequação dos veículos que
estão em desconformidade com as exigências da legislação ambiental pertinente. Em
concordância com a base legal, o limite utilizado como parâmetro nas medições com
Escala Ringelmann será de Padrão 2 para maquinários (nível de 40% de névoa) e Padrão
1 para equipamentos e veículos (nível de 20% de névoa).

Além dos controles acima especificados, deverão ser desenvolvidas as atividades abaixo
discriminadas:


Manutenção periódica dos maquinários e da frota de veículos motorizados (regulagem
do motor e do sistema de injeção de combustível, de acordo com as especificações do
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fabricante e troca dos filtros de ar, sempre que estes estiverem sujos). Tal procedimento
visa não só evitar a ocorrência de desconformidades com a legislação vigente no que se
refere à emissão de fumaça preta, como prolongar a vida útil do motor e reduzir os
gastos com combustível;


Manutenção periódica dos maquinários e da frota de veículos motorizados (regulagem
do sistema de frenagem, de acordo com as especificações do fabricante) e controle da
velocidade dos veículos, visando reduzir a emissão de material particulado e ruídos;



Fornecimento e exigência de uso pelos trabalhadores de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s adequados às atividades por estes exercidas, com destaque para
aquelas que possam emitir material particulado, gases e fumos metálicos, bem como das
que incidem na geração de elevados níveis de ruídos e vibrações (mascaras e protetores
auriculares);



Umectação periódica das vias de acesso ao canteiro de obras e frentes de serviços
visando o controle da emissão de poeiras fugitivas;



Obrigatoriedade do uso de lonas no transporte de materiais de empréstimos (areia,
material terroso, brita) por caminhões-caçamba evitando a emissão de poeiras fugitivas
e a queda de material ao longo do trajeto das estradas de serviço.

A execução destas medidas ficará a cargo da Empreiteira, a qual deverá desenvolver trabalhos
de orientação ao contingente obreiro sobre a importância do uso correto dos EPI’s e do
cumprimento rigoroso às regras estabelecidas para o controle da emissão de poeiras e ruídos.
A referida medida deverá começar a ser implementada junto com o início das obras e perdurar
durante toda a fase de implantação do empreendimento.
10.3.2.2

Plano de Desmatamento/Limpeza das Áreas das Obras e Manejo da Fauna

As áreas das obras do empreendimento ora em análise deverão ser objeto apenas de pequenos
desmatamentos e limpeza dos terrenos, uma vez que apenas os traçados das rodovias de acesso
ao TUP NELOG e de interligação ao porto, do ramal ferroviário e do corredor logístico
apresentam pequenos trechos recobertos por vegetação de porte arbustivo. Além disso, a área
onde serão as estruturas do TUP NELOG (pátios e armazéns, instalações administrativas,
estacionamentos, rede viária interna, guaritas, sistemas elétricos, sistemas de saneamento
básico, etc.) encontram-se posicionadas num campo de dunas móveis, cuja cobertura vegetal se
restringe a presença de raras espécies arbustivas.
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Tendo em vista que os desmatamentos requeridos atingem pequena monta, o plano de ações a
ser implementado deverá ter como objetivos: varreduras das áreas por equipe especializada em
manejo de fauna antes do início da operação de desmatamento; operações de
desmatamento/limpeza restritas as áreas onde serão implantadas as obras; preservação do
patrimônio genético representado pela vegetação nativa das áreas circunvizinhas; promover a
proteção do contingente obreiro contra o ataque de animais peçonhentos. A priori já podem ser
indicados alguns cuidados a serem adotados, os quais estão abaixo discriminados.


Visando evitar o desmatamento/limpeza de áreas maiores que as necessárias os off set’s
das áreas a serem desmatadas/limpas deverão ter seus limites demarcados e
identificados pela equipe encarregada desta operação. Só após a delimitação dos limites
desta faixa é que deverá ser dado início a limpeza do terreno propriamente dito;



Deverá ser evitado o uso de queimadas. Todavia caso se faça necessária à incineração
de restolhos, esta somente deverá ser efetuada com a autorização da SEMACE, sendo o
material removido para áreas previamente escolhidas, onde a queima possa ser
controlada, seguindo procedimentos e técnicas adequadas de controle e medidas de
segurança. Tal procedimento visa evitar a ocorrência de incêndios florestais, dado a
proximidade com a área da unidade de Conservação Estação Ecológica do Pecém, bem
como o lançamento de fumaça, cinzas e fagulhas carreados pelo vento sobre áreas
habitadas. Sugere-se que, caso haja material passível de reutilização, este seja doado à
comunidade lindeira, em caso de interesse desta;



A camada de solo orgânico proveniente do desmatamento/limpeza do terreno deverá ser
estocada em locais sinalizados e protegidos contra erosões, posicionados nas
imediações das áreas a serem alvo de recomposição paisagística, visando evitar a
obstrução da rede de drenagem natural e facilitar o seu aproveitamento. Caso se faça
necessário a reconstituição paisagística de áreas degradadas esta deverá adotar o uso de
espécies vegetais nativas selecionadas com base em estudos fitossociológicos já
desenvolvidos para a região;



O contingente obreiro deverá ser alertado sobre a proibição da caça e pesca predatória,
bem como do comércio ilegal de animais, garantindo o cumprimento da legislação
vigente.

O desmatamento/limpeza das áreas das obras deverá ser amplo o suficiente para garantir a
insolação destas áreas e restrito ao mesmo tempo, as necessidades mínimas exigidas para a
implantação das obras. Durante o desmatamento/limpeza das áreas das obras, os trabalhadores
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ficarão expostos a acidentes com animais peçonhentos (cobras, aranhas, lacraias e escorpiões).
Assim sendo, medidas que previnam estes acidentes deverão ser adotadas durante a execução
dos trabalhos. A equipe engajada no desmatamento/ limpeza das áreas das obras deverá receber
treinamento sobre identificação de animais peçonhentos e técnicas de primeiros socorros.
Também deverão estar adequadamente trajados com botas e luvas de cano longo feitas de couro
ou de outro material resistente.
O responsável pelas operações de desmatamento deverá, antes do início desta atividade, manter
contato com postos de saúde da região, certificando-se da existência de pessoal treinado no
tratamento de acidentes ofídicos, bem como de estoque de soros antiofídicos. Deverá, ainda,
ser divulgado junto ao contingente obreiro, as principais medidas de prevenção de acidentes
com animais peçonhentos através da distribuição de folhetos explicativos.
Já quanto ictiofauna presente nas lagoas interdunares e para evitar a mortandade de peixes
amenizando os possíveis impactos provocados sobre estes, propõe-se um esforço com o intuito
de resgatar os espécimes presentes na área do futuro empreendimento. O resgate tem como
objetivo reduzir os possíveis impactos sobre a comunidade de peixes e evitar a mortandade. Os
exemplares capturados deverão ser soltos em áreas semelhantes de onde serão retirados.
Algumas medidas são consideras relevantes para a conservação da biodiversidade de peixes do
entorno da área de influência para ampliação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém,
como:


Realizar o resgate de fauna em especial da ictiofauna da região onde vai ocorrer a
atividade de supressão das lagoas na área de interesse. Onde os exemplares capturados
podem ser realocados para ambientes semelhantes no entorno;



Fazer parceria junto aos órgãos públicos ambientais a adoção de medidas educativas e
restritivas, visando a redução de práticas pesqueiras prejudiciais à manutenção e
preservação dos estoques de peixes explotáveis – uso de apetrechos proibidos, respeito
aos períodos de defeso e tamanhos mínimos de captura.



Monitoramento sistêmico em diferentes períodos de sazonalidade, visando aumentar o
conhecimento sobre a comunidade de peixes no entorno do empreendimento, visando a
implantação de unidade de conservação que contemple áreas que pudessem assegurar a
viabilidade e a conservação das principais populações de peixes dulciaquícolas do
entorno.
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10.3.2.3

Desvios Temporários de Tráfego / Sinalização das Áreas das Obras

Durante a implantação das obras dos sistemas de correias transportadoras poderá haver
interferência aérea com o traçado da estrada Porto do Pecém - Barra do Cauípe, podendo
resultar na interrupção temporária do tráfego de veículos neste trecho. As obras dos sistemas
elétrico, de abastecimento d’água tratada e de adução de água do mar para combate a incêndios,
também, poderão resultar em intersecções com o sistema viário da região, as quais muito
provavelmente serão implantadas com o uso de métodos não destrutivos. Além disso, os riscos
de acidentes envolvendo atropelamentos, batidas ou a queda de peças metálicas sobre veículos
nestes trechos tornam-se relativamente significativos, exigindo a adoção de desvios
temporários de tráfego e/ou a rigorosa sinalização das áreas das obras.
Assim sendo, esta medida tem como objetivo disciplinar o trânsito de veículos nas áreas
periféricas as obras de modo a facilitar o escoamento do tráfego afluente, bem como reduzir os
riscos de acidentes. Visando causar, o mínimo possível de inconvenientes aos usuários destas
rodovias, a Empreiteira deverá implementar as seguintes ações:


Estabelecimento de desvios temporários de tráfego, sempre que a situação local exigir.
Faz-se necessária uma sinalização adequada desses desvios, de modo a preservar a
segurança dos usuários das vias;



Colocação de placas e cavaletes de aviso, visando evitar acidentes com veículos. As
placas devem conter avisos objetivos e concisos, com letras bem pintadas, que se
destaquem com facilidade do fundo. Devem ser colocadas em locais visíveis e a uma
tal distância da obra que deem tempo à leitura e a uma reação normal do motorista;



Deverá ser estabelecida sinalização de trânsito noturna com barreira, sendo utilizados
para tanto lâmpadas ou placas iluminadas.

Na fase que antecede a implantação desta medida, deverão ser criados dispositivos de
informação e divulgação dos procedimentos que serão adotados junto aos usuários da referida
rodovia, minimizando com isso, os impactos negativos sobre a opinião pública. É importante
que por ocasião da alocação dos desvios temporários de tráfego sejam utilizados procedimentos
que provoquem o mínimo possível de inconveniências ao andamento normal do escoamento de
cargas e deslocamento dos usuários das vias interceptadas. Os desvios de tráfego devem evitar
áreas acidentadas, susceptíveis a inundações, ou que interfiram com áreas protegidas pela
legislação ambiental vigente.
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Deverá ser estabelecida uma adequação entre o cronograma de execução das obras e a
permanência dos desvios, bem como o uso de sinalização adequada visando evitar acidentes.
Quanto à sinalização, especialmente no que tange à rodovia estadual, deverá ser notificado o
órgão competente, a fim de que possam ser adotadas as medidas cabíveis nesse sentido. Deverá
ser dada prioridade ao controle do item velocidade nos trechos de desvios a serem construídos.
Além das rodovias, convém, durante a implantação dos desvios de tráfegos, considerar a
presença de infraestruturas subterrâneas nas faixas de domínio destas rodovias, tais como
adutoras, emissários, cabos de fibra óptica, redes elétrica, de gás natural e de telefonia, entre
outros. Assim sendo, deverão ser mantidos contatos com as empresas concessionárias e órgãos
responsáveis pela administração destas infraestruturas, visando definir, em conjunto, que ações
deverão ser implementadas.
A presente medida recomenda que a construção dos desvios temporários do tráfego fique a
cargo da Empreiteira, devendo esta manter contato com o DER e CEARÁPORTOS, esta última
dado as rodovias interceptadas servirem de acesso a área do CIPP. Estes contatos visam definir
em conjunto com estes órgãos, a melhor forma de ação a ser implementada. Os custos a serem
incorridos com a implementação desta medida já estão previstos no orçamento do projeto de
engenharia.
10.3.2.4

Recuperação de Áreas Degradadas

Durante as operações de terraplenagem serão produzidos grandes volumes de solo removidos
na execução dos cortes, bem como a geração de entulhos da construção civil, os quais
geralmente são dispostos em pilhas desordenadas, geralmente, com condições precárias de
estabilidade e expostos a processos erosivos.
Cabe ressaltar que o projeto prevê a utilização de grande parte do material proveniente dos
cortes na execução dos aterros requeridos na própria área das obras. Assim sendo, caso seja
necessária a deposição desse material em outra área, que não a ADA do projeto, deverão ser
adotadas as diretrizes aqui apresentadas.
Visando reduzir a degradação imposta ao meio ambiente por esta atividade, deverá ser posto
em prática um controle na deposição de rejeitos levando em conta dois fatores básicos: a sua
localização e a formação das pilhas.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

92

Com relação à localização, o rejeito deverá ser depositado próximo à área do empreendimento,
reduzindo assim os custos com transportes. Para a formação adequada de depósitos de botafora ou bota-espera deve-se levar em conta o material constituinte do estéril, o terreno de
fundação e os métodos construtivos. Na determinação da capacidade, das dimensões e do
método construtivo deve-se atentar para os riscos de erosão pela água de chuva ou eólica e de
deslizamento do material estocado, bem como acessos e possível retomada para um eventual
aproveitamento.
Na formação das pilhas de rejeitos constituídos por materiais coesivos, a inclinação dos taludes
e as alturas permitidas são determinadas por testes de estabilidade. O material deve ser
depositado em camadas com compactação pelos próprios equipamentos de transporte, ou então
convencionais de compactação. Deve ser implementada, também, a drenagem superficial das
bermas e plataforma, bem como a abertura de canais periféricos para evitar que as águas de
superfície drenem para o depósito. Com relação ao terreno de fundação, este deve apresentar
resistência superior à da pilha de rejeito e inclinação inferior a 10°. Recomenda-se o uso destes
rejeitos na recuperação de antigas cavas de jazidas existentes na região, caso seja possível.
Para a estabilização dos rejeitos deve ser adotado o método botânico, pois a região dispõe de
material que serve de cobertura de solo. Para que haja um pronto restabelecimento da cobertura
vegetal nas bermas de rejeitos, devem ser usadas técnicas que aumentem a fertilidade do solo
(adubação, adição de húmus, nutrientes, umidade e bactérias ou microrganismos), associado ao
uso de mudas de espécies nativas.
Quanto a recuperação da área do canteiro de obras, o projeto prevê o aproveitamento de suas
instalações na composição da infraestrutura do TUP NELOG, não se fazendo necessária a
recomposição paisagística da área ocupada pelo mesmo.
10.3.2.5

Plano de Gerenciamento de Efluentes Sanitários

Para a etapa de implantação das obras o projeto proposto preconiza o uso de fossa séptica com
filtro anaeróbico como infraestrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras. As fossas
sépticas deverão ter suas dimensões definidas conforme estabelecido pela NBR 7229, de forma
a atender os padrões de lançamento da legislação ambiental vigente. Caso seja necessária a
instalação de sistema complementar, este deverá atender a NBR 13969. Na locação das fossas
sépticas deverá ser guardada uma distância de mais de 150m de cursos d’água e de no mínimo
1,5m do lençol freático.
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A inspeção nas fossas sépticas deverá ser realizada mensalmente para identificação da
necessidade de execução do seu esgotamento através da sucção e recolhimento do material por
caminhão a vácuo. Tal procedimento, também, se aplica às frentes de serviço, onde estão
locados banheiros químicos. O transporte dos efluentes coletados deverá ser efetuado por
empresa especializada, devendo a deposição final destes efluentes ser efetuada em ETE da
CAGECE. Tanto a empresa responsável pelo transporte dos efluentes sanitários como a Estação
de Tratamento de Esgotos da CAGECE devem estar devidamente regularizadas junto ao órgão
ambiental competente. Mensalmente deverá ser emitido o manifesto dos efluentes gerados e ser
apresentado o documento comprobatório da sua deposição no sistema da CAGECE.
10.3.2.6

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos proposto visa o estabelecimento de procedimentos
quanto ao manuseio, classificação, segregação, estocagem, transporte e disposição final dos
resíduos gerados na área do canteiro de obras (escritórios, refeitório, enfermaria, oficina
mecânica, posto de lavagem e lubrificação, etc.), além dos resíduos da construção civil. Como
objetivos específicos destacam-se:


Fornecimento de ferramentas que facilitem a gestão e controle dos resíduos gerados na
obra, capacitando a equipe técnica na utilização destas ferramentas;



Planejamento da gestão de resíduos na obra, definindo quantidade e localização de
dispositivos para coleta seletiva, permitindo a segregação dos mesmos desde a origem;



Sensibilização do contingente obreiro com relação à limpeza e segregação dos resíduos
na obra, para que estes sejam agentes da gestão de resíduos em seus postos de trabalho.

O planejamento do PGRS deverá levar em conta algumas características das obras, envolvendo
informações como: quantidade de funcionários e equipes; arranjo físico do canteiro (espaços,
atividades, fluxo de materiais, localização das frentes de serviços, fluxo de resíduos,
equipamentos de transporte disponíveis, etc.); resíduos que serão gerados, a depender dos
processos e sistemas construtivos adotados; sistemática existente para a remoção dos resíduos
gerados; empresas especializadas no transporte de resíduos sólidos e locais para destinação final
existentes na região. Com base nas informações coletadas deverá ser elaborado o plano para a
gestão dos resíduos, o qual deverá contemplar:


Prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados pela obra;
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Proposta para aquisição e distribuição de coletores e implantação da baía de
armazenamento de resíduos, além da sinalização do canteiro;



Definição do fluxo de resíduos nos locais de acondicionamento inicial e para os locais
de armazenamento final, de acordo com as NBR’s 11.174 (Classes IIA e IIB) e 12.235
(Classe I);



Verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos gerados;



Definição dos locais para a destinação dos resíduos (usinas de reciclagem, associação
de catadores, aterros sanitários) e cadastramento dos destinatários;



Elaboração da rotina para a documentação e registro da destinação dos resíduos.

Após a aquisição e distribuição dos coletores no canteiro de obras, deverá ser efetuado o
treinamento do contingente obreiro, de modo a sensibilizá-los para a necessidade da
contribuição de cada um para o sucesso do programa e instruí-los quanto ao adequado manejo
dos resíduos, visando, principalmente, sua correta triagem, conforme previsto no Programa de
Educação Ambiental.
Além do treinamento com toda a equipe da obra (funcionários e terceirizados), deverá ser
efetuado um treinamento específico com os responsáveis pelo controle da destinação dos
resíduos, orientando-os quanto às soluções adequadas, repassando contatos de transportadores
e destinatários de resíduos, além de implantar os controles operacionais (Planilha de
Gerenciamento dos Resíduos; Manifesto de Geração, Transporte e Destinação Final de
Resíduos e Mapa de Controle de Resíduos).
Ressalta-se que, o aterro sanitário localizado mais próximo da área do empreendimento é o
Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC e que em Fortaleza já existem
empresas de reciclagem que atuam em diversas áreas, sendo uma delas o gerenciamento, coleta,
transporte e destinação final ambientalmente adequada de resíduos.
O transporte dos resíduos deverá ser feito por empresa especializada contratada pela
Empreiteira, lembrando que os transportadores também são responsabilizados pela destinação
e gerenciamento dos resíduos. Ressalta-se que, a empresa responsável pelo transporte e
destinação final dos resíduos sólidos deverá estar devidamente regularizada junto ao órgão
ambiental competente. Com relação aos resíduos recicláveis, estes poderão ser encaminhados
a agentes recicladores por meio de venda, ou por meio de doações (principalmente cooperativas
e/ou catadores). É necessário neste caso, a Empreiteira arquivar um recibo que declare a correta
destinação do resíduo que está sendo retirado da obra.
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A execução deste plano ficará a cargo da Empreiteira que deverá se responsabilizar pela
destinação final dos resíduos sólidos gerados durante a fase de implantação das obras.
10.3.3

Responsabilidade pela Implementação

O cronograma de implementação dos planos integrantes do Programa de Controle Ambiental
das Obras encontra-se atrelado ao das obras e deverá ser permanente desde o início até o final
das obras.
10.3.4

Cronograma de Execução

O cronograma de implementação dos planos integrantes do Programa de Controle Ambiental
das Obras encontra-se atrelado ao das obras e deverá ser permanente desde o início até o final
das obras.
10.4
10.4.1

PLANO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
Objetivos

Durante a execução das obras de engenharia e posteriormente durante a operação do TUP
NELOG os riscos de acidentes com operários e usuários de rodovias interceptadas ou
posicionadas relativamente próximas dos traçados dos sistemas de correias transportadoras, das
vias de acesso e interligação ao TUP, do ramal ferroviário e da adutora de abastecimento d’água
são relativamente elevados, o que requer a adoção de regras rigorosas de segurança do trabalho.
A presente medida visa evitar não só prejuízos econômicos, como também preservar a saúde e
a integridade física dos operários engajados nas obras e posteriormente aos operadores do TUP
NELOG, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle dos riscos
de acidentes existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, que possam causar
danos ao contingente obreiro, a população periférica e/ou ao meio ambiente.
Em atendimento as normas ambientais e trabalhistas vigentes, além das regras apresentadas no
presente plano, deverá ser exigido da Empreiteira a elaboração e implementação dos seguintes
planos durante a fase de implantação das obras: Programa de Condições do Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, Programa de Controle Médico de Saúde
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Ocupacional - PCMSO, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR e Plano de Ação de Emergência - PAE.
Com exceção do PCMAT (exclusivo da fase de implantação das obras), os demais planos
trabalhistas acima especificados deverão, também, serem desenvolvidos e implementados pela
Administração do TUP NELOG, na fase de operação do projeto proposto.
10.4.2

Diretrizes

10.4.2.1

Generalidades

Dentre as regras gerais a serem adotadas pelo contingente obreiro durante a implantação das
obras e pelos funcionários engajados na operação e manutenção do TUP NELOG figuram:


Treinamentos dos operários de forma a assegurar que todos estejam informados sobre
os materiais e equipamentos com os quais irão trabalhar;



Uso de crachás de identificação por todo o pessoal que trabalha na área das obras ou na
operação do TUP NELOG;



Dotação do canteiro de obras com instalações de primeiros socorros;



Cumprimento das normas estabelecidas na legislação nacional no que concerne à
segurança, bem como das normas apropriadas e específicas para a segurança de cada
tipo de serviço;



Levantamento prévio das condições da infraestrutura do setor saúde da região, de modo
a agilizar o atendimento médico aos operários, no caso de ocorrerem acidentes.

10.4.2.2

Proteção e Segurança do Trabalhador na Fase de Implantação das Obras

Todo o pessoal que irá trabalhar na implantação das obras de engenharia deverá receber
informações sobre as regras e procedimentos de segurança. O pessoal recém-contratado deverá,
também, ser submetido a testes de conhecimentos. A compreensão dos regulamentos de
segurança deverá ser registrada com assinatura.
Será de responsabilidade da Empreiteira supervisionar os funcionários para assegurar que os
procedimentos corretos de trabalho estão sendo observados; assegurar que os equipamentos e
máquinas estão em perfeito funcionamento; garantir a ordem e limpeza dos setores de trabalho;
comunicar informações sobre os riscos de acidentes e procedimentos de controle; consultar os
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operários sobre questões de segurança e saúde, além de orientá-los quando necessário a manter
os superiores informados das questões de segurança e saúde. Deverão ser conduzidas
regularmente inspeções de segurança locais.
Deverão ser feitas advertências aos trabalhadores encontrados violando as regras de segurança,
as quais deverão ser anotadas e notificadas a seus superiores. Em caso de reincidência o
trabalhador deverá ser removido da sua função. O superior (pessoa que deu instrução para levar
a cabo um trabalho) sempre dividirá a responsabilidade de acordo com os regulamentos de
segurança.
A responsabilidade dos demais funcionários consiste em relatar fatores ou situações que
considerar de risco, bem como acidentes ocorridos a seu superior hierárquico direto; seguir
todas as regras e procedimentos de sua tarefa, conforme treinamento ou orientação recebida e
utilizar equipamentos de proteção individual sempre que se fizer necessário.
Todo o pessoal que trabalha na área das obras deverá usar uma identificação emitida pela
Empreiteira. Este crachá deverá conter a fotografia do empregado, número de inscrição, nomes
do empregador e do empregado e a categoria do trabalhador.
Os funcionários deverão receber treinamentos de forma a assegurar que todos estejam
informados sobre o correto manuseio dos materiais e equipamentos com os quais estão
trabalhando. Os treinamentos deverão versar sobre procedimentos de trabalho seguro, que
protejam os funcionários contra exposições aos riscos de acidentes; uso de equipamentos de
proteção individual e como mantê-los em boas condições; primeiros socorros e procedimentos
em casos de acidentes de trabalho. Deverá ser ministrado, no mínimo, treinamento para os
novos empregados por ocasião de atribuições de novas tarefas, quando novos procedimentos
ou equipamentos forem introduzidos no local de trabalho e quando um novo equipamento de
proteção individual for utilizado.
A Empreiteira deverá dotar o canteiro de obras com instalações de primeiros socorros, a qual
deverá ser localizada próximo à entrada principal, contando com uma sala de tratamento, um
armário para materiais médicos, lavatório e instalações sanitárias, provisão apropriada de
instrumentos médicos e medicamentos.
A Empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação nacional no que concerne
à segurança (incluso nesta cláusula a higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as
normas apropriadas e específicas para a segurança de cada tipo de serviço.
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A Empreiteira deverá efetuar ainda um levantamento prévio das condições da infraestrutura
local do setor saúde, de modo a agilizar o atendimento médico dos operários, no caso de
ocorrerem acidentes. Em caso de acidentes de trabalho a Empreiteira deverá prestar todo e
qualquer socorro imediato às vítimas; paralisar imediatamente as obras ou atividades na sua
circunvizinhança, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas
com o acidente e solicitar imediatamente o comparecimento da autoridade competente ao local
da ocorrência, relatando o fato.
Além disso, na fase de implantação das obras a Empreiteira deverá dar palestras ilustrativas,
educando os operários engajados nas obras a seguirem regras rigorosas de segurança,
esclarecendo-os sobre os riscos a que estão sujeitos e estimulando o interesse destes pelas
questões de prevenção de acidentes. Dentre as normas a serem adotadas com relação à
segurança figuram:


Dotar os operários com ferramentas e equipamentos apropriados para cada tipo de
serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de uso;



Dotar os operários de equipamentos de proteção individual apropriados para cada tipo
de serviço: capacetes, máscaras, máscaras para solda elétrica, protetor auricular, óculos
de segurança, roupa de proteção adequada, luvas, botas, capas, cintos de segurança, etc.,
e tornar obrigatório o seu uso;



Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;



Estabelecimento de desvios temporários de tráfego, sempre que se fizer necessário, e de
sinalização de trânsito nas vias de serviços, na estrada de acesso à área do
empreendimento e nos pontos de intersecção com outras vias, de modo a evitar
acidentes com veículos;



Comunicações, conscientização e treinamento de segurança em geral (individual e
coletiva), para cada tipo de serviço a ser realizado (serviços de armações, corte e dobras,
soldagem, montagens de estruturas, trabalho em altura, áreas confinadas, proximidade
com redes elétricas, etc).

A Empreiteira deve manter os operários sempre vacinados contra doenças infecciosas, tais
como tétano e febre tifóide. E alertá-los a efetuarem, após o serviço, a higiene pessoal com água
e sabão em abundância, como forma de combater as dermatoses.
Quanto às regras de tráfego, todos os veículos deverão estacionar em áreas próprias, fora do
local das obras, exceto os veículos utilizados nos trabalhos de construção. Para acesso ao local
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das obras todas as pessoas deverão usar exclusivamente as entradas designadas. Todos os
motoristas deverão obedecer ao limite de velocidade indicado, que será de, no máximo, 20
km/h, nos acessos as áreas das obras. Deverão ser instalados sinais com os limites de velocidade
ao longo de todas as vias de acesso à construção. Todos os veículos e equipamentos
motorizados só deverão ser operados por pessoas qualificadas, os quais serão testados e
receberão certificados para operar os equipamentos para os quais forem designados.
A Empreiteira deverá manter livre o acesso aos equipamentos contra incêndio e aos registros
situados no canteiro de obras, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade
de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de material no local
das obras.
No canteiro de obras a Empreiteira deverá manter diariamente, durante 24 horas, um sistema
eficiente de vigilância. Deverá ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas
ao serviço, a não ser que estejam autorizadas pela Nordeste Logística ou pela Empreiteira.
10.4.2.3

Proteção e Segurança do Trabalhador na Fase de Operação

Durante a operação do empreendimento cuidados devem ser adotados, principalmente, no que
se refere aos fatores de riscos à saúde aos quais os funcionários do TUP NELOG estão sujeitos
envolvendo poeiras fugitivas (pó de minério de ferro, grãos e fertilizantes), ruídos, vibrações e
ergonomia, devendo estes terem a saúde monitorada e efetuarem o uso obrigatório de EPI’s.
Além disso, há os riscos associados a trabalhos em alturas, choques elétricos, quedas de
contêineres, atropelamentos, presença de vetores de doenças (fauna sinantrópica), operações de
manuseio de cargas perigosas, trabalhos de manutenção de equipamentos em espaços
confinados e em ambientes explosivos com riscos de incêndios, entre outros.
A Administração do TUP NELOG deverá fomentar, ainda, a criação da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – CIPA, que coordenará todas as ações internas de prevenção de
acidentes, devendo ser dirigida por técnico habilitado. As ações preventivas incluem desde a
aquisição de equipamentos de proteção individual, até o treinamento prático em situações de
acidentes. Um plano de emergência deverá ser elaborado para a etapa de operação do
empreendimento, o qual deverá prever formas de ações disciplinadoras e orientadoras a serem
aplicadas em situações emergenciais. Tal plano deverá ser apresentado a SEMACE por ocasião
da solicitação da Licença de Operação do empreendimento.
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Na parte funcional, o projeto também está sujeito ao controle de algumas das normas
reguladoras da Consolidação das Leis Trabalhistas. Na prática esta atividade é regularizada
pelas normas NR-16 – Atividades e Operações Perigosas, NR 12 – Segurança no Trabalho em
Máquinas e Equipamentos, NR-23 – Proteção Contra Incêndios e NR-29 – Segurança e Saúde
no Trabalho Portuário.
A Administração do TUP NELOG deverá informar os funcionários deste empreendimento
sobre os riscos a que estes estão sujeitos e as regras de segurança a serem adotadas. Assim, toda
a equipe que irá operar o TUP NELOG deve ser conscientizada sobre questões como:


É obrigatória a existência de dispositivo de desligamento ao longo de todos os trechos
de transportadores contínuos, onde possa haver acesso rotineiro de trabalhadores;



Os transportadores contínuos devem possuir dispositivos que interrompam seu
funcionamento quando forem atingidos os limites de segurança, conforme especificado
em projeto, que deve contemplar, no mínimo, as seguintes condições de: a) ruptura da
correia; b) escorregamento anormal da correia em relação aos tambores; c)
desalinhamento anormal da correia e d) sobrecarga;



As máquinas e equipamentos que utilizem energia elétrica fornecida por fonte externa,
devem possuir chave geral em local de fácil acesso e acondicionada em caixas que evite
o seu acionamento acidental e proteja as suas partes energizadas;



O acionamento e desligamento simultâneo por um único comando de um conjunto de
máquinas deve ser precedido de sinal de alarme;



As máquinas e equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser
aterrados eletricamente, conforme consta na NR-10, da Lei 6.514/77, aprovada pela
Portaria no 3214/78;



Os transportadores contínuos, cuja altura do lado da carga esteja superior a dois metros
do piso, devem ser dotados em toda a sua extensão por passarelas com guarda-corpo e
rodapé fechado com altura mínima de vinte centímetros;



Os transportadores que, em função da natureza da operação, não possam suportar a
estrutura de passarelas, deverão possuir sistema e procedimento de segurança para
inspeção e manutenção;



Só é permitida a transposição por cima dos transportadores contínuos através de
passarelas dotadas de guarda-corpo e rodapé;



O trânsito por baixo de transportadores contínuos só é permitido em locais protegidos
contra queda de materiais;
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Os transportadores contínuos elevados devem ser dotados de dispositivos de proteção,
onde houver risco de queda ou lançamento de materiais de forma não controlada;



Todos os pontos de transmissão de força, de rolos de cauda e de desvio dos
transportadores contínuos, devem ser protegidos com grades de segurança ou outro
mecanismo que impeça o contato acidental;



Os trabalhos de limpeza e manutenção dos transportadores contínuos só podem ser
realizados com o equipamento parado e bloqueado.

Nas instalações elétricas podem ocorrer correntes de curto-circuito e dar início a incêndios em
máquinas ou instalações. Os riscos de acidentes com empregados que trabalham com
eletricidade, em qualquer das etapas de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia
elétrica, constam da Norma Regulamentadora Instalações e Serviços em Eletricidade - NR 10
do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
A implementação desta medida ficará a cargo da Empreiteira durante a fase de implantação das
obras, passando a alçada da administração do TUP NELOG na fase de operação do
empreendimento. Tendo em vista que a adoção de normas de segurança no trabalho é uma
exigência da legislação trabalhista esta medida deverá ser cumprida pela Empreiteira e pela
Nordeste Logística sem ônus para o empreendimento. Esta medida deverá ter sua
implementação iniciada um mês antes do início das obras. Ressalta-se, no entanto, que as
normas de segurança a serem implementadas pela Administração do TUP NELOG deverão ser
iniciadas um mês antes do início da operação do empreendimento e perdurarem durante toda a
sua vida útil.
No que se refere aos outros riscos inerentes as atividades desenvolvidas em terminais de granéis
sólidos e cargas conteinerizadas os operários do TUP NELOG devem ser conscientizados
quanto a:


Riscos de atropelamentos por maquinários e veículos, de queda em altura e de choques
elétricos;



Riscos de incêndios nas instalações do terminal de cargas decorrentes de causas como
curto-circuito e demais panes elétricos; fumar em local proibido; armazenamento de
produtos químicos de forma inadequada (incompatibilidade) no terminal de cargas
perigosas; aquecimento no motor das máquinas e equipamentos; combustão espontânea
ou acidental da carga, etc.;
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Riscos de queda de container, tendo como causas colisão de embarcação, queda de
altura devido ao peso do container ou a ruptura de cabo, falha no equipamento utilizado
na movimentação do container ou condições climáticas adversas;



Proibição do ato de fumar;



Instalação e manutenção periódica de sistema de aterramento nas áreas de
armazenamento manuseio e transporte de materiais (grãos, fertilizantes, etc.);



Pessoas envolvidas com operações de Trabalho a Quente (soldagem, corte, etc.) terão
que receber treinamento específico.

A administração do TUP NELOG como principal responsável pela segurança deve definir quais
são as áreas autorizadas para a realização de serviços de solda e similares. Deverá ser designada
uma pessoa capacitada para autorizar formalmente a realização destes serviços. Deverá ser
exigido que supervisores, encarregados e soldadores tenham formação e treinamento
necessários para realizar os trabalhos com segurança.
Quanto aos riscos à saúde decorrentes da emissão de poeiras fugitivas durante o transporte,
manuseio e armazenamento de granéis sólidos (minério de ferro, grãos e fertilizantes) estes
estão representados pelo desencadeamento de doenças respiratórias, algumas de caráter grave,
principalmente junto aos trabalhadores do terminal de cargas, já que segundo o Estudo de
Dispersão Atmosférica efetuado a pluma de poluentes não irá atingir áreas urbanizadas. Além
disso, existe o risco de contato dos trabalhadores com urina e excrementos da fauna sinantrópica
nociva, que transmitem doenças graves, bem como com produtos tóxicos oriundos de
fumigações para controle de pragas no terminal graneleiro ou de dedetizações para o combate
a FSN. Assim sendo, deverá ser implementado um programa de monitoramento da saúde dos
operários do TUP NELOG.
10.4.2.4

Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção Civil – PCMAT

O PCMAT tem como objetivo a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos
de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho em obras com
contingente obreiro a partir de 20 trabalhadores, estabelecendo diretrizes de ordem
administrativa e de planejamento (Programa não aplicável a fase de operação do
empreendimento). Visa assim preservar a saúde e a integridade física do contingente obreiro,
bem como dos recursos naturais.
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Deverá contemplar as exigências contidas na Portaria n.º 3.214/78, mais especificamente as
regras preconizadas pela NR-18, que trata das Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção. O PCMAT deverá se pautar, também, pelas exigências contidas na
NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais - PPRA. Deverão integrar o escopo do
PCMAT os seguintes itens:


Identificação da empresa responsável pela implantação das obras. Deverá ser, também,
informado, o endereço do canteiro de obras, o nome do responsável técnico pela obra e
do técnico de segurança no trabalho responsável pela elaboração e implementação do
PCMAT;



Memorial descritivo da obra, especificando localização e acessos, datas previstas para
o início e conclusão da obra e a descrição dos principais serviços a serem executados.
Deverão ser informados, ainda, a jornada semanal e horário de trabalho, o quantitativo
de empregados por função e o cronograma dos principais serviços a serem executados;



Caracterização da área das obras abrangendo os meios físico, biótico e socioeconômico,
ficando assim caracterizados os ecossistemas na situação anterior à implementação do
projeto.



Projeto e layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência;



Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e operações,
levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho (riscos físicos,
químicos, biológicos e ergonômicos) e suas respectivas medidas preventivas;



Projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de
execução da obra;



Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;



Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execução da obra;



Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do
trabalho, com sua carga horária.

A elaboração do PCMAT deve ser efetuada por profissional legalmente habilitado na área de
segurança do trabalho. Por ser elaborado antes do início da implantação do canteiro de obras, o
PCMAT deverá ser alvo de revisões de acordo com o andamento da obra, devendo ser ajustado
sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos riscos detectados.
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As subcontratadas sob a responsabilidade da Empreiteira estarão submetidas às mesmas
exigências com relação às questões de segurança e medicina do trabalho estabelecida pela
Portaria no 3.214/78. As subcontratadas serão fiscalizadas e cobradas para que sigam as
orientações referentes à segurança do trabalho.
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO

10.4.2.5

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO é um procedimento legal
estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, mediante a NR 7, visando proteger a
saúde ocupacional dos trabalhadores. Tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico
precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além
da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde
dos trabalhadores.
Estabelece o controle de saúde físico e mental do trabalhador, em função de suas atividades, e
obriga a realização de exames médicos admissionais, de mudança de função e de retorno ao
trabalho, estabelecendo ainda a obrigatoriedade de um exame médico periódico nos
trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento
ou agravamento de doença ocupacional. Deverá ser planejado e implantado com base nos riscos
à saúde dos trabalhadores, especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais
normas regulamentadoras, em especial a NR-9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
– PPRA).
Compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como
zelar pela sua eficácia. O custeio do programa, inclusive avaliações clínicas e exames
complementares, deve ser totalmente assumido pelo empregador.
Embora o Programa não possua um modelo a ser seguido, nem uma estrutura rígida,
recomenda-se que alguns aspectos mínimos sejam contemplados e constem do documento:


Identificação da empresa: razão social, endereço, CGC, ramo de atividade de acordo
com Quadro I da NR-4 e seu respectivo grau de risco, número de trabalhadores e sua
distribuição por sexo, e ainda horários de trabalho e turnos;



Identificação dos riscos existentes: definição, com base nas atividades e processos de
trabalho verificados e auxiliado pelo PPRA e mapeamento de risco, dos critérios e
procedimentos a serem adotados nas avaliações clínicas;
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Plano anual de realização dos exames médicos, com programação das avaliações
clínicas e complementares específicas para os riscos detectados, definindo-se
explicitamente quais os trabalhadores ou grupos de trabalhadores serão submetidos a
que exames e quando;



Outras avaliações médicas especiais.

Além disso, também podem ser incluídas, opcionalmente, no PCMSO, ações preventivas para
doenças não ocupacionais, como: campanhas de vacinação, diabetes melitus, hipertensão
arterial, prevenção de doenças notificáveis (esquistossomose, dengue, calazar, etc.), prevenção
de DST/AIDS, prevenção e tratamento do alcoolismo, entre outros.
O PCMSO não é um documento que deva ser homologado ou registrado nas Delegacias
Regionais do Trabalho, todavia este deverá ficar arquivado no canteiro de obras na fase de
implantação das obras (ou na Administração do TUP NELOG na fase de operação do
empreendimento) à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho.
10.4.2.6

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA visa à preservação da saúde e da
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.
Neste programa, além da identificação dos riscos ambientais mais prováveis de ocorrerem no
ambiente de trabalho associados aos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, é
elaborado o Mapa de Riscos e efetuada a medição dos riscos ambientais, com vistas a avaliação
do nível de exposição dos trabalhadores e a adoção das medidas protecionistas requeridas.
O PPRA deverá contemplar as exigências contidas na Portaria n.º 3214/78, em especial as
regras preconizadas pela NR-9 (Programa de Prevenção e Riscos Ambientais – PPRA),
devendo também estar articulado com o disposto nas demais normas regulamentadoras, em
especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO previsto na NR7. No desenvolvimento do PPRA as seguintes atividades deverão ser executadas:


Identificação e reconhecimento dos riscos potenciais existentes no ambiente de
trabalho;
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Definição dos riscos ambientais cujos controles devem ser considerados prioritários e
estabelecimento das metas de avaliação e controle a serem atendidas;



Avaliação quantitativa dos riscos a que os trabalhadores estão expostos, visando o
fornecimento de subsídios para definição das medidas de controle a serem
implementadas;



Delineamento e implementação das medidas necessárias para a eliminação,
minimização ou controle dos riscos identificados e avaliação da eficiência destas;



Monitoramento da exposição do contingente obreiro e dos operários do TUP NELOG
aos riscos, bem como da eficiência das medidas de controle implementadas através da
realização de avaliação sistemática periódica da exposição dos trabalhadores a um dado
risco, visando à introdução ou modificação das medidas de controle, sempre que
necessário;



Registro estruturado dos dados pertinentes ao PPRA, o qual deverá estar sempre
disponível para os trabalhadores interessados e as autoridades competentes.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura:


Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma com os
prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA;



Estratégia e metodologia de ação;



Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados;



Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA.

Caberá a Empreiteira, na fase de implantação das obras, e a Administração do TUP NELOG na
fase de operação do empreendimento, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do
PPRA como atividade permanente da empresa.
Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global
do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas e prioridades.
O PPRA deverá estar descrito num documento-base contendo todos os aspectos estruturais
acima especificados. O documento-base e suas alterações e complementações deverão ser
apresentados e discutidos na CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR-5, sendo
sua cópia anexada ao livro de atas desta Comissão. O documento-base e suas alterações deverão
estar disponíveis de modo a proporcionar o imediato acesso às autoridades competentes.
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10.4.2.7

Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR

O Plano de Gerenciamento de Risco - PGR visa fornecer um conjunto de ações e procedimentos
operacionais e administrativos, que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos
associados a uma determinada atividade, e ainda, manter as operações dentro de padrões de
segurança considerados aceitáveis, garantindo também os padrões ambientais.
Tem, portanto, como objetivo definir as atividades e procedimentos a serem adotados durante
a realização das atividades, serviços e operações associadas a fase de implantação das obras (ou
de operação do empreendimento), com vistas à prevenção de acidentes, de modo a preservar o
meio ambiente, as instalações e a segurança do corpo funcional da Empreiteira (ou da
Administração do TUP NELOG) e das comunidades circunvizinhas a área do empreendimento.
O roteiro básico de implementação do PGR envolve o desenvolvimento das seguintes
atividades:


Caracterização do empreendimento com discriminação das atividades a serem
desenvolvidas durante a implantação das obras;



Descrição sucinta das principais características biogeofísicas e socioeconômicas da
região circunvizinha à área do empreendimento;



Identificação e avaliação dos prováveis riscos à segurança do contingente obreiro ou
dos operários do TUP NELOG e da população circunvizinha, bem como de danos ao
meio ambiente, que poderão ser gerados durante a implantação ou a operação do
empreendimento (análise de riscos);



Estabelecimento dos procedimentos operacionais de prevenção e controle de riscos a
serem adotados para a realização das atividades do empreendimento de forma segura e
respeitando o meio ambiente;



Treinamento e capacitação dos trabalhadores sobre procedimentos técnico-operacionais
a serem adotados na execução das suas funções, bem como sobre procedimentos de
trabalho seguro, visando reduzir os riscos de acidentes;



Desenvolvimento de ações voltadas para a comunicação de riscos junto às pessoas
expostas, de forma que estas efetivamente participem do processo de prevenção de
acidentes e se integrem em ações de resposta a emergências;



Investigação de incidentes e acidentes, visando a obtenção do maior número possível
de elementos que possam identificar as causas básicas dessas ocorrências, a fim de
prevenir outros eventos similares;
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Elaboração do Plano de Ação de Emergência, que embora seja parte integrante do PGR
deve ser elaborado em documento específico;



Execução de auditorias internas visando identificar situações de não conformidades que
possam influenciar na segurança das atividades desenvolvidas, buscando de forma
preventiva identificar situações que possam vir a resultar em ocorrências indesejáveis.
As auditorias têm, portanto, como função avaliar a eficácia do PGR;



Todas as auditorias deverão ser registradas para o devido acompanhamento da
implementação e eficácia das ações corretivas, sendo a documentação pertinente
mantida arquivada pela área administrativa.

10.4.2.8

Plano de Ação de Emergência – PAE

O Plano de Ação de Emergência visa fornecer um conjunto de diretrizes e informações que
propiciem as condições necessárias para o desencadeamento de ações rápidas e eficientes no
atendimento a situações de emergência, com o intuito de minimizar eventuais danos às pessoas,
ao patrimônio e ao meio ambiente.
Constituir-se, portanto em um planejamento detalhado de todos os procedimentos e rotinas, que
contemplem as hipóteses acidentais, suas consequências e medidas efetivas para o
desencadeamento das ações de controle, para cada uma das situações de acidentes passíveis de
ocorrerem durante a implantação das obras do empreendimento (ou a sua operação).
O Plano de Ação de Emergência destina-se ao corpo funcional da Empreiteira durante a fase de
implantação das obras (ou do TUP NELOG na fase de operação), todavia devem ser
considerados, também, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, visto que muitas
vezes o atendimento às emergências implica em ações integradas. Ressalta-se, todavia, que não
compete à Empreiteira (ou a Administração do TUP NELOG) estabelecer as atribuições de
agentes externos aos seus quadros de colaboradores.
No desenvolvimento do Plano de Ação de Emergência as seguintes atividades deverão ser
executadas:


Descrição detalhada do empreendimento e uma caracterização da sua área de influência,
na qual deverão ser identificadas e caracterizadas as áreas vulneráveis (adensamentos
populacionais, cursos e mananciais d’água, unidades de conservação, etc.) aos impactos
das emergências passíveis de ocorrerem;
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Identificação das potenciais fontes geradoras de acidentes existentes nas áreas do
canteiro/frentes de serviços (ou na área do TUP NELOG) e avaliação dos riscos de
ocorrência de acidentes;



Delineamento da estrutura organizacional do Plano de Ação de Emergência
envolvendo a criação de uma brigada de atendimento a emergências composta por
integrantes dos quadros funcionais da Empreiteira (ou do TUP NELOG) e o
estabelecimento de parcerias com os órgãos públicos que possuem a atribuição de
atender a estes tipos de ocorrências (Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Defesa
Civil, SEMACE, etc.). Deverão ser apresentadas no âmbito do plano as atribuições e
responsabilidades de cada grupo ou órgão participante;



Definição dos procedimentos de intervenção nas situações de emergência,
contemplando um conjunto de ações previamente estabelecidas, de acordo com as
competências dos órgãos participantes, envolvendo as seguintes etapas: fluxograma de
acionamento/comunicação; procedimentos de avaliação da ocorrência, medidas de
controle emergencial para cada um dos tipos de acidentes passíveis de ocorrerem,
encerramento das operações e ações pós-emergenciais;



Dimensionamento de recursos humanos e materiais (EPI’s, coletes de sinalização,
rádios de comunicação, extintores, aeradores, veículos de atendimento de emergências,
kit’s de primeiros socorros, etc.) compatíveis com os possíveis acidentes a serem
atendidos;



Capacitação e treinamento dos componentes da brigada de emergências, além da
realização de simulações de ocorrências.

Por fim, deverão ser anexados ao Plano de Ação de Emergência, entre outros documentos
julgados pertinentes, os abaixo descritos:


Plantas de localização e layout do canteiro de obras (ou da área do TUP NELOG na fase
de operação) e planta retigráfica da área do empreendimento, destacando as
interferências existentes, incluindo a vizinhança sob risco;



Formulário de acionamento (ficha padronizada);



Listas de Acionamento (participantes internos e externos) - relação de todos os
técnicos/coordenadores da Empreiteira (ou do TUP NELOG) com suas respectivas
formas de acionamento, bem como a relação e meios de acionamento de todos os órgãos
públicos participantes do plano;
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Recursos humanos e materiais - relação, local de guarda e formas de acionamento e
mobilização de todos os recursos disponíveis na Empreiteira (ou no TUP NELOG), bem
como de outros órgãos regionais e locais participantes do plano;



Sistemas de comunicação - recursos referentes aos sistemas de comunicação disponíveis
para o acionamento e contatos com a Empreiteira (ou a Administração do TUP NELOG)
e demais entidades envolvidas no plano;



Informações sobre produtos perigosos - fichas técnicas de informação sobre os
principais produtos perigosos armazenados na área do canteiro de obras (ou do TUP
NELOG).

10.4.3

Público-Alvo

O Programa de Proteção e Segurança do Trabalhador terá como público-alvo a priori os
trabalhadores engajados na implantação das obras pertinentes ao empreendimento, durante a
fase de implantação do projeto de engenharia. Numa segunda fase será destinado aos
funcionários engajados na operação e manutenção do Terminal Portuário de Uso Privado da
Nordeste Logística (TUP NELOG) implantado. O programa favorecerá indiretamente a
população periférica e as pessoas em deslocamento pelas rodovias interceptadas pelo traçado
dos sistemas de correias transportadoras, que interligam o TUP NELOG ao Píer do Terminal
Portuário do Pecém.
10.4.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Plano de Proteção e Segurança do Trabalhador tem uma forte interface com os programas de
Comunicação Social e de Educação Ambiental, devendo suas atividades serem desenvolvidas
concomitantemente e de forma complementar.
10.4.5

Responsabilidade pela Execução

A implementação desta medida ficará a cargo da Empreiteira durante a fase de implantação das
obras, passando a alçada da Administração do TUP NELOG na fase de operação do
empreendimento.
A Empreiteira deverá apresentar a Nordeste Logística antes do início da implantação das obras
tanto o programa de treinamento do contingente obreiro a ser implementado por esta como o
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delineamento dos planos exigidos pela legislação trabalhista (PCMAT, PCMSO, PPRA, PGR
e PAE).
A Administração do TUP NELOG, por sua vez, deverá contar com os planos trabalhistas que
estão a seu encargo delineados antes do início da operação do empreendimento.
Ressalta-se que, o programa de gerenciamento de riscos e os planos de ações emergenciais
pertinentes a fase de operação do empreendimento, deverão ser submetidos a apreciação da
SEMACE por ocasião da solicitação da licença de operação do empreendimento. As diretrizes
destes planos encontram-se discriminadas em itens específicos deste capítulo (Itens 10.9.
Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão e 10.10. Plano de Ação de Emergência
Contra Incêndios e Explosão).
10.4.6

Cronograma de Execução

Tendo em vista que a adoção de normas de segurança no trabalho é uma exigência da legislação
trabalhista esta medida deverá ser cumprida pela Empreiteira e pela Administração do TUP
NELOG sem ônus para o empreendimento.
Esta medida deverá ter sua implementação iniciada um mês antes do início das obras do
empreendimento e perdurarem durante toda a etapa de implantação destas. Ressalta-se, no
entanto, que as normas de segurança a serem implementadas pela Administração do TUP
NELOG deverão ser iniciadas um mês antes do início da operação do empreendimento e
perdurarem durante toda a sua vida útil.
10.5

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E RESGATE DO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO

Qualquer empreendimento potencialmente causador de danos ao patrimônio arqueológico
brasileiro deverá, obrigatoriamente, ser precedido de um projeto de levantamento e resgate
arqueológico, o qual deverá ser devidamente autorizado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional. A identificação e resgaste do patrimônio arqueológico têm como
objetivo localizar, identificar e, eventualmente, proceder ao salvamento de testemunhos de
grupos sociais que ocuparam a região e que possam vir a ser afetados pela implantação do
empreendimento.
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Em atendimento à Instrução Normativa IPHAN n o 01/2015 foi elaborada a Ficha de
Caracterização de Atividade – FCA do empreendimento ora em análise (FCA n o 021/2016), a
qual foi submetida a apreciação do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, tendo resultado na emissão por este órgão do Termo de Referência nº 008/17/IPHANCE, o qual enquadra o empreendimento como Nível III.
Os empreendimentos enquadrados no Nível III são considerados de média a alta interferência
sobre as condições vigentes do solo, razão pela qual foi exigido pelo IPHAN a realização de
estudos na área de implantação das obras, visando inicialmente a identificação de sítios
arqueológicos. Posteriormente, deverão ser efetuadas prospecções nas áreas dos sítios
identificados, sendo executado o resgate e encaminhamento do material resgatado para
instituições científicas, caso sejam identificados.
Assim sendo, deverá ser desenvolvido pela Nordeste Logística e submetido à apreciação do
IPHAN antes da implantação das obras os projetos de prospecção sistemática e de resgate
arqueológico. Além disso, deverá ser efetuado o acompanhamento da implantação das obras
por arqueólogos devidamente autorizados por este órgão. Dentre as exigências do IPHAN para
autorizar a execução dos estudos arqueológicos figuram:


A elaboração de um projeto de pesquisa, em conformidade com os padrões científicos
estabelecidos para projetos de arqueologia, desenvolvido por pesquisadores e
instituições aprovados pelo IPHAN;



O apoio oficial de uma instituição acadêmica ou cientifica, que deverá assegurar a
necessária estrutura laboratorial para análises dos materiais, pela guarda e pela cura;



A comprovação de que o empreendedor arcará com os custos financeiros do projeto.

Em suma, deverão ser desenvolvidos por pesquisadores contratados pela Nordeste Logística
dois projetos distintos e subsequentes em sua implementação:


Projeto de Prospecção Sistemática, com intervenção no subsolo, prévio às obras,
contemplando áreas com potencial de ocorrência de sítios arqueológicos, objetivando
identificar áreas e definir medidas a serem adotadas para esses sítios, seja desvio das
obras, salvamento ou pesquisa;



Projeto de Resgate Arqueológico, compensando a perda física desses sítios pela
produção de conhecimento cientifico e sua incorporação à memória nacional, realizado
anterior ou concomitantemente às obras.
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Além desses projetos, deverá ser previsto o acompanhamento da obra por um arqueólogo,
autorizado pelo IPHAN, que procederá ao registro e eventual resgate de sítios encontrados.
No caso específico do projeto do TUP NELOG, com base nos apontamentos do Termos de
Referência emitido pelo IPHAN e nos preceitos legais que regem o processo de licenciamento
arqueológico, foi elaborado pela equipe da Fronteiras Arqueologia o projeto solicitando ao
IPHAN a permissão / autorização para o desenvolvimento de pesquisa arqueológica na área do
empreendimento.
O projeto de pesquisa elaborado contempla toda a metodologia que norteará a pesquisa
etnohistórica e arqueológica, em campo e laboratório, e expõe as áreas onde deverão ocorrer as
sondagens. Apresenta as estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais
destinadas às comunidades locais, além da exposição dos resultados finais. Ressalta-se que, o
endosso financeiro para assegurar a viabilidade de execução dos estudos arqueológicos será
fornecido pela CIPP, enquanto que o endosso institucional/científico será garantido pelo
Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará - INSTITUTO TEMBETÁ.
A Portaria nº 37, de 2 de junho de 2021 que da permissão para as pesquisas arqueológicas na
área do TUP NELOG encontra-se TOMO V – ANEXO XII – PROTOCOLO DE ESTUDOS
ARQUEOLÓGICOS, assim como o Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico que trata mais detalhadamente do assunto.
10.6
10.6.1

PLANO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Objetivos

A implantação do TUP NELOG irá intervir direta ou indiretamente no cotidiano da população
da região do empreendimento, gerando expectativas quanto a sua implantação e operação. A
carência de informações relativas ao empreendimento cria condições para interpretações
equivocadas e induz a um quadro de insegurança. Além disso, essa carência tende a funcionar
como um complicador para a execução das ações que visam mitigar os impactos gerados pelo
planejamento, construção e operação do empreendimento.
A falta de informações sobre o andamento das obras, especialmente no que tange ao seu tempo
de execução e mão de obra envolvida, faz também com que os serviços e o comércio local não
possam se ajustar às novas demandas em tempo hábil ou se preparar para as futuras demandas,
quando do término da construção.
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O principal objetivo desse programa é informar à população sobre o que vai ocorrer a partir da
instalação do empreendimento, antecipando o esclarecimento de dúvidas que possam vir a
surgir. A criação de um canal de informação, estabelecido de forma transparente e sistemática,
diminui o grau de estresse da população, permitindo que as pessoas tenham no empreendedor
um interlocutor de suas aspirações.
10.6.2

Diretrizes

Como forma de facilitar o desenvolvimento das ações a serem desencadeadas durante a
implantação do Projeto do TUP NELOG e de evitar a geração de tensão social decorrente da
expectativa criada pela população de elevação nos riscos de acidentes com consequente
poluição do ar, dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e do ecossistema marinho, caso
ocorram derramamentos acidentais de minério de ferro ou outro granel sólido no mar, aporte
de poeiras fugitivas a áreas urbanizadas, vazamentos de cargas perigosas ou acidentes com
incêndios e explosões durante a operação do empreendimento com consequente repercussão
sobre a economia da região, faz-se necessário à implementação de um Programa de
Comunicação Social. Além da divulgação das medidas protecionistas e de segurança que serão
adotadas na operação do terminal de granéis sólidos e cargas conteinerizadas, o referido
programa procurará informar a população sobre os impactos associados a fase de implantação
das obras do empreendimento e as medidas que serão adotadas na mitigação destes.
Deverá ser definido inicialmente o público alvo do programa, sendo preciso após a definição
deste estabelecer quais informações que devem ser repassadas e de que forma. No que se refere
a etapa de implantação do empreendimento, essas informações compreendem dados técnicos
sobre as obras em si, sobre os transtornos de trânsito durante as obras e prevenção de acidentes
e sobre regras comportamentais e normas de segurança a serem adotadas pelo contingente
obreiro.
Assim sendo, o Programa de Comunicação Social proposto deverá ser fundamentado em duas
vertentes básicas: contato com a população e o treinamento do contingente obreiro. A primeira
vertente voltada para o contato com a população das localidades praianas do Pecém / Colônia
do Pecém e de outras comunidades rurais posicionadas na circunvizinhança da área do
empreendimento e com os usuários das vias interceptadas pelos traçados das vias de acesso e
de interligação TUP/Porto do Pecém e dos sistemas de correias transportadoras, elétrico, de
abastecimento d’água e de combate a incêndio terá como um de seus objetivos apresentar
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informações sobre as obras do projeto a ser implantado e seus impactos potenciais, visando
dirimir as dúvidas existentes no que se refere aos impactos sobre a qualidade do ar nas áreas de
entorno do empreendimento e a criação de obstáculos ao tráfego de veículos pela intersecção
das rodovias CE-155 e estrada Porto - Barra do Cauípe e consequentemente dos impactos sobre
as atividades econômicas desenvolvidas na região.
Deverão ser informados, também, os procedimentos que serão adotados para minimizar os
impactos adversos associados à implantação do TUP NELOG, com destaque para as
interferências com o sistema viário local; o rigoroso cumprimento do cronograma como forma
de reduzir os impactos sobre as atividades econômicas desenvolvidas na região, além de alertar
sobre os riscos de acidentes com a população periférica e com os usuários das vias nas áreas de
intervenção durante a implantação das obras (atropelamentos, picadas de animais peçonhentos,
quedas em valas, quedas de peças metálicas, etc.).
A segunda vertente versa sobre o estabelecimento de regras comportamentais no trato com a
população e normas de segurança no trabalho e de proteção ao meio ambiente a serem seguidas
pelo contingente obreiro durante a implantação das obras.
Com tais parâmetros em mente é preciso que se formule um programa de disseminação de
informações centrado no uso de meios de comunicação de massa, na elaboração e distribuição
de material de divulgação e na execução de palestras e cursos de capacitação. Sugere-se para
tanto que o empreendedor adote as seguintes medidas:


Realização de palestras junto à comunidade das localidades praianas de Pecém / Colônia
do Pecém e Taíba / Nova Taíba e outras comunidades rurais posicionadas na
circunvizinhança da área do empreendimento, tendo como finalidade precípua, informar
a população sobre o projeto a ser implementado e os procedimentos a serem adotados
para minorar seus impactos adversos;



Divulgação junto à população, pescadores, industriais, trade turístico, comerciantes e
prestadores de serviços da região das principais medidas de prevenção de acidentes
através da distribuição de cartilhas educativas;



Divulgação junto à população, pescadores, industriais, trade turístico, comerciantes e
prestadores de serviços da região das interferências com o sistema viário, informando
às formas que serão utilizadas para escoamento do tráfego através da distribuição de
panfletos;
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Divulgação da execução do curso de capacitação do contingente obreiro, cujo conteúdo
deverá versar sobre regras de higiene e segurança, esclarecendo os capacitados sobre os
perigos a que ficarão expostos, equipamentos de proteção individuais e coletivos,
princípios básicos de prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros, além de
normas de conduta e noções sobre preservação do meio ambiente, entre outros;



Sensibilizar a população para que seja constituído um Conselho Popular da
Comunidade, voltado para a obtenção de informações e para debater e opinar sobre os
problemas e políticas ambientais locais;



Convocação da população para comparecer as palestras, seminários, oficinas, etc. a
serem realizados no âmbito do Programa de Educação Ambiental e divulgação de
pequenas mensagens informativas através de rádio.

A elaboração das cartilhas, bem como a definição do conteúdo das mensagens a serem
divulgadas e até mesmo suas execuções deverá ficar a cargo da equipe responsável pela
implementação deste programa.
10.6.3

Público-Alvo

Deverão ser considerados como público-alvo do Programa de Comunicação Social
representantes das Prefeituras Municipais de Caucaia e São Gonçalo do Amarante e demais
órgãos públicos existentes na região do empreendimento; outras lideranças políticas locais;
sindicatos e associações de classes com atuação na região; lideranças de movimentos
ambientalistas, lideranças religiosas, lideranças comunitárias, sociedade civil, etc., além do
contingente obreiro da Empreiteira.
10.6.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Programa de Comunicação Social tem uma forte interface com os programas de Educação
Ambiental e de Proteção e Segurança do Trabalhador, devendo suas atividades serem
desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.6.5

Responsabilidade pela Elaboração e Execução

A elaboração e execução do Programa de Comunicação Social a curto prazo ficará a cargo da
empresa contratada pela Nordeste Logística para a supervisão da implantação das obras,
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conforme relatado anteriormente no Plano de Gestão Ambiental. Constitui exceção apenas o
curso de treinamento do contingente obreiro, que deverá ficar a cargo da Empreiteira. Após a
conclusão das obras, o Programa deverá passar a ser implementado pela NELOG, responsável
pela operação do empreendimento.
10.6.6

Cronograma de Execução

Esta medida deverá ter sua implementação iniciada um mês antes do início das obras de
engenharia do TUP NELOG e perdurar durante toda a etapa de operação do empreendimento.
10.7
10.7.1

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Objetivos

O Programa de Educação Ambiental a ser implementado objetiva promover a internalização, o
disciplinamento e o fortalecimento da dimensão ambiental no processo educativo, com vistas a
prevenir e conter os impactos adversos sobre o meio ambiente, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores da obra e prestadores de serviços, bem como dos
funcionários engajados na operação do futuro terminal de granéis sólidos e cargas
conteinerizadas (TUP NELOG) e da comunidade direta e indiretamente afetada pelo
empreendimento.
Um aspecto relevante consiste em contribuir para a formação de políticas públicas de cunho
ambiental, que promovam a conscientização da sociedade, em geral, e dos trabalhadores
engajados na implantação e operação do empreendimento ora em análise, de forma mais
específica, quanto aos problemas relacionados à gestão, conservação e proteção dos recursos
naturais. Em suma, procura esclarecer e conscientizar o público-alvo do programa, de modo a
promover o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, e suscitar mudanças de comportamento, através da
incorporação de atitudes e hábitos pró-sustentabilidade. Dentre os objetivos específicos a serem
atingidos pelo Programa de Educação Ambiental proposto figuram:


Difundir princípios e técnicas sobre preservação ambiental junto aos trabalhadores da
obra e prestadores de serviços, bem como aos funcionários engajados na operação do
futuro TUP NELOG e a comunidade direta ou indiretamente afetada pelo
empreendimento;
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Capacitar os recursos humanos das comunidades locais para a difusão de princípios e
técnicas de preservação e conservação dos recursos naturais no seu ambiente de
trabalho, como parte do exercício da cidadania local;



Estimular a formação de um grupo de multiplicadores locais em educação ambiental e
sanitária, no nível formal e não formal, que repasse, permanentemente, para a população
noções sobre medidas preservacionistas;



Envolver organizações sociais locais como espaços privilegiados para o exercício da
cidadania e melhoria da qualidade ambiental;



Propor medidas alternativas para a eliminação ou minimização dos problemas
ambientais identificados na região;

Efetuar a avaliação da implementação do programa ao final de cada etapa e após a sua
conclusão, apresentando sugestões para correção e aperfeiçoamento das atividades ou
encaminhamentos propostos.
10.7.2
10.7.2.1

Diretrizes
Diagnóstico das Condições Socioeconômicas e Ambientais da Área de
Influência Direta do Empreendimento

Para a elaboração de um diagnóstico das condições socioeconômicas e ambientais vigentes no
território da Área de Influência Direta do empreendimento deverão ser aproveitados dados
levantados em estudos desenvolvidos anteriormente pela CIPP ou por outros órgãos na região
do Pecém. Os dados coletados deverão ser submetidos à análise, devendo ser complementados
com levantamentos de campo sempre que se fizer necessário.
O diagnóstico a ser elaborado deverá abranger os meios físico e biótico, ficando assim
caracterizados os ecossistemas da área do estudo. Deverá contemplar, ainda, uma
caracterização dos assentamentos humanos urbanos e rurais, com suas atividades econômicas,
educacionais e culturais, bem como suas infraestruturas básicas e uso do solo.
Especial ênfase deverá ser dada às questões vinculadas à identificação das degradações
ambientais incidentes sobre os ecossistemas litorâneos, com destaque para a poluição do ar, dos
mananciais hídricos e do ecossistema marinho, bem como para identificação das formas de
trânsito das informações e das lideranças formais e informais.
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As informações coletadas deverão constituir os elementos básicos para o estudo de uma
aproximação prospectiva que permita a identificação dos principais problemas ambientais
vigentes. Além disso, deverão dar subsídios para a elaboração de propostas para o
desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental.
10.7.2.2

Estabelecimentos de Parcerias

No desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental a ser proposto será levado em conta
o estabelecimento de parcerias, envolvendo não só a própria comunidade e os atores sociais
atuantes na região alvo do programa, como também o engajamento de órgãos governamentais
e instituições da iniciativa privada, cujas participações sejam fundamentais na execução das
ações propostas.
As participações de órgãos públicos e instituições no programa podem se dar através da
integração de seus técnicos em algumas das atividades propostas seja de forma ativa como
palestrantes ou como debatedores de determinados temas, ou através do fornecimento de dados
sobre determinados assuntos e repasse de experiências desenvolvidas por estes concernentes as
áreas de interesse do programa de educação ora em pauta, o que deve ser viabilizado mediante
solicitação formal aos respectivos titulares dessas instituições.
A priori já se visualiza o estabelecimento de algumas parcerias imprescindíveis para a boa
execução do programa: com as secretarias de educação de São Gonçalo do Amarante e Caucaia,
objetivando a disponibilização de professores; com as secretarias municipais de meio ambiente
e com a SEMACE objetivando a obtenção de subsídios para o enriquecimento do programa e
com a SEMA visando a implementação de ações em defesa das unidades de conservação da
região.
10.7.2.3

Elaboração de Material Didático

Objetivando divulgar os objetivos e metas preconizadas pelo Programa de Educação
Ambiental, bem como referendar os trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe de
mobilização social, deverão ser elaborados diversos materiais didáticos (cartilhas educativas,
folders, boletins informativos, etc.) para serem distribuídos junto aos diferentes públicos alvos.
10.7.2.4

Mobilização Social
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O trabalho de mobilização social visa, inicialmente, à identificação da figura de agentes
multiplicadores que, em seu campo de atuação, possam contribuir para aprofundar e viabilizar
as metas a que se propõe o Programa de Educação Ambiental proposto.
Outro papel a ser desenvolvido pela equipe de mobilização social será o incentivo a participação
ativa da comunidade em geral, lideranças comunitárias, agentes econômicos locais, classe
estudantil e órgãos públicos nos eventos e atividades programadas no âmbito do programa
(palestras, oficinas, cursos, etc.).
10.7.2.5

Sistema de Informação, Comunicação e Mídia

Como o processo de mobilização social requer um projeto de comunicação em sua estruturação,
deverão ser articuladas campanhas informativas que terão como meta a divulgação dos
objetivos, das ações desenvolvidas e dos eventos a serem ministrados no âmbito do programa,
etc. Para tanto, poderão ser utilizados meios de comunicação radiofônicos, cartazes,
distribuição de material impresso, dentre outros. Tais campanhas permitem, ainda, a ampliação
da base do processo de mobilização dando-lhe abrangência e pluralidade, reforçando e
legitimando o discurso dos mobilizadores.
10.7.2.6

Execução de Seminários, Palestras e Cursos

Deverão ser executados seminários, palestras e reuniões com grupos formais e não formais
visando a divulgação dos objetivos e metas do Programa de Educação Ambiental proposto, a
promoção de debates e fóruns sobre a preservação dos recursos naturais e outros que abordem
a dimensão ambiental das diversas atividades produtivas desenvolvidas na área do estudo,
principalmente as ligadas as atividades industriais, pesca, atividades turísticas, atividades de
recreação e lazer, setor saúde, etc. Mais especificamente, estes eventos deverão objetivar, além
da divulgação dos objetivos e metas do programa a:


Transferência de conhecimento para a população local através da execução de
seminários, palestras e debates versando sobre os problemas ambientais vigentes na
região, em especial sobre a problemática da poluição da qualidade do ar e a degradação
dos ecossistemas litorâneos, especificando causas, consequências e medidas
mitigadoras passíveis de serem adotadas, capacitando-a para exercer seu papel no
controle da gestão ambiental;
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Fornecer apoio aos processos de educação ambiental nas escolas e nas organizações da
sociedade civil em nível local, mediante reuniões, palestras, cursos e distribuição de
material educativo;



Contribuir para a fixação de valores, conhecimentos e atitudes relacionados a
sustentabilidade ambiental, junto aos produtores econômicos atuantes na região.

Por ocasião da realização dos seminários e palestras deve-se aproveitar o ensejo para divulgação
das atividades que estão sendo desenvolvidas pelo programa, incluindo a possibilidade de
realização de atividades extracurriculares como oficinas e workshops com os alunos das escolas
locais sobre a temática de preservação dos recursos naturais.
Foi previsto a priori a execução de dois seminários de apresentação do programa, quatro
oficinas e 10 palestras distribuídas pelas localidades da região, devendo a programação proposta
ser elaborada junto com o público alvo, caso seja possível. Deverá ser executado, ainda, dois
cursos de capacitação objetivando a formação de agentes multiplicadores, devendo ter como
público-alvo professores e reeditores identificados pela equipe de mobilização social.
10.7.2.7

Avaliação do Programa de Educação Ambiental

Visando analisar os resultados do Programa de Educação Ambiental implementado será
efetuada uma avaliação, tendo como base relatórios de campo, questionários aplicados junto ao
público-alvo, planilhas e formulários a serem preenchidos pela equipe técnica e mobilizadores.
Serão analisados fatores como aprendizado do conteúdo técnico, mudança de valores
socioculturais, consolidação de grupos de multiplicadores, adesão e participação das
instituições parceiras locais.
10.7.3

Público-Alvo

A definição do público-alvo do programa deverá ter como base um diagnóstico das condições
socioeconômicas e ambientais vigentes na área de influência direta do empreendimento,
englobando as localidades de Pecém, Colônia do Pecém, Taíba e Nova Taíba e comunidades
rurais posicionadas no território da Área de Influência Direta do empreendimento proposto.
Deverá envolver diferentes grupos sociais abrangendo além da sociedade civil, lideranças
comunitárias; os agentes econômicos aí atuantes; professores e a classe estudantil; organizações
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não governamentais atuantes na região, agentes de saúde, agentes de vigilância sanitária e as
administrações públicas municipais, entre outros.
10.7.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Programa de Educação Ambiental tem uma forte interface com os programas de
Comunicação Social e de Proteção e Segurança do Trabalhador, devendo suas atividades serem
desenvolvidas concomitantemente e de forma complementar.
10.7.5

Responsabilidade pela Elaboração e Execução

A elaboração e execução do Programa de Educação Ambiental ficará a cargo da empresa
contratada pela Nordeste Logística para a supervisão da implantação das obras, conforme
relatado anteriormente no Plano de Gestão Ambiental, passando para a alçada da Administração
do TUP NELOG na fase de operação do empreendimento.
10.7.6

Cronograma de Execução

O Programa de Educação Ambiental deverá ter sua implementação iniciada na etapa de
implantação das obras de engenharia do TUP NELOG e perdurar durante toda a etapa de
operação do empreendimento.
10.8
10.8.1

PLANO DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO EMPREENDIMENTO
Objetivos

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos - PGRS ora apresentado tem como objetivo estabelecer
as diretrizes para a gestão dos resíduos gerados durante a operação do TUP NELOG, com vistas
a minimização dos impactos ambientais. Apresenta orientações quanto ao manuseio,
classificação, segregação, estocagem, transporte e disposição final dos resíduos gerados na área
administrativa, terminais de cargas (pátios e armazéns), oficinas mecânicas/borracharia,
lavagem de veículos/contêineres, caldeiraria, posto de pintura, ambulatório, entre outros.
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10.8.2

Diretrizes

10.8.2.1

Generalidades

A introdução de um processo de manejo adequado de resíduos sólidos faz parte de um
planejamento maior que envolve o setor produtivo e o setor público. Cabe ao setor público
estabelecer o modelo a ser implantado, e ao produtivo cumprir com a sua responsabilidade de
acordo com as regras estabelecidas por esse modelo. Por sua vez, um processo de reciclagem
de resíduos depende de diferentes fatores, incluindo a qualidade do resíduo, que tem como
principal condicionante uma adequada segregação na fonte de sua geração.
Envolve, portanto, um TUP NELOG preparado, funcionários conscientes de suas
responsabilidades e procedimentos que norteiem o processo de segregação dos resíduos, incluindo sua quantificação, armazenamento e correta destinação. A Administração do TUP NELOG
ao elaborar seu projeto de gestão de resíduos deverá incluir, ainda, ações voltadas para a
redução de resíduos na fonte, bem como para a reutilização e reciclagem dos resíduos gerados.
Assim sendo, a área do TUP NELOG deverá ser planejada visando a atender às necessidades
de se estabelecer um sistema de gestão de resíduos, devendo contemplar:


A distribuição pelos setores do TUP NELOG de depósitos para armazenamento
temporário dos diferentes tipos de resíduos;



Locação de baías para armazenamento dos resíduos no TUP NELOG até a coleta e
transporte para destinação final ou reciclagem.

A sensibilização dos funcionários do TUP NELOG é o segundo passo para a implantação do
PGRS, devendo esta se dar em dois momentos distintos. Inicialmente deverá ser efetuada a
apresentação do PGRS a ser implantado na área do TUP NELOG, devendo esta envolver todos
os níveis hierárquicos, desde a alta administração, ou os seus representantes e todo o corpo
funcional do empreendimento, incluindo encarregados, serventes, etc. Posteriormente a
administração deverá definir uma campanha de conscientização e consolidação do conteúdo
introduzido na sensibilização.
Durante a conscientização e o treinamento deverá ser enfatizada a cultura do ambiente de
trabalho limpo, onde aspectos de organização e limpeza influenciam na qualidade do ambiente
e a importância e responsabilidade de cada um na minimização de perdas e geração de resíduos.
O treinamento com relação à coleta seletiva deverá deixar claro para os colaboradores, as
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diferentes classes dos resíduos (de acordo com a NBR 10.004/2004) e quais resíduos pertencem
a qual classe.
10.8.2.2

Procedimentos do PGRS

No Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos devem estar definidos procedimentos com relação às
responsabilidades referentes à segregação, limpeza, transporte interno, quantificação do resíduo
gerado, armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos, conforme abaixo
especificado:
a) Segregação dos Resíduos
Os resíduos devem ser segregados na sua fonte de geração, ao término de um dia de trabalho
ou ao término de um serviço, visando a assegurar a qualidade do resíduo e potencializar a sua
reciclagem.
Para tanto as áreas de trabalho deverão ser contempladas com coletores identificados e
adaptados a receber cada tipo de resíduo em separado para futura utilização no TUP NELOG,
ou fora dele. Deverá ser utilizado o padrão de cores definido pela Resolução CONAMA n o
275/2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos a ser adotado
na identificação de coletores e transportadores.
Os coletores deverão ser distribuídos de acordo com o tipo e quantidade de resíduos gerados
pela fonte. Os tipos de coletores a serem adotados deverão permitir o transporte dos resíduos
de maneira compatível com sua classe, sendo prevista a priori os seguintes tipos de coleta:
coleta de resíduos orgânicos; coleta de resíduos perigosos e coleta seletiva, que visa recolher
os resíduos recicláveis segregados na fonte.
b) Identificação, Classificação e Quantificação
Todo o resíduo gerado na área do TUP NELOG deverá ser identificado, classificado quanto aos
riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública com base na NBR 10.004/2004 da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas e posteriormente quantificado. Para efeito desta
norma, os resíduos sólidos estão divididos nas seguintes classes:


Resíduos Classe I – Perigosos

São aqueles que apresentam periculosidade para a saúde pública e o meio ambiente em função
de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e
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patogenicidade, conforme definido nas normas NBR 10.004/2004 e NBR 10.007/2004.
Caracterizam-se por apresentar propriedades físicas, químicas e infectocontagiosas.


Resíduos Classe II – Não Perigosos

Subdivide-se em duas categorias: Resíduos Classe II A – Não Inertes e Resíduo Classe II B –
Inertes. Os Resíduos Classe II A – Não Inertes são aqueles que não se enquadram na
classificação de Resíduos Classe I – Perigosos ou de Resíduos Não Perigosos Classe II B –
Inertes nos termos da NBR 10.004/2004. Podem apresentar propriedades como
biodegradabilidade, combustibilidade e solubilidade em água.
Já os Resíduos Classe II B – Inertes são aqueles que quando amostrados de forma representativa
e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada e desionizada à temperatura
ambiente conforme NBR 10.006/2004, não apresentam nenhum dos seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto em
relação aos padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
A quantificação deve ser registrada em relatórios mensais, permitindo à Administração do TUP
NELOG estabelecer controle e parâmetros da quantidade e tipo de resíduo gerado.
c) Transporte Interno
O transporte interno consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local
destinado ao armazenamento temporário com a finalidade de apresentação para a coleta. O
transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido e em
horários não coincidentes com o maior fluxo de pessoas ou de atividades na área do TUP
NELOG.
Ao final de um serviço, os resíduos deverão ser transportados até a área de armazenamento por
carrinhos ou caminhões coletores. O transporte dos resíduos sólidos perigosos deverá ser feito
em veículos apropriados, compatíveis com as características dos resíduos, atendendo às
condicionantes de proteção ao meio ambiente e à saúde pública.
Para o transporte interno, também, deve ser levado em consideração a saúde e segurança dos
funcionários do TUP NELOG envolvidos nesta atividade, devendo o manuseio ser realizado
sem esforço excessivo ou risco de acidente para o trabalhador. O profissional que tem a
responsabilidade pelo transporte interno de resíduos deve ser definido pela Administração do
TUP NELOG, devendo ter capacitação específica para o exercício desta função.
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Devem constar do plano de gerenciamento de resíduos, procedimentos escritos, incluindo itens
relativos à segurança, meio ambiente e saúde, manuseio de resíduos, equipamentos de proteção
individual necessários e treinamento do pessoal envolvido, conforme a legislação em vigor.
d) Armazenamento dos Resíduos
Os locais de armazenamento deverão ser construídos em conformidade com as normas NBR 12.235/87 – Armazenamento de Resíduos Perigosos e NBR – 11.174/89 - Armazenamento de
Resíduos Classe II A – Não Inertes e II - B – Inertes. É importante que se tenha uma boa
identificação visual das áreas destinadas ao depósito temporário e armazenamento dos
diferentes resíduos no TUP NELOG, sendo estas devidamente sinalizadas.
Essas áreas de armazenamento devem ser instaladas com a preocupação de evitar o acúmulo de
água, não ser de fácil acesso às pessoas externas e permitir a quantificação adequada dos
resíduos que serão coletados.
Na locação das áreas de armazenamento devem ser levados em conta os acessos para coleta,
principalmente dos resíduos gerados em maior volume. É importante ressaltar que o acesso às
áreas para coleta deve estar localizado em locais estratégicos que permitam uma coleta rápida
e sem conflitos com as atividades do TUP NELOG.
As baías de armazenamento temporário dos resíduos perigosos (Classe I) deverão contar com
cobertura, restrição de acesso, piso impermeável e recipiente de contenção, buscando atender
as orientações da NBR 12.235/1992.
Os resíduos recicláveis que poderão ser vendidos ou doados a agentes recicladores, deverão ter
um espaço adequado, referente ao espaço a ser ocupado para armazenamento, visto que alguns
agentes só coletam acima de uma determinada quantidade ou volume. Para o armazenamento
de alguns tipos de resíduos é importante que seja feita proteção da chuva, visto que o resíduo
seco é mais facilmente escoado.
e) Acondicionamento dos Resíduos
Com relação ao acondicionamento, os resíduos Não Perigosos (Classes II A e II B) e os
Perigosos deverão ser acondicionados em tambores ou contêineres, desde que atendam as
condições técnicas de segurança, meio ambiente e saúde estabelecidas pela norma NBR
10.004/04. Dentre os critérios exigidos estão a identificação dos tambores ou similares através
do uso de código de cores e da colocação de rótulo na parte externa, contendo informações
sobre o nome do resíduo, sua classificação e outros dados técnicos relativos ao mesmo.
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Recipientes enferrujados ou com defeitos estruturais não deverão ser utilizados no
acondicionamento de resíduos.
Os tambores ou contêineres de armazenamento deverão ser providos de fechamento (tampa)
para evitar a “contaminação dos resíduos”, principalmente dos resíduos classe A, de maior
potencial para reciclagem. Além disso, o fechamento dos tambores ou contêineres,
principalmente dos que acondicionam resíduos orgânicos, evita a entrada de insetos, ratos e
outros vetores de doença.
Os resíduos deverão ser adequadamente acondicionados para o transporte. É de
responsabilidade do gerador certificar que, ao longo do transporte, não haverá perda do resíduo
nas vias urbanas, sujando ou colocando em risco o meio ambiente.
f) Transporte e Destinação
O transporte dos resíduos deverá ser feito por empresa especializada contratada pela
Administração do TUP NELOG, lembrando que os transportadores também são
responsabilizados pela destinação e gerenciamento dos resíduos.
A Administração do TUP NELOG deverá assegurar que os resíduos sejam encaminhados a
áreas destinadas pelo setor público, áreas de processamento, ou áreas de transbordo, ou aterros
de inertes. O transportador deverá ter documento que especifique a origem e a destinação do
resíduo para ser apresentado à fiscalização caso necessário, devendo cópia deste documento ser
arquivada.
Com relação aos resíduos recicláveis, estes poderão ser encaminhados a agentes recicladores
por meio de venda, ou por meio de doações, principalmente para cooperativas e/ou catadores.
A coleta e o transporte dos resíduos, principalmente os perigosos, deverá ser efetuada por
empresa especializada contratada pela Administração do TUP NELOG segundo os seguintes
critérios de SMS pré-estabelecidos no ato de contratação: licença de operação da empresa;
alvará de funcionamento; registro sanitário; certificado emitido pela Prefeitura; registro na
ANVISA; Manifesto de Transporte de Resíduos (emissão do MTR online) a cada coleta feita
pela empresa e licença de operação das empresas que recebem os resíduos para destinação final
via SINIR, Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos.
Os resíduos perigosos segregados (óleo queimado; EPI’s e trapos contaminados por óleos,
graxas e tintas; pilhas e baterias, etc.) deverão ser encaminhados pela empresa contratada para
destinação conforme exigido pela legislação vigente (aterro industrial, célula de resíduos Classe
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I ou incineração). O aterro sanitário localizado mais próximo da área do empreendimento é o
Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia - ASMOC.
O transporte dos resíduos deverá ser realizado utilizando-se acondicionadores apropriados,
conforme a recomendação contida neste plano, visto que o acondicionamento de determinados
tipos de resíduos requer atenção especial.
10.8.2.3

Documentos e Registros

Os documentos e registros relacionados ao Plano de Gestão dos Resíduos deverão ser
arquivados, estando aí inclusos a Planilha de Gerenciamento dos Resíduos, o Manifesto de
Geração, Transporte e Destinação Final de Resíduos e Efluentes e o Mapa de Controle de
Resíduos.
10.8.3

Público-Alvo

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos tem como público alvo todos os funcionários da
operação do TUP NELOG, com destaque para os responsáveis pelo controle da destinação dos
resíduos.
10.8.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos tem uma interface com os programas de Comunicação
Social e de Educação Ambiental, devendo suas atividades serem desenvolvidas
concomitantemente e de forma complementar.
10.8.5

Responsabilidade pela Elaboração e Implementação

A elaboração e implementação do Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos da área do
empreendimento ficará a cargo da Administração do TUP NELOG, que deverá se
responsabilizar pela destinação final dos resíduos sólidos gerados durante a operação do
empreendimento. O referido plano deverá ser submetido a avaliação da SEMACE por ocasião
da solicitação da licença de operação do empreendimento.
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10.8.6

Cronograma de Execução

O Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos deverá ter a sua execução efetivada durante toda a
etapa de operação do empreendimento.
10.9

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS DE EXPLOSÃO

10.9.1

Objetivos

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão a ser elaborado, em atendimento a Norma
ABNT NBR 15.662/2009, por empreendimentos que contenham riscos de explosão, dentre os
quais se enquadram os terminais graneleiros, visa eliminar e/ou minimizar os riscos de explosão
usando os seguintes princípios: prevenção para evitar formação de atmosferas explosivas,
prevenção para evitar a presença de fontes de ignição e proteção para limitar os efeitos de uma
explosão
10.9.2

Diretrizes

O gerenciamento de risco pode ser definido como sendo a formulação e a implantação de
medidas e procedimentos, técnicos e administrativos, que têm por objetivo prevenir e controlar
o risco, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança
considerados toleráveis ao longo de sua vida útil.
O desempenho do Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão e seu emprego dependem
de fatores como: natureza e explosividade do pó ou substância combustível; concentração de
oxigênio; potência da fonte de ignição; efetividade dos dispositivos de proteção ou da supressão
da explosão e desempenho característico dos dispositivos de proteção e/ou supressores de
explosão. Na área do TUP NELOG os locais com maiores probabilidades de ocorrência de
sinistros estão vinculados as instalações e equipamentos dos armazéns de grãos e fertilizantes,
os sistemas de correias transportadoras e o terminal de cargas perigosas.
A elaboração e/ou validação do programa de gerenciamento de riscos de explosão para um
perigo específico pode exigir outros métodos de trabalho e/ou avaliação teórica. Esta
interpretação e aplicação deve ser realizada por profissional habilitado ou especialista com
experiência comprovada em prevenção e/ou proteção contra explosões. O gerenciamento deve
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ser aplicado para projetos de empreendimentos que contenham riscos de ocorrer explosão
dentro de seus limites de propriedade, decorrente da ignição de uma mistura explosiva.
O gerenciamento de riscos de explosão se aplica a todas as fases de projeto (anteprojeto, projeto
básico; detalhamento; construção; ensaios e pré-partida). Também se aplica para as fases
operacionais de uma instalação: qualificação; partida; operação; parada; manutenção;
ampliação ou redução de produção; descontaminação e desativação.
O sistema de gerenciamento de riscos de explosão a ser delineado deverá ser composto pelos
seguintes itens:


Características de explosividade das substâncias e suas quantidades;



Metodologias de análise e de revisão de riscos de explosão;



Programa de inspeção e de manutenção de dispositivos de segurança contra explosão;



Programa de treinamento e requalificação de pessoal;



Métodos de investigação de acidentes com potencial de risco de explosão;



Plano de ação de emergência contra incêndios e explosão;



Programa de auditoria de segurança contra incêndios e explosão;



Gerenciamento de modificações; e



Análise crítica do sistema de gerenciamento.

O gerenciamento de riscos de explosão deverá ser efetuado através da execução de verificações
técnicas da aplicação de ações ou instrumentos específicos capazes de garantir a segurança
contra explosão e incêndios demonstrado no cronograma físico da instalação, nas suas diversas
fases de projeto.
10.9.3

Público-Alvo

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão tem como público alvo a administração,
funcionários do TUP NELOG e terceirizados.
10.9.4

Inter-relações com Outros Planos e Programas

O Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão apresenta a inter-relações com os com o
Plano de Emergência Contra Incêndios do empreendimento, bem como do Terminal Portuário
do Pecém (Plano de Ajuda Mútua, Plano de Área, etc.).
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10.9.5

Responsabilidade pela Elaboração e Implementação

A responsabilidade na coordenação da elaboração, manutenção, revisão e atualização do
gerenciamento de riscos de explosão é da Administração do TUP NELOG, devendo este plano
ser apresentado a SEMACE por ocasião da solicitação da Licença de Operação do
empreendimento.
10.9.6

Cronograma de Execução

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos
de Explosão do TUP NELOG, devendo a implementação desta medida perdurar durante toda a
vida útil do empreendimento.
10.10 PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIOS E EXPLOSÃO
10.10.1

Objetivo

O gerenciamento de riscos em instalações ou atividades perigosas deve contemplar medidas,
tanto para prevenir a ocorrência de acidentes maiores, o que requer a atuação sobre as
frequências de ocorrências de falhas que possam acarretar acidentes, bem como sobre as
possíveis consequências desses acidentes, caso os mesmos venham a ocorrer, minimizando
assim os impactos causados as pessoas e ao meio ambiente.
O Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão a ser elaborado visa orientar, disciplinar
e determinar um conjunto de diretrizes e procedimentos a serem adotados pela administração
do TUP NELOG em situações de emergência que possam ocorrer na área do empreendimento
durante a sua operação. Objetiva, ainda, fornecer informações operacionais das áreas de risco
ao Corpo de Bombeiros para otimizar o atendimento de ocorrências.
Procura definir ações imediatas e eficazes objetivando a proteção do seu quadro de funcionários
e comunidades vizinhas, a minimização de impactos ambientais, bem como de danos as
instalações e perdas patrimoniais do próprio empreendimento e de terceiros. De um modo geral,
o plano de emergência deve possuir as seguintes características:
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Possibilitar que possíveis danos se restrinjam a uma determinada área, previamente
dimensionada, evitando que os impactos extrapolem os limites de segurança préestabelecidos;



Contemplar todas as ações necessárias para evitar que situações, internas ou externas às
instalações envolvidas no acidente, contribuam para o seu agravamento;



Ser um instrumento prático, que propicie respostas rápidas e eficazes em situações de
emergência;



Ser o mais sucinto possível, contemplando de forma clara e objetiva, as atribuições e
responsabilidades dos envolvidos.

Deve constituir-se, portanto em um planejamento detalhado de todos os procedimentos e
rotinas, que contemplem as hipóteses acidentais, suas consequências e medidas efetivas para o
desencadeamento das ações de controle, para cada uma das situações de acidentes passíveis de
ocorrerem durante a operação do empreendimento.
Quanto a responsabilidade pelo Plano Emergência contra Incêndios e Explosão, este deverá ser
assinado pelo responsável pela empresa (preposto), bem como pelo técnico responsável pela
sua elaboração.
A área de abrangência do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão ora propostos
compreende a gestão de todas as medidas de prevenção e controle de riscos na área do
empreendimento e seu entorno, composta pela área deste empreendimento e pelas áreas
lindeiras que possam ser afetadas pelos efeitos dos acidentes. Já a área de abrangência indireta
engloba os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia onde o referido empreendimento
encontra-se posicionado, uma vez que existe a interface das ações de atendimento às
emergências da Administração do TUP NELOG com órgãos públicos destes municípios.
10.10.2

Diretrizes

10.10.2.1 Características das Instalações e Atividades
Deverá ser efetuada inicialmente a identificação e localização do empreendimento
contemplando o nome da empresa; sua localização, especificando o endereço, vias de acesso e
pontos de referência e se esta localiza-se em zona urbana ou rural, bem como se com vias de
acessos para as viaturas de emergência do corpo de bombeiros. Deverá ser informada a distância
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a unidade operacional do Corpo de Bombeiros mais próxima, bem como a existência/distância
de meios de ajuda externa (Plano de Ajuda Mútua - PAM).
Deverá ser informado o tipo de ocupação em que o empreendimento está enquadrado de acordo
com o Regulamento de Segurança Contra Incêndio, bem como ser informada a sua área total e
construída e ser efetuada a caracterização das infraestruturas aí presentes, especificando:


Prédios: tipo de estrutura (alvenaria, concreto, etc.), material de acabamento das
paredes, dos pisos e da cobertura; área construída; altura e número de andares, etc.;



Sistemas de transporte de grãos (correias transportadoras, elevadores, etc.): tipo de
estrutura, dimensão/extensão e localização das válvulas de segurança e de bloqueio;



Plataformas de carga/descarga de caminhões e vagões: tipo de estrutura e capacidade
volumétrica;



Terminal de cargas perigosas: tipo de estrutura, localização de equipamentos de
segurança, tipo de produto e volume armazenado. Devem ser apresentadas fichas de
emergência dos produtos armazenados, as quais devem ser disponibilizadas em locais
de fácil acesso e próximos aos respectivos contêineres. As referidas fichas deverão
conter as seguintes informações: medidas de primeiros socorros (no caso de contato,
inalação ou ingestão), para combate a incêndios e explosão e para controle de
derramamento ou vazamento;



Sistema elétrico: informar se as instalações e equipamentos elétricos (bombas, painéis
elétricos, equipamentos de instrumentação, etc.) são blindados e a prova de explosão;



Os sistemas de drenagem de águas pluviais e oleosa da área do empreendimento deverão
ser apresentados em forma de croqui esquemático.

Deverão ser informadas as características de funcionamento do empreendimento indicando os
horários e turnos de trabalho, além dos dias e horários fora do expediente de funcionamento.
Deverá ser informado, ainda, os quantitativos relativos a população fixa (funcionários), total e
por setor/departamento de trabalho integrante do empreendimento, bem como a população
flutuante, além do nome e telefones/ramais internos dos responsáveis por cada setor. Deverá
ser informado, também, o número de pessoas portadoras de necessidades especiais e indicada
a sua localização em planta.
Deverão ser discriminados os riscos específicos inerentes às atividades desenvolvidas na área
do empreendimento, envolvendo: transporte, manuseio e armazenamento de granéis sólidos
(grãos, fertilizantes e minério de ferro) e de cargas perigosas, central de distribuição elétrica,
espaços confinados, etc.
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Posteriormente deverá ser efetuada uma caracterização da região circunvizinha a área do
empreendimento, na qual deverão ser identificadas e caracterizadas as áreas vulneráveis aos
impactos das emergências que porventura venham a ocorrer, com as respectivas distâncias
(adensamentos populacionais situados a menos de 500m, atividades econômicas, cursos d’água
e ecossistema marinho - informar afluências e usos da água, manguezais, unidades de
conservação, áreas de preservação permanente, etc.). Deverá ser elaborada uma planta
cartográfica com a identificação dos pontos vulneráveis existentes na região circunvizinha a
área do empreendimento.
Deverá ser elaborada, também, uma planta retigráfica da área do empreendimento e região
circunvizinha contendo limites municipais, vias de acessos, principais cursos d’água e direção
do fluxo, ecossistema marinho, área de armazenamento de substâncias com potencial explosivo,
sistema de correias transportadoras, redes de alta tensão, gasoduto, áreas urbanizadas, unidades
de conservação e outros pontos relevantes. Em suma, a planta retigráfica deve destacar as
estruturas existentes na área do empreendimento e região circunvizinha, que podem afetar de
forma direta ou indireta as ações emergenciais.
10.10.2.2 Identificação e Avaliação dos Riscos
Um pré-requisito para a elaboração de um plano de emergência adequado, para fazer frente a
possíveis danos causados por acidentes num terminal de granéis sólidos e cargas
conteinerizadas, é um detalhado estudo de análise de risco, de modo que as tipologias
acidentais, os recursos e as ações necessárias para minimizar os impactos possam ser
adequadamente dimensionadas. É recomendável a utilização de métodos já consagrados tais
como What if, Check list, HAZOP, Árvores de Falhas e Diagrama Lógico de Falhas.
Assim sendo, o Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão deverá contemplar a priori
a elaboração de um estudo de análise de risco, no qual deverão contar as seguintes informações:


Cenários acidentais;



Consequências esperadas em cada uma das hipóteses acidentais consideradas;



Possíveis impactos e áreas afetadas;



Planta de Risco de Incêndio.

Com essas informações é possível planejar a elaboração do plano de emergência, uma vez que
passa a ser mais fácil o dimensionamento adequado das seguintes ações: isolamento;
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sinalização; definição de pontos de encontro e rotas de fuga; dimensionamento e localização
estratégica de equipamentos de combate e proteção individual e definição de procedimentos de
combate a explosões e incêndios.
10.10.2.3 Estrutura Organizacional e Responsabilidades
O empreendimento deverá contar com uma brigada de combate a incêndios e explosão formada
por profissionais capacitados integrantes de seus quadros funcionais, que desempenhem suas
atividades corriqueiras e, quando da ocorrência de situações de emergência passem a assumir
as atribuições e responsabilidades definidas no Plano de Emergência Contra Incêndios e
Explosão a ser elaborado.
Deverá ser informado no plano o número total de brigadistas, o número de brigadistas por turno
e o número de brigadistas civil profissional. Deverá ser especificado, ainda, os meios de ajuda
externa, Corpo de Bombeiros e a existência de Plano de Ajuda Mútua – PAM.
Além da brigada de atendimento a emergências do TUP NELOG, a estrutura organizacional do
Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão requer o estabelecimento de parcerias com
os órgãos públicos que possuem a atribuição de atender a estes tipos de ocorrências tais como:
Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar Estadual, Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, SEMACE, entre outros.
As responsabilidades dos participantes, os procedimentos de coordenação e operação
participativa, a estrutura para a coordenação – Centro de Coordenação Operacional, e a ação de
atendimento no local do evento acidental, o registro do evento e sua comunicação em diversos
segmentos do atendimento, devem ser formalizados em documento próprio (preferencialmente
sob forma de convênios), sempre apoiado na legislação pertinente em vigor e respeitando os
limites de atuação de cada entidade.
Para as atividades de competência da Administração do TUP NELOG ou mesmo de prestadores
de serviços por ela contratada, deverão ser definidas as suas respectivas atribuições e
responsabilidades.
Deverá ser elaborado, ainda, um organograma que possibilite a visualização hierárquica das
equipes e coordenações do plano. Neste deverá ser representada a estrutura organizacional do
plano, sendo para cada uma das coordenações, grupos ou equipes previstas claramente definidas
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suas funções, atribuições, responsabilidades, bem como as formas de acionamento e meios de
comunicação (telefone) dos membros participantes.
A Figura 346 apresenta um exemplo de estrutura organizacional para um Plano de Emergência
Contra Incêndios e Explosão, a qual deve obviamente ser adaptada para cada caso. Ressalta-se,
todavia, que as funções apresentadas devem ser contempladas em qualquer plano.

Figura 346 - Estrutura Organizacional do Plano de Emergência Contra Incêndios e
Explosão.
Fonte: Engesoft, 2016.

Deverá ser elaborada a Lista Interna de Contato com nome, área, função e telefone dos
funcionários do TUP NELOG envolvidos na coordenação e atendimento a emergência, além
da lista dos órgãos públicos que podem ser acionados durante as emergências. Ressalta-se que,
na inexistência de órgãos competentes em determinadas regiões, deve ser acionado o órgão do
município mais próximo ao local do evento.
10.10.2.4 Sistema de Combate a Incêndio Instalado e Recursos Materiais
Deverá ser apresentado no Plano de Emergência Contra Incêndio e Explosão uma descrição do
Sistema de Combate a Incêndio projetado para o TUP NELOG, discriminando os equipamentos
e recursos existentes, envolvendo:
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Sistemas de detecção de incêndio: alarmes manual e de detecção automática,
especificando a localização destes;



Sistema de hidrantes: especificar fonte hídrica (água do mar), características das bombas
de recalque (vazão, pressão e tipo – elétrica, a diesel, etc.), localização do registro de
recalque, reservatório de água para incêndio (tipo – subterrâneo, elevado, nível do solo;
capacidade de acumulação), etc. Apresentar planta com esboço esquemático do sistema
de hidrantes;



Extintores de incêndio portáteis de água pressurizada, pó químico seco e gás carbônico
distribuídos nas instalações prediais, píer, casa de bombas e subestações;



Sinalização de rotas de fuga e pontos de encontro;



Iluminação de emergência;



Grupo motogerador: informar tipo de combustível, número de horas de autonomia,
sistemas alimentados pelo gerador em casos de falhas no suprimento de energia pela
concessionária (iluminação de emergência).

10.10.2.5 Procedimentos Básicos na Emergência Contra Incêndio
Os procedimentos de intervenção nas situações de emergência contra incêndios devem ser
definidos, contemplando um conjunto de ações previamente estabelecidas. Assim sendo,
deverão ser contempladas no plano, basicamente, as seguintes etapas: fluxograma de
alerta/acionamento; procedimentos de análise da situação e medidas de controle emergencial.
Apresenta-se a seguir os procedimentos básicos na emergência contra incêndios relacionados
numa sequência lógica, de forma a serem executados conforme a disponibilidade do pessoal e
com prioridade ao atendimento de vítimas:
a) Acionamento /Comunicação
O Plano de Emergência Contra Incêndios deverá prever o acionamento de um sistema para
atendimento, a partir da detecção de uma situação de emergência. O referido sistema deverá
prever a emissão de alerta aos ocupantes do TUP NELOG, brigadistas, bombeiros profissionais
civis e apoio externo, que pode ser efetuado por qualquer pessoa através dos meios de
comunicação disponíveis e/ou através de sistema de alarme. Este alerta pode ser executado
automaticamente em empreendimentos que contenha sistema de detecção de incêndio.
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O Plano de Emergência Contra Incêndio deve informar, portanto, como será dado o alerta em
caso de incêndio (alarme, telefone ou outro meio), especificar os órgãos a serem contatados
(Corpo de Bombeiros, PAM, órgãos ambientais, hospitais, Polícia Militar, Polícia Rodoviária,
etc.), nomes e telefones de quem deve ser avisado e como os membros da Brigada e a população
em geral devem ser avisados sobre o alerta.
b) Procedimentos de Análise da Ocorrência
Após a emissão do alerta, deve ser feita uma análise da ocorrência, sendo levantados o máximo
de informações possíveis sobre o evento, de modo a fornecer subsídios para orientar a tomada
de decisão quanto aos procedimentos a serem desencadeados, os quais podem ser priorizados
ou realizados simultaneamente, de acordo com os recursos humanos e materiais disponíveis no
local. Tal medida, além de contribuir para minimizar os riscos e as consequências do episódio,
propiciará à equipe preparar, elaborar e articular estratégias para o atendimento emergencial.
O Plano de Emergência Contra Incêndio deve identificar quem vai realizar a análise da situação,
qual a responsabilidade desta pessoa, a quem ela vai informar caso seja confirmada a
emergência e demais providências necessárias.
c) Apoio Externo
O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos locais devem ser acionados imediatamente,
preferencialmente por um brigadista. No Plano de Emergência Contra Incêndio deve ser
identificada quem é a pessoa responsável por acionar o Corpo de Bombeiros ou outro meio de
ajuda externa. Deve estar claro que esta pessoa deve fornecer, no mínimo, as seguintes
informações:


Nome do solicitante e o número do telefone utilizado;



Endereço completo, pontos de referência e /ou acessos;



Características do incêndio ou do sinistro; e



Quantidade e estado das eventuais vítimas.

O Corpo de Bombeiros e/ou outros órgãos de ajuda externa, quando da sua chegada ao local,
devem ser recepcionados preferencialmente por um brigadista, que deve fornecer as
informações necessárias para otimizar sua entrada e seus procedimentos operacionais, e
apresentá-los ao Chefe da Brigada.
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d) Primeiros Socorros
Deverão ser prestados os primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou estabilizando
suas funções vitais (exemplo: SBV – Suporte Básico de Vida, RCP – Ressuscitação
Cardiopulmonar, etc.), até que se obtenha o socorro especializado.
No Plano de Emergência Contra Incêndio devem ser indicadas as pessoas habilitadas para
prestar os primeiros socorros às eventuais vítimas, bem como os hospitais mais próximos.
e) Eliminação de Riscos
Devem ser eliminados os riscos por meio do corte das fontes de energia elétrica, quando
possível e necessário da área sinistrada atingida ou geral. No Plano de Emergência Contra
Incêndio deve ser indicada a pessoa responsável pelo corte da energia elétrica (parcial ou total),
se necessário.
f) Abandono da Área
Deve-se proceder o abandono da área parcial ou total, quando necessário, conforme
comunicação pré-estabelecida, conduzindo a população fixa e flutuante para o ponto de
encontro, ali permanecendo até a definição final da emergência. O plano deve contemplar ações
de abandono para portadores de deficiência física permanente ou temporária, bem como as
pessoas que necessitam de auxílio (idosos, gestantes, etc.).
No Plano de Emergência Contra Incêndio deve ser indicada a metodologia a ser usada para
evacuação da área, caso seja necessário abandonar as instalações do TUP NELOG, bem como
as pessoas responsáveis pela execução deste processo.
g) Isolamento da Área
A área sinistrada deverá ser isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência
e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local. No Plano de Emergência Contra
Incêndio deve ser indicada a metodologia a ser usada para isolar as áreas sinistradas, bem como
as pessoas responsáveis pela execução deste processo.
h) Confinamento do Incêndio
Deve-se confinar o incêndio, de modo a evitar a sua propagação e os danos daí decorrentes. No
Plano de Emergência Contra Incêndio deve ser indicada a metodologia a ser usada para evitar
a propagação do incêndio e suas consequências, bem como as pessoas responsáveis pela
execução deste processo.
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i) Combate ao Incêndio
Deve-se proceder ao combate ao incêndio, quando possível até a sua extinção, restabelecendo
a normalidade. No Plano de Emergência Contra Incêndio deve ser indicado quem vai combater
o incêndio e os meios a serem utilizados em seu combate.
j) Investigação
Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o Chefe da Brigada deve iniciar o
processo de investigação e elaborar um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de
contenção, para as devidas providências e/ou investigação.
Devem ser levantadas as possíveis causas do sinistro e os procedimentos adotados no seu
combate, sendo emitido relatório conforme a ABNT NBR 14.023, com o objetivo de propor
medidas preventivas e corretivas para evitar a sua repetição.
10.10.2.6 Implementação do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão
O sucesso de uma operação de atendimento a acidentes de grandes proporções está intimamente
relacionado com a rápida implementação das ações de resposta previstas e desencadeadas por
um plano de emergência. Todavia para que estas ações resultem efetivamente nos resultados
esperados, faz-se necessário que o plano após a sua elaboração seja amplamente divulgado,
além de ser integrado com outros planos locais e regionais, junto a outras entidades que deverão
atuar conjuntamente na resposta aos acidentes.
A implantação do plano de emergência, além da devida divulgação, está associada ao
suprimento dos recursos humanos e materiais necessários e compatíveis com o porte das
possíveis ocorrências a serem atendidas.
Da mesma forma, faz parte da implantação do plano a implementação e manutenção de um
programa de treinamento, de diferentes níveis de dificuldade, contemplando treinamento
teóricos, treinamentos individuais; exercícios de campo e operações simuladas de coordenação.
Assim sendo, para a implementação do Plano de Emergência Contra Incêndios devem ser
atendidos os seguintes requisitos:
a)

Divulgação

O Plano de Emergência Contra Incêndios deve ser divulgado por meio de uma preleção e de
um manual básico, que deve ser distribuído aos funcionários do TUP NELOG, de forma a
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garantir que todos ocupantes do empreendimento tenham conhecimento dos procedimentos a
serem executados em caso de emergência.
Os visitantes devem ser informados formalmente sobre o plano de emergência contra incêndio
da planta por meio de panfletos, vídeos e/ou palestras.
b)

Treinamento

O Plano de Emergência Contra Incêndios deve fazer parte dos treinamentos de formação,
treinamentos periódicos e reuniões ordinárias dos membros da brigada de incêndio, dos
bombeiros profissionais civis, do grupo de apoio, etc.
Uma cópia do Plano de Emergência Contra Incêndio deve estar disponível para consulta em
situações de emergência para os profissionais qualificados em local de permanência humana
constante (ex: portaria, sala de segurança, etc.).
A representação gráfica contida no Plano de Emergência Contra Incêndio, com destaque para
as rotas de fuga e saídas de emergência, deve estar afixada na entrada principal e em locais
estratégicos de cada edificação, de forma a divulgar o plano e facilitar o seu entendimento.
c)

Execução de Exercícios Simulados

Periodicamente devem ser realizados exercícios simulados de abandono de área, parciais e
completos, na área do empreendimento, com a participação de toda a população. Imediatamente
após o simulado, deve ser realizada uma reunião extraordinária para avaliação e correção das
falhas ocorridas. Deverá ser elaborada ata na qual constem as seguintes informações:


Data e horário do evento;



Tempo gasto no abandono, no retorno, no atendimento de primeiros-socorros;



Atuação dos profissionais envolvidos;



Comportamento da população;



Participação do Corpo de Bombeiros e tempo gasto para sua chegada;



Ajuda externa (exemplo: PAM - Plano de Auxílio Mútuo, etc.);



Falhas de equipamentos, operacionais e demais problemas levantados na reunião.

10.10.2.7 Manutenção do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão
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Devem ser realizadas reuniões periódicas com o coordenador geral e os chefes da Brigada de
Incêndio, um representante dos bombeiros profissionais civis e um representante do grupo de
apoio, com registro em ata e envio às áreas competentes para as providências pertinentes.
Nas reuniões ordinárias deverão ser discutidos os seguintes itens: calendário dos exercícios de
simulação; funções de cada pessoa dentro do Plano de Emergência Contra Incêndio; condições
de uso dos equipamentos de combate a incêndio; apresentação dos problemas relacionados à
prevenção de incêndios encontrados nas inspeções, para que sejam feitas propostas corretivas;
atualização de técnicas e táticas de combate a incêndios e outros assuntos de interesse.
Devem ser realizadas reuniões extraordinárias para análise da situação sempre que ocorrer um
exercício simulado ou um sinistro; for identificado um risco eminente; ocorrer uma alteração
significativa dos processos industriais ou de serviços, de área ou layout; houver previsão de
execução de serviços que possam gerar algum risco.
10.10.2.8 Revisão e Auditoria do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão
O Plano de Emergência Contra Incêndio deve ser revisado por profissional habilitado sempre
que:


Ocorrer uma alteração significativa nos processos industriais, processos de serviços, de
área ou layout;



For constatada a possibilidade de melhoria do plano;



Completar o período estabelecido previamente para a sua revisão.

Um profissional habilitado deve realizar uma auditoria do plano a cada 12 meses,
preferencialmente antes de sua revisão. Nesta auditoria deve-se avaliar se o plano está sendo
cumprido em conformidade com as normas, bem como verificar se os riscos encontrados na
análise de risco elaborada pelo profissional habilitado, foram minimizados ou eliminados.
10.10.2.9 Procedimentos para Vistoria
O Plano de Emergência Contra Incêndio não deve ser exigido por ocasião da vistoria, para fins
de emissão do Certificado de Vistoria, sendo obrigatório apresentar apenas a Planilha de
Informações Operacionais e a Planta de Risco de Incêndio.
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Uma cópia do Plano de Emergência Contra Incêndio deve estar disponível para consulta em
local de permanência humana constante (portaria, sala de segurança, etc.), podendo ser
requisitada pelo Corpo de Bombeiros na vistoria, em treinamento ou em situações de
emergência.
10.10.2.10Planilha de Informações Operacionais
Deverá constar no Plano de Emergência Contra Incêndio a ser elaborado a Planilha de
Informações Operacionais, que constitui no resumo de dados sobre a área de risco, sua
ocupação e detalhes úteis para o pronto atendimento operacional do Corpo de Bombeiros.
A referida planilha deve ser apresentada por ocasião do pedido de vistoria a ser realizada na
área do empreendimento. Deve ser encaminhada uma cópia da Planilha de Informações
Operacionais para o CBMCE - Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e para o Posto de
Bombeiro responsável pelo atendimento da região do Pecém.
10.10.2.11Planta de Risco de Incêndio e Explosão
Deverá ser, também, apresentada no Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão a ser
elaborado a Planta de Risco de Incêndio e Explosão. A elaboração da referida planta visa
facilitar o reconhecimento do local por parte das equipes de emergência e dos ocupantes do
TUP NELOG e das áreas de risco.
A Planta de Risco de Incêndio deve ser afixada na entrada do TUP NELOG, portaria ou
recepção, nas plataformas de carga/descarga e junto ao hall das demais edificações, de forma
que seja visualizado por seus ocupantes e equipes do Corpo de Bombeiros. Caso ocorram
alterações no projeto do TUP NELOG ou dos riscos existentes no empreendimento, deve ser
feita a substituição da Planta de Risco de Incêndio.
10.10.3

Público-Alvo

O Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão destina-se ao corpo funcional do TUP
NELOG na fase de operação do empreendimento, todavia devem ser elencados também os
órgãos públicos federais, estaduais e municipais, visto que muitas vezes o atendimento às
emergências implica em ações integradas. Ressalta-se, todavia, que não compete à
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Administração do TUP NELOG estabelecer as atribuições de agentes externos aos seus quadros
de colaboradores.
10.10.4 Inter-relação com Outros Planos e Programas
É prevista a inter-relação do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão com outro
programa do empreendimento (Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão), bem como
com planos do Terminal Portuário do Pecém (Plano de Ajuda Mútua, Plano de Área, etc.).
10.10.5

Responsabilidade da Elaboração e Implementação

A elaboração e implementação do Plano de Emergência Contra Incêndios e Explosão ficará a
cargo da Administração do TUP NELOG, devendo este plano ser submetido à apreciação do
Corpo de Bombeiros.
10.10.6

Cronograma de Execução

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboração do Plano de Emergência Contra Incêndios
e Explosão, devendo este plano ser alvo de revisão sempre que houver alterações em estruturas
ou procedimentos adotados durante toda a operação do TUP NELOG. O Plano de Emergência
deverá estar vigente e atualizado durante toda a operação do empreendimento.
10.11 PROGRAMA DE CONTROLE E MANEJO INTEGRADO DA FAUNA
SINANTRÓPICA NOCIVA
10.11.1

Generalidades

O termo “Fauna Sinantrópica Nociva” - FSN, segundo a Instrução Normativa IBAMA no
141/2006, refere-se a animais que interagem de forma negativa com a população humana,
causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou ambiental, ou que representam
riscos à saúde pública.
De modo geral, o ambiente portuário e, em especial os terminais de granéis sólidos agrícolas,
apresentam vários fatores que facilitam a incidência de algum tipo de fauna sinantrópica nociva,
dentre os quais se destacam: instalações mal conservadas; passivos como equipamentos
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obsoletos e cargas em perdimento; piso inadequado e sem drenagem apropriada gerando
acúmulo de água e resíduos e excesso de resíduos dispersos pelo chão, principalmente
orgânicos.
Os principais tipos de fauna sinantrópica nociva associada a terminais graneleiros estão
representados por roedores (ratos), aves (pombos) e insetos (baratas, mosquitos e moscas), além
de pragas que atacam grãos (traças, gorgulhos,etc.).

Estes grupos estão diretamente

relacionados a eventos recorrentes nos terminais que praticam a movimentação e a
armazenagem de grãos perecíveis. Dentre os danos socioeconômicos e ambientais ocasionados
pela presença de fauna sinantrópica nociva em terminais graneleiros figuram:


Ratos: é extremamente destruidor e pode causar prejuízos de grande monta aos
armazéns de granéis sólidos. Sem contar que o contato com a urina ou pulgas destes
roedores transmite doenças graves como leptospirose, hantavirose, toxoplasmose, tifo
murinho, peste bubônica, entre outras;



Pombos: seus dejetos ou fezes oferecerem sérios riscos à saúde humana, sendo
causadores de doenças graves como a criptococose, psitacose e salmonelose. Além
disso, ao excretarem, sujam e danificam não só o produto armazenado com as
instalações da unidade armazenadora, uma vez que suas fezes são ácidas e podem
deteriorar qualquer tipo de material;



Mosquitos: a prevalência de mosquitos nos portos marítimos é do gênero Culex.
Todavia o gênero Aedes, apesar de estar em número bem mais baixo, tem uma
quantidade de fêmeas equivalente ao dobro do número de machos. Tal fato merece
atenção, pois a fêmea do Aedes aegypti é a transmissora dos vírus da dengue, da zika e
da chicungunya;



Moscas: em ambiente portuário as moscas que apresentam sinantropia nociva estão
representadas principalmente pela família Tephritidae. Este tipo de quadro gera
preocupação, já que as moscas desta família (moscas-das-frutas) ocasionam perdas
econômicas tanto por danos diretos aos frutos, quanto indiretos, agindo como um fator
negativo no processo de exportação, principalmente para países livres destas pragas. Em
geral, a maior ocorrência de moscas está associada a setores como cozinhas, refeitórios
e areas de armazenamento temporário de resíduos sólidos, quando há o mauacondicionamento destes resíduos;



Pragas agrícolas: são inúmeras as espécies de insetos que podem atacar os grãos
agrícolas enquanto armazenados, causando grandes prejuizos econômicos, com
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destaque para mariposas ou traças e os gorgulhos. Em geral, a ocorrência destas pragas
estão associadas a ambiente com umidade e temperatura elevadas
10.11.2

Objetivos

Medidas adequadas de controle e manejo da fauna sinantrópica nociva devem ser aplicadas no
Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG) para prevenção e
controle das populações destas espécies a níveis aceitáveis, de forma a não causar problemas
ao ecossistema e às pessoas.
Assim sendo, o objetivo do Plano de Controle e Manejo Integrado da Fauna Sinantrópica
Nociva ora apresentado é garantir um ambiente de qualidade assegurando a preservação das
cargas armazenadas e das edificações, bem como a saúde e bem-estar dos funcionários do TUP
NELOG.
10.11.3 Diretrizes Técnico-operacionais
10.11.3.1 Medidas de Controle Geral
Toda a área do TUP NELOG, em especial as áreas de transporte, manuseio e armazenamento
de grãos agrícolas, devem ser mantidas livres de fauna sinantrópica, pois estas constituem uma
das mais importantes fontes de prejuízos econômicos e de transmissão de doenças, algumas de
caráter grave.
Para resolver ou minimizar os problemas decorrentes da presença de FSN nos portos, em
especial em terminais graneleiros, deve ser implementado um Programa de Controle e Manejo
Integrado da Fauna Sinantrópica Nociva conforme o organograma apresentado na Figura 347.
O controle integrado de fauna sinantrópica se constitui num conjunto de ações de caráter
preventivo e corretivo que - adotado em paralelo com medidas de eliminação física das pragas
já infestantes - é capaz de reduzir os níveis de infestação de uma determinada praga, baixandoos a valores toleráveis ou aceitáveis. O referido programa congrega ações preventivas e
corretivas, em conjunto com ações de controle químico, almejando evitar a entrada, o
alojamento e a propagação destes animais, impedindo que haja danos significativos à economia
portuária, à saúde dos trabalhadores e ao ambiente como um todo.
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Controle Integrado de FNS
Medidas Preventivas

Boas
Práticas

Educação

Medidas Corretivas
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Barreiras

DesinsetizaçãoDesratização

Armadilhas

Figura 347 - Programa de Controle e Manejo Integrado
O Controle Integrado de Fauna Sinantrópica Nociva preconizado pelo Guia de Boas Práticas
Portuárias publicado pela Secretaria dos Portos- SEP/Universidade Federal do Rio de Janeiro,
em meados de 2013, tem os seguintes requisitos para a sua implementação:


Conhecimento prévio das instalações existentes na área de retroporto do Porto do Pecém
e mais especificamente do terminal de cargas ora em análise;



Identificação e coleta de informações sobre as espécies de FSN aí presentes;



Avaliação do ecossistema;



Mapeamento das instalações por pontos críticos;



Avaliação do equilíbrio de riscos e benefícios do controle;



Concepção de grupo para coordenação do programa;



Determinação de equipe apta para o controle operacional;



Sistema adequado de monitoramento.

Para elaboração e implementação do Programa de Controle e Manejo Integrado de Fauna
Sinantrópica Nociva deverá ser constituída uma equipe multidisciplinar integrada por
profissionais das áreas de Controle da Qualidade do Produto, Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Recursos Humanos. É importante que haja o apoio da administração do terminal
de cargas, tanto para a introdução quanto para a continuidade do programa. Para o manejo e
controle da FSN, as equipes envolvidas devem ser capacitadas a fazer a identificação básica
das espécies, conhecendo minimamente suas características comportamentais, potenciais riscos
associados a cada uma espécie, as áreas de ocorrência recorrentes, bem como dominar as
técnicas de instalação de artefatos de captura e controle, quando necessário.
Como medidas preventivas de controle comuns para todos os tipos de Fauna Sinantrópica
Nociva tem-se:
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Projetar as edificações seguindo normas visando ao impedimento da infestação de
pragas e não somente questões estéticas;



Adotar pavimentação em concreto nos pátios de contêineres e minério de ferro,
reduzindo irregularidades (depressões), onde ocorre o acúmulo de águas pluviais;



Adotar pavimentação em concreto nos setores, onde há atividade de movimentação e
armazenamento de grãos, reduzindo irregularidades (frestas e vãos) onde ocorre
acúmulo de resíduos dispersos;



Realizar campanhas de educação e conscientização dos funcionários do TUP NELOG
sobre a importância da colaboração de todos com as regras do programa integrado de
controle de FSN;



Remover equipamentos em desuso ou sucateados (ex.: guindastes e vagões
abandonados), entulhos e outros materiais acumulados, reduzindo a oferta de abrigos à
FSN;



Corrigir falhas físicas e estruturais nas edificações administrativas (ex.: paredes,
telhados e vidros quebrados), nos armazéns e galpões, restringindo as possibilidades de
instalação, construção de ninhos e possível reprodução das espécies nocivas;



Retificar falhas de vedação e/ou drenagem nas tubulações, evitar ralos sem proteção;



Isolar as linhas de esgoto e efluentes, afastando a oportunidade da presença de roedores
e insetos;



Implementar boas práticas de movimentação, acondicionamento e armazenagem de
cargas de granéis perecíveis (milho, soja, trigo, etc.);



Inspecionar veículos e embalagens recebidos para evitar a chegada de quaisquer formas
de FSN invasora;



Implementar programas de limpeza e higiene junto aos funcionários;



Construir lixeiras adequadas para vedar o acesso da FSN;



Acondicionar o lixo doméstico em recipientes adequados e tampados, impedindo o
acesso por pragas. No caso do uso de sacos plásticos, dispô-los sobre anteparos
apropriados, longe do solo, em altura que permita recolhimento manual;



Retirar o lixo com frequência, manipulando-o com cautela;



Fazer monitoramento de higiene nos armazéns;



Providenciar para que todas as áreas sejam bem iluminadas. Nas áreas externas
próximas às portas, optar por lâmpadas de sódio, se possível com filtro UV
(ultravioleta), ao invés das fluorescentes de mercúrio, pois as de sódio atraem menos
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insetos (Barghini, 2008). Lâmpadas com luz de mercúrio poderão ser aproveitadas
externamente, longe de portas, atuando como atrativas de insetos alados noturnos.
Já dentre as medidas corretivas de controle comuns para todos os tipos de Fauna Sinantrópica
Nociva tem-se:


Instalar barreiras físicas, impedindo o acesso e o abrigo das espécies nos prédios,
armazéns e silos (ex.: telas, cortinas plásticas, cortinas de ar);



Instalar armadilhas com o intuito de capturar e possibilitar identificação das espécies
infestantes, direcionando a definição das estratégias de combate e controle/manejo da
FSN;



Selecionar criteriosamente as armadilhas a serem utilizadas e instalá-las nos locais mais
apropriados para que logrem êxito nas capturas.

Dentre as Medidas de Controle Químico de uso comum figuram:


Introduzir serviços de controle químico apenas com produtos (princípios ativos) e
equipamentos selecionados seguindo critérios rigorosos e de acordo com a legislação; e



Treinamento constante e específico, conscientização e acompanhamento médico dos
funcionários do TUP NELOG, principalmento dos responsáveis pela aplicação dos
produtos químicos, sobre os riscos da contaminação própria, dos produtos agrícolas e
do ambiente, por ocasião de eventuais procedimentos incorretos durante a execução das
aplicações.

10.11.3.2 Medidas de Controle Específicas
a) Roedores – Mastofauna
Em terminais graneleiros faz-se necessário a execução de um combate contínuo e persistente
aos roedores, devendo-se a principio ter o cuidado no manuseio das cargas de grãos agrícolas
afim de que resíduos destes produtos não sirvam de atrativo para estes animais. Deve-se,
também, exercer uma vigilância constante em todas as áreas de armazenagem, evitando-se a
proliferação sem controle desta praga. Assim sendo, deverá ser implementado um plano de
controle e manejo de roedores abrangendo as seguintes fases:


Inspeção, que consiste na busca aos focos (concentração, dispersão) no conjunto de
ambientes, infestados ou não;
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Identificação da(s) espécie(s) infestante(s) para apurar o planejamento das ações de
combate e avaliação prévia da intensidade da infestação;



Adoção de medidas preventivas (antirratização) para impedir e/ou dificultar a
implantação e expansão de novas colônias de roedores:
o Examinar o ambiente e identificar a espécie, encontrando condições de apontar
as razões da ocorrência da infestação (origem, raio de ação, fontes de
alimentação, ninheira;
o Evitar a penetração ou a presença de roedores na área, através da aplicação de
barreiras nas estruturas de sustentação (pilotis, vigamento do telhado, etc.) e nas
fiações aéreas que chegam à edificação, bem como da criação de obstáculos
físicos nas galerias subterrâneas de água, efluentes, águas pluviais ou de
cabeamento.



Adoção de medidas corretivas do meio ambiente visando à retirada de condições que
favoreçam a infestação dos roedores, tais como acondicionamento do lixo doméstico
em contêineres com tampa e remoção de entulhos e materiais que sirvam de abrigo para
estes;



Desratização: método de combate que visa à diminuição rápida dos níveis de infestação
encontrados numa área que enfrenta sérias dificuldades de controle, envolvendo:
o Eliminação dos roedores através de processos mecânicos ou físicos, tais como o
emprego de ratoeiras, armadilhas e outros dispositivos de captura. Atinge
melhores resultados especialmente quando a infestação é inicial ou de grau leve
a moderado;
o Aplicação de produtos químicos (substâncias rodenticidas), dentre os quais os
mais utilizados são os anticoagulantes, dada a sua melhor eficácia e baixo custo,
além de possuírem razoáveis margens de segurança no uso e, acima de tudo, a
existência de antídoto confiável.

Ressalta-se que, na aplicação de produtos químicos devem ser adotados cuidados no que se
refere a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para o controle de
roedores: máscara semifacial de pressão negativa com filtro contra partícula P3 (utilizada
durante a colocação e retirada de armadilhas e de rodenticidas em ambientes fechados), luvas
de borracha ou PVC cano médio, além de todo o EPI obrigatório para áreas portuárias e
terminais específicos. Além disso, o TUP NELOG deverá contar com um depósito específico
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para os raticidas, dotado com estantes ou estrados, exaustor e livre de umidade, no caso de
grandes estoques, ou armários com chave para pequenas quantidades.
b) Pombos - Avifauna
Para que um plano de manejo/controle de pombos seja eficaz, devem ser adotadas medidas
preventivas e corretivas, envolvendo controles físico, químico, biológico e mecânico. Dentre
as medidas de controle físico passíveis de serem implementadas visando a diminuição das áreas
de abrigo através de correções físicas e estruturais nas edificações administrativas, armazéns e
galpões, de forma a evitar o pouso e a nidificação, tem-se:


Desestabilizadores de pouso - instalar acessórios (espículas, molas ou fios de náilon)
nas superfícies de pouso para causar instabilidade aos pombos, provocando seu
afastamento. Pequenas áreas como parapeitos de janelas podem ter as espículas
substituídas pela planta conhecida como “Coroa de Cristo" (Euphorbia milii), afastando
os pombos de modo similar. A fixação artesanal de pregos com as pontas voltadas para
cima e próximos uns aos outros podem surtir o mesmo resultado em áreas limitadas;



Vedação de espaços - vãos de acesso em forros de telhado, saídas de tubulações de
serviço e outros espaços devem ser vedados com estruturas de tela, tapumes ou
argamassa conforme a característica do local. As unidades armazenadoras, também,
devem ser dotadas com portas com dispositivos, que permitam o fechamento automático
destas;



Recobrimento de aparelhos de ar condicionado com redes de poliuretano/polietileno em
sua parte externa, para evitar a nidificação de pombos nos vãos, ou recorrer à construção
de estruturas chamadas “escorregadores de pombo” (60° de inclinação).

Podem, também, serem utilizados elementos de repelência física como medida de impacto,
complementando uma estratégia de controle mais abrangente, dentre os quais podem destacar:


A instalação de réplicas de predadores (imitações de corujas, falcões e outros predadores
naturais dos pombos) para desencorajar sua aproximação, funcionando como
espantalhos;



A instalação estruturas refletoras de luz solar, para provocar incômodo visual nos
pombos, afastando-os dos locais.

Deve-se evitar, também, alimentá-los, o que pode ocorrer de forma não intencional quando há
falhas nas operações de carga/descarga e transporte dos grãos resultando em queda de grãos
sobre pátios, vias e ao longo do traçado das correias transportadoras, exigindo a execução
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constante de varrições ou de limpeza mecanizada. Os grãos recolhidos caso apresentem
condições podem ser recolhidos aos armazéns ou destinado a reciclagem na fabricação de
rações. Caso contrário os resíduos coletados devem ser encaminhados para o Aterro Sanitário
Metropolitano Oeste de Caucaia.
Já o controle químico envolve o uso de medidas voltadas para a desestabilização de pouso
destas aves em parapeitos, vãos de acesso, fachadas de prédios, grades de aparelho de ar
condicionado, etc. através da aplicação de substâncias repelentes, devendo ser empregadas
neste caso substâncias atóxicas (sem praguicidas ou repelentes químicos), que causam
repelência por irritação de contato, inibindo o pouso dos pombos. Outra opção é a aplicação de
tinta repelente a base de óleo de canela nos locais de permanência e pouso dos pombos até a
completa eliminação da infestação. Esta medida não interfere visualmente na superfície
aplicada, podendo ser utilizada no controle e na desinfestação de galpões, armazéns, silos e até
mesmo praças, indústrias e hospitais. Pode ser uma solução rápida e praticamente única para
estruturas planas e extensas como lajes, telhados e marquises.
O controle biológico consiste na introdução de forma estratégica, no ambiente portuário, de
aves de rapina (falcões) treinadas e advindas de criatórios certificados, para a predação de
pombos e ninhos. Pode ser uma solução viável e funcional em curto prazo, embora necessite de
profissional extremamente experiente, estrutura para monitoramento, alimentação e transporte,
e pode ser bastante onerosa.
O controle mecânico, por sua vez, envolve a retirada de ninhos e eliminação dos ovos postos
nas estruturas onde ocorre a nidificação, tanto nas estruturas do TUP-SEIFRA quanto em
pombais instalados especificamente para esta finalidade, numa ação contínua e ininterrupta.
Não são recomendadas a priori a adoção das seguintes medidas de controle:


Captura e soltura dos pombos em local muito distante, pois estas aves possuem grande
capacidade de voo e senso de direção que a fazem voltar ao local dos ninhais;



Captura e abate dos pombos através de quaisquer metodologias disponíveis, devido a
rejeição que esta medida causa a sociedade, além de envolver implicações técnicas,
sociais e jurídicas. De acordo com a Instrução Normativa nº 141/2006 do IBAMA, o
abate dos pombos só pode ser executado quando todas as técnicas de controle/manejo
previstas forem esgotadas e mesmo assim persistir a infestação.

Outra medida a ser adotada visa o controle da disseminação de doenças consiste na limpeza das
fezes dos pombos (elementos de alta propagação de microorganismos patogênicos),
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umidificando-as com água, água sanitária ou outro desinfetante, procedendo, então, a limpeza
e descontaminação do local. Na execução desta atividade deve-se adotar o uso de equipamentos
de proteção individual (máscara de pressão negativa P3) protegendo as vias respiratórias (boca
e nariz), pois a inalação de partículas de fezes ressecadas pode induzir a ocorrência de doenças
respiratórias.
c) Moscas - Entomofauna
Na determinação da metodologia a ser adotada no combate as moscas deverão seer levados em
conta as condições ambientais e estruturais existentes e a identificação precisa das fontes
geradoras. Quanto maior for o número de medidas de combate adotadas, maior será a
probabilidade de se obter o nível de controle adequado. As principais medidas passíveis de
serem adotadas para o controle das moscas são:


Instalação de equipamentos para a ventilação (forçada se necessário) e circulação de ar
adequada para a secagem de áreas úmidas;



Manutenção das lixeiras tampadas, recolhimento/destinação adequada dos resíduos
sólidos e conscientização dos funcionários do TUP NELOG sobre a importância da
gestão adequada dos resíduos sólidos e do controle das moscas;



Instalação de barreiras físicas para impedir o acesso das moscas nos setores onde haja
manuseio de alimentos (refeitório, cozinha, etc.), tais como telas em portas e janelas,
portas duplas na entrada e proteção direta dos alimentos;



Combate das infestações de moscas já existentes, através do uso de inseticidas adulticidas fulminantes nas instalações e de larvicidas seletivos em resíduos
acumulados. Devendo-se evitar o uso de inseticidas comuns (adulticidas ou larvicidas)
no acúmulo de resíduos, devido estes provocarem extinção da fauna de inimigos
naturais das larvas. Deve-se priorizar, ainda, a aplicação da formulação granulada em
superfícies horizontais (parapeitos e pisos próximos às janelas) de refeitórios, cozinhas,
etc., pois é a técnica mais indicada para o controle de moscas nestes locais;



Combate as moscas adultas, como medida complementar, através de técnicas de captura
com fitas pegajosas usadas nos interiores de edificações; com alçapões, que consistem
em uma espécie de “gaiola” feita com tela fina, onde as moscas são atraídas para o seu
interior com o uso de iscas e com armadilhas com lâmpadas fluorescentes de “luz
negra.”
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Deve-se, também, priorizar o estabelecimento de procedimentos de manutenção e prevenção
permanente de vazamentos de água, bem como a manutenção das infraestruturas dos sistemas
de drenagem pluvial e segregada existentes.
d) Mosquitos - Entomofauna
O controle da proliferação de mosquitos na área de terminais graneleiros envolve a execução
de intervenções nos fatores de riscos ambientais para impedir ou minimizar a propagação do
vetor, evitando ou destruindo os criadouros potenciais. Abrange, ainda,

a limpeza dos

ambientes, aplicação de boas práticas na gestão de resíduos sólidos e manutenção dos depósitos
e caixas d’água devidamente cobertos. Dentre as medidas de controle físico figuram, ainda, as
seguintes:


Implantação de sistema de drenagem pluvial visando evitar a formação de poças d’água
nas depressões do terreno, impossibilitando o desenvolvimento dos mosquitos,
interferindo no seu ciclo biológico;



Instalação de barreiras físicas para impedir a entrada de mosquitos nas edificações, tais
como telas em portas e janelas e portas duplas (uma externa telada abrindo para fora, e
outra interna abrindo para dentro) para sempre haver uma porta fechada durante a
entrada e saída de pessoas do ambiente, dificultando a passagem de mosquitos.

Com relação ao controle biológico é indicada a adoção das seguintes práticas:


Combate as larvas através do uso de ovitrampas (recipientes contendo água, para atrair
a postura das fêmeas), sendo posteriormente efetuado o monitoramento em campo e a
colocação larvicidas;



Controle de espécimes adultos através da utilização de armadilhas luminosas de
preferência com lâmpadas UV (mais atrativas aos mosquitos) e de armadilhas do tipo
ovitrampa, contendo cartela adesiva e isca de trativo sintético no seu interior. Esta
metodologia é mais voltada à captura de mosquitos adultos do gênero Aedes.

e) Baratas - Entomofauna
Para um eficiente controle integrado das baratas, devem ser eliminados os fatores que
favorecem seu desenvolvimento. As principais medidas de caráter preventivo preconizadas
para o combate a este inseto envolvem:


Manutenção de ambientes sempre limpos e eliminação de locais com acúmulo de
resíduos, recolhendo-os e mantendo-os em recipientes hermeticamente fechados;
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Remoção diária dos resíduos, devidamente acondicionados em sacos plásticos;



Limpar recorrentemente as lixeiras, mantendo-as secas e bem fechadas;



Lavar periodicamente (quinzenal) as caixas de gordura, conservando-as sempre bem
fechadas;



Extinguir abrigos, rebocando ou vedando com silicone as fendas existentes;



Assear diariamente bancadas de pias, fogões e debaixo de geladeiras;



Averiguação do descarte de todas as embalagens de papelão ou de madeira usadas para
o transporte de alimentos (espécimes adultos ou ovos se disseminam desta maneira);



Verificação/eliminação de locais que funcionem como acessos para as baratas, tais
como: conduítes elétricos, canalizações de águas pluviais, interruptores de luz, saídas
de telefones, etc. Manutenção das tampas de tomadas bem justas, trocando os espelhos
ou interruptores quebrados;



Limpeza recorrente dos ralos da cozinha, área de serviço e banheiros. Estes devem ser
do tipo abre e fecha, impedindo a passagem de insetos quando em desuso;



Vedação com borracha todas as portas que dão acesso ao exterior das edificações;



Contrução de edificações apropriadas, sem frestas e facilidades de abrigos.

Quanto ao controle químico, embora este seja prejudicado pela rápida aquisição de resistência
das baratas, é recomendável a pulverização e/ou aplicação de inseticidas nas áreas externas,
ralos e demais locais que tenham focos de infestação.
Como boas práticas em geral, recomenda-se maior higienização da área do terminal de cargas,
principalmente nos locais próximos a refeitórios/cozinha, banheiros, indo além da varrição e
recolhimento dos resíduos orgânicos que porventura estejam acondicionados fora de seus
coletores específicos. Deve-se, também, adotar a utilização periodica de produtos que
esterilizem o ambiente.
f)

Pragas Agrícolas

A presença de e pragas agrícolas em terminais graneleiros se contituem não só em fontes de
enormes prejuízos econômicos como contribuem para disseminação de doenças graves. Tornase assim de fundamental importância a necessidade de estabelecimento de um monitoramento
da carga (coleta de amostras e análise) como formas de prevenção da infestação.
Quando os veículos transportadores de grãos agrícolas chegarem até os terminais de cargas ou
portuário e se apresentarem, é previsto o encaminhamento destes para retiradas de amostras dos
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produtos para análise e somente deverão seguir para o próximo procedimento se a qualidade do
produto for comprovada e atestada pela análise.
Esta análise é importante, pois não devem ser aceitos para o armazenamento portuário produtos
que estejam fora das especificações técnicas (teor de gordura, umidade, matérias estranhas,
grãos danificados e ardidos, etc.) regulamentadas por entidades oficiais e conforme
determinado nos contratos de venda dos produtos elaborados pela ANEC – Associação
Nacional dos Exportadores de Cereais.
É recomendável, ainda, que além da limpeza dos armazéns, de toda a estrutura e dos
equipamentos, retirando todo o pó ou material fino, que deverá ser recolhido, deverão ser
tomadas outras medidas de prevenção, que contribuirão para evitar o aparecimento destes tipos
de vetores. De acordo com a COAMO - Agroindustrial Cooperativa, alguns pontos devem ser
observados para se evitar o aparecimento de pragas agrícolas em armazéns de grãos, dentre os
quais se destacam:


Manutenção do ambiente arejado e com luminosidade intensa;



Manutenção da umidade menor ou igual a 10%;

10.11.4 Público-Alvo
O Plano de Controle e Manejo da Fauna Sinantrópica Nativa tem como público alvo a
administração e o corpo funcional do TUP NELOG na fase de operação do empreendimento.
Todavia devem ser elencados, também, os órgãos públicos vinculados ao controle de endemias,
visto que muitas vezes o controle e manejo da FSN implica em ações integradas. Ressalta-se,
todavia, que não compete à Administração do TUP-SEIFRA estabelecer as atribuições de
agentes externos aos seus quadros de colaboradores.
10.11.5

Inter-relações com Outros Planos e Programas

Deverá ser prevista a interface do Plano de Controle e Manejo de Fauna Sinantrópica Nativa
com outros planos e programas do empreendimento (Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, Plano de Gerenciamento de Efluentes Líquidos), bem como do Terminal Portuário do
Pecém (caso este conte com plano de controle e manejo da FNS) e com órgãos de controle de
endemias (FUNASA, secretarias de saúde, etc.), possibilitando dessa forma uma gestão mais
eficiente e sustentável.
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10.11.6

Responsáveis pela Elaboração e Implementação do Plano

A elaboração e implementação do Plano de Controle e Manejo Integrado da Fauna Sinantrópica
Nociva ficará a cargo da Administração do TUP NELOG, devendo este plano ser submetido à
apreciação da SEMACE por ocasião da solicitação da Licença de Operação do
empreendimento.
10.11.7

Cronograma de Execução

Foi previsto um prazo de 60 dias para a elaboração do Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva, devendo este plano ser alvo de revisão sempre que houver alterações em
estruturas ou procedimentos adotados durante toda a operação do TUP NELOG.
10.12 PLANO

DE

INSPEÇÃO

E

MANUTENÇÃO

DA

INFRAESTRUTURA

IMPLANTADA
10.12.1

Objetivos

As obras de engenharia e equipamentos mecânicos constituem infraestruturas projetadas para
durar muito tempo. Entretanto, com demasiada frequência, vê-se obras e equipamentos com
pouco tempo de implantação já apresentando sinais visíveis de deterioração. No caso específico
do empreendimento ora em análise o maior volume de manutenção está vinculado aos
equipamentos integrantes do sistema transportador, onde o mau funcionamento de estruturas
e outras situações indesejáveis praticamente impossibilitam o desenvolvimento das atividades
rotineiras do empreendimento. Como resultado, o sistema passa a não mais suprir a matéria
prima necessária, causando transtornos ao processo produtivo, além de danos materiais e
prejuízos financeiros. Assim, com vistas ao funcionamento eficaz das infraestruturas
implantadas devem ser efetuados manutenções rotineiras e reparos de danos não previstos.
Desta forma, a presente medida visa garantir a integridade do empreendimento, seu pleno
funcionamento e o bem-estar dos seus usuários, além de evitar degradações ambientais, danos
materiais e prejuízos financeiros.
O empreendedor deverá formular um programa de manutenção baseado no inventário de todas
as obras, estruturas e equipamentos que precisem de serviços, devendo ser contempladas as
seguintes medidas: fazer um inventário das obras, estruturas e equipamentos que precisam de
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manutenção; fixar o volume de atividades de manutenção a serem executadas periodicamente;
determinar as necessidades de equipamentos, material de consumo, mão de obra e contratação
de firmas especializadas para determinados tipos de serviços e orçamentar e estabelecer as
prioridades de manutenção.
Tendo em vista que falhas na operação do sistema de transferência e armazenamento de granéis
sólidos e cargas conteinerizadas terão repercussão sobre toda a logística de transporte do Porto
do Pecém é recomendável a adoção de métodos preditivos de manutenção em vez da pouca
eficiência do método corretivo.
Para desenvolver um programa de manutenção preditiva, é necessário implantar ações
integradas com esse objetivo, a saber:


Estabelecimento de um Departamento de Manutenção e sua organização;



Criação e implantação de fichas, relatórios arquivos contendo a avaliação das correias
transportadoras,

virador

de

vagões,

tombador

de

caminhões,

empilhadeira/recuperadora, carregador de navios e demais máquinas e equipamentos;


Treinamento do pessoal envolvido: mecânicos, eletricistas de manutenção, soldadores,
etc.;



Inspeções periódicas das estruturas e equipamentos pelos operadores, que devem ser
previamente treinados para executarem o programa de manutenção;



Coleta de dados, isto é, levantamento de informações em manuais, catálogos, consultas
ao fabricante, aos usuários etc. Organização de um programa preventivo para algumas
máquinas e equipamentos;



Emissão de relatórios que servirão para aumentar a confiabilidade no sistema montado.

Dentre os indicadores que denotam que estruturas, máquinas e equipamentos estão requerendo
a execução de manutenções têm-se os seguintes sinais: vazamentos, ruídos/vibrações,
diminuição da capacidade de armazenamento e acidentes. No caso do TUP NELOG ora em
análise, as principais atividades de manutenção previstas são apresentadas a seguir.
10.12.2

Manutenção de Sistemas de Correias Transportadoras

Tendo em vista que sistemas de correias transportadoras são constituídos por diversos
componentes mecânicos, quando estes quebram não quebram todo, mas um dos seus
componentes. Dentre os defeitos mais comuns tem-se quebra de eixos, quebra de rolamentos,
Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

159

rasgamento da correia, abertura de emendas, trincamento ou quebra nas estruturas (bases das
máquinas), etc. As principais atividades de manutenção previstas para os sistemas de correias
transportadoras são apresentadas a seguir:
1. Estruturas Metálicas (bases das máquinas)
Os principais cuidados com as estruturas (bases das máquinas) envolvem a proteção superficial
com pintura para evitar a corrosão; a verificação da ancoragem nas bases (quebra de parafusos
chumbadores, corrosão, afrouxamento de porcas e arruelas) e a execução de ensaio das soldas
com uso de líquidos penetrantes, para detectar presença de trincas.
2. Correias Transportadoras
A equipe responsável pela inspeção e manutenção das correias transportadoras deverá estar
sempre atenta a possíveis pontos críticos da operação. Desgastes, rasgões, raspadores sem
funcionamento, rolos travados e vazamento de materiais devem ser observados e prontamente
corrigidos. A identificação dos problemas e da forma como estes ocorrem, é uma maneira de
determinar a causa e encontrar uma solução para a questão. A rápida correção dos problemas
detectados é importante para prevenir falhas maiores, que podem causar perdas de eficiência
no sistema transportador de correias.
A manutenção preventiva trabalha de acordo com um programa previamente traçado em que
são estabelecidas paradas periódicas do sistema de correias transportadoras para que sejam
feitas inspeções e trocas de peças, de acordo com pré-dimensionamento de vida útil das
referidas peças, baseadas em um trabalho de coleta de dados e engenharia de confiabilidade.
Uma outra forma de atuar preventivamente com controle do equipamento é por meio da
manutenção preditiva, que é efetuada com o sistema transportador em funcionamento
utilizando-se instrumentos que podem predizer as falhas e determinar trocas de componentes.
Normalmente se utilizam de equipamentos como analisadores de vibrações para identificação
de falhas em mancais e redutores, dispositivos para detecção de rasgos e de desalinhamento,
sensores de subvelocidade, etc. Mantém-se assim a manutenção preditiva funcionando de forma
regular, utilizando os resultados para agir nos problemas preventivamente para que não se faça
necessária a manutenção corretiva.
As principais falhas nos sistemas de correias referem-se ao desalinhamento, provocados pelo
carregamento fora do centro, sujeira nos roletes e tambores e suportes de roletes desalinhados;
desgaste excessivo ou corte em áreas localizadas, ocasionados por corpo estranho preso no
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raspador, roletes travados, desalinhamento da correia e material preso na calha de descarga para
a correia e falha na emenda, que envolve tensão excessiva na correia provocada por acúmulo
de material no contra peso devido às falhas dos raspadores.
Assim sendo, os itens fundamentais, que devem ser inspecionados com regularidade nas
correias transportadoras são: alinhamento da correia; estado dos roletes e tambores; estado da
cobertura e emendas da correia; estiramento da correia; situação dos raspadores e limpadores e
estado das guias de material e chutes, para evitar vazamentos.
Dentre as atividades de inspeção e manutenção a serem desenvolvidas figuram:


Inspeções preventivas sistemáticas com equipamento parado;



Manutenções preventivas sistemáticas em freios, motores, raspadores, painéis,
redutores, etc., incluindo a execução de lubrificação;



Manutenções corretivas por condição em instalações elétricas, elevador e de desgaste
de rolos, guias, chapas, raspadores, etc.;



Manutenções corretivas por condição nas correias para execução de reparos a frio de
vulcanização e/ou de emendas remontadas/reparos a quente;



Manutenções corretivas por condição na intercalação de correia;



Trocas de correia da lança, segmentos das rodas motrizes, correia, corrente, segmentos
das rodas de desvio e do cilindro de elevação da lança;



Revitalização de transferências, mesa vibratória, elevador (corrente, caçambas, eixos,
bielas, fixadores) e do acionamento do prato giratório (pinhão e pinos da cremalheira),
entre outros.

A manutenção dos transportadores de correia deve seguir um calendário de planejamento de
manutenção, com atividades preventivas e corretivas a partir de inspeções periódicas e paradas
programadas, conforme sugestão apresentada no quadro abaixo.
3. Lubrificação
Visa reduzir o atrito entre as peças para evitar o aquecimento e a perda de energia, bem como
reduzir o ruído e o desgaste das peças, eliminando riscos de ruptura das mesmas.
4. Estrada de Manutenção
A estrada que margeia os sistemas transportadores, constitui acesso à equipe de manutenção
para a efetivação de possíveis reparos no mesmo. A referida via pode vir a ser danificada pela
ação do tráfego ou durante a estação chuvosa. Os consertos previstos são: retirada do material
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solto, preenchimento de buracos com material sub-básico e básico e compactação das camadas.
A maior parte dessas operações é feita manualmente, com exceção da compactação que é feita
com roletes pesados puxados por tratores e do transporte do material a granel feito por
caçambas.
Ressalta-se que, estes reparos e manutenções podem ser reduzidos em boa parte, se os drenos
laterais da estrada forem mantidos em boas condições para que haja um rápido escoamento das
águas das chuvas. Controle da vegetação nas laterais da estrada e remodelagem do seu leito
devem ser efetuados anualmente, enquanto que a manutenção de suas margens e das estruturas
pode ser efetivada de quatro em quatro anos.
Estas atividades requerem pouco tempo, pois são periódicas, no entanto, são extremamente
importantes, a fim de detectar imediatamente a necessidade de uma ação corretiva, mantendo
assim a integridade do empreendimento e seu pleno funcionamento.
O intervalo de tempo decorrido entre as atividades de manutenção, varia, dependendo da
infraestrutura. Este intervalo de tempo deverá ser determinado por fatores locais, como por
exemplo, clima, qualidade da construção, etc., além de valores obtidos com base na experiência
em equipamentos mecânicos e maquinários similares. Esta atividade deverá ser implementada
durante toda a vida útil do empreendimento, já estando seus custos inclusos no orçamento do
projeto.
10.12.3

Manutenção do Sistema Separador de Água e Óleo – SÃO

A manutenção apropriada do Sistema Separador de Água e Óleo é fundamental para que este
mantenha a eficiência de tratamento, além de sua operação de forma adequada. Para isso, fazse necessário efetuar a manutenção periódica deste sistema e que atividades como a remoção
do óleo que foi separado da água e a limpeza dos componentes do sistema sejam realizadas.
Após a construção da caixa separadora de água e óleo, é recomendável o seu enchimento com
água limpa para verificar possíveis rupturas e vazamentos. Além disso, deverá ser verificado,
também, se por ocasião da chegada da água oleosa, o óleo não será carreado diretamente para
a caixa de inspeção, certificando assim a eficiência da separação do óleo.
A periodicidade desse tipo de manutenção varia de acordo com a contribuição oleosa, por isso,
após a instalação e início da utilização do Sistema Separador de Água e Óleo é recomendado
que este processo seja realizado semanalmente, até que seja identificada a periodicidade ideal
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de manutenção. Outro fator fundamental, é realizar a coleta e análise de amostras periódicas do
efluente. Procedimento que é simples de ser realizado e importante para atestar que sistema está
operando de acordo com suas especificações.
O sistema SAO é composto por caixa de areia para retenção de sólidos, caixa separadora de
água e óleo, caixa coletora de óleo e caixa de inspeção. A manutenção tem início com a limpeza
da caixa de areia para retirada manual ou através de sistema a vácuo dos sólidos grosseiros e
materiais sedimentáveis aí retidos (areia, folhas, lodo, etc.) e o seu acondicionamento em
tambores ou reservatórios apropriados, devidamente cobertos e protegidos das intempéries para
evitar a proliferação de vetores, com posterior destinação final em aterro sanitário, de acordo
com as normas vigentes. Já a manutenção da caixa coletora de óleo consiste na remoção do
óleo retido e o seu acondicionamento em recipiente próprio para posterior destinação para
reciclagem em empresas de refino de óleo.
As tampas das caixas de visitas e sistemas de tratamento, principalmente no caso de câmaras
subterrâneas, deverão permanecer desobstruídas de forma que possam ser inspecionadas para
recebimento de manutenção periódica.
10.12.4

Manutenção das Obras de Engenharia

Deverão ser efetuadas, ainda, manutenções periódicas das obras de engenharia implantadas,
envolvendo edificações, sistema viário, sistemas de drenagem pluvial e oleosa, sistema de
prevenção e combate a incêndios, sistema de abastecimento d’água, sistema de esgotamento
sanitário, sistema elétrico, entre outros.
10.12.5 Público-Alvo
O Plano de Manutenção da Infraestrutura Implantada proposto tem como público alvo os
funcionários do TUP NELOG e de empresas terceirizadas engajados na execução das atividades
de manutenção preconizadas para este empreendimento.
10.12.6

Responsabilidade pela Implementação

A implementação das atividades pertinentes a manutenção da infraestrutura implantada ficará
a cargo da Administração do TUP NELOG, devendo perdurar durante toda a vida útil do
empreendimento, já estando seus custos orçados no projeto de engenharia. Deverão ser
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executadas por funcionários do próprio empreendimento ou empresas terceirizadas contratadas
para esta função.
10.12.7 Cronograma de Execução
O Plano de Manutenção da Infraestrutura Implantada deverá ser posto em prática ao longo de
toda a etapa de operação do empreendimento.
10.13 PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL
10.13.1

Objetivos

A auditoria ambiental é um instrumento que permite avaliar o grau de implementação e a
eficiência dos planos e programas no controle da poluição ambiental e dos riscos na área de
segurança. É utilizada como uma importante ferramenta para prevenção de impactos e avaliar
os custos envolvidos nos acidentes ou atividades que ofereçam riscos ao meio ambiente e a
segurança dos funcionários e das comunidades circunvizinhas.
Os resultados e conclusões das auditorias fornecem um retrato momentâneo do desempenho
ambiental do empreendimento, possibilitando, de acordo com o interesse, a necessidade e a
disponibilidade de recursos, que haja um planejamento eficiente das medidas a serem adotadas
para manter ou melhorar o desempenho ambiental.
O Programa de Auditoria Ambiental ora proposto objetiva averiguar a aderência do
empreendimento ao cumprimento aos requisitos legais aplicáveis e avaliar o desempenho dos
sistemas de gestão e controle ambiental das instalações do TUP NELOG. Desta forma, o
presente plano de auditoria ambiental visa:


Assegurar a melhoria continua por meio de processo de aprimoramento do desempenho
ambiental global, considerando a política ambiental estabelecida pelo empreendimento;



Identificar as tendências no sistema e garantir a correção das deficiências registradas;



Determinar a adequação da implantação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental
- SGA;



Fornecer importantes informações ao empreendedor, quanto ao desempenho ambiental
do empreendimento;
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Identificar áreas de potenciais melhorias do Sistema de Gestão Ambiental - SGA,
através de adequações e refinamento dos programas ambientais e dos processos
envolvidos.

10.13.2

Diretrizes

O Programa de Auditoria Ambiental proposto deverá seguir os preceitos básicos da Norma
NBR ISO 14001/2015, que reza sobre as diretrizes e procedimentos para Auditoria Ambiental,
bem como sobre a auditoria do Sistema de Gestão Ambiental. O Programa deverá atender,
também, a Lei n.º 13.448, de 11 de janeiro de 2002, a qual preconiza que a Auditoria Ambiental
Compulsória se constitui na realização de avaliações e estudos destinados a verificar:


O cumprimento das Normas Legais Ambientais em vigor;



Os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental por atividades
de pessoas físicas ou jurídicas;



As condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de
poluição;



As medidas necessárias para assegurar a proteção do meio ambiente, saúde humana,
minimizar impactos negativos e recuperar o meio ambiente.

As auditorias ambientais compulsórias devem ser realizadas pelo empreendedor e com equipe
de sua livre escolha, de comprovada habilitação e competência na atividade a ser auditada.
Sempre que julgar necessário, o órgão ambiental, poderá determinar que as auditorias
ambientais sejam conduzidas por equipes técnicas independentes do auditado.
As diretrizes para a realização de auditorias ambientais deverão, sempre que possível, incluir
as avaliações relacionadas aos seguintes aspectos, dentre outros:


Cumprimento das normas legais relativas à Legislação Ambiental;



Cumprimento das condições estabelecidas nas licenças ambientais e nos estudos de
impacto ambiental, bem como as exigências feitas pelas autoridades competentes em
matéria ambiental;



Dinâmicas dos processos operacionais do empreendimento, com o manejo de seus
produtos parciais, finais e resíduos operacionais;



Impacto sobre o meio ambiente, provocado pelas atividades operacionais;
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Avaliação dos riscos de acidentes e dos planos de contingências, para a evacuação e
proteção dos trabalhadores e da população das áreas circunvizinhas, quando necessário;



Avaliação de alternativas tecnológicas disponíveis, de processos e sistemas de
tratamento e monitoramento, para a redução de níveis de emissão de poluentes;


10.13.3

Avaliação dos efeitos dos poluentes sobre os trabalhadores e população lindeira.
Público-Alvo

O público-alvo deste programa são os funcionários permanentes, temporários ou prestadores
de serviços, que estejam envolvidos nas atividades do empreendimento pertencentes ao escopo
da Auditoria.
10.13.4

Inter-relação com Outros Planos e Programas

O Programa de Auditoria Ambiental proposto tem inter-relações com outros planos e
programas a serem implementados na área do empreendimento, em especial com aqueles
vinculados as áreas de controle ambiental (plano de gestão de resíduos sólidos, e os planos de
monitoramento de emissões fugitivas, da gestão de efluentes e da qualidade dos solos e das
águas subterrâneas) e de segurança (Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão, Plano
de Emergência Contra Incêndios e Explosão e Plano de Inspeção e Manutenção da
Infraestrutura Implantada).
10.13.5 Responsabilidades pela Execução
A implementação da auditoria ambiental compulsória ficará a cargo da Administração do TUP
NELOG, cabendo sua execução a profissional de nível superior, devidamente habilitado.
10.13.6 Cronograma de Execução
Deverão ser realizadas auditorias ambientais periódicas, com intervalo máximo de 02 (dois)
anos no empreendimento durante toda etapa de operação do TUP NELOG.
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10.14 PLANO DE DESCOMISSIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Em casos de desativação ou encerramento da atividade de armazenamento de granéis sólidos e
cargas conteinerizadas deve ser elaborado um Plano de Descomissionamento (programas /
procedimentos) visando à eliminação de passivos ambientais existentes e a recomposição das
áreas degradadas, considerando questões relativas à segurança dos funcionários e
comunidades/instalações circunvizinhas, a proteção do meio ambiente, bem como o possível
uso futuro do terreno e o atendimento às exigências legais.
O Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG), objeto do presente
estudo, poderá, eventualmente, vir a ser desativado pelo empreendedor, dependendo de fatores
ditados pelo mercado. Ressalta-se, no entanto, que o referido terminal é atualmente essencial
para a transformação do Porto do Pecém num hub port (porto de concentração), uma vez que
contribuirá para aumentar a sua capacidade de movimentação de cargas, bem como para atração
de novos investimentos, gerando mais empregos e renda para o Ceará.
Assim sendo, o descomissionamento do TUP NELOG apresenta-se pouco provável num futuro
próximo, servindo a apresentação do presente plano apenas como alerta ao empreendedor sobre
os procedimentos a serem adotados por este em caso de uma eventual desativação do
empreendimento. É importante salientar que a desativação não necessariamente implica em
descomissionamento, devendo a retirada das infraestruturas do empreendimento instaladas no
local ser seguida da descontaminação desta, caso se faça necessário.
Assim sendo, caso haja desativação do TUP NELOG deverá ser elaborado pelo empreendedor
um Plano de Desativação / Descomissionamento deste empreendimento, o qual deverá ser
submetido à aprovação da SEMACE. O referido plano deverá necessariamente contemplar as
seguintes etapas:
1

Justificativa para Desativação/Descomissionamento

Deverá ser apresentada a justificativa da desativação e/ou descomissionamento das estruturas
do empreendimento, apontando em qual situação técnica, econômica, social ou ambiental o
empreendimento estará sujeito à desativação. Em geral, a ideia de encerrar as atividades de um
empreendimento vem de diversos fatores dentre os quais pode-se citar obsolescência do
equipamento, falência da empresa, mercado desvantajoso e impactos ambientais. Cabe ao
empreendedor definir em qual momento a desativação é a melhor opção a ser seguida.
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Após a decisão de encerramento das atividades cabe ao empreendedor, a escolha prévia do uso
futuro ao qual se destinará o local desativado. Ressalta-se, todavia, que no caso específico do
projeto ora em análise como este se encontra posicionado na retroárea do Terminal Portuário
do Pecém, muito provavelmente a sua área continuará a integrar aquelas destinadas as
instalações de apoio deste complexo industrial/portuário.
2. Caracterização do Empreendimento
A equipe técnica contratada para elaboração do Plano de Desativação deverá inicialmente
efetuar a descrição do empreendimento, considerando todo o processo de transferência e
armazenamento dos granéis sólidos e cargas conteinerizadas, envolvendo entradas, saídas,
aspectos técnicos e rotinas operacionais atualizadas do TUP NELOG. Deverão ser
discriminadas as seguintes características gerais do empreendimento:


Histórico do empreendimento, contemplando informações sobre data da implantação,
número de funcionários, horário de funcionamento, registro de reformas efetuadas,
histórico de acidentes e demais informações julgadas pertinentes;



Projeto

especificando

edificações,

estruturas,

equipamentos

e

sistemas de

monitoramento, sistema de correias transportadoras, plataformas de carga/descarga
(virador de vagões, tombador de caminhões, elevadores, moegas, tulhas, etc.), sistema
de drenagem pluvial convencional e segregada, sistema de tratamento de efluentes
sanitários, sistema elétrico, sistema de combate a incêndio, sistema de proteção de
estruturas contra descargas atmosféricas, entre outros;


Croqui e memorial descritivo da localização do empreendimento, indicando a situação
do terreno em relação as edificações (pátios e armazéns de carga, administração,
plataformas de carga/descarga, sistemas de tratamento de efluentes, etc.) e
equipamentos a serem removidos, a distância destes dos cursos e mananciais d’água
(inclusive do mar) e de áreas de unidades de conservação. Identificação e caracterização
das edificações existentes num raio de 500,0m da área do empreendimento.
Identificação do ponto de lançamento dos efluentes dos sistemas de drenagem pluvial
convencional e segregada no corpo receptor, bem como dos efluentes sanitários tratados
na ETE, etc.;



Tipos de granéis sólidos armazenados nos pátios e armazéns a serem removidos e a
respectiva quantidade trabalhada, bem como a quantidade de produto no momento da
remoção.
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3. Caracterização da Situação Ambiental da Área do Empreendimento
Deverá ser elaborado um diagnóstico ambiental da área diretamente afetada pelo
empreendimento e suas cercanias, de modo a permitir a identificação e avaliação preliminar
dos impactos ambientais causados pela operação do TUP NELOG ao meio ambiente.
Durante essa avaliação, deverão ser efetuadas averiguações visando a detecção de potenciais
contaminações do ar, do solo e dos recursos hídricos (investigação confirmatória). Os impactos
ambientais identificados deverão ser correlacionados com os meios afetados (físico, biótico e
antrópico), permitindo o pleno entendimento da operação do empreendimento e sua relação
com o meio ambiente em que está inserido.
4. Caracterização dos Equipamentos a serem Desativados/Descomissionados
Todas as estruturas, equipamentos e materiais a serem desativados e/ou descomissionados do
local devem ser identificados e quantificados (edificações, pátios de armazenamento, sistemas
de correias transportadoras, quadros elétricos, etc.), sendo apresentada a caracterização técnica
destes, bem como efetuada a quantificação de seus volumes.
Procedimento semelhante deve ser adotado para as estruturas de apoio (pilaretes, suportes,
estruturas metálicas, subestações, etc.) e demais materiais, com caracterização completa e
determinação do volume a ser transportado. Além disso, a destinação final a ser dada a cada
um desses volumes deverá ser apresentada no plano, sendo priorizado sempre o
reuso/reciclagem.
5. Identificação de Materiais Reaproveitáveis e Entulhos
Deverá ser feita a identificação e caracterização dos equipamentos, estruturas e materiais que
serão reaproveitados de alguma forma e, também, dos que comporão o entulho da desativação.
Salienta-se que deverá sempre ser dada prioridade ao reaproveitamento e reciclagem.
Deverá ser efetuada, também, a caracterização dos resíduos sólidos e efluentes gerados pela
desativação do empreendimento, com vistas a correta destinação final destes, para que os
mesmos não poluam o meio ambiente em que o TUP NELOG está inserido.
6. Elaboração do Plano de Desmontagem e Limpeza
Com base no conhecimento obtido nas etapas precedentes deverá ser efetuado o planejamento
da desativação/descomissionamento do empreendimento. Para tanto, deve-se estudar
alternativas de desmontagem e demolição das edificações, dos equipamentos e das estruturas.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

169

A melhor alternativa é aquela que oferecer menor risco de proliferação de contaminação pelo
ambiente, fornecendo segurança aos operadores, dentro do custo previsto.
Devem-se escolher os locais de depósito de materiais, tanto os perigosos, quando comprovada
a contaminação, quanto os inertes, bem como definir estratégias para reutilização dos materiais
recicláveis ou mesmo sua venda. Deverá ser definida, ainda, a forma mais conveniente de
limpeza da área, incluindo as técnicas de remoção dos materiais perigosos, seu transporte por
transportadora cadastrada no órgão ambiental competente, sua disposição final e o patamar de
descontaminação a ser atingido, caso se faça necessário. O plano deverá descrever os
procedimentos a serem adotados para:


Condicionamento e desmontagem dos pátios de armazenamento, armazéns e sistemas
de correias transportadoras;



Desmontagem dos sistemas elétrico e hidráulicos;



Desmontagem de instalações e sistemas mecânicos;



Purga de fluidos e remoção de resíduos sólidos;



Demolição das edificações e infraestruturas de engenharia;



Remoção de fundações;



Preenchimento de escavações;



Aterro, nivelamento e terraplenagem;



Triagem de resíduos e entulhos;



Remoção e destino final de resíduos e entulhos gerados, com uma logística de remoção
bem elaborada.

O plano de desativação/descomissionamento deverá prever a execução de todos esses
procedimentos com cuidado na retirada dos componentes contaminados, sem prejudicar a saúde
pública e o meio ambiente. A programação de desmontagem deve ser organizada através da
elaboração de um cronograma das atividades, sendo que cada fase deve estar delimitada com
prazos a serem atendidos, visando concluir o processo dentro do período estipulado no
planejamento.
O processo de desativação deverá ser esquematizado em forma de fluxograma, sendo efetuada
a identificação de todas as etapas do processo, bem como as entradas (insumos) e saídas
(resíduos, efluentes, etc.) relacionados a cada etapa do processo de desativação e/ou
descomissionamento.
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7. Condicionamento dos Contêineres de Cargas Perigosas para Desativação
Quanto ao condicionamento dos contêineres de cargas perigosas para desativação, deverá ser
apresentado no plano o procedimento de deslocamento dos produtos, limpeza e inertização dos
contêineres, bem como ser prevista a destinação dos produtos ou resíduos coletados, de acordo
com o estabelecido na legislação vigente, caso estes se façam presentes na área. Posteriormente
deverá ser efetuada a completa remoção das instalações, envolvendo os contêineres,
componentes e acessórios. Deverá ser apresentado o detalhamento do condicionamento dos
contêineres para a desativação.
8. Prognóstico da Qualidade Ambiental após a Desativação
Faz-se necessário a elaboração de um prognóstico da qualidade ambiental da área sem o
empreendimento em atividade, tendo em vista que o mesmo deverá ser desativado após um
longo período de operação e influências com o meio natural.
Deverão ser efetuadas análises das águas subterrâneas nas áreas de remoção dos pátios de
armazenamento de minério de ferro e de cargas perigosas e no entorno do armazém de
fertilizantes e demais equipamentos/infraestruturas de manuseio destes produtos, bem como ao
longo dos sistemas de correias transportadoras e dos sistemas de tratamento dos efluentes da
drenagem confinada e dos sistemas SAO para verificação da ocorrência de contaminação. As
amostras de solo, bem como as de água subterrânea coletadas devem ser encaminhadas para o
laboratório especializado para análise.
Os prazos para realização das análises e procedimento de preservação das amostras devem ser
observados com rigor. Com os laudos analíticos em mãos poderão ocorrer duas situações
diversas, a saber:


Situação 1: Ocorrerá quando os laudos apresentarem resultados positivos, ou seja,
houver detecção de contaminantes no solo ou na água. Caso a situação seja esta, o
caminho a seguir será a recuperação da área contaminada (solo e água subterrânea);



Situação 2: Ocorrerá quando os laudos apresentam resultados negativos, ou seja, não há
detecção de contaminantes no solo. Neste caso a área estará liberada.

Em outras palavras, caso não haja confirmação da contaminação, a área está livre para a
reutilização. Caso contrário deverá ser efetuada a sua descontaminação de acordo com os
padrões técnicos requeridos para cada caso, sob a supervisão do órgão ambiental competente.
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9. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
Caso a área a ser descomissionada não possua um planejamento de uso futuro, o empreendedor
deverá elaborar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, tendo em vista que a
desativação do empreendimento devolverá para a natureza uma área antropizada, que se
encontra posicionada dentro de uma área industrial – o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém.
Assim sendo, o PRAD a ser elaborado deverá contemplar uma descrição detalhada do método
a ser adotado para a descontaminação da área do empreendimento, caso esta se faça necessária,
bem como dos usos alternativos passíveis de serem aí implementados. Caso se faça necessário,
deverá ser prevista a continuidade da implementação dos planos de monitoramento da
qualidade do solo e dos recursos hídricos subterrâneos, durante um período após a desativação
do empreendimento, devendo este ser determinado pelo órgão ambiental competente. Deverão
ser definidos, ainda, os critérios para aprovisionamento dos recursos necessários à desativação
/ descomissionamento das instalações do empreendimento.
10. Aprovação da Desativação do Empreendimento
A SEMACE deverá ser comunicada sobre descomissionamento das instalações do TUP
NELOG, anterior ao início dos serviços.
11. Comunicação do Término do Descomissionamento
O empreendedor deverá comunicar ao órgão ambiental competente a conclusão dos serviços de
desativação do empreendimento, enviando o atestado de descomissionamento da área do
empreendimento, expedido por entidade técnica especializada, societariamente independente
da empresa solicitante, confirmando que os serviços foram executados segundo o Plano de
Desativação. Todos os documentos relativos à desativação devem ser arquivados por 5 (cinco)
anos após sua efetiva conclusão.
A implementação deste plano ficará a cargo da Administração do TUP NELOG, devendo seu
detalhamento ser apresentado ao órgão ambiental competente por ocasião do encerramento das
atividades do empreendimento.
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11.

PLANOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL
11.1 GENERALIDADES

Tendo em vista que o uso e ocupação do solo e as atividades industriais e de apoio logístico
desenvolvidas no território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, dentre as quais se
encontra inserido o Projeto do TUP NELOG ora em análise, exercem influência sobre o meio
ambiente podendo contribuir para a sua degradação com repercussões sobre a qualidade de vida
da população da região e demais atividades econômicas aí desenvolvidas, torna-se
imprescindível a implementação de programas de monitoramento visando o disciplinamento
destes usos e a adoção de medidas corretivas, caso estas se façam necessárias.
São apresentados, a seguir, os delineamentos dos principais planos de controle ambiental a
serem implementados na região na fase de operação do empreendimento proposto, os quais
envolvem a execução das seguintes atividades:


Monitoramento da qualidade do ar;



Monitoramento dos efluentes da operação;



Monitoramento da qualidade dos solos e das águas subterrâneas;



Monitoramentos da qualidade da água do mar e da biota marinha;



Monitoramento da saúde dos funcionários do TUP NELOG.

Os planos de monitoramento e/ou controle ambiental ora apresentados objetivam propor
soluções para atenuar e/ou compensar os impactos ambientais adversos gerados e/ou previsíveis
decorrentes das ações desenvolvidas no empreendimento. Desse modo fornecem subsídios para
a tomada de decisão, se constituindo em elementos básicos de planejamento, bem como de
gerenciamento ambiental durante a fase de operação do empreendimento.
A interpretação dos parâmetros monitorados irá determinar a eficiência das soluções propostas,
orientando quanto à necessidade de modificar ou introduzir novas medidas nos programas de
controle ambiental face às eventuais alterações de ordem técnica, econômica ou de
operacionalização que possam ocorrer durante a operação do empreendimento.
As medidas de controle e monitoramentos aqui preconizados ficarão a cargo da Administração
do TUP NELOG, sob a responsabilidade de técnico habilitado e sujeita à fiscalização do órgão
ambiental competente. Constitui exceção apenas o monitoramento da qualidade da água do mar
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e da biota marinha, que atualmente já é executado pela Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, CIPP, e assim deverá continuar sendo realizado.
11.2

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

11.2.1 Objetivos
O controle da emissão de material particulado está cada vez mais considerado no planejamento
das metas ambientais de empreendimentos do segmento de terminais portuários de granéis
sólidos. Diversas empresas deste segmento vêm se mostrando preocupadas com os danos
causados à saúde do trabalhador e ao meio ambiente por esta atividade, dado o lançamento de
material particulado na atmosfera. Além disso, cada vez mais as empresas têm sido cobradas
pelos órgãos ambientais para um maior controle sobre essas fontes poluidoras.
No TUP NELOG as maiores fontes potenciais de emissão de poeiras fugitivas encontram-se
associadas principalmente às operações de carregamento, descarregamento e transferência de
minério de ferro e com menor intensidade às movimentações de fertilizantes e grãos agrícolas
no píer do Porto do Pecém ou no próprio terminal de cargas, bem como do manuseio destes nos
pátios e armazéns. Assim sendo, faz-se necessário controlar estas emissões, uma vez que parte
dessas operações são realizadas expostas à atmosfera.
O Plano de Controle das Emissões Atmosféricas ora proposto visa incentivar a adoção de
medidas de controle das emissões de poeiras fugitivas na área do TUP NELOG, que vão desde
a implementação de novas tecnologias até a adoção de procedimentos de rotina durante as
operações de manutenção da infraestrutura deste terminal de cargas.
Ressalta-se, todavia, que o empreendimento ora em análise encontra-se posicionado numa área
desabitada, onde o aglomerado urbano mais próximo encontra-se posicionado a cerca de 2,0km
de distância das frentes de serviços. Desta forma, pode-se afirmar que os impactos sobre a
qualidade do ar incidem, principalmente, sobre os funcionários do TUP NELOG que exercem
funções específicas, vinculadas as atividades operacionais e de manutenção da infraestrutura
deste empreendimento. Além disso, as condições atmosféricas locais permitem a rápida
dispersão da pluma de poeiras fugitivas gerada.
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11.2.2 Diretrizes
Visando minorar a emissão de poeiras fugitivas durante as operações de carga/descarga e
transferência de granéis sólidos (navios/TUP NELOG e vice-versa) através dos sistemas de
correias transportadoras ou carrocel de caminhões, bem como nas operações de manuseio destes
produtos nos pátios e armazéns a CIPP no detalhamento do projeto do empreendimento já levou
em conta a adoção das seguintes medidas de controle de emissões:


Implantação de sistema de aspersores de água para umidificação das pilhas de minério de
ferro, o que aliado a umidade natural do minério resulta numa eficiência de redução das
emissões de particulados da ordem de 90,0%;



Adoção predominante do uso de correias tubulares, as quais permitem o enclausuramento
do minério transportado, apresentando um nível de eficiência na redução das emissões da
ordem de 100,0%;



Adoção de proteção parcial com treliças laterais e cobertura superior nas correias
transportadoras convencionais, além do fato de haver uma redução da área exposta em
função do formato da correia (formato em U), apresentando um nível de eficiência na
redução das emissões da ordem de 92,5%;



Virador de vagões em ambiente parcialmente confinado e adoção do uso de aspersores,
apresentando um nível de eficiência na redução das emissões da ordem de 95,0%;



Ambiente parcialmente confinado nas Torres de Transferências e adoção do uso de
aspersores, apresentando um nível de eficiência na redução das emissões da ordem de
95,0%;



Carregador de navios em ambiente parcialmente confinado, apresentando um nível de
eficiência na redução das emissões da ordem de 92,5%.

Ressalta-se que, a implementação de novas tecnologias visando minorar a emissão de material
particulado durante a fase de operação do empreendimento deverá ser definida em comum
acordo entre o empreendedor e a administração do futuro TUP NELOG.
11.2.3 Público-Alvo
De acordo com o Estudo de Dispersão Atmosférico efetuado, a pluma de material particulado
gerada na área do TUP NELOG fica restrita a área deste empreendimento e seu entorno
imediato, não atingindo áreas urbanizadas. Assim sendo, o Plano de Controle das Emissões
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Atmosféricas terá como público alvo os funcionários do TUP NELOG, em especial aqueles que
exercem funções vinculadas as atividades de carga/descarga e transferência de granéis sólidos
dos navios para o TUP NELOG ou vice-versa e ao manuseio e armazenagem destes produtos,
bem como na limpeza/manutenção das infraestruturas do terminal de cargas.
11.2.4 Metodologia
O monitoramento da qualidade do ar na área de influência direta do terminal de granéis sólidos
propriamente dito e dos sistemas de correias transportadoras que interligam a área do TUP
NELOG ao Porto do Pecém deverão ter seus pontos de monitoramento selecionados em função
do potencial de emissão de particulados e considerando variáveis como direção e velocidade
dos ventos e topografia da região, tendo como base o Estudo de Dispersão Atmosférica
desenvolvido para este empreendimento.
Deverá ser levado em conta, também, a qualidade atual do ar na área de influência direta do
empreendimento, a qual servirá de parâmetro para o controle ambiental na fase de operação, se
constituindo no marco zero os dados obtidos nos estudos desenvolvidos no âmbito do
Diagnóstico Ambiental do presente EIA.
Os pontos a serem selecionados para integrarem a rede de monitoramento deverão corresponder
à situação potencialmente mais desfavorável em termos de concentração de agentes físicos
emitidos durante o processo normal de funcionamento do TUP NELOG.
Deverão ser escolhidos pontos de controle a partir de informações coletadas no Estudo de
Dispersão Atmosférica executado. Os pontos selecionados, portanto, decorrerão de uma
avaliação técnica criteriosa tendo em vista que deverão gerar informações que subsidiarão o
desencadeamento de ações presentes e futuras, com o intuito de manter sempre elevado o
desempenho ambiental dos sistemas de carga/descarga, transporte e manuseio dos granéis
sólidos armazenados no TUP NELOG (minério de ferro, fertilizantes e grãos agrícolas).
Deverá ser elaborado um mapa contendo as informações que servirão para definir a malha de
amostragem e a locação dos pontos a serem amostrados, tais como: estradas de acesso,
comunidade Lagoa do Pecém, rede de drenagem natural, áreas de interesse ecológico, entre
outros. O referido mapa deverá informar, ainda, a direção preferencial dos ventos e suas
variações temporais, bem como as definições da qualidade do ar antes da operacionalização do
TUP NELOG e dos sistemas de correias transportadoras que interligam este terminal ao Porto
do Pecém.
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Também deverão ser definidos os materiais e equipamentos a serem utilizados e serem
realizadas as medições de poeiras sedimentáveis (inclusive dos particulados de minério de
ferro) e de poeiras em suspensão. Deverão ser definidos, também, a quantidade e os locais de
amostragem na área do empreendimento e em sua área do entorno, sempre considerando a
direção predominante dos ventos. A priori sugere-se a adoção da malha de amostragem
utilizada na execução do Estudo de Dispersão Atmosférica elaborado na etapa de diagnóstico
do presente EIA, a qual apresenta-se composta por seis pontos selecionados na área de entorno
do TUP NELOG, cujas localizações podem ser observadas na Tabela 152 e na Figura 348. Na
alocação dos referidos pontos foram levados em conta o posicionamento do TUP NELOG em
relação as localidades de Pecém e Matões, bem como a Estação Ecológica do Pecém.
Tabela 152 - Localização dos Pontos de Amostragem Adotados no Estudo de Dispersão
Atmosférica
PONTOS DE
AMOSTRAGEM

COORDENADAS
X

Y

Ponto 1

521680

9606474

Ponto 2

520850

9605467

Ponto 3

821895

9605088

Ponto 4

522338

9604563

Ponto 5

523187

9604533

Ponto 6

523646

9604275
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Figura 348 - Pontos de Amostragem Adotados no Estudo de Dispersão Atmosférica
Fonte: Engesoft, 2016.

Para a medição das poeiras em suspensão deverão ser utilizados amostradores de grandes
volumes que permitem análises de partículas < 100µm. O tempo de coleta da amostra deverá
ser de 24 horas. Para a medição da distribuição granulométrica da poeira em suspensão deverá
ser utilizada o “cabeça Andersen”, que é um instrumento de medição adaptado a amostradores
de grandes volumes, que permitirá a coleta de amostras de segregação de partículas por faixas
de tamanhos aerodinâmicas.
Para a medição da poeira sedimentável, as amostras podem ser coletadas utilizando-se frascos
de volumes aproximados de 1,5 litros e uma área de coleta de aproximadamente 90 cm². Estes
frascos deverão ser colocados sobre postes a uma altura livre de cerca de 4 metros do solo.
Os resultados obtidos nas campanhas de avaliação da qualidade do ar, no entorno do TUP
NELOG e dos sistemas de correias transportadoras que interligam este ao Porto do Pecém,
indicarão os padrões da qualidade ambiental da área com a operação do empreendimento,
devendo estarem de acordo com a Resolução CONAMA n o 03/1990. Esses padrões são as
principais referências de comparação entre as concentrações máximas dos poluentes emitidos
e os níveis aceitáveis determinados na legislação brasileira.
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11.2.5 Resultados do Plano
Os resultados obtidos pelo Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar, fornecerão
informações referentes a:


Presença ou não de minério de ferro nas áreas de influência do empreendimento;



Velocidade dos ventos ao longo do monitoramento;



Modificações nas demais condições atmosféricas (pressão atmosférica média,
temperatura ambiente média, pluviometria, umidade relativa média e radiação solar
média) ao longo do descarregamento.

11.2.6 Responsabilidade da Elaboração e Implementação
A elaboração e implementação do Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar será de
responsabilidade do empreendedor, no caso a Administração do TUP NELOG que deverá
adotar técnicas qualificadas na execução destas atividades, podendo ainda contratar serviços
especializados de terceiros para sua execução, ficando sujeita a fiscalização por parte do órgão
ambiental competente.
11.2.7 Cronograma de Execução
O Plano de Monitoramento da Qualidade do Ar deverá ser elaborado antes do início da operação
do TUP NELOG e sua frequência deverá ser semestral, podendo ser alterada tal frequência,
caso os resultados indiquem o atendimento ao padrão de qualidade ou a não interferência na
qualidade do ar em função da operação do empreendimento. Essa frequência deverá ser definida
em conjunto com o órgão ambiental. Caso sejam detectados locais passíveis de serem afetados
não cobertos pela malha de amostragem definida, devem ser realizadas as devidas adequações
dos pontos de monitoramento.
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11.3

PROGRAMA

DE

MONITORAMENTO

DOS

EFLUENTES

DO

EMPREENDIMENTO
11.3.1 Objetivos
Os monitoramentos da qualidade dos efluentes tratados na Estação de Tratamento de Esgotos
– ETE do TUP NELOG, bem como nos Sistemas SAO implantados visa evitar que possíveis
falhas nos processos de tratamento postos em prática venham a contribuir para a degradação
dos recursos hídricos da região do empreendimento.
O controle sistemático da qualidade dos efluentes tratados mostra-se importante, uma vez que
fornece informações sobre a eficiência dos sistemas de tratamento dos efluentes
implementados, permitindo a adoção das medidas cabíveis sempre que se fizer necessário.
11.3.2 Diretrizes
11.3.2.1

Metodologia

Tanto a implantação do sistema de tratamento de efluentes da ETE e dos sistemas SAO, quanto
a execução das análises laboratoriais terão suas atividades legitimadas pela emissão de ART Anotação de Responsabilidade Técnica. Os métodos de coleta e análise de efluentes serão
baseados nas normas aprovadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e
Qualidade Industrial – INMETRO e no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater APHA-AWWA-WPCF, última edição.
Os laudos a serem emitidos pelos laboratórios que venham a ser contratados pela Administração
do TUP NELOG, os quais deverão ser credenciados pelo INMETRO, de acordo com a NBR
17.025/2005, serão identificados com o nome do laboratório, número do laudo e assinado por
um profissional de química, devidamente registrado no Conselho pertinente. Os padrões dos
efluentes deverão ser atendidos em qualquer tempo, seja por amostragem simples ou composta.
Deverão ser elaborados mensalmente relatórios de monitoramento de efluentes líquidos
contendo os seguintes tópicos: resumo das condições operacionais do período (número de dias
em operação e ocorrências de manutenção); efluentes líquidos (volume médio mensal e
temperatura média); coleta de amostras (local da coleta, data e hora, tipo de amostra – simples
ou composta e assinatura do técnico de amostragem); resultados (laudos analíticos);
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comentários (tratamento estatístico dos resultados e comparação com os padrões de referência)
e conclusões.
11.3.2.2

Parâmetros a Serem Analisados, Limites Padrões e Frequência de
Amostragem

O monitoramento da qualidade dos efluentes e das eficiências da ETE e dos Sistemas SAO,
está firmado, dentre outras atividades operacionais, sobre observações rotineiras que se referem
ao controle físico-químico (leitura de parâmetros, coletas de amostras para exame e análises de
amostras). As Tabela 153 e Tabela 154 mostram os principais parâmetros de avaliação do
desempenho dos sistemas SAO e do sistema de tratamento de esgotos sanitários, discriminando
a frequência requerida para a coleta das amostras. As análises laboratoriais deverão adotar as
frequências de amostragens sugeridas nos referidos quadros pelo menos no início da operação
do sistema de esgotamento sanitário e dos sistemas SAO, podendo estas serem revisadas com
o passar do tempo, de acordo com a estabilização ou variações bruscas nos processos de
tratamento, com a devida anuência do órgão ambiental.
Quanto aos pontos de amostragem, as coletas para análise devem ser feitas apenas onde se faz
absolutamente necessário, ou seja, no afluente e no efluente da ETE. No caso específico dos
sistemas SAO as amostras para análise laboratorial deverão ser coletadas no efluente final.
Tabela 153 - Parâmetros de Avaliação de Desempenho dos Sistemas SAO
PARÂMETROS

FREQUÊNCIA

Temperatura ar

Diária

Temperatura do esgoto

Diária

pH

Diária

Sólidos Sedimentáveis

Bimestral

Vazão

Diária

DQO

Bimestral

Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4aminoantipirina)

Bimestral

Benzeno

Bimestral

Tolueno

Bimestral

Etilbenzeno

Bimestral

Xileno

Bimestral

PAH (Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados)

Bimestral

TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo)

Bimestral
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Tabela 154 - Parâmetros de Avaliação de Desempenho da ETE
PARÂMETROS

FREQUÊNCIA

Cor

Diária

Odor

Diária

Temperatura ar

Diária

Temperatura do esgoto

Diária

pH (1)

Mensal

Sólidos Sedimentáveis (1)

Mensal

Vazão

Diária

Oxigênio Dissolvido (1)

Mensal

Sólidos em suspensão (1)

Trimestral

Alcalinidade Total

Mensal

Sulfatos

Trimestral

Nitrogênio Amoniacal

Trimestral

Nitrogênio Organ.

Trimestral

Nitratos

Trimestral

Fosfatos

Trimestral

DBO (1)

Mensal

DQO

Mensal

NMP coliformes totais (1)

Mensal

NMP coliformes fecais (1)
Mensal
Fonte: CAGECE/VBA, Manual de Operação, Manutenção e Monitoramento de Estações de Tratamento.
Fortaleza, VBA, 1997.
Nota: (1) Parâmetros que devem, no mínimo, ser verificados para avaliação periódica da performance do
sistema de esgotamento sanitário.

Os parâmetros que devem ser impreterivelmente verificados para a avaliação da performance
do sistema são: pH, sólidos sedimentáveis, sólidos em suspensão, oxigênio dissolvido, DBO e
o número máximo permissível de coliformes a nível mensal, no caso específico do sistema de
tratamento de esgotos. Para os sistemas SAO os parâmetros a serem avaliados nos efluentes
envolvem pH, sólidos sedimentáveis, DQO e Fenóis Totais (substâncias que reagem com 4aminoantipirina), além das determinações das concentrações de compostos BTEX (benzeno,
tolueno, etilbenzeno e xilenos), PAH (hidrocarbonetos aromáticos polinucleados) e TPH
(hidrocarbonetos totais de petróleo).
Ressalta-se que, os efluentes tratados serão destinados ao reuso na irrigação de áreas verdes,
lavagem de pátios e nas descargas das bacias sanitárias, processo semelhante ao adotado na
área do Terminal Portuário do Pecém. Assim sendo, a Administração do TUP NELOG
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periodicamente deverá encaminhar à SEMACE a “Planilha de Acompanhamento de Efluentes
Líquidos” constante nos anexos da Portaria SEMACE no 151/2002 (alterada pela Resolução
COEMA no 02, de 02/02/2017).
A coleta de amostras para monitoramento dos efluentes da ETE e dos sistemas SAO deverá ser
realizada na saída da ETE e das caixas separadoras água e óleo. A coleta de amostra do afluente,
por sua vez, deverá ser efetuada na chegada a ETE.
A Administração do TUP NELOG realizará o automonitoramento, controle e acompanhamento
periódico do sistema de tratamento de efluentes sanitários e dos sistemas SAO.
No controle da qualidade dos efluentes serão adotados como referência os padrões preconizados
pelas Portarias SEMACE no 151/2002 e 154/2002 e pelas Resoluções CONAMA no 357/2005
e 430/2011. Serão seguidos, ainda, os preceitos das normas de referência NBR 9897 –
Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores e NBR 9898 –
Preservação e Técnica de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores.
A documentação relativa ao Sistema de Automonitoramento (os relatórios, as planilhas mensais
de acompanhamento de medições e os laudos de análises dos efluentes líquidos coletados),
devem permanecer na Administração do TUP NELOG, à disposição da fiscalização da
SEMACE, pelo período de 02 (dois) anos, os quais poderão ser solicitados em qualquer tempo.
11.3.3 Responsabilidade pela Implementação
O monitoramento da qualidade dos efluentes do sistema de tratamento de esgotos e dos sistemas
SAO ficará a cargo da Administração do TUP NELOG.
11.3.4 Cronograma de Execução
O Programa de Monitoramento dos Efluentes do sistema de esgotamento sanitário e dos
sistemas SAO da área do TUP NELOG deverá ser implementado durante toda a vida útil deste
empreendimento e as frequências dos monitoramentos poderão ser revisadas caso os resultados
das análises indiquem pelo atendimento constante dos padrões legais.
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11.4

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS SOLOS

O monitoramento da qualidade dos solos ao longo da operação do projeto se encontra
diretamente associado a possível ocorrência de alterações decorrentes do aporte indiscriminado
de pó de minério de ferro a determinadas áreas ao longo do traçado do sistema transportador e
nas imediações do pátio de armazenamento, bem como a ocorrência de possíveis contaminações
por lubrificantes usados na manutenção das correias. Além disso, deve ser também considerado
o aporte de resíduos de fertilizantes nas imediações do galpão destinado ao seu armazenamento.
No caso específico da contaminação pelo aporte de minério de ferro, o solo que é exposto ao
minério pode perder suas propriedades, caso fique submetido a grandes concentrações de carga,
fazendo com que o solo fique cada vez mais compactado e com reduzida porosidade. A
chamada colmatação (impermeabilização) do solo reduz drasticamente a condutividade
hidráulica do solo que perde a porosidade antes existente. Esse fenômeno ocorre porque os
materiais em suspensão na água ou muito finos penetram nos interstícios do solo, obstruindo
os canais de água que existiam outrora e reduzindo então sua condutividade hidráulica. Esse
fenômeno, todavia, só é passível de ocorrência na área de armazenagem do minério de ferro,
onde grandes pilhas de minério são armazenadas sobre pátios.
A ocorrência desta situação na área do TUP NELOG, todavia, apresenta-se pouco provável,
uma vez que o projeto deste terminal prevê a impermeabilização do pátio de minério de ferro e
a implantação de um sistema de drenagem segregada no seu entorno, evitando o carreamento
de resíduos de minério para as áreas circunvizinhas. Além disso, o sistema de correias
transportadoras que interliga a área do TUP ao Terminal Portuário do Pecém é do tipo tubular,
o que permite o enclausuramento do pó de minério; os trechos em correias convencionais da
área interna do TUP e do píer são cobertas e as torres de transferência são dotadas com sistema
de retenção de poeira a seco, o que diminui consideravelmente a emissão de poeiras fugitivas
nestas áreas pontuais, onde as correias são abertas.
Neste contexto, a ocorrência de aportes de minério de ferro ao solo é passível de ocorrência
apenas em casos de deficiência na manutenção das torres de transferência e/ou das correias
transportadoras. Ressalta-se, todavia, que mesmos nestes casos dado a textura arenosa dos solos
da região os riscos de colmatação estão diretamente vinculados ao volume de resíduos de
minério de ferro depositado.
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No caso específico dos fertilizantes, a ocorrência de aportes destes produtos ao solo está restrita
a área de entorno do armazém de fertilizantes, já que a transferência deste produto é efetuada
através de carrossel de caminhões no trecho Porto do Pecém / TUP NELOG.
Assim sendo, os riscos de contaminação decorrentes do aporte de minério de ferro e de resíduos
de fertilizantes ao solo se configura, principalmente, porque os poluentes podem ser levados
por escoamentos superficiais ou se infiltrar, atingindo as águas subterrâneas. Assim sendo, o
programa de monitoramento dos solos proposto, servirá a priori para o fornecimento de
subsídios para a definição dos pontos de amostragem do Plano de Monitoramento das Águas
Subterrâneas, já que nas áreas lindeiras ao TUP NELOG os corpos hídricos são intermitentes.
A priori o monitoramento da qualidade dos solos deverá ser efetuado apenas no início da fase
de operação do empreendimento, devendo posteriormente ser analisada a real necessidade da
sua execução.
O monitoramento visual de partículas de minério de ferro e de resíduos de fertilizantes
(observação in loco) fornecerá subsídios para identificação dos pontos onde ocorrem
concentrações destes produtos nas áreas posicionadas ao longo dos traçados das correias
transportadoras e nas imediações do pátio de minério, bem como no entorno do armazém de
fertilizantes. Auxiliando assim na seleção dos pontos de amostragem, os quais deverão ser
plotados num mapa. Deverá ser efetuada ainda, uma análise dos mapas pedológicos,
hidrogeológicos e de drenagem superficial detalhada da área para identificação das zonas com
possibilidades de saturação e/ou concentração de pó de minério de ferro e de resíduos de
fertilizantes. Deve-se fazer uso das informações de análises dos solos para subsidiar a definição
dos parâmetros de qualidade das águas a serem monitorados, locais de amostragem e
frequência.
Na definição da rede de amostragem foi considerado o critério de 1 ponto de amostragem para
cada local identificado como ponto de concentração de pó de minério de ferro. No caso
específico dos fertilizantes os pontos de amostragem deverão ser posicionados na área de
entorno do armazém de fertilizantes, nos pontos mais propensos ao estoque de resíduos durante
as operações de carga/descarga.
Quanto à frequência de amostragem, devido ao comportamento destes produtos no solo foi
prevista a execução de uma campanha de amostragem anual, após a estação chuvosa, nas
seguintes profundidades 15 cm e 75 cm, durante um período de 3 anos.
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Os parâmetros de qualidade dos solos a serem analisados foram definidos com base nas normas
preconizadas pela EMBRAPA, pelo U. S. Bureau of Reclamation e pelo U.S. Salinity Board,
devendo abranger os parâmetros: pH, Fósforo, Nitrogênio Orgânico, Nitrogênio Nitrato,
Nitrogênio Kjedal, Potássio, Condutividade Elétrica, RAS, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo
Hexavalente, Lítio, Selênio, Zinco e Ferro. No caso específico dos fertilizantes, além dos
parâmetros anteriormente citados deverão ser considerados os produtos químicos que
apresentam maior fluxo de armazenamento no TUP NELOG.
Ressalta-se que, os dados gerados pelo monitoramento dos solos deverão ser interpretados, com
as seguintes finalidades:


Identificar as áreas ou locais onde as concentrações de poluentes estão acima dos
padrões estabelecidos para a preservação dos usos múltiplos dos recursos hídricos
existentes na área de influência direta projeto, em especial os recursos hídricos
subterrâneos;



Acionar um sistema de alerta, que tem como objetivo estabelecer limites às
concentrações dos parâmetros analisados através da tomada das medidas cabíveis para
correção dos problemas detectados, no sentido de assegurar a preservação ambiental,
assim como proporcionar uma avaliação das atividades de operação e manutenção do
empreendimento. O sistema de alerta deverá ser acionado toda vez que as concentrações
dos parâmetros analisados atingirem 80,0% dos padrões estabelecidos.

O monitoramento da qualidade dos solos ficará a cargo do empreendedor, devendo ser
submetido a fiscalização pela SEMACE. Com base nos resultados obtidos durante este período
de monitoramento deverá ser definido se há necessidade de sua continuidade ou se este pode
ser encerrado.
11.5

MONITORAMENTO

DA

QUALIDADE

DOS

RECURSOS

HÍDRICOS

SUBTERRÂNEOS
O desenvolvimento de atividades que requerem o transporte e/ou manuseio de insumos
químicos e minerais, sem a adequada orientação ambiental, pode vir a comprometer a qualidade
das águas superficiais e subterrâneas nas áreas sob influência destes empreendimentos, afetando
negativamente os recursos naturais e, em especial, o homem. Os recursos hídricos podem
apresentar problemas de qualidade, que interferem em seu uso para diversos fins, dentre os
quais um dos mais frequentes consiste na presença de ferro dissolvido em teores elevados,
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limitando algumas vezes a utilização da água tanto para uso doméstico como industrial. Apesar
do organismo humano necessitar de até 19mg de ferro por dia, os padrões de potabilidade
exigem que uma água para consumo humano não ultrapasse os 0,3 mg/l. Esse limite é
estabelecido em função de problemas estáticos relacionados a presença do ferro na água e do
sabor ruim que o ferro lhes confere.
Dentre as consequências causadas pelo excesso deste elemento na água, citam-se: problemas à
saúde, problemas estéticos e de sabor, perda da capacidade específica dos poços profundos,
além de manchas em roupas e louças sanitárias. Entre os vários processos para remoção de ferro
nas águas, tem-se a aeração seguida de contato ou filtração e a aração seguida de coagulação,
decantação e filtração.
Quanto aos resíduos de fertilizantes, os adubos nitrogenados constituem um risco potencial de
poluição dos solos e das águas subterrâneas pelo íon nitrato, com riscos a vida humana já que
o consumo da água contaminada pode causar doenças como a methemoglobinemia (síndrome
do bebê azul) e alguns tipos de câncer. Os fertilizantes fosfatados, por sua vez, podem conter
metais pesados como o cádmio na sua composição, que em níveis altos pode ser tóxico.
No caso específico dos riscos de poluição das águas subterrâneas na área do Projeto do TUP
NELOG, a área deste terminal de cargas e do traçado do sistema de correias transportadoras
que o interliga ao Terminal Portuário do Pecém estão predominantemente sobre o aquífero
Dunas, cuja vulnerabilidade à poluição é considerada elevada.
Ressalta-se, todavia, que caso seja garantida uma eficiente manutenção da infraestrutura
operacional, os riscos de poluição das águas subterrâneas por aporte de resíduos de minério de
ferro ou de fertilizantes podem ser considerados relativamente baixos, já que este adota o uso
de correias tubulares fechadas, nos trechos em que se desenvolve em ambiente terrestre, e as
Torres de Transferência são dotadas com sistema de retenção de poeira a seco, o que diminui
consideravelmente a emissão de poeiras fugitivas nestas áreas pontuais, onde as correias são
abertas.
Além disso, as áreas do pátio de minério de ferro e dos terminais de fertilizantes e de
armazenamento de cargas perigosas serão dotadas com sistemas de drenagem segregada, sendo
a água contaminada coletada encaminhada para tratamento e somente após análise da sua
qualidade encaminhada para reuso ou para descarte. O projeto, também, prevê a implantação
de sistema de drenagem segregada nas áreas das oficinas mecânicas, sendo os efluentes
coletados encaminhados para os sistemas SAO.
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O programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas proposto tem por objetivo
acompanhar a evolução temporal da qualidade da água dos recursos hídricos subterrâneos,
diante dos riscos de contaminação pelo aporte de pó de minério de ferro, resíduos de
fertilizantes e de outros produtos químicos armazenados no pátio de cargas perigosas na área
de influência direta do projeto ora em análise.
Para que o caminho descrito pelas águas e seus eventuais poluentes seja conhecido, deverá ser
determinada a forma da superfície piezométrica (nível freático) e, a partir dela, definidas as
linhas de fluxo subterrâneo e seus pontos de convergência para a drenagem superficial. Os
riscos de contaminação, especialmente não devem ser minimizados.
Pelas estreitas relações que apresentam as águas superficiais, os aquíferos e os solos, é que estes
elementos deverão ter a sua qualidade monitorada ao longo da operação do projeto, o que
possibilitará o acompanhamento das alterações acarretadas sobre estes, assim como a adoção
de medidas corretivas para a manutenção da qualidade do meio ambiente a custos compatíveis.
Inicialmente faz-se necessário consultar o diagnóstico hidrogeológico da área do
empreendimento elaborado no âmbito do presente EIA, no qual já estão estabelecidas as interrelações entre os solos, águas superficiais e águas subterrâneas, permitindo assim o
conhecimento do sistema físico e da sua dinâmica de circulação. Deverá ser analisado o mapa
geológico da área do projeto e do seu entorno e o mapeamento do lençol freático. No caso
específico das águas superficiais deverá ser analisado o mapa de declividade da área do projeto
e definida a drenagem natural ao nível de detalhe. Ressalta-se, todavia, que nas áreas lindeiras
ao TUP NELOG os recursos hídricos superficiais apresentam caráter intermitente,
apresentando vazões nulas na maior parte do ano, razão pela qual não foi considerado no
presente estudo o seu monitoramento.
Deverão ser efetuadas campanhas de coleta e análises de amostras das águas subterrâneas para
definição dos padrões de qualidade existentes na estação seca e na chuvosa, visando caracterizar
a situação vigente antes da operação do empreendimento.
Em seguida deverá ser definida uma rede de piezômetros para monitoramento do nível freático
e da qualidade das águas subterrâneas, bem como as frequências que deverão ser executadas as
coletas de amostras. No caso específico das águas subterrâneas poderão ser aproveitados os
poços existentes na área de influência do projeto para execução do monitoramento.
A priori recomenda-se a adoção da seguinte rede de amostragem para as águas subterrâneas: 4
(quatro) pontos de amostragem distribuídos ao longo do traçado do sistema de correias
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transportadoras de minério de ferro, que interliga o TUP NELOG ao Terminal Portuário do
Pecém, e outros 6 (seis) pontos distribuídos paralelos ao terreno do TUP, sendo dois destes
paralelos ao terminal de minério de ferro, dois paralelos ao armazém de fertilizantes e os outros
dois paralelos ao pátio de cargas perigosas, sempre levando em conta a direção do fluxo
subterrâneo.
Posteriormente deverão ser definidos os parâmetros de qualidade da água a serem adotados com
base nas normas preconizadas pela Resolução CONAMA no 357/2005, complementadas pelas
normas preconizadas pelo Ministério da Saúde para potabilidade. Para caracterização da
qualidade das águas subterrâneas da área de influência do projeto antes da implantação do
empreendimento recomenda-se a análise dos seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez,
Alcalinidade, Dureza, Fenóis, Condutividade Elétrica, RAS, Sólidos Dissolvidos Totais,
Coliformes Totais, coliformes fecais, Nitrato, Fosfato, Cádmio, Cromo Hexavalente, Cobre,
Lítio, Chumbo, Manganês, Selênio, Zinco e Ferro. No caso específico dos fertilizantes, além
dos parâmetros anteriormente citados deverão ser considerados os produtos químicos que
apresentam maior fluxo de armazenamento no TUP NELOG.
Devem ser obtidos e registrados por ocasião de cada amostragem as seguintes informações de
caráter geral: data, hora, condições de precipitação pluvial e local de amostragem. Os métodos
de coleta, preservação e análise das águas subterrâneas devem ser os especificados nas normas
brasileiras.
Quanto à frequência da amostragem, deverá ser estabelecida inicialmente uma frequência
arbitrária, a qual deve ser posteriormente ajustada através de uma análise dos resultados obtidos.
Assim sendo, sugere-se a priori a apropriação dos resultados obtidos nas campanhas efetuadas
por ocasião da elaboração do diagnóstico hidrogeológico executado no âmbito do presente EIA,
para caracterização da qualidade da água, antes da implantação do projeto. Durante o 1º ano da
operação do projeto deverão ser efetuadas 6 campanhas de amostragem com intervalo
bimestral, que proporcionarão os elementos necessários para o estabelecimento da frequência
adequada. Para os anos subsequentes a frequência de amostragem deverá ser definida de acordo
com os resultados obtidos anteriormente, podendo a priori ser definida a realização de duas
campanhas de amostragem por ano. Tais revisões das frequências do monitoramento, deverão
ser acordadas com a SEMACE. A Administração do TUP NELOG cumpre desempenhar as
atividades de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas.
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11.6

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Para a medição dos níveis de ruídos gerados em empreendimentos como o TUP NELOG, as
leituras devem ser realizadas na área do empreendimento e em seu entorno sempre levando em
conta a localização das potenciais áreas receptoras e a direção predominante dos ventos, para
que se possa fazer uma avalição do nível de ruído percebido pelas populações circunvizinhas.
Ressalta-se, todavia, que no caso específico do TUP NELOG como este encontra-se
posicionado afastado de aglomerados urbanos, os impactos sonoros sobre populações
circunvizinhas muito provavelmente serão nulos. O ensaio acústico, consistindo em medições
sonoras realizadas in loco, deverá ser realizado conforme as exigências da NBR 10151 (2020),
que trata dos procedimentos a serem adotados na Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas,
visando o Conforto da Comunidade.
As medições in loco deverão ser realizadas em horários diurno e noturno para a caracterização
do ambiente e seu entorno. Também deve-se analisar a existência de sons tonais ou sons de
caráter impulsivo, conforme indica a NBR 10.151 (2020).
Os limites de avaliação e planejamento apresentados na NBR 10.151 (2020) são estabelecidos
de acordo com a finalidade de uso e ocupação do solo no local onde a medição for executada,
visando à saúde humana e ao sossego público. Cada uma das medições acústicas deverá ser
classificada em conformidade ou desconformidade com os diferentes tipos de uso e ocupação
do solo e de acordo com período de execução do monitoramento (diurno ou noturno), conforme
pode ser visualizado na Tabela 155.
Tabela 155 - Norma NBR 10.151- Padrões de Emissão de Ruídos Permitidos
TIPOS DE ÁREAS

LIMITE DIURNO
(DBA)

LIMITE NOTURNO
(DBA)

Áreas de Sítios e Fazendas

40

35

Área Estritamente Residencial Urbana ou de
hospitais e 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

70

60

Área Predominantemente Industrial
Fonte: ABNT, Norma 10.151, junho/2000.
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Cabe destacar que como existirá uma interconexão ferroviária no interior do TUP NELOG, fazse necessário durante a operação do empreendimento a comparação dos ruídos emitidos com a
NBR 16.425-4:2020, afim de que sejam adotados os limites recomentados pela referida norma.
Inicialmente a malha de amostragem a ser adotada deverá ser a utilizada no Estudo Acústico
efetuado na área de influência do empreendimento no âmbito do presente EIA, na qual a
definição dos pontos a serem monitorados levou em consideração pontos estratégicos para o
registro sonoro, tais como reserva ecológica e aglomerados urbanos. Deverão, também, ser
apropriados os dados levantados pelo referido estudo, visando a obtenção de informações
referentes ao registro do nível de ruídos sem a presença do empreendimento, os quais servirão
de parâmetros comparativos, sendo de grande relevância para as análises do monitoramento.
A Tabela 156 e a Figura 349 mostram a localização dos pontos de amostragem a serem adotados
inicialmente, podendo estes posteriormente terem a sua localização alterada a depender dos
resultados do monitoramento.
Tabela 156 - Localização Georreferenciada dos Pontos de Amostragem
PONTOS

LONGITUDE

LATITUDE

ALTITUDE (M)

01

0521137

9605608

52

02

0521512

9605886

38

03

0522925

9604216

34

04

0523279

9604413

23

05

0521897

9604663

56
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Figura 349 - Localização Georreferenciada dos Pontos de Amostragem
Fonte: Engesoft, 2016.

Para a realização das medições faz-se necessária a utilização de equipamentos para aferições in
loco tais como medidor de nível de pressão sonora (NPS) Classe I ou II, calibrador acústico,
estação meteorológica compacta e GPS. Os equipamentos de medição utilizados devem contar
com certificado de calibração acústica expedida pela RBC - Rede Brasileira de Calibração ou
pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização Qualidade Industrial,
renovado no mínimo a cada 2 anos.
As medidas deverão ser realizadas com sonômetro utilizando filtro de frequência no modo A
em bandas de oitava ou terço de oitava. Serão avaliados os seguintes parâmetros acústicos: som
residual, nível equivalente de pressão sonora ponderado LAeq, Lmin, Lmax, L10, L90.
O monitoramento deverá ser realizado sempre com os sistemas de correias transportadoras e
outros equipamentos/infraestruturas (virador de vagões, tombador de caminhões, empilhadeira,
recuperadora de minério, etc.) utilizados na área do TUP em funcionamento.
Deverão ser levados em conta na análise dos níveis de pressão sonora, as condições
meteorológicas vigentes, pois embora estas não interfiram diretamente no resultado das
aferições, fornecem subsídios relevantes sobre a área do empreendimento, permitindo a
otimização do processo de monitoramento, bem como dos equipamentos e dos procedimentos
de mitigação, caso esses se façam necessários.
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Deverão ser usados formulários apropriados para o registro do nível de ruídos nos quais deverão
constar, no mínimo, os seguintes dados:


Marca, tipo ou classe (I ou II) e número de série de todos os equipamentos de medição
utilizados;



Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento de medição;



Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição;



Local, horário, data da amostragem e duração das medições do ruído;



Nível equivalente de pressão sonora ponderado LAeq, Lmin, Lmax, L10, L90;



Nível de pressão sonora corrigido Lc, indicando as correções aplicadas;



Nível de som residual;



Análise em bandas de oitavas 1/1 (ou 1/3) de cada medida realizada em campo para
identificação de ruído impulsivo ou som tonal;



Observações sobre condições de tempo e ocorrências de outras fontes de ruídos nas
proximidades, devendo estes formulários serem devidamente assinados pelo técnico
responsável.

A execução do programa de monitoramento ficará sob a responsabilidade da administração do
TUP NELOG e sujeito a fiscalização do órgão ambiental pertinente, devendo ser elaborado um
banco de dados com os registros obtidos nas operações de monitoramento. O Plano de
Monitoramento de Ruídos permite detectar se os ruídos produzidos, principalmente na fase de
operação, excedem os padrões determinados pela NBR 10.151. Caso esses limites padrões
sejam ultrapassados faz-se necessária a adoção de medidas corretivas, vinculadas
principalmente a manutenção dos sistemas de correias transportadoras com destaque para:


Fixação rígida dos motores e equipamentos ruidosos, de forma a atenuar as vibrações
transmitidas às estruturas;



Balancear e equilibrar as partes móveis das máquinas e equipamentos, de modo a mantêlo sempre ajustadas;



Alinhar rolamentos e eixos;



Efetuar boa lubrificação onde há atrito;



Evitar que partes soltas se choquem;



Controle da trajetória, através da utilização de barreiras absorventes e isolantes que
impeçam que parte da energia sonora atinja o trabalhador.
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Os demais equipamentos do TUP NELOG, também, deverão ser alvo de operações de
manutenção Preventiva E Corretiva Periódicas.
 Vibração
A vibração pode provocar incomodidade para os ocupantes de uma edificação devido à
sensação física de movimento, que interfere em algumas atividades como o sono e a
conversação. Para o monitoramento da vibração deve ser adotada como referência a norma nº
215/2007/E, de 7 de novembro de 2007, da CETESB. A Tabela 157 a seguir apresenta os limites
compatíveis com essa norma.
Tabela 157 - Limites de vibração de partícula (pico) considerando os tipos de áreas, em
mm/s
TIPOS DE ÁREA

DIURNO

NOTURNO

Áreas de hospitais, casas de saúde, creches e escolas

0,3

0,3

Área predominantemente residencial

0,3

0,3

Área mista, com vocação comercial e administrativa

0,4

0,3

Área predominantemente industrial

0,5

0,5

Decisão de Diretoria CETESB de nº 215, de 07 de novembro de 2007.
Nas determinações de vibrações deverão ser utilizados equipamentos do tipo analisador e
monitor de eventos de vibração, acelerômetro, com certificado de calibração
Deve-se considerar nas medições de vibrações os seguintes parâmetros:


Nível: Velocidade em mm/s (velocidade de partícula de pico e nível RMS), curva de
resposta: 10 Hz a 20 kHz;



Nível: velocidade em mm/s e aceleração em mm/s 2 (nível RMS), curva de resposta:
0,8Hz a 20 kHz (Banda larga)


11.7

Análise em 1/3 de oitava de frequência em “Banda Larga”
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO
TUP NELOG

Durante a implantação das obras do Projeto do TUP NELOG ora em análise haverá um aumento
das emissões de material particulado (poeiras fugitivas) decorrentes das operações de limpeza
do terreno e terraplenagem e da abertura de caminho de serviço, bem como do intenso tráfego
de máquinas e veículos pesados.
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Além disso, a utilização de veículos e equipamentos com motores a combustão na fase de
implantação das obras acarretarão num incremento na geração de gases poluentes emitidos por
esses equipamentos - monóxido de carbono (CO), material particulado (MP), compostos
orgânicos usualmente chamados de hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio (NOx). Esses
poluentes, quando presentes na atmosfera em quantidades elevadas, acima dos padrões de
qualidade do ar, podem causar danos à saúde do contingente obreiro. Ressalta-se, todavia, que
dado os ventos fortes que incidem sobre a região do Pecém, estes poluentes são rapidamente
dispersados, não resultando em impactos significativos já que durante a implantação das obras
não são esperados congestionamentos de tráfego.
O controle dos impactos sobre a qualidade do ar acima aludidos deverá ser feito através da
umectação periódica dos caminhos de serviços e da manutenção preventiva de máquinas e
equipamentos; da adoção de um programa interno de fiscalização da correta manutenção da
frota quanto à emissão de fumaça preta conforme Portaria IBAMA nº. 85/96 e de ações de
fiscalização periódica da frota para verificação das emanações de descarga.
Já na fase de operação do empreendimento, as operações de movimentação e transporte de
granéis sólidos irão contribuir para a geração de impactos sobre a qualidade do ar,
principalmente sobre a área do TUP e região lindeira. Neste tipo de atividade os potenciais
impactos ambientais que atingem as áreas próximas encontram-se, em geral, associados as
poeiras fugitivas geradas pela movimentação de granéis sólidos nos pátios e armazéns e pela
transferência destes através do uso de sistemas de correias transportadoras, bem como aos
ruídos emitidos durante estas operações. Ressalta-se que, no caso específico do TUP NELOG
a pluma de poeiras fugitivas não atinge comunidades circunvizinhas.
Assim sendo, pode-se afirmar que os impactos sobre a saúde decorrentes da movimentação e
transporte de granéis sólidos, no caso específico do projeto ora em análise, estão concentrados
principalmente sobre os operadores dos sistemas de correias transportadoras e dos demais
equipamentos utilizados na movimentação, armazenamento e transporte de graneis sólidos,
tendo sua ocorrência associada as áreas do pátio de minério de ferro e dos armazéns de grãos
agrícolas e de fertilizantes; do virador de vagões; do tombador de caminhões; das torres de
transferência dos sistemas transportadores, dos ponto de descarregamento e dos trechos onde
as correias são do tipo convencional.
Ressalta-se que, no caso específico dos operadores do TUP NELOG a toxicologia ocupacional
tem como um de seus objetivos, a prevenção dos danos à saúde causados por ruídos excessivos
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e/ou por contaminantes químicos e bacteriológicos presentes no ambiente de trabalho, fazendo
com que os níveis dessa exposição sejam mantidos em valores que não constituam um risco
inaceitável.
Para tanto, tornam-se necessárias a identificação e quantificação desse risco através da
avaliação da exposição dos trabalhadores. De acordo com as diretrizes do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), estabelecido pela NR-7 e com os possíveis riscos
ocasionados no ambiente de trabalho, exames laboratoriais são necessários na prevenção,
detecção e controle de doenças ocupacionais. A execução desses exames ficará a cargo do
empreendedor, devendo a frequência de execução destes e os parâmetros a serem monitorados
serem definidos no âmbito do PMSO a ser elaborado em atendimento a legislação trabalhista.
No que diz respeito aos deveres, cabe aos trabalhadores expostos a ambiente com poeiras
fugitivas e/ou ruídos excessivos:


Tomar conhecimento da informação prestada pela entidade patronal relativa às medidas
de prevenção, bem como receber formação adequada;



Participar das medidas de prevenção, utilizando adequadamente os equipamentos e
materiais de segurança, incluindo o uso correto do equipamento de proteção individual;



Comparecer às consultas e exames médicos realizados pela medicina do trabalho.

A implementação do programa de Monitoramento da Saúde dos Funcionários do TUP NELOG
ficará a cargo da administração deste terminal de cargas, sendo objeto de fiscalização do
Ministério do Trabalho.
11.8

PLANO DE MONITORAMENTO DA FAUNA

11.8.1 Generalidades
Dentre os impactos advindos de atividades antrópicas relacionadas com a implantação de
empreendimentos que afetam o meio biótico, aqueles relacionados às comunidades faunísticas
(herpetofauna, avifauna e mastofauna) podem ser considerados os de mais difícil mensuração
e controle, não só por ser consequência direta de diversos outros impactos, como a perda de
hábitat e diversidade vegetal (supressão da vegetação), a perturbação por ruídos e vibrações, a
perda de indivíduos da fauna, mas também pela complexidade do sistema natural e sua
plasticidade, o que em muitos casos torna difícil definir a causa ou as causas das alterações e
assim, a proposição medidas efetivas para mitigar tal impacto.
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A manutenção da fauna de um determinado ambiente está estritamente relacionada a sua
composição florística, já que há uma interdependência desta com a flora para a obtenção de
alimento, abrigo e demais recursos para o seu estabelecimento.
Assim sendo, a remoção da cobertura vegetal, quando existente, resulta em efeitos adversos
sobre a fauna silvestre, sendo necessária a aplicação de um plano adequado de monitoramento
da fauna contida nos ecossistemas a serem alterados com vistas tanto ao seu manejo, quanto a
sua manutenção com vistas a continuidade da ecossistêmica local.
A implantação de pátios de minério de ferro, de armazéns de grãos agrícolas e de fertilizantes,
bem como dos sistemas de correias transportadoras e dos demais equipamentos/infraestruturas
utilizadas na movimentação, armazenamento e transporte de granéis sólidos poderá causar
alguns impactos sobre a fauna (emissão de ruídos, lançamento de particulados, iluminação) de
forma que será necessário o monitoramento destes durante a operação do TUP NELOG.
O Programa de Monitoramento da Fauna ora proposto tem por objetivo monitorar a comunidade
faunística da área do TUP NELOG, não obstante, trata-se de um empreendimento com limites
bem definidos, em área plana, sob solo arenoso e praticamente desprovido de vegetação.
Assim sendo, o presente objeto visa identificar e acompanhar possíveis alterações decorrentes
da implantação deste empreendimento, tendo por público alvo a comunidade biótica da área de
influência direta do empreendimento.
11.8.2 Metodologia
O termo monitoramento, conforme definido pelo IBGE em se Vocabulário Básico De Recursos
Naturais e Meio Ambiente estabelece que se trata de um “Acompanhamento periódico através
de observações sistemáticas de um atributo ambiental, de um problema ou situação através da
quantificação das variáveis que o caracterizam”
Assim, o monitoramento consiste na coleta e interpretação de dados que permitem avaliar
tendências, indicando necessidades de ajustes no andamento de determinados projetos. Soule
(1987, in Tommasi, 1993) aponta que o monitoramento pressupõe questões básicas como a
possibilidade de distinguir entre as mudanças naturais e as mudanças devido ao stress induzidos
pelas ações antrópicas, em que se identificam pelos menos três elos:


Ocorrências de perturbações ambientais;



Perturbações ambientais que afetam a qualidade do habitat; e
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Mudanças na qualidade do habitat que afetam as populações de organismos vivos e a
dinâmica de suas comunidades.

Para o monitoramento da fauna serão amostrados dois grupos de interesses, a saber, avifauna,
onde os ninhos localizados nas áreas internas ao TUP serão identificados e monitorados e a
Mastofauna, que terá por objeto o acompanhamento da fauna sinantrópica silvestre na área
diretamente afetada – ADA TUP NELOG que invariavelmente estabelece uma sinergia com o
tipo de empreendimento ora proposto, especialmente, naquelas áreas que fazem o
armazenamento de grãos. Ainda, considerando eventual presença de répteis, estes também
serão catalogados e registrados, porém, a expectativa é que a presença destes se dê de forma
mais esporádica, pelo que, o monitoramento sistematizado foi desconsiderado no presente
momento.
A utilização das aves se deve ao fato delas reagirem rapidamente a quaisquer alterações nos
locais onde nidificam, alimentam-se ou utilizam como refúgios nos seus ciclos de vida. Além
disso, a maioria das aves tem hábitos diurnos e são facilmente visíveis, apresentando alta
diversidade de espécies, com diferentes hábitos e níveis de sensibilidade a alterações
ambientais.
As aves são os vertebrados mais bem conhecidos, pois são facilmente observáveis em quaisquer
ambientes por possuírem, geralmente, colorações e vocalizações bastante conspícuas, serem em
sua maioria diurnas e ocorrerem em grande número de indivíduos e espécies.
Nas últimas décadas, o desenvolvimento de trabalhos com aves em seus ambientes naturais
tornou-as o grupo de preferência entre os vertebrados para avaliação e monitoramento da
qualidade ambiental. As principais características das aves que indicam sua adequação aos
estudos são:


As espécies são primordialmente diurnas, detectáveis pela visualização ou pelo canto
característico de cada espécie;



A grande maioria das espécies já foi catalogada cientificamente;



Existem sistemas de trabalho em campo padronizados em escala global; e,



As aves têm seu papel no ecossistema compreendido.

O sucesso reprodutivo das aves está relacionado a heterogeneidade do habitat e a cobertura
vegetal, bem como, a alta resiliência e capacidade adaptativa que determina, em última análise,
a sua manutenção e ajuste ao ambiente antrópico.
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Já os mamíferos desempenham um importante papel na manutenção e regeneração de florestas
tropicais (CUARÓN, 2000), sendo importantes bioindicadores da qualidade ambiental. Porém,
também lhes é atribuída a alta capacidade adaptativa no que tange a sinergia estabelecida por
algumas espécies com ambientes antropizados. Não a toa, tem-se espécies definidas como
sinatrópicas, que convivem sem maiores problemas no mesmo ambiente que o ser humano e as
denominadas periantrópicas que, apesar de manterem certo distanciamento, também se utilizam
de algum grau de interação com o ambiente antropizado enquanto estratégia de sobrevivência
e, portanto, mostram relevância quando se fala em monitoramento de fauna, mesmo em áreas
com limites bem estabelecidos e intensa movimentação de máquinas e equipamentos.
 Monitoramento da Avifauna
O monitoramento ocorrerá na ADA do TUP NELOG, apesar da área a ser afetada pela
supressão vegetal, para a construção do complexo, assim as estruturas de concreto e/ou
metálicas serviram de abrigos para as aves, portanto o monitoramento da avifauna deverá ser
direcionado para os ninhos ativos, o método de amostragem será o Censo Visual, tendo como
objetivo fornecer uma estimativa da densidade dos ninhos e das espécies de aves da comunidade
da ADA TUP.
A área será monitorada diariamente a procura de ninhos ativos e serão anotados: 1) Dia e hora
do início da amostragem; 2) Espécie e respectivo número de indivíduos registrados; 3) distância
entre o ninho e observador; 4) altura do ninho; e 5) coordenadas geográficas. Verificado o
abandono do ninho pelas crias, será registrada a data deste, com vistas a avaliar eventuais ciclos
reprodutivos.
No caso de existência de ninhos ativos a área será isolada e delimitada por fita zebrada ou outro
instrumento que permita a visualização da delimitação da área de proteção, até a saída dos
filhotes.
Assim, o monitoramento da avifauna se dará por comparações com dados de riqueza,
abundância e diversidade utilizando-se de métodos estatísticos. Variáveis tais como umidade
do ar, temperatura do ar, precipitação pluviométrica, período de reprodução, período de
nidificação e recorrência cíclica das espécies na área objeto de monitoramento também serão
inseridas buscando estabelecer eventuais padrões e, a longo prazo, possibilitar a adoção de
estratégias com vista a conservação de espécies silvestres.
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 Monitoramento da Fauna Sinantrópica e Periantrópica Silvestre
A fauna sinantrópica pode ser dividida em três grupos, os animais domésticos (cães, gatos e
algumas aves de criação), animais nocivos (pombos, ratos e baratas) e os animais silvestres
(gambás, urubus e morcegos), que utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma permanente,
utilizando-as como área de vida, ou de forma transitória, como local de passagem ou descanso
ou para alimentação. Pode, ainda, ocorrer eventual presença de fauna Periantrópica como, por
exemplo, roedores silvestres alguns répteis.
Os animais sinantrópicos têm se adaptado ao meio urbano, de maneira que usufruam deste
ambiente da melhor forma, como utilizar os recursos humanos descartados para construção de
ninhos ou até mesmo alimentação, além das estruturas urbanas proporcionarem em alguns
casos, um excelente abrigo contra predadores. Já os periantrópicos muitas vezes se apresentam
dada a disponibilidade de alimento ou mesmo, a possibilidade de predação dos sinantrópicos.
Para ambos, o monitoramento da fauna silvestre se dará utilizado o método do Censo Visual
e, principalmente, Camtraps dispersas pelo perímetro em ciclos e esforço amostral a ser
detalhado no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental).
De qualquer forma, é certo que deverão ser feitas caminhadas diárias a uma velocidade média
de 1 km/h a procura de espécimes durante o período diurno na ADA do TUP e serão anotados:
1) data e hora do início da amostragem; 2) Espécie e respectivo número de indivíduos
registrados; e suas respectivas 3) coordenadas geográficas, bem como, no caso das câmeras,
estas serão programadas para disparos a cada cinco minutos, para evitar que o mesmo indivíduo
seja registrado duas vezes. Os equipamentos que obtiverem baixo grau de registro durante dois
dias consecutivos, serão reinstaladas em outro local considerado mais propício. As câmeras
ficarão ativas 12 horas por dia.
O uso destas técnicas será também utilizado para registrar animais com marcas naturais, o que
fornecerá dados sobre a taxa de recaptura desses indivíduos, se desdobrando em índices de
abundância relativa e complementará a coleta de dados para a estimativa de tamanho da
população das espécies registradas.
Outro método complementar que será utilizado é o registro das câmeras de segurança do
empreendimento, que monitorarão o empreendimento 24 horas, visando aumentar a
probabilidade de registro e contemplar os diversos períodos que compõe o dia.
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Caso algum animal seja identificado na área operacional do empreendimento (ADA TUP
NELOG) e, portanto, colocando-se em risco, ele será capturado, acondicionado em caixa ou
saco de transporte adequado e solto novamente nos fragmentos florestais mais próximos, em
áreas circunvizinhas cabendo salientar que, além do devido registro de captura e soltura, esta
ação sempre se dará por profissional devidamente habilitado e treinado para tal
A execução das atividades propostas no âmbito do Programa de Monitoramento da Fauna ficará
a cargo da empresa contratada, durante a implantação, tendo profissional legalmente habilitado
para tal em seu corpo técnico e sendo responsabilidade do empreendedor a alocação de recursos
financeiros para tal e, posteriormente, do empreendedor acaso este opte pela primarização de
sua equipe operacional, quando da operação do empreendimento. Não custa, ainda, salientar
que caberá ao empreendedor dar correta destinação a eventuais exemplares que vierem a óbito,
devendo manter parceria com universidade e/ou centro de pesquisa como já preconizado pela
Instrução Normativa IBAMA nº 013/2013 e demais documentos legais que versam sobre o
tema. Sugere-se que sejam firmadas parcerias com as universidades da região.
Prevê-se a execução do monitoramento da fauna sinantrópica silvestre por um período de dois
anos após o início da operação do empreendimento.
11.9

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DA
BIOTA MARINHA

Os riscos de aporte de granéis sólidos (minério de ferro, grãos agrícolas e fertilizantes), bem
como de resíduos de cargas perigosas ao ambiente marinho decorrentes do funcionamento do
TUP NELOG estão associados principalmente as operações de carregamento/descarregamento
dos navios na área do píer do Terminal Portuário do Pecém, e em menor escala do carreamento
de sedimentos e poluentes da área do TUP pelas águas das chuvas.
Quanto aos riscos de queda de granéis sólidos no mar durante as operações de transferências de
cargas entre navios e caminhões ou sistemas de correias transportadoras, com consequente
contaminação do ambiente marinho, o projeto proposto prevê o uso de coletor paliativo (lonas)
nos descarregadores de navios e a execução da varrição mecanizada ou não da área do píer.
Além disso, os sistemas transportadores de correias convencionais da área do píer são cobertos
e apenas no descarregamento de fertilizantes, que adota o uso de equipamentos mais
vulneráveis à ação dos ventos (guindaste tipo MHC/moega de carregamento), os riscos de
quedas de resíduos no mar apresentam-se mais significativos. Nas operações de carregamento
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dos demais granéis sólidos (minério de ferro e grãos agrícolas), a adoção do uso de carregadores
de navios móvel do tipo Samson ou Travelling reduzem significativamente a emissão de poeiras
fugitivas e quedas de materiais.
Ressalta-se, ainda, que o projeto proposto para este empreendimento prevê a impermeabilização
dos pátios de minério de ferro e de contêineres/cargas perigosas, bem como a implantação de
sistemas de drenagem segregada no entorno destes, dos armazéns de fertilizantes e de grãos
agrícolas e das oficinas mecânicas. Assim sendo, o risco de aporte de poluentes ao ambiente
marinho através de carreamento pelas águas das chuvas apresenta-se relativamente reduzido.
Dentro deste contexto, o monitoramento da qualidade da água do mar visa não só avaliar os
danos decorrentes de possíveis quedas de material no ambiente, que podem resultar em
alterações na qualidade da água e impactos sobre a biota marinha, como avaliar a eficiência dos
sistemas de controle postos em prática. Não foi prevista a execução de monitoramentos da
qualidade da água dos corpos hídricos presentes nas áreas lindeiras ao TUP NELOG, tendo em
vista que estes apresentam caráter intermitente, apresentando vazões nulas durante a maior parte
do ano.
Atualmente a CIPP já implementa a execução de um programa de monitoramento do ambiente
marinho na área de influência do Terminal Portuário do Pecém, razão pela qual não se faz
necessária a implementação deste tipo de medida de controle ambiental por parte das empresas
com atuação na área offshore deste terminal portuário. O referido programa de monitoramento
abrange tanto monitoramento da qualidade da água do mar quanto o monitoramento da biota
marinha, estando a obtenção de maiores detalhes sobre estes na dependência do repasse de
informações pelo CIPP.
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12 PROJETO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES – PLT
12.1

GENERALIDADES

O Terminal Portuário do Pecém, inaugurado em março de 2002, está localizado nos municípios
de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, litoral oeste do Estado do Ceará, distante cerca de 70,0
km de Fortaleza, integrando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP.
A modelagem regulatória do Terminal Portuário do Pecém enquadra-se no conceito moderno
de porto-indústria-serviços, provendo instalações portuárias eficientes para onde há a
possibilidade de implantação de uma plataforma logística integrada à área industrial, com
acessos rodoferroviários livres e independentes de confinamentos provocados pelos centros
urbanos.
Neste contexto, o Governo do Estado tem buscado regular e incentivar a implantação de
infraestruturas na zona retroportuária do Porto do Pecém visando a melhoria da sua logística de
transporte e armazenamento de cargas, de modo a evitar a ocorrência de gargalos no suprimento
de insumos as indústrias instaladas no CIPP, além de contribuir para a redução dos custos de
transporte das mercadorias escoadas por este terminal portuário.
Além disso, capacitará o Porto do Pecém para se transformar num hub port (porto de
concentração), indo de encontro a atual política de modernização deste terminal portuário, que
vem sendo implementada pelo Governo do Estado. O TUP NELOG servirá, ainda, de elo
logístico para integração das ferrovias operadas pela TLSA e FTL, com os modais rodoviário
e aquaviário em operação na região do Pecém. Este empreendimento dará, ainda, maior
viabilidade ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, potencializando o desenvolvimento
de diversos setores da economia local e regional.
O acesso aquaviário a área do TUP NELOG é composto pelas rotas marítimas que atendem o
Terminal Portuário do Pecém, as quais se desenvolvem pela zona costeira do Estado do Ceará.
Quanto ao sistema ferroviário, o acesso ferroviário a área do TUP NELOG é permitido através
do ramal da Linha Tronco Norte operada pela FTL – Ferrovia Transnordestina Logística, que
atende atualmente o CIPP, o qual tangencia o traçado da CE-155 a Leste, estendendo-se até a
área do Porto do Pecém, e que tangencia a área do TUP NELOG a oeste.
O acesso rodoviário a área do empreendimento pode ser efetuado através da rodovia estadual
CE-155, que interliga a região portuária do Pecém a rodovia federal BR-222, permitindo o
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acesso a BR-020, bem como as rodovias CE-060, CE-065, BR-116 e CE-040 através do 4º Anel
Rodoviário de Fortaleza.
Considerando o transporte rodoviário, o estudo de logística de transporte é executado a partir
do mapeamento das diversas rotas possíveis e do levantamento das condições/limitações físicas
e operacionais, dos órgãos responsáveis, da legislação e dos requisitos para trânsito de cargas
excedentes em cada uma delas. Requer o levantamento, no mínimo, das informações listadas a
seguir:


Distância de transporte;



Tipo de rodovia (Pista dupla com canteiro central, Pista dupla com barreira central, Pista
dupla com faixa central, Pista simples de mão única ou Pista simples de mão dupla);



Condição das rodovias (Pesquisa Rodoviária CNT);



Restrições físicas (Pontes, viadutos, passarelas e túneis; Pórticos; Limites para exigência
de estudo de viabilidade; Pontes e viadutos sujeitos a instrumentação; Pontes e viadutos
com previsão de obras; Fiação elétrica, telefônica, TV a cabo; Praças de pedágio; Postos
de pesagem; Guard-rail em pontes e viadutos; Altura de guard-rail; Pontes estreitas;
Topografia; Rotas alternativas, etc.);



Restrições operacionais (Obras em execução; Obras programadas; Pontes com limitação
de peso; Horários de trânsito; Restrições nos feriados prolongados; Meteorologia;
Volumes de tráfego, etc.)



Órgãos com jurisdição sobre a rodovia;



Legislação específica (pesos permitidos; tabela de escolta; exigências de concessionárias;
exigências da PRF)



Modelo de operação da rodovia (Concessionadas, federais delegadas e Responsabilidade
pelo policiamento)



Taxas e tarifas;



Postos da Polícia Rodoviária.

O prazo para construção do TUP NELOG será de aproximadamente 12 meses; sendo assim, o
cronograma de operações e as autorizações para transporte dos materiais como chapas metálicas
(calandradas ou não), tubulações, pré-moldados, cargas excedentes (indivisíveis), entre outros
deverão estar atentos a este período.
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12.2

NORMAS DE LOGÍSTICA

O transporte dos materiais e equipamentos que serão utilizados na construção do TUP NELOG
poderá ser realizado por rodovias municipais, estaduais e federais, devendo se adequar as
normas estabelecidas pelos órgãos administradores destas rodovias.
De acordo com a Resolução DNIT nº 01/2016, que revogou a Resolução DNIT n° 11/2004,
alguns dos possíveis excessos que devem ser observados quando da formação do conjunto
transportador (transporte e carga) são de: dimensões (comprimento, largura e altura); de peso;
de lateral direito ou esquerdo (excesso da carga em relação ao lado correspondente da
carroceria); de longitudinal dianteiro (excesso da carga medido a partir do plano vertical que
contém a linha superior do para-brisa do veículo trator ou de tração) e de longitudinal traseiro
(excesso da carga medido a partir do plano vertical transversal que contém o limite posterior da
carroceria). As Figura 350 e Figura 351 mostram representações de excessos passíveis de serem
apresentados por conjuntos transportadores.

Figura 350 - Representação de Transporte de Cargas com Excessos Laterais e Verticais
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Figura 351 - Reforço na Estrutura para Receber a Passagem de Excesso de Peso
A Resolução DNIT no 01/2016 define carga indivisível como a carga unitária com peso e/ou
dimensões excedentes aos limites regulamentares, cujo transporte requeira o uso de veículos
especiais com lotação (capacidade de carga), dimensões, estrutura, suspensão e direção
apropriadas. A referida resolução versa sobre veículos ou combinações de veículos,
excetuando-se as Combinações Veiculares de Cargas que excedam os limites fixados pela
Resolução CONTRAN nº 210/2006, que são devidamente regulamentadas pela Resolução
CONTRAN nº 211, de 13 de novembro de 2006.
A fim de garantir o transporte seguro e equilibrado dessas cargas, deverão ser observados alguns
pontos importantes em relação a estas e ao veículo onde estão alocadas, como a Capacidade
Máxima de Tração, a altura e as dimensões do veículo; seu tipo de pneu; o Peso Bruto Total
Combinado (PBTC), assim como o peso bruto por eixo, linha de eixo ou conjunto de eixos.
O transporte de carga objeto da Resolução DNIT no 01/2016 somente poderá ser efetuado
mediante prévia obtenção da Autorização Especial de Transporte (AET), com porte obrigatório,
assinada pelo responsável do transporte identificado no cabeçalho do referido documento, ou
respectivo funcionário, devidamente vinculado.
Tomando como base as possíveis rotas que servirão ao transporte das cargas necessárias para a
construção do TUP NELOG, nota-se que as vias componentes desses percursos podem
pertencer às três jurisdições: municipal, estadual e federal. Assim sendo, os órgãos nos quais
devem ser efetuadas as solicitações das AET’s, caso estas se façam necessárias, serão a
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Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, o Departamento Estadual
de Trânsito do Ceará (DETRAN-CE) e o Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transportes (DNIT), respectivamente.
A AMC, através da Portaria no 83/2015, regulamenta a circulação de caminhões, com ou sem
carga, nas vias urbanas do município de Fortaleza, conforme sinalização viária de
regulamentação, que restringe o trânsito de caminhões com limites acima dos estabelecidos nos
corredores, áreas e horários determinados.
Para a expedição da AET conforme Artigo 9º da referida portaria, é obrigatório o
comparecimento do solicitante na sede da AMC, portando a seguinte documentação: cópia
legível dos documentos de identidade do solicitante e CNPJ, no caso de pessoa jurídica; cópia
legível do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) ou combinação de
veículos; projeto do veículo transportador e da carga, assinado por responsável técnico, quando
o PBTC for superior a 100 t; manifesto da carga, catálogos ou declaração do fabricante da peça,
para fins de comprovação do peso; itinerário proposto e período necessário. Somente após
aprovação das informações e documentos pelo setor competente da AMC, poderá ser concedida
a AET, estando, o seu prazo de validade, definido no próprio documento.
Para o DETRAN-CE, a AET é regulamentada através da Resolução nº 70/2008 e funciona para
controlar o desgaste prematuro do pavimento nas rodovias estaduais. Deve ser solicitada para
os veículos que possuem carroçaria com carga entre 6,7 t e 45,0 t e veículos com mais de três
eixos ou com excesso de dimensões. A AET é regulamentada pelas Resoluções 210, 211, 256,
373 e 381 do CONTRAN e deve ser devidamente formalizada junto à área técnica do
DETRAN-CE.
O interessado deverá solicitar a AET mediante ofício à Superintendência do DETRAN-CE. No
ofício deverá constar as seguintes informações: CNPJ da empresa; placa do veículo, placa do
reboque, medidas do veículo e do semirreboque (comprimento, largura, altura, peso e
quantidade de eixos); localidades de tráfego do veículo (cidades e rodovias).
No serviço de protocolo do DETRAN-CE, o ofício com todas as informações acima descritas,
dá origem a um processo que será encaminhado à Diretoria de Trânsito e Transporte (DITET)
para análise. Concluída essa verificação, o DETRAN-CE entra em contato com o solicitante
comunicando a obtenção ou não da AET. Durante esse trâmite, caso deseje, o solicitante pode
entrar em contato com a DITET, citando o seu número de protocolo, para receber informações
sobre seu processo. A AET tem validade de 30 dias, renovável após este período.
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O Capítulo III da Resolução DNIT no 01/2016 discorre sobre as condições de solicitação da
AET e acerca de como deve ser efetuado o seu pedido. Nas rodovias federais, o DNIT
estabelece que a AET deve ser solicitada através do site do DNIT na internet, somente por
transportadores (pessoa jurídica ou pessoa física responsável pelo transporte da carga,
cadastrado como tal no banco de dados da Receita Federal) ou embarcadores (proprietário da
carga conforme nota fiscal). Caso o sistema esteja inacessível/indisponível na internet por mais
de 72 horas, ininterruptamente, a solicitação poderá ser feita na Superintendência com
circunscrição sobre o local onde se iniciará o transporte, ou no local da matriz, filial ou do
representante legal do solicitante, utilizando formulário homologado pelo DNIT, devendo ser
encaminhada cópia das licenças liberadas excepcionalmente para a Coordenação Geral de
Operações Rodoviárias, em no máximo um dia útil, sendo a Superintendência responsável pela
confirmação do recebimento destas.
No requerimento de solicitação de AET, deverá constar a placa/UF e o número do RENAVAN
dos veículos declarados, bem como o número do Registro Nacional do Transportador
Rodoviário de Carga (RNTRC), emitido junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT), do transportador. A critério do DNIT poderá ser solicitado cópia do CRLV e outro
documento que julgue necessário. A AET será, inicialmente, fornecida com o prazo de 90 dias
consecutivos, sendo válida para apenas uma viagem com rota definida. Após solicitação do
transportador e com a devida justificativa, o prazo de validade da AET poderá ser prorrogado
por até igual período, em vista de concluir o transporte, estando, essa decisão, também, a critério
do DNIT.
Ademais, é interessante ressaltar que, sempre que o conjunto transportador ou o veículo especial
apresentar Peso Bruto Total Combinado igual ou superior a 100,0 t, ou largura igual ou superior
a 6,0 m, ou altura igual ou superior a 5,5 m será exigida a indicação de um engenheiro mecânico
cadastrado no DNIT como responsável técnico pelo transporte previsto, que aprovará a
combinação veicular de carga da AET, quanto à segurança, conforme exigido pela Resolução
no 218/1973 – CREA/CONFEA.
Salienta-se, ainda, que poderá ser fornecida a AET com prazo de validade de até 01 ano, a partir
da data de sua liberação, a transitar do amanhecer ao pôr do sol, em todas as rodovias federais,
incluídas as operadas sob regime de concessão e delegação, aos conjuntos transportadores
quando transportando carga indivisível, excedente em peso e/ou dimensões, ou veículos
especiais, respeitados os seguintes limites máximos de: comprimento total de até 30,0 m;
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largura total de até 3,2 m; altura total de até 4,4 m; PBTC de 57,0 t; distribuição de peso bruto
por eixo ou conjunto de eixos, de acordo com o Artigo 8º da referida resolução.
Outro item que deve ser observado na Resolução DNIT no 01/2016 é o conhecimento das
condições das Obras de Artes Especiais existentes ao longo das rodovias (pontes, pontilhões,
viadutos), de modo a averiguar se estas suportam o peso da carga a ser transportada. Quando o
Peso Bruto Total (PBT) do reboque ou semirreboque for superior a 288,0 t, deverá ser
submetido à análise da Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos (CGDESP/DPP) um
Estudo de Viabilidade Estrutural (EVE) de todas as Obras de Arte Especiais (OAE’s), que
constam ao longo do itinerário a ser percorrido. O fluxograma apresentado na Figura 352 ilustra
as etapas para a obtenção da autorização, quando necessária, dos transportes de carga.
12.3
12.3.1

ROTOGRAMA
Generalidades

A maior parte das rodovias no Estado do Ceará é estruturada com pista simples e acostamentos,
sendo possível observar nestes últimos, alguns pontos com interferências de vegetação nas
laterais das rodovias. Ao longo destas rodovias, tanto as sinalizações horizontais quanto as
verticais, em geral, apresentam regular estado de conservação. Todavia, em alguns trechos,
nota-se que a sinalização vertical se encontra deteriorada, quando comparada com a horizontal
(Relatório LabTrans, 2015).
As principais vias de acesso direto ao Terminal Portuário do Pecém são as rodovias estaduais
CE-155 (antiga CE-422) e a Rua Honorina Barros Fonteles, popularmente conhecida como
Rodovia das Pedras. As conexões com estas rodovias podem ser efetuadas através da rodovia
federal BR-222 que, por sua vez, se interliga a CE-155 e a CE-421, com esta última permitindo
o acesso à Rua Honorina Barros Fonteles. Para acesso à BR-222, tem-se como opção, dentro
do município de Fortaleza, as rodovias BR-020 e o Anel Rodoviário, possuindo, este último,
ligação com a rodovia federal BR-116.
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Figura 352 - Fluxograma Legal do Transporte de Carga
Fonte: Engesoft, 2016.

Abaixo, faz-se a caracterização ilustrada das vias supracitadas com a respectiva descrição de
seus aspectos gerais (como seções viárias) e específicos (a exemplo do estado de conservação
do pavimento, das restrições laterais – como guarda rodas de pontes ou pontilhões e das
restrições verticais - viadutos ou cabeamentos, dentre outros). A Figura 355 ilustra as rotas e
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pontos críticos avaliados neste estudo. As fotografias foram capturadas em vistoria de campo,
realizada no dia 06 de julho de 2016.
12.3.2

Rodovia Federal BR-116

A BR 116 é a principal rodovia longitudinal do Brasil. Tem início na cidade de Fortaleza, no
Estado do Ceará, e termina na cidade de Jaguarão/RS, na fronteira com o Uruguai. Apresenta
uma extensão total de aproximadamente 4.542,0 km.
Em Fortaleza, no trecho da interseção com o Anel Rodoviário, a BR 116 possui pista dupla
separada por canteiros centrais que possuem defensas metálicas nas suas extremidades. Conta
com pistas marginais em cada sentido, as quais dão acesso às alças que fazem a ligação com o
Anel Rodoviário. Os pavimentos da pista principal e acostamentos, em conjunto com as
sinalizações, estão em boas condições de conservação (Figura 353 e Figura 354).

Figura 353 - Traçado da Rodovia BR 116, Figura 354 - Alça de Acesso para o Anel
no sentido Sul – Norte.
Rodoviário.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 355 - Rotas e Pontos Críticos
Fonte: Engesoft, 2016.

12.3.3

Anel Rodoviário

O Anel Rodoviário de Fortaleza conta com 26,0 km de extensão, permitindo a interligação entre
as rodovias BR-116, CE-060, CE-065, BR-020 e BR-222, que confluem para à cidade de
Fortaleza.
Diariamente, o tráfego de veículos de grande porte é predominante nesta rodovia. A pista possui
11,0 m de largura, incluindo os acostamentos, encontrando-se atualmente em obras de
duplicação. As Figura 356 aFigura 359 mostram a situação atual desta rodovia e, também, de
possíveis conflitos de passagens para transporte de cargas no sentido do Terminal Portuário do
Pecém.
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Figura 356 - Anel Rodoviário, no trecho
correspondente ao viaduto sobre o trilho
do Metrô (Obs: com largura total de 14,0
m).

Figura 357 - Anel Rodoviário, no trecho
correspondente à rotatória com a CE-065
(Obs: pavimento mal conservado).
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 358 - Sentido Leste-Oeste do Anel
Rodoviário, no seu trecho correspondente
ao cruzamento com o viaduto da BR 020
(observação: altura permitida de 6,0 m).

Figura 359 - Sentido Leste-Oeste do Anel
Rodoviário, no seu trecho correspondente
à conexão entre o Anel Viário com a BR
222 (observação: estreitamento da via).

Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

12.3.4

Rodovia Federal BR-020

A BR-020 é uma rodovia federal radial, com início na cidade de Brasília/DF e término na cidade
de Fortaleza/CE, contando com 449,0 km no trecho que intercepta o Estado do Ceará.
No trecho onde as rodovias BR-020, BR-222 e o Anel Viário se interceptam, a configuração
geométrica se apresenta com a BR-020 cruzando o Anel Viário por meio de um viaduto em
trevo, onde a altura deste é de 6,0 m e de onde partem alças que dão acesso ao Anel Viário e à
BR-222 (Figura 360 e Figura 361).
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Figura 360 - Sentido Norte–Sul da BR 020 Figura 361 - Sentido Leste– Oeste conexão
- alça de acesso para BR-222.
entre o Anel Viário com a BR-020.
Fonte: Engesoft, 2016.

12.3.5

Fonte: Engesoft, 2016.

Rodovia Estadual CE-085

A CE-085 é uma rodovia do Estado do Ceará, conhecida como Rodovia Estruturante ou Rota
do Sol Poente. Conta com aproximadamente 390,0 km de extensão, tendo início na cidade de
Caucaia/CE e término na divisa dos estados de Ceará e Piauí.
No trecho que permite o acesso à via CE-421 (Estrada do Cauípe / Rua Honorina Barros
Fonteles), que é rota direta para o Terminal Portuário do Pecém, a CE-085 possui pista dupla,
com faixas de rolamento separadas por canteiro central e largura total de 9,0 m, incluindo o
acostamento de cada pista por sentido.
12.3.6

Rodovia Federal BR-222

A BR-222 é uma rodovia federal que tem início na cidade de Marabá, no Pará e termina na
cidade de Fortaleza/CE, apresentando uma extensão total de 1.811,6 km.
A partir do seu entroncamento com a BR-020 e com o Anel Viário, a BR-222 pode ser utilizada
como rota de acesso às rodovias estaduais CE-421 e CE-155. Neste trecho, esta rodovia se
caracteriza por apresentar pista simples de mão dupla, com largura total de 11,0 m, incluindo o
acostamento. As Figura 362 a Figura 365 mostram imagens de alguns pontos específicos que
devem ser observados na rota para o Terminal Portuário do Pecém.
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Figura 362 - Sentido Leste-Oeste da BR222, no seu trecho correspondente à ponte
sobre o rio Ceará (Obs: largura total de
13,0 m).

Figura 363 - Sentido Leste-Oeste da BR222, mostrando o cabeamento de alta
tensão cruzando a rodovia.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 364 - Sentido Leste–Oeste da BR- Figura 365 - Rotatória com a CE-155
222, no entroncamento com a CE-421.
(antiga CE-422).
Fonte: Engesoft, 2016.

12.3.7

Fonte: Engesoft, 2016.

Possibilidade 01 de acesso direto ao Terminal Portuário do Pecém - Rodovia
Estadual CE-155 (antiga CE-422)

A rodovia estadual CE-155 é uma das possibilidades de acesso para os veículos que seguem a
partir da BR-222 em direção ao Terminal Portuário do Pecém. Esta rodovia conta com 20,1 km
de extensão em pista simples, com largura total de 13,0 m, estando segundo informações do
Ministério dos Transportes prevista a sua duplicação. As Figura 366 a Figura 369 mostram as
imagens que apresentam aspectos importantes da via descrita acima.
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Figura 366 - Seção viária da CE-155, no Figura 367 - CE-155, no cruzamento com
sentido Sul–Norte.
o viaduto da CE-085.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 368 - Sentido Sul–Norte da CE-155 Figura 369 - Sentido Leste–Oeste da CE(Obs: cabeamento cruzando a via em 155 - acesso ao TUP NELOG e ao Porto do
altura elevada).
Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

12.3.8

Fonte: Engesoft, 2016.

Possibilidade 02 de Acesso Direto ao Terminal Portuário do Pecém Rodovia Estadual CE-421 / Estrada do Cauípe / Rua Honorina de Barros
Fonteles (Estrada de Serviços)

A CE-421 é a rodovia estadual que faz a conexão entre a BR-222 e a CE-085. Conta com uma
extensão total de 6,5 km, sendo composta por pista simples de mão dupla com largura de 12,0
m, incluindo os acostamentos.
Na confluência da rodovia CE-421 com a CE-085 (rotatória), quem se desloca em direção ao
Porto do Pecém tem que acessar um trecho de 840,0 m da Estrada do Cauípe, que é uma via
carroçável com largura aproximada de 10,0 m. Após a Estrada do Cauípe, o último acesso ao
Terminal Portuário do Pecém será pela Rua Honorina Barros Fonteles, via de pista simples de
mão dupla, com largura de 8,0 m, revestida por pavimento asfáltico. Esta última via,
futuramente, passará por um processo de potencialização, o qual consiste em um reforço e
216
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alargamento do pavimento. As Figura 370 a Figura 373 apresentam as principais características
das vias supracitadas.

Figura 370 - CE-421, no sentido Sul-Norte, em
trecho sobre o rio Cauípe (Obs: largura total
de 8,0 m).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 371 - Rotatória da CE-421 com a CE085 - acesso para Estrada do Cauípe (Obs:
estrada do tipo carroçável em péssimo estado
de conservação).
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 372 - Rua Honorina Barros Fonteles, Figura 373 - Acesso ao TUP NELOG.
no sentido Sul–Norte (Obs: sem acostamento). Fonte: Engesoft, 2016.
Fonte: Engesoft, 2016.
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13 PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL
13.1

GENERALIDADES

O prognóstico ambiental da área de influência de um determinado empreendimento
compreende a sua caracterização considerando dois cenários – sem e com implantação do
projeto proposto, ou seja, como se processa o ambiente num cenário futuro sem a implantação
do empreendimento e após a implantação do mesmo.
Possibilita uma análise comparativa entre os dois cenários, ajudando a compreender as
vantagens e desvantagens da implantação do projeto. Permite assim, com base na avaliação
empreendida se obter um melhor entendimento da viabilidade ou não do projeto.
Assim sendo, o presente capítulo procura analisar as perspectivas da área de influência do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP onde está prevista a implantação do Terminal
Portuário de Uso Privado – TUP NELOG, considerando duas hipóteses: a primeira levando em
conta a possibilidade deste empreendimento não ser implementado e a segunda considerando a
sua implantação. Estes dois cenários futuros são apresentados nos itens a seguir.
13.2

CENÁRIO FUTURO – SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A consolidação do Terminal Portuário do Pecém, com sua infraestrutura portuária dispondo de
instalações de atracação com profundidade compatível com os navios de última geração,
possibilitou a atração de grandes armadores mundiais. Como consequência, foi possível
estabelecer escalas regulares nas principais linhas de navegação marítima, inserindo este
terminal no contexto da globalização e consequentemente integrando-o com as grandes rotas
internacionais de navegação.
A crescente demanda por operações portuárias no Terminal Portuário do Pecém vem
demonstrando a necessidade de concepção de um sistema logístico com infraestruturas mais
arrojadas, de modo a suportar o grande fluxo de cargas previsto. Um dos gargalos logísticos
que podem limitar o desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
seria a ausência de uma área destinada a concentrar o apoio às atividades portuárias
complementares que, por legislação e concepção atual do CIPP, devem ser executadas fora da
Zona Primária.
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Segundo AZENHA & PEQUENO (2016), atualmente a hinterlândia do Porto do Pecém vai
muito além do Estado do Ceará ou da própria Região Nordeste, permitindo a importação ou
exportação de mercadorias para quase todos os estados da federação, constituindo exceção
apenas Acre, Roraima e Mato Grosso do Sul.
Uma das razões apontadas para a grande hinterlândia do Porto do Pecém é a sua proximidade
com os países da Europa e dos Estados Unidos, permitindo que o seu tempo de viagem marítima
seja menor. Um fator a salientar é o tempo que a mercadoria passa dentro de um navio no seu
percurso ao longo da costa brasileira, podendo de uma forma mais rápida chegar, por rodovia,
ao Pecém. Além disso, o Porto do Pecém apresenta, ainda, como vantagem, a oferta de tarifas
mais vantajosas em relação a outros portos, dado o custo com execução de dragagens não entrar
na composição das suas tarifas.
A evolução da movimentação de carga no Terminal Portuário do Pecém, no período de 2010 a
2016, apresentou um crescimento médio anual de 20,82% saindo de um patamar de 3,6 milhões
de toneladas, em 2010, para 11,2 milhões de toneladas, em 2016, conforme pode ser visualizado
na Figura 374.

Figura 374 - Terminal Portuário do Pecém – Movimentação de Cargas 2010/2016
Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviário 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuárias. Indicadores – Cargas – Navegação. Complexo Portuário Pecém - Fortaleza.

Em termos de número de atracações de navios constata-se uma redução de 524 atracações em
2010 para 442 atracações em 2016, ou seja, uma queda de 2,8% ao ano, denotando a
intensificação do fluxo de navios de grande calado no transporte de cargas, tendo como
consequência redução nos custos operacionais.
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Em 2016, o Terminal Portuário do Pecém movimentou 11.230.952 toneladas, um crescimento
de 60,18% comparado ao ano anterior. Subiu oito posições no ranking de TUP's com as maiores
movimentações do ano, figurando como o 12º maior TUP brasileiro em movimentação de
cargas. Vale ressaltar, que o referido resultado foi concretizado num cenário econômico global
adverso, mostrando o bom desempenho que vem sendo vivenciado pelo Porto do Pecém.
As principais cargas movimentadas, em 2016, foram combustíveis, minério de ferro e
contêineres, cujas variações em relação ao volume movimentado no ano anterior atingiram
38,92%, 504,83% e 11,62% (Figura 375). O elevado percentual de crescimento apresentado
pela quantidade movimentada de minério de ferro deve-se a entrada em operação da Companhia
Siderúrgica do Pecém- CSP.

Figura 375 - Terminal Portuário do Pecém – Principais Cargas Movimentadas 2016
Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviário 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuárias. Indicadores – Cargas – Navegação. Complexo Portuário Pecém - Fortaleza.

Quanto ao desempenho do Terminal Portuário do Pecém no ranking entre terminais portuários
brasileiros, em 2016, observa-se que em termos de volumes de cargas movimentados este ocupa
a 3ª colocação na movimentação de ferro e aço, a 5ª colocação para contêineres e a 6ª e 8ª
colocações para minério de ferro e combustíveis, respectivamente (Tabela 158).
Tabela 158 - Terminal Portuário do Pecém: Ranking entre Terminais Portuários 2016
PRODUTOS
RANKING
COMBUSTÍVEIS CONTÊINERES

MINÉRIO DE
FERRO

FERRO E
AÇO

Peso Bruto (t)

5.516.774

2.154.260

2.410.096

1.112.525

RANKING

8º

5º

6º

3º
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PRODUTOS
RANKING
COMBUSTÍVEIS CONTÊINERES

MINÉRIO DE
FERRO

FERRO E
AÇO

PMO (t/hora)

476

27

440

234

RANKING

18º

3º

10º

6º

Consignação
(t/navio)

63.411

8.976

86.075

17.944

RANKING

6º

5º

6º

4º

Fonte: FIESP/CIESP/ANTAQ, Desempenho do Setor Aquaviário 2016. Oportunidades e Melhorias
Portuárias. Indicadores – Cargas – Navegação. Complexo Portuário Pecém - Fortaleza.

Quanto ao desempenho operacional no atendimento dos navios, a análise do indicador Prancha
Média Operacional (PMO) revela que o Terminal Portuário do Pecém ocupa a 3ª colocação
para cargas de contêineres com o manuseio de 27 t/hora, a 6ª colocação para Ferro e Aço (234
t/hora), a 10ª colocação para minério de ferro (440 t/hora) e a 18ª colocação para cargas de
combustíveis (476 t/hora).
Com relação ao fluxo de navios, quando se analisa o indicador de consignação (volume médio
de carga transportada por embarcação) verifica-se que Terminal Portuário do Pecém ocupa a 4ª
colocação para Ferro e Aço com um volume médio de 17.944 t/navio; a 5ª colocação para
contêineres (8.976 t/navio) e a 6ª colocação para minério de ferro (86.075 t/navio) e
combustíveis (63.411 t/navio). Contribui para estes resultados as condições do calado
operacional deste terminal, que atrai o fluxo de navios de maior capacidade de carga.
Com a evolução da movimentação de cargas no Terminal Portuário do Pecém e o início da
operação da Companhia Siderúrgica do Pecém, verifica-se cada vez mais a necessidade de
execução de melhorias neste terminal portuário que vão desde a ampliação das suas instalações
de atracação até o apoio às atividades portuárias complementares, com destaque para a logística
das operações de movimentação e armazenamento de cargas.
Com efeito, atualmente o Porto do Pecém já vem enfrentando alguns gargalos nas operações de
movimentação de cargas, o que vem provocando o congestionamento na área de fundeio deste
terminal portuário. Quando a CSP estiver em plena operação, a expectativa é de que o fluxo de
cargas oriundo da siderúrgica aumente em 100,0% a capacidade de exportação do Porto do
Pecém, o que aliado a crescente demanda por minério de ferro e carvão mineral para suprimento
da sua linha de operação contribuirá para o sobrecarregamento da infraestrutura deste terminal
portuário.
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Além disso, com a ampliação do Canal do Panamá certamente haverá um aumento significativo
no fluxo de navios que demandam as instalações do Terminal Portuário do Pecém, dado a sua
localização estratégica em relação ao mercado exterior. Do mesmo modo, a construção da Nova
Ferrovia Transnordestina, que interligará o Porto do Pecém as grandes regiões produtoras de
grãos e minério de ferro, revela-se uma excelente oportunidade de transformação do Porto do
Pecém num grande corredor de exportação e importação de cargas, de e/ou para diversas regiões
do Nordeste e quiçá do restante do território brasileiro.
Ciente desta problemática, o Governo do Estado vem ampliando a infraestrutura do Terminal
Portuário do Pecém, estando em andamento a implantação da Fase 2 deste projeto, incluindo
as obras de alargamento do quebra-mar existente, construção da nova ponte de acesso e de mais
três berços de atração no TMUT (berços 7, 8 e 9). Está previsto, ainda, a implantação das obras
da Fase 3, que compreende a construção de mais oito berços de atracação distribuídos em três
píeres.
Segundo a CIPP a expansão do Terminal Portuário do Pecém deverá quintuplicar a sua
capacidade de movimentação de cargas em geral, habilitando-o a se transformar num hub, porto
concentrador de cargas para serem distribuídas para outros destinos, dado a sua posição
geográfica em relação aos mercados europeu e americano.
Ressalta-se, todavia, que com o aumento da quantidade de mercadorias movimentadas e de
serviços realizados dentro da zona portuária, recai, também, sobre o porto a responsabilidade
de aprimorar cada vez mais a velocidade e organização de suas operações. Assim sendo, para
conseguir acompanhar o mercado e atender as exigências de seus clientes, o porto deverá adotar
medidas para melhoria da eficiência de suas operações, em especial aquelas vinculadas a
logística de movimentação e armazenamento de cargas.
Dentro deste contexto, o Projeto do TUP NELOG ora proposto tem como objetivo a instalação
de facilidades que possibilitem a prestação de serviços logísticos de apoio às empresas
instaladas no CIPP ou que movimentem cargas no Terminal Portuário do Pecém. Visa, ainda,
prestação de serviços prioritários de apoio a atividade portuária, evitando o surgimento de
gargalos logísticos, diante da demanda crescente de movimentação de cargas neste terminal
portuário. Por fim, irá possibilitar a integração rodoferroviária e consequente melhoria logística
no transporte de cargas que tenham como origem/destino o Terminal Portuário do Pecém.
Contribui assim, não só para potencialização do Porto do Pecém como indutor de
desenvolvimento econômico, como para viabilizar os negócios gerados pela Nova Ferrovia
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Transnordestina e os investimentos efetuados pelo Governo do Estado em infraestrutura de
transporte multimodal.
Responsável por 95,0% das exportações brasileiras, o sistema portuário apresenta gargalos que
reduzem a competitividade da economia. Atualmente a capacidade instalada já não está dando
conta da demanda, sendo estimado pelo Governo Federal que o déficit, em 2030, alcançará o
montante de 487 milhões de toneladas. Além disso, num ranking de 144 países, o Brasil é o
130º pior em eficiência portuária (FIEC, 2013).
Levantamento efetuado pela Confederação Nacional da Indústria – CNI junto a classe
empresarial mostra que os portos despontam como o maior entrave na infraestrutura do país
para 76,0% dos entrevistados (FIEC, 2013). Dentre as causas apontadas pela CNI para a
deficiência dos portos está o baixo nível de investimento em área para movimentação e
armazenagem de cargas. Essa limitação de área é um entrave para que os portos do país ganhem
em escala e, assim, se tornem mais eficientes e prestem um serviço a custos mais competitivos.
O Terminal Portuário do Pecém se enquadra no cenário acima delineado e a se concretizar o
crescente aumento na demanda por suas instalações para operações de exportação/importação
de produtos, sem o respectivo aumento da infraestrutura logística para movimentação e
armazenamento de cargas, certamente terá acentuado os gargalos que já vem enfrentando
atualmente. Como consequência, tem-se a perda da eficiência dos serviços ofertados por este
terminal e o aumento dos seus custos operacionais, podendo vir a comprometer as expectativas
de transforma-lo num hub port.
Tal limitação se constitui, ainda, num empecilho ao pleno desenvolvimento das atividades
econômicas no Estado do Ceará, considerando não só a indústria siderúrgica, que se constitui
num dos setores âncoras do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, como as demais
atividades que utilizam as instalações do Terminal Portuário do Pecém para o escoamento de
suas produções e que atualmente tem seus produtos encarecidos pelo custo logístico mais
elevado deste terminal portuário, decorrente da deficiência apresentada pela sua capacidade de
armazenamento e movimentação de cargas.
Assim sendo, faz-se necessária a implantação com a maior brevidade possível de um novo
terminal de cargas na retroárea do Terminal Portuário do Pecém, de modo a elevar a capacidade
de armazenamento e movimentação de mercadorias deste terminal portuário, afastando os
potenciais riscos de colapso no fornecimento de insumos as indústrias locais ou regionais, tendo
repercussão sobre a economia estadual como um todo.
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Neste contexto, o projeto de implantação de um terminal de cargas na área do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém surge como a principal alternativa para enfrentar o problema
da baixa capacidade de armazenamento e movimentação de cargas, contribuindo para aumentar
a disponibilidade de insumo produtivos, dando suporte não só ao desenvolvimento do CIPP,
como do próprio Estado do Ceará, dado a redução dos custos de transportes e a melhoria nas
condições logísticas de transporte de cargas. Sem ele não se vislumbra uma solução para o
abastecimento regular de insumos produtivos para as empresas do CIPP e de outras regiões,
com a consequente elevação do seu preço e dos custos de produção das empresas, bem como
dos riscos de colapsos no abastecimento e dos problemas a este associados.
Ressalta-se, ainda, que a área prevista para implantação deste empreendimento, localiza-se
numa zona já planejada para implantação de estruturas portuárias, conforme pode ser
constatado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Caucaia e no Plano
Diretor do Terminal Portuário do Pecém.
Além disso, a área a ser ocupada pelas obras do TUP NELOG apresenta baixa produtividade
de biomassa vegetal, sendo predominantemente composta por solos desnudos, contando apenas
com áreas pontuais recobertas por vegetação de porte

arbustivo e/ou capeamentos

gramíneo/herbáceos, o que aliado as altas taxas de salinidade, baixas taxas de umidade e
instabilidade térmica apresentadas por campos de dunas móveis e planícies de deflação, faz
com que sua fauna seja pouco diversificada, com poucos animais se adaptando a este habitat.
Pode-se afirmar, que a falta de um suporte alimentar faz com que a fauna da região exclua estas
áreas, sendo atraída para as unidades de conservação presentes no território do CIPP – a APA
do Pecém e a Estação Ecológica do Pecém, que não terão seus territórios interceptados pelo
empreendimento ora em análise. No que concerne à fauna aquática, a área do empreendimento
ora em análise não conta com cursos e mananciais d’água em seu território.
13.3

CENÁRIO FUTURO – COM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Com a implantação do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG na área do CIPP
serão esperadas inicialmente mudanças temporárias e localizadas nos arredores das obras. Do
ponto de vista biogeofísico e socioeconômico, as ações necessárias à implantação do projeto
(planejamento, estudos e obras) poderão inicialmente ter resultados negativos imediatos, que,
no entanto, deverão sofrer interferências para que sejam evitados ou atenuados. Dentre estes,
podem ser destacados:
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A ampliação dos riscos de degradação dos ecossistemas da região decorrentes das
operações de abertura de estradas de serviços e terraplenagem (cortes, aterros e
escavações), bem como pela geração de resíduos sólidos e efluentes sanitários nas áreas
do canteiro de obras e frentes de serviços;



A geração de choques culturais entre o contingente obreiro e a população nativa;



A geração de tensões sociais em função de perturbações localizadas causadas pela
implantação do empreendimento (atração de trabalhadores não absorvidos nas obras,
importação de doenças/aumento dos riscos de acidentes, pressões sobre a infraestrutura
urbana, inflação de demanda, etc.);



A geração de tensões sociais, em função das expectativas geradas frente aos riscos de
aporte de material particulado a áreas urbanizadas com consequente repercussão sobre
a saúde da população;



A geração de tensões sociais, em função das expectativas geradas frente aos riscos de
acidentais inerentes a operação deste tipo de empreendimento (incêndios, explosões,
fumaça tóxica e derramamentos de resíduos de minério de ferro e fertilizantes no mar)
com consequente repercussão sobre a saúde da população e a economia local, em caso
de acidentes de grandes proporções.

Os diferentes Programas Ambientais que serão implantados junto com as obras atenuarão e
compensarão esses efeitos, procurando contorná-los de forma decisiva. Ressalta-se, ainda, que
o projeto proposto apresenta como pontos positivos o fato de não incorrer em desapropriação
de terras, nem tampouco em relocação de populações, devido localizar-se em área de
propriedade do Governo Estadual. Além disso, não haverá intersecção de terras indígenas e
áreas de comunidades quilombolas. Também não haverá interferências com áreas de unidades
de conservação e a vegetação local que será suprimida é composta apenas de arbustos isolados
e vegetação rasteira.
Por outro lado, a oferta garantida de insumos produtivos para as atividades industriais
desenvolvidas na área do CIPP e para outras atividades econômicas desenvolvidas no território
estadual, bem como os baixos custos operacionais decorrentes da melhoria da logística de
escoamento dos produtos tornando seus preços mais competitivos, a partir do início da operação
do empreendimento, deverá refletir-se em uma mudança local positiva, compensando as
perturbações decorrentes da obra. Com efeito, a disponibilidade de insumos produtivos a preços
competitivos se constitui, sem dúvida, num dos fatores determinantes para a melhoria da
logística de transporte e armazenamento de cargas do Terminal Portuário do Pecém,
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capacitando-o para se transformar num hub port (porto de concentração), compatibilizando-se
com a atual política de modernização deste terminal portuário que vem sendo implementada
pelo Governo do Estado.
Neste contexto ter uma logística eficiente é fundamental para a atração de novos
empreendimentos para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, contribuindo para a
dinamização da economia da região, bem como do Estado do Ceará, gerando empregos e renda.
Com efeito à criação, pelo Governo do Estado, de condições que tornem mais ágeis e menos
onerosos o conjunto de serviços ofertados pelo Porto do Pecém, por meio da promoção de
melhorias da sua infraestrutura físico-operacional e de suas conexões de transportes, constitui
elemento de atratividade e de manutenção de empreendimentos no porto e em sua área de
influência.
Além disso, a preparação do Porto do Pecém para operar de forma sistêmica, como um hub port
- integrado com as suas conexões terrestres e com os demais portos - é de alta relevância,
contribuindo para o fornecimento de serviços rápidos e economicamente competitivos,
garantindo a atratividade do porto aos negócios e o equilíbrio econômico-financeiro do seu
sistema de transportes, considerando os diversos modais.
Transforma-se assim o Porto do Pecém num instrumento de apoio ao desenvolvimento regional,
agregando o máximo de valor possível às atividades desenvolvidas no CIPP e em sua área de
influência, a fim de multiplicar a geração de divisas e de empregos.
Em termos econômicos, será permitido o desenvolvimento das atividades industriais vinculadas
ao CIPP com a atração de novos empreendimentos, sem contar o desenvolvimento das
atividades comerciais e de prestação de serviços das localidades lindeiras, cuja economia
apresenta certa dependência das atividades desenvolvidas neste complexo industrial. Além
disso, também, serão beneficiados os empreendimentos que utilizam alguns dos granéis sólidos
movimentados pelo TUP NELOG como insumo no seu processo produtivo e aqueles que
enfrentam problemas para escoamento de suas produções, dado os custos de transporte, o que
terá reflexos positivos sobre a economia estadual e a arrecadação tributária.
Com relação à ocupação da mão-de-obra, haverá um aumento na oferta de empregos estáveis
associados aos novos empreendimentos atraídos para a área do CIPP, melhorando o padrão de
vida da população da região. Além disso, a operação e manutenção da infraestrutura do próprio
TUP NELOG, também, demandarão serviços que geram uma oferta adicional de oportunidades
de empregos permanentes.
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O resultado do conjunto dos processos produtivos desencadeados ou reforçados pela
implantação do projeto faz prever as seguintes situações:


Diminuição da migração e, portanto, retenção de um importante contingente humano na
região beneficiada;



Dinamização das atividades produtivas, gerando mais negócios, empregos e renda nas
localidades lindeiras a área do CIPP;



Redução da pressão migratória sobre as grandes e médias cidades da região, em especial
Fortaleza, reduzindo seus problemas sociais e ambientais.

Em síntese, o empreendimento proposto trará importantes progressos para a economia da
região, principalmente no mercado de trabalho.
Quanto aos riscos de acidentes inerentes a este tipo de empreendimento, a operação de terminais
de granéis sólidos e cargas conteinerizadas/carga geral está sujeita a ocorrência de acidentes de
grandes proporções (incêndios, explosões, derramamentos de minério de ferro e fertilizantes no
mar e vazamentos de cargas perigosas), que embora sejam raríssimos, resultam em impactos de
ordem econômica, social e ambiental. Tais riscos podem ser controlados ou minimizados com
a adoção de programas de gerenciamento de riscos, planos de ação de emergências e outras
medidas preventivas.
Além disso, no caso específico do projeto do empreendimento ora em análise a sua localização
numa área industrial, desabitada, cujo núcleo urbano mais próximo situa-se a cerca de 2,0km,
contribui para a redução significativa dos danos passíveis de serem sofridos pelas comunidades
da área de entorno em casos de incêndios e explosões, ficando estes restritos ao aporte de
fumaça. Ressalta-se, todavia, que os fortes ventos que atuam na região favorecem a uma
dispersão mais rápida da fumaça tóxica liberada pelo incêndio, o que reduz os potenciais
problemas na saúde (doenças respiratórias), que podem ser causados pela poluição do ar nas
localidades urbanas lindeiras.
Em termos de impactos sobre as atividades econômicas da área de influência direta do projeto
proposto, em especial sobre a atividade pesqueira, as repercussões em casos de derramamentos
acidentais de resíduos de minério de ferro ou fertilizantes no mar, também, se apresentam
menos críticas, dado que a pesca artesanal desta região é praticada em alto mar, onde os peixes
apresentam baixa vulnerabilidade a poluição por substâncias contaminantes na região próxima
a linha da costa. Além disso, como as correntes marinhas da região, em geral, se desenvolvem
paralelas à linha da costa, os riscos de poluição em alto mar são praticamente nulos. Assim
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sendo, a pesca esportiva praticada na região seria a mais afetada, já que nas áreas costeiras da
região constata-se a presença de áreas de substrato rochoso, que, em geral, abrigam peixes
territorialistas, os quais são mais vulneráveis a poluição causada pelos resíduos de minério de
ferro ou fertilizantes sobre seus recursos alimentares.
Os impactos de derramamentos acidentais de resíduos de minério de ferro e fertilizantes no mar
sobre a atividade turística local, também, não serão muito significativos, dado que na área de
influência direta do empreendimento ora em análise, esta atividade se apresenta, atualmente,
mais vinculada às localidades de Taíba e Nova Taíba, que distam mais de 14,0km da área do
empreendimento. Nas localidades de Pecém e Colônia do Pecém, a economia encontra-se
atualmente centrada em atividades comerciais e de prestação de serviços voltadas para o
atendimento das demandas geradas pelos empreendimento do CIPP, sendo a atividade turística
pouco expressiva.
Em suma, os impactos adversos incidentes sobre a área de influência direta do projeto proposto
na sua fase de operação são em grande parte atenuados pela localização do empreendimento na
área retroportuária do CIPP, não contando com habitações nas circunvizinhanças. Além disso,
o projeto proposto permite a redução dos efeitos dos impactos adversos associados à sua
operação, dado a adoção de tecnologias modernas e compatíveis com as exigências das boas
práticas portuárias, além da mitigação proporcionada pelas medidas preventivas e corretivas
recomendadas neste estudo.
Em outras palavras, os benefícios advindos da implantação e operação do projeto proposto
exigem uma contrapartida representada pelo requerimento de investimentos em gestão de riscos
e organização administrativa para enfrentar os potenciais impactos associados a emissão de
material particulado e acidentes de grandes proporções (explosões/incêndios e vazamentos de
cargas perigosas), o que deverá ser feito através da implementação dos planos de medidas de
proteção ambiental esboçados no presente estudo.
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14 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O objetivo do presente estudo foi analisar a viabilidade ambiental do Projeto do Terminal
Portuário de Uso Privado – TUP NELOG. Este empreendimento faz parte das obras de
infraestrutura básica a serem implantadas pelo Governo do Estado do Ceará para melhoria da
logística de escoamento de cargas no território do CIPP - Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, beneficiando os empreendimentos industriais aí implantados, bem como outros setores
econômicos do território estadual, que fazem uso deste tipo de estrutura para o escoamento da
sua produção e/ou recebimento de matéria prima.
O Governo do Estado do Ceará, por meio da CIPP, considerou que, dentre as alternativas
locacionais existentes para um terminal de cargas na área do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém, a Alternativa 01, apresentava melhores vantagens associadas a redução dos custos
operacionais deste tipo de atividade, dada a proximidade com o terminal portuário e ao fato
deste permitir a atracação de navios de grande calado. Além disso, apresenta menores riscos de
poluição dos recursos hídricos, não contando com cursos e mananciais d’água em seu território;
não conta com aglomerados urbanos nas suas imediações, reduzindo sobremaneira os riscos de
danos à saúde da população local pelo aporte de material particulado e as dunas móveis aí
existentes não exercem influência sobre a dinâmica costeira da região do Pecém.
Em termos tecnológicos, a CIPP, considerou que, dentre as alternativas existentes para
transporte de graneis sólidos (minério de ferro e grão) entre o Porto do Pecém e a área do TUP
NELOG, as correias transportadoras tubulares responderiam melhor às necessidades e às
características técnicas deste empreendimento e do CIPP como um todo. Com efeito, o uso de
correias transportadoras tubulares apresenta vantagens compatíveis de custos e de
investimentos, além de moderna automação, oferecendo uma maior produtividade e eficiência.
Outra característica relevante é que o sistema de transporte por meio de correias mitiga os
impactos ambientais adversos causados pelo transporte por meio de veículos pesados,
associados a elevada emissão de CO2 e ao intenso tráfego de veículos pesados requerido no
caso do uso de caminhões.
Todavia, é característico de projetos de terminais de granéis sólidos, que suas implementações
estejam associadas à geração de uma série de impactos adversos sobre o meio ambiente, os
quais só podem ser minorados através da incorporação de Medidas de Proteção Ambiental –
MPA’s por parte do empreendedor.
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Os resultados obtidos pela avaliação ambiental empreendida permitem visualizar que o projeto,
em sua versão original, não contempla todas as ações necessárias a reparação dos impactos
causados sobre o meio ambiente decorrentes de sua implantação e operação. O valor do índice
de avaliação ponderal calculado apresenta-se inferior à unidade (IAP = 0,5101), o que implica
que os benefícios obtidos são sobrepujados pelas adversidades e indefinições geradas. A adoção
das MPA’s recomendadas, entretanto, consegue reverter a situação, tornando o projeto
ambientalmente exequível, elevando o valor do IAP para 1,5773. Caso sejam convertidas
50,0% das indefinições em benefícios, o IAP passará para 1,6271, enquanto que com a
conversão total das indefinições existentes, o projeto atingirá o nível máximo de conveniência
passando a apresentar um IAP igual a 1,6749.
Pelo exposto nos parágrafos precedentes, a implantação e operação do empreendimento é
exequível, desde que sejam adotadas as MPA’s recomendadas. Com a incorporação de tais
medidas, portanto, o projeto se torna bastante recomendável com um pronunciado caráter
benéfico para o meio antrópico e um nível de adversidade perfeitamente tolerável no que se
refere ao meio natural.
A área diretamente afetada pela implementação do empreendimento é a mais penalizada,
apresentando uma ampla gama de impactos adversos incidindo principalmente sobre o meio
natural, decorrentes da limpeza do terreno, dos terraplenos requeridos e da implantação das
obras de engenharia na área do empreendimento.
Ressalta-se, todavia, a ocorrência significativa de fatores atenuantes, que vão desde a
localização deste empreendimento numa área predominantemente industrial e com densidade
demográfica praticamente nula até o volume pouco expressivo de supressão vegetal, devido o
empreendimento encontrar-se predominantemente assente sobre solos desnudos (campo de
dunas móveis), com à cobertura vegetal da área das obras estando restrita a áreas pontuais com
vegetação de porte arbustivo e gramíneo/herbáceo, o que reduz os impactos sobre o bioma local.
Além disso, embora o TUP NELOG esteja posicionado relativamente próximo da área da
Estação Ecológica do Pecém 2 (Caucaia), não haverá interferência direta das obras do
empreendimento com esta UC.
As alterações das feições morfológicas das áreas das obras pelas operações de terraplenagem,
todavia, atingem grande monta, dado a localização do empreendimento numa área de campos
de dunas móveis, cujo relevo apresenta-se suave ondulado a ondulado, requerendo a execução
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de grandes movimentos de terra (cortes e aterros). Além disso, a textura pouco coesa dos solos
requer o uso constante de escoramento, dado os elevados riscos de solapamento de taludes.
Pode-se afirmar, todavia, que a implantação do empreendimento não terá repercussões sobre a
dinâmica costeira da região do Pecém, dado que os campos de dunas móveis aí existentes
apresentam seus deslocamentos limitados pela presença de paleodunas e áreas urbanizadas.
Além disso, a região não conta com cursos d’água de maior porte para carreamento dos
sedimentos para o mar, o que já torna atualmente a contribuição de sedimentos do sistema dunar
para o ambiente praial praticamente nula.
Quanto ao meio antrópico da área diretamente afetada, merece menção o fato do projeto ora em
análise não requerer a desapropriação de terras, não resultando, portanto, em relocação de
população, nem tampouco em paralização de atividades produtivas e geração de desemprego.
Além disso, não haverá interferências com áreas indígenas, nem tampouco com comunidades
quilombolas.
Desta forma, os impactos incidentes sobre este meio durante a fase de implantação das obras
atingem pouca monta, recaindo principalmente sobre o contingente obreiro e usuários das
rodovias interceptadas pelo traçado dos sistemas de correias transportadoras tubulares e dos
demais sistemas de utilidades com implantação prevista (sistemas de abastecimento d’água,
esgotamento sanitário, combate a incêndios, rede elétrica, etc.), bem como do acesso viário a
área do TUP NELOG.
Na fase de operação do empreendimento, um dos impactos ambientais decorrentes da
movimentação das cargas de granéis sólidos (minério de ferro, grãos e fertilizantes) consiste na
emissão de material particulado associada principalmente as operações de descarga de minério
de ferro no virador de vagões; a movimentação das pilhas de minério de ferro no pátio de
estocagem e das cargas de grãos e fertilizantes nos armazéns, bem como a transferência de
granéis sólidos através dos sistemas de correias transportadoras.
Ressalta-se, todavia, que os dois sistemas de correias que interligam os terminais de cargas ao
Terminal Portuário do Pecém serão fechados (tubulares), não permitindo a queda de material
particulado. Além disso, nos trechos onde as correias serão do tipo convencional, localizados
no interior do Terminal Onshore e no píer, o projeto prevê o tapamento lateral e cobertura destes
sistemas, bem como o uso de aspersão para evitar a dispersão de material particulado pelo
vento. São, também, previstos o uso de aspersores no virador de vagões e nas pilhas de minério
do pátio e de sistemas de despoeiramento nas casas de transferências, chutes de descarga e ao
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longo do traçado dos sistemas de correias transportadoras, bem como no virador de vagões e
no descarregamento de caminhões.
Ressalta-se, ainda, que os resultados obtidos pelo Estudo de Dispersão Atmosférica elaborado
para este empreendimento demonstram que as plumas de dispersão do material particulado
geradas ficarão restritas a área do TUP NELOG e seu entorno imediato, não atingindo os
núcleos urbanos da região.
Haverá, ainda, riscos de poluição do ambiente marinho pelo aporte de resíduos de minério de
ferro e fertilizantes durante as operações de carga/descarga de navios, bem como durante o
deslocamento pelos trechos em que os sistemas transportadores se desenvolvem sobre o píer
em decorrência da ação do vento e da própria trepidação da correia. Como decorrência poderá
ocorrer a contaminação da biota marinha, gerando o fenômeno conhecido como bioacumulação
através da cadeia alimentar. Na fauna piscícola, esta questão assume grande importância, dada
a utilização do pescado na dieta humana. Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira
artesanal desenvolvida na região do Pecém é praticada em alto mar, sendo observado nas áreas
costeiras apenas a prática da pesca esportiva.
Assim sendo, faz-se necessário além da adoção das medidas mitigadoras visando o controle da
emissão de material particulado e da queda de resíduos na área do píer, a execução de um
monitoramento da biota aquática e inspeções diárias para acompanhamento do desempenho
ambiental dos carregadores e descarregadores de navios e dos sistemas transportadores
convencionais existentes na área do píer.
Quanto aos riscos de poluição dos solos, do lençol freático e dos recursos hídricos periféricos
à área do empreendimento, o projeto prevê que os pátios de armazenamento de minério de ferro
e contêineres/carga geral serão impermeabilizados e dotados com sistemas de drenagem
segregada para fins de coleta de água contaminada com minério de ferro ou por eventuais
vazamentos de materiais poluentes da área do terminal de contêineres/cargas perigosas e seu
posterior encaminhamento para tanques de sedimentação ou sistemas de tratamento.
Em contrapartida, com o início da operação do empreendimento o Porto do Pecém será
contemplado com uma significativa melhoria da sua logística de transporte e armazenamento
de cargas, capacitando-o para se transformar num hub port (porto de concentração), indo de
encontro a atual política de modernização deste terminal portuário que vem sendo
implementada pelo Governo do Estado. Neste contexto ter uma logística eficiente é
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fundamental para a atração de novos empreendimentos para o CIPP, gerando mais empregos e
renda para o Ceará.
Além disso, a capacidade de armazenamento limitada do atual terminal de cargas do Porto do
Pecém se constitui num empecilho ao pleno desenvolvimento das atividades econômicas não
só para empresas em operação no CIPP, com destaque para a indústria siderúrgica, como no
Estado do Ceará como um todo, dado a perda da competitividade dos seus produtos no mercado
face aos maiores custos incorridos não só para o recebimento de matérias-primas como para o
escoamento de suas produções.
Dentre os muitos impactos benéficos que advirão com a operação do novo Terminal Portuário
de Uso Privado da Nordeste Logística (TUP NELOG), contribuindo para a dinamização da
economia local e regional pode-se ressaltar o grande impulso dado ao desenvolvimento dos
setores secundário e terciário da região, visto que trará benefícios não só para o complexo
industrial, como para as demais atividades que utilizam o Porto do Pecém para escoamento de
suas produções, já que otimiza o transporte de granéis sólidos e cargas conteinerizadas com
economia de recursos financeiros e de tempo, além do fato de que o aumento da demanda
industrial dinamiza a economia local, o que terá reflexos positivos sobre a arrecadação
tributária.
Tendo em vista que o empreendimento será submetido ao licenciamento de instalação e
operação, sugere-se que a elaboração/detalhamento dos planos e programas de medidas de
mitigadoras e de controle ambiental se dê em duas fases distintas. A primeira fase engloba os
planos de gestão ambiental, controle ambiental das obras, proteção e segurança do contingente
obreiro, identificação e resgate do patrimônio arqueológico, comunicação social e de educação
ambiental, a serem elaborados antes do início das obras.
Os outros planos e programas de proteção ambiental deverão ser detalhados no decorrer da
implantação das obras e serem apresentados ao órgão ambiental competente por ocasião da
solicitação da Licença de Operação do empreendimento. Estão eles, representados por planos
e programas nas áreas de segurança e saúde (Programa de Gerenciamento de Riscos de
Explosão e Plano de Ação de Emergência Contra Incêndios e Explosão, além das medidas de
proteção e segurança e do monitoramento da saúde dos funcionários do TUP NELOG),
monitoramentos ambientais (monitoramentos da qualidade do ar, do solo, das águas
subterrâneas, dos efluentes das ETE’s e dos sistemas SAO), gestão de resíduos sólidos e o plano
de controle e manejo integrado da fauna sinantrópica nociva. Envolvem, ainda, o Plano de
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Inspeção e Manutenção da Infraestrutura Implantada, o Programa de Auditoria Ambiental e o
Plano de Eventual Desativação do empreendimento.
Com a adoção das medidas de proteção ambiental sugeridas, o projeto é considerado
ambientalmente viável, com a incorporação de tais medidas resultando em elevados benefícios
para o meio antrópico e num nível de adversidades perfeitamente suportável pelos fatores
biogeofísicos. Ressalta-se, por fim, que a implementação das medidas de proteção ambiental
preconizadas é essencial para a viabilidade do empreendimento ora em análise.
Vale salientar que, além da adoção das medidas de proteção ambiental apresentadas neste
documento, há a necessidade de estabelecimento de um canal de comunicação entre o
empreendedor e a população da região, estabelecido de forma transparente e sistemática, o qual
deve ser alimentado frequentemente com informações sobre o andamento das obras do
empreendimento, bem como sobre as medidas que estão sendo implementadas para que a
população possa ser um agente participativo na implantação das medidas proteção ambiental
preconizadas para a área de influênc0ia deste empreendimento.
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16 GLOSSÁRIO
Aduana – O mesmo que alfandega.
Aduaneiro - De, ou relativo à aduana ou alfândega. Diz-se do imposto devido pela importação
de mercadorias. É o chamado imposto aduaneiro ou alfandegário.
Água de Lastro - O termo lastro representa qualquer material utilizado como contrapeso para
a estabilidade de um objeto. O setor naval utiliza um sistema de tanques de lastro, os quais são
preenchidos com água para manter a estabilidade do navio durante a sua travessia até o próximo
porto.
Água Potável - Água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos,
químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde.
Alfandega - Repartição federal instalada nos portos de entrada no país, onde se depositam
mercadorias importadas e se examinam as bagagens de passageiros que estão em trânsito para
o exterior ou chegam ao país.
Animais Sinantrópicos Nocivos à Saúde - Espécimes de animais vetores ou reservatórios de
doenças de importância em saúde pública.
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Foi criada pela Lei n° 10.233, de 5
de junho de 2001. É uma agência reguladora, vinculada ao Ministério dos Transportes. Tem
por finalidade regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de
transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, harmonizando os
interesses do usuário com os das empresas prestadoras de serviço, preservando o interesse
público.
Anuência - Autorização para uma embarcação realizar atracação, arribada, reatracação,
desatracação e operações no cais ou fundeio.
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vinculada ao Ministério da Saúde.
Área de Fundeio - Local onde a embarcação lança âncora. Também chamado fundeadouro.
Área do Porto Organizado - Área compreendida pelas instalações portuárias, como,
ancoradouros, docas, cais, pontes e píeres de atracação e acostagem, terrenos, armazéns,
edificações e vias de circulação interna, bem como infraestruturas de proteção e acesso
aquaviário ao porto compreendendo guias-correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de
evolução e áreas de fundeio, que devam ser mantidas pela Administração do Porto.
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Área Retroportuária – Área designada para a execução de serviços e controles referentes ao
trânsito e logística do Terminal Portuário.
Armazém Alfandegado - Armazém próprio para receber a carga estrangeira.
Arrendamento - É uma forma de privatização da atividade portuária. A Lei n o 8630/93 define
o que a autoridade vai poder explorar.
Atracação - Ato ou efeito de um navio atracar num porto ou terminal de uso privado, a fim de
realizar a operação de carregamento e descarregamento de mercadorias.
Autoridade Marítima - Função desempenhada pela Capitânia dos Portos, que é o
representante legal da Marinha.
Autoridade Portuária - Companhia Docas. Empresa gestora das operações nos portos
organizados.
Autoridade Sanitária - Autoridade competente no âmbito da área da saúde com poderes legais
para estabelecer regulamentos e executar licenciamento (habilitação) e fiscalização.
Baldeação - Refere-se à transferência de mercadorias de um navio para outro, podendo utilizar
ou não embarcações auxiliares.
Balsa - Ponto de atracação das embarcações no cais.
Berços – Ponto de atracação das embarcações no cais.
Berma – Designa um degrau cuja função é distribuir a altura do aterro ou corte em relação a
fundação, visando melhorar a estabilidade dos taludes.
Bombordo - Lado esquerdo do navio.
Braços de Carregamento – Equipamento utilizado para o abastecimento de navios
Bunker – Combustível utilizado no motor do navio.
Cabotagem - Navegação doméstica (pela costa do país).
Dolfin de atracação - Estrutura portuária situada em local de maior profundidade, com
dimensões capazes de receber embarcações. Tal estrutura é independente da linha do cais, que
pode ser ou não dotada de plataforma de comprimento variável.
Cais – Plataforma em parte da margem do porto de mar em que atracam os navios e se faz o
embarque ou desembarque de pessoas e mercadorias.
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Calado – Profundidade em que cada navio está submerso na água. Tecnicamente é a distância
da lâmina d’água até a quilha do navio.
Canal de Acesso – Canal que liga o alto-mar com as instalações portuárias, podendo ser natural
ou artificial.
Canal do Panamá - Canal artificial de aproximadamente 51 milhas de extensão, pelo qual os
navios vindos do Atlântico ou Mar do Caribe atingem o Oceano Pacífico ou vice-versa.
CAP – Conselho de Autoridade Portuária. Atua, juntamente com as Autoridades Portuárias,
nas questões de desenvolvimento da atividade, promoção da competição, proteção do meio
ambiente e de formação dos preços dos serviços portuários e seu desempenho. Essa função
reguladora dos CAP's passou a ser exercida com a Lei n° 8.630/93.
Capitania dos Portos – Órgão subordinado à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da
Marinha do Brasil, competindo-lhe a regulamentação de assuntos referentes à navegação,
pesca, praias, etc., com base no Regulamento do Tráfego Marítimo e nas convenções
internacionais firmadas pelo país.
Carga Alfandegada - Mercadoria que passou pela alfândega, repartição governamental que
controla o movimento de entradas e saídas de mercadorias para o exterior.
Carga Frigorificada – Aquela que, para conservar suas qualidades essenciais durante
o transporte, necessita ser refrigerada, isto é, guardada sob temperatura fresca
constante, acima do grau de congelamento; ou congelada, ou seja, mantida sob
temperatura abaixo do grau de congelamento. As principais cargas frigorificadas são:
carnes, peixes, sucos, hortaliças e frutas.
Carga Geral - Toda mercadoria de uma maneira geral embalada, mas que pode vir sem
embalagem – solta – num determinado estágio industrial, e que necessita de arrumação
(estivagem) para ser transportada num navio, refrigerado ou não. Como exemplo de mercadoria
com embalagem (packed), citamos amarrado/atado (wirebound), bobina/rolo (bobbin), caixote
aramado (wirebound box). Como exemplo de mercadoria que não necessita de embalagem
citam-se animais vivos, chapas de ferro, madeira ou aço, pedras em bloco, pneus soltos,
veículos, tubos de ferro.
Carga Granel – é toda carga homogênea, sem acondicionamento específico, apresentando-se
sob a forma de sólidos (grãos agrícolas, minérios, fertilizantes), líquidos (gasolina, óleo diesel,
etc.) e gases. Compreendem as cargas não acondicionadas.
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Cargas FCL (Full Container Load) – modalidade onde mercadorias de um mesmo exportador
possui capacidade suficiente de lotar um só contêiner
Cargas LCL (Less Than Container Load) - modalidade onde mercadorias de diferentes
exportadores compartilham o mesmo contêiner, logo as cargas são desunitizadas e a mercadoria
fica alocada no armazém aguardando o desembaraço.
Cargueiro - O mesmo que navio de carga.
Carrossel de Caminhões – É a movimentação de carga da plataforma aquaviária por
caminhões para o terminal de cargas e vice e versa.
Carta Náutica – Representação gráfica das principais características de determinado trecho do
mar, contendo o desenho do perfil da costa e de seus acidentes.
Chute - é um dispositivo cuja função é receber o material transportado e distribui-lo
uniformemente encima da superfície da correia transportadora de modo que não haja o
transbordamento de carga.
Concessão – Regulamentada pela Lei nº 8.987,de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no Art. 175 da
Constituição Federal. O Poder concedente (União) outorga a exploração econômica do porto
ao estado ou município por tempo determinado podendo ser renovável. Toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido na lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
Contêiner – Equipamento de metal no formato de uma grande caixa, que serve para o transporte
de diversos materiais. São reutilizáveis e possuem quatro tamanhos principais de 30, 25, 20 e
10 toneladas.
Contêiner Reefer - Contêiner que possui sistema de refrigeração, com câmaras frias para
preservar produtos perecíveis em baixas temperaturas.
Convés - Estrutura que subdivide horizontalmente a embarcação. 2. O mais alto pavimento
contínuo de uma embarcação, que se estende de popa a proa e de um bordo a outro. É também
chamado de convés principal. Também conhecido como pavimento.
DPC – Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil.
Dragagem – Serviço de escavação nos canais de acesso e áreas de atracação dos portos para
manutenção ou aumento da profundidade.
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Elevador de canecas - é um equipamento desenvolvido para realizar o transporte por elevação
(ou seja, vertical) de uma série de produtos. Com o elevador de canecas, o transporte dos
produtos é executado com agilidade e segurança, já que são alocados em caçambas (canecas) e
permanecem enclausurados até chegarem ao local de destino. O elevador de canecas é eficiente
em serviços como o enchimento de silos e torres e na transferência de materiais para outros
equipamentos que se encontram em níveis mais elevados.
Embarcação - Qualquer construção que se destina à navegação marítima, fluvial ou lacustre.
A embarcação é um navio, barco ou qualquer flutuante destinado à navegação. Sujeita à
inscrição no órgão de autorização marítima e suscetível ou não de se locomover na água, por
meios próprios ou não, transportando e/ou abrigando pessoas e/ou cargas. Incluem-se nesta
definição as plataformas habitadas constituídas de instalação ou estrutura, fixa ou móvel.
Embarcações Capesize – São grandes embarcações utilizadas para o transporte de cargas
(cargueiros), que atravessam o Canal do Panamá ou o Canal do Suez.
Feeders – Serviço marítimo de alimentação do porto hub ou de distribuição das cargas nele
concentradas. O termo, feeder, também pode se referir a um porto secundário (alimentador ou
distribuidor) em determinada rota. Cabe salientar que um porto pode ser hub para determinadas
rotas de navegação e feeder para outras.
Hinterlândia – Nomenclatura denominada a uma região atrás de uma cidade ou porto.
Hub port - Consiste em um porto concentrador de cargas e de linhas de navegação. O termo
decorre das estratégias de aumentar o tamanho dos navios, concentrar rotas e reduzir o número
de escalas adotadas pelas principais companhias marítimas.
Lastreamento - O termo lastro representa qualquer material utilizado como contrapeso para a
estabilidade de um objeto.
Manobras de Acostagem – Manobra necessária para se aproximar de um cais ou de uma
embarcação.
MHC Clamshell – Equipamento com um formato similar a uma garra, designado para a
remoção das cargas conteinerizadas.
Moega – são estruturas empregadas para recepção de produto a granel.
Navegação de Cabotagem – Navegação realizada entre portos marítimos de um mesmo país
sem perder a costa de vista.
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Navio Handysize - Categoria de navios graneleiros com portes brutos entre 15.000 a 35.000
toneladas.
Offshore – Termo utilizado para indicar atividades e serviços a partir da costa marítima.
Onshore – Termo utilizado para indicar atividades e serviços realizados em terra, ou seja,
distante da costa.
Portêiners – Guindastes específicos utilizados em portos para a descarga e/ou embarque de
contêineres em navios.
Quebra mar – Estrutura costeira que tem como principal função proteger a costa ou um porto
das ações das ondas do mar.
Reach stackers – Veículo responsável pela alocação dos contêineres na área onshore.
Retroárea – A retroárea ou retroporto consiste em um instrumento logístico e aduaneiro
fundamental para regular os fluxos nos portos e de extrema importância para a competitividade
de tais portos. São áreas externas aos portos onde ocorrem atividades essenciais para o
funcionamento dos mesmos.
Terminal Tractor – Veículo responsável pelo translado de contêineres.
TMUT – Terminal de Múltiplos Usos.
Top Loader – Veículo responsável pela alocação dos contêineres na área onshore.
Transhipment – Transferir mercadorias de um para outro meio de transporte ou veículo, no
decorrer do percurso da operação de entrega.
Trim – Termo dado a inclinação para uma das extremidades do navio.
Tripper – Dispositivo móvel instalado sobre trilhos que, provocando uma modificação no
deslocamento da correia, consegue efetuar descargas do material transportado em qualquer
ponto intermediário lateral do transportador. São utilizados em casos onde a descarga do
material deve ser feita em pontos diferentes ou ao longo de todo o percurso de transporte.
TUP (Terminal Portuário de Uso Privado) – São empreendimentos cuja exploração das
atividades portuárias ocorrem sob o regime da iniciativa privada. Instalação, não integrante do
patrimônio do porto público, construída ou a ser construída por empresa privada ou entidade
pública para a movimentação ou movimentação e armazenagem destinadas ou provenientes de
transporte aquaviário”. Atualmente, os TUP’s são a grande arma da União para atração de
investimentos, aumento da concorrência e melhoria da eficiência logística.
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Válvulas Automáticas de Parada (Shut Down) - São válvulas de bloqueio do tipo à prova de
fogo, acionadas de modo automático para bloquear instantaneamente o fluxo de algum fluido
inflamável.
Zona Primária - É o ponto de passagem obrigatório por onde todas as mercadorias e veículos
devem entrar no país. São pontos exclusivos de entrada e saída de veículos e mercadorias, com
controle aduaneiro permanente e ostensivo.
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INTRODUÇÃO
O Estudo de Dispersão Atmosférica faz parte do Licenciamento Ambiental do empreendimento
denominado TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG (TUP
NELOG), situado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, São Gonçalo do
Amarante, estado do Ceará. A Figura 376 apresenta a posição do Empreendimento em relação
ao Píer.

Figura 376 - Localização do Terminal
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O Terminal terá como estimativa a capacidade nominal para movimentações de Grãos agrícolas
2,53 Milhões de Toneladas por Ano (Mtpa), Minério de Ferro 9,63 Mtpa, Fertilizantes 0,73
Mtpa, Cargas Gerais 2,11 Mtpa totalizando 15 Mtpa, enquanto de Contêineres a movimentação
será de 232.703 TEUs por ano.
Para a realização do estudo foram utilizadas informações SRTM (Shuttle Radar Topographic
Mission) e dados viabilizados pelo cliente referentes ao empreendimento. Foram também
utilizados dados de vento do Aeroporto Pinto Martins.
1.2. OBJETIVOS DO ESTUDO
Neste documento objetiva-se desenvolver um cenário quantitativo e qualitativo, através de
modelagem matemática de dispersão para avaliação do impacto das emissões dos poluentes na
atmosfera resultantes da erosão eólica e movimentação das pilhas de minério de ferro, buscando
atender ao Termo de Referência N° 40/2016 COPAM/NUCAM, atualizado pelo Termo de
Referência 107/2021, emitido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE,
bem como, tem por base a Resolução CONAMA N° 03 de 28 de junho de 1990.
1.3. BASE LEGAL
Este estudo toma como base fundamental as resoluções apresentadas abaixo, bem como o texto
da , Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42, Fifth EditionVolume 1: Stationary
Point and Area Sources, da EPA (US Environmental Protection Agency), especificamente o
capitulo 13 Miscellaneous Sources (Fontes Diversas, em inglês), item 13.2.4 Aggregate
Handling And Storage Piles (Agregação de Pilhas para Manipulação e Estoque, em inglês),
sendo os resultados obtidos sempre analisados de acordo com padrões nacionais:
 Resolução/CONAMA N°. 05/89 - Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar PRONAR.
 Resolução/CONAMA N°. 01/90 – Estabelece critérios para emissões de ruídos por
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.
 Resolução/CONAMA N°. 03/90 - Padrões de qualidade do ar primários e secundários para
os principais poluentes nocivos à saúde e ao meio ambiente.
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 Resolução/CONAMA N°. 08/90 - Estabelece, em nível nacional, limites máximos de
emissão de poluentes do ar (padrões de emissão) para processos de combustão externa em
fontes novas e fixas.
 Resolução/CONAMA N°. 20/96 – Define os itens de ação indesejável, referente à emissão
de ruído e poluentes atmosféricos.
 Resolução/CONAMA N°. 382/06 - Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes
atmosféricos para fontes fixas.
De acordo com a AP 42 - capítulo 13 - da EPA 4 aspectos fundamentais são considerados na
emissão total de poeiras
1. Empilhamento e recuperação;
2. Equipamento de movimentação na área de estocagem;
3. Erosão do vento;
4. Carregamentos para envio ou processos.
É importante ressaltar que as normas nacionais têm referências às normas da EPA com
adaptações de nomenclatura e adequações para à realidade local. A utilização das normas da
EPA em paralelo, tendo em vista a riqueza de detalhes para a execução de um bom estudo, é a
prática mais recomendada.
1.4. MOVIMENTAÇÃO DE MINÉRIO
A movimentação dos 9,63 Mtpa de minério de ferro acontecerá de forma intermitente através
de processos os quais irão do recebimento do minério transportado via modal ferroviário até o
embarque nos navios atracados no TUP do Pecém, o layout do minério de ferro é mostrado na
Figura 377 Nestes processos o minério percorrerá:
 5,1 km em correias tubulares - fechadas em relação ao ambiente externo;
 3,2 km em correias convencionais – parcialmente fechadas em relação ao ambiente externo;
 5 casas de transferência – parcialmente fechadas em relação ao ambiente externo.
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Figura 377 - Layout do minério de ferro
Fonte: Nelog, 2020.

Um virador de vagões será o primeiro processo e acontecerá em ambiente parcialmente fechado
com aspersão de água, em seguida o Alimentador de Sapada despejará gradualmente em
correias transportadoras convencionais. No pátio, o depósito em pilhas (8 pilhas) será feito por
Empilhadeiras enquanto a recuperação do material das pilhas para os navios será realizada por
Recuperadores de Minério e encaminhado para o berço 5 do TMUT através de Transportadores
de correia tubulares/enclausuradas, conforme Figura 378. O último processo será o
carregamento dos navios. Assim como no Virador de Vagões, na movimentação das pilhas por
Empilhadeiras e Recuperadoras haverá aspersão de água por meio de bicos aspersores. Os
processos supracitados possuem eficiência de controle de emissão os quais serão tratados nos
itens a seguir.

Figura 378 - Ilustração das empilhadeiras e recuperadores de Minério de Ferro
Fonte: Nelog, 2020.
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METODOLOGIA
O presente Estudo utilizou o modelo AERMOD através do software Breeze 7.2, e dados de
vento do Aeroporto Pinto Martins, FUNCEME e valores provenientes de séries de mesoescala,
com o intuito de verificar a pluma de dispersão originada da erosão das 8 pilhas de minério em
conjunto com sistemas de transferência (empilhamento, recuperação e transportadores
tubulares/enclausurados) previstas no memorial descritivo do projeto do TUP NELOG. As
etapas de trabalho contempladas para a elaboração deste estudo foram:
 Caracterização da meteorologia local com ênfase nas condições de vento;
 Criação de mapas de orografia;
 Caracterização do empreendimento e da região circunvizinha;
 Estudo de independência da malha utilizada; e,
 Análise dos resultados.
2.1

O MODELO AERMOD

O modelo de Pluma Gaussiano AERMOD é atualmente o estado-da-arte em modelagem de
dispersão, cuja formulação é baseada na teoria da atmosfera turbulenta de camada limite
planetária (CLP). O modelo foi desenvolvido por um comitê técnico científico da EPA –
Agência de Proteção Ambiental Americana – cujos resultados foram publicados no Federal
Register No 40 CFR Part 51 Revision to the Guideline on Air Quality Models no dia 9 de
novembro de 2006. Desde então, este passou a ser o modelo de dispersão atmosférica
recomendado nos EUA, em substituição ao ISCST3 (Industrial Complex Short Term Model),
considerado hoje um modelo alternativo e não recomendado para modelagem de dispersão
atmosférica de poluentes.
A empresa americana Trinity Consultants, sediada em Dallas - Texas programou a sua primeira
versão para PC dos modelos de dispersão utilizados nos mainframes da EPA em 1983. Em 1987
a família Breeze AERMOD de soluções de dispersão para Windows foi criada e evoluída até a
versão Breeze AERMOD 7, utilizada no presente cálculo. A representação analítica Gaussiana
do modelo é resumida na Equação 1.
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Onde;
𝐶(𝑥𝑝 ,𝑦,𝑧)

Concentração de poluentes específicos no espaço [𝜇/𝑚3 ]

𝑢

Velocidade média horizontal do vento de superfície [𝑚/𝑠]

𝜎𝑦 , 𝜎𝑧𝑗
𝜓𝑑𝑗

Desvio padrão horizontal e vertical [𝑚]
Altura efetiva da fonte [𝑚]

𝑄

Taxa de emissão da fonte [𝑔/𝑠]

𝑧

𝑧𝑟 /𝑧𝑝 [𝑚]

𝑧𝑟

Dispersão horizontal da pluma

𝑧𝑝

Irregularidade do terreno

2.2

METEOROLOGIA

A região nordeste do Brasil tem uma caracterização meteorológica definida basicamente por
três sistemas de tempo sinóticos geradores de precipitação, que são os Vórtices Ciclônicos com
tempo de duração variável dentro do período chuvoso, as Frentes Frias e, principalmente, a
Zona de Convergência Intertropical que oscila dentro da faixa dos trópicos.
Os Vórtices Ciclônicos têm sua formação no oceano Atlântico Sul, em geral entre os meses de
setembro e abril, sendo mais atuante na estação de verão no mês de janeiro. O centro do Vórtice
é sempre acompanhado de céu claro com ausência total de nebulosidade, enquanto na sua
periferia encontram-se associadas nuvens do tipo cirros e cúmulos-nimbos.
O deslocamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está fortemente relacionado
com a temperatura das águas do oceano Atlântico. Representa o sistema de tempo mais
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importante na época do máximo de chuvas na região, atingindo sua posição máxima ao sul do
Hemisfério Sul em março e abril.
As Frentes Frias têm sua ciclogênese no continente Antártico e exercem influência no regime
de chuvas no setor sul da região norte do nordeste brasileiro.
2.2.1

Dados de vento utilizados

Para o modelamento das condições climáticas e simulação da dispersão atmosférica na região
foram utilizados 3 tipos de informações meteorológicas do Aeroporto Pinto Martins, referentes
ao 2020.
A construção dos arquivos meteorológicos de entrada do modelo AERMOD passa pela
compilação de informações das condições atmosféricas acima da camada limite, chamada de
upper air; das condições horárias na superfície; e das médias de 1 minuto.
1. Dados Upper Air: as informações meteorológicas acima da camada limite foram obtidas
a partir do site da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), podendo
ser acessados no link https://ruc.noaa.gov/raobs/.
2. Os dados horários de superfície são originários do site do INMET, e foram obtidos a
partir

de

estações

automáticas,

podendo

ser

acessados

no

link

https://bdmep.inmet.gov.br/.
3. Os dados de 1 minuto foram obtidos na Iowa State University, sendo estes mantidos e
monitorados

pela

Iowa

Environmental

Mesonet,

no

link

https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml?network=BR__ASOS.
Os dados foram então formatados e processados pelos softwares AERMINUTE V15272, e em
seguida processados e mesclados no processador final de dados meteorológicos AERMET
V19191. O fluxo do processamento pode ser apreciado na Figura 379
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Figura 379 - Fluxo de processamento dos dados de vento
Fonte: EMAB, 2021.

O processador de dados meteorológicos, AERMET, tem como saída os dois arquivos: surface
data file e profile data file, que alimentam o modelo matemático de dispersão AERMOD.
2.2.2

Análise preliminar dos dados de vento

Para a compreensão da região, no que tange às suas condições de vento, um histograma dos
dados de vento foi criado (Figura 380). Associado a rosa dos ventos, a análise dos ventos deve
mostrar coerência direcional e de intensidade.

Figura 380 - Análise da intensidade e direção do vento.
Fonte: EMAB, 2021.
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Também é relevante apreciar a representatividade dos dados com base na quantidade de dados
inválidos ou falha de registros, apresentados na Tabela 159.
Tabela 159 - Análise da amostra
TOTAL DE HORAS

8784

VELOCIDADE MÉDIA

5,01 m/s

REGISTROS DE CALMARIAS

80 (0,91%)

DISPONIBILIDADE DOS DADOS

99,99%

FALHA DE DADOS

1 registro

TOTAL DE REGISTROS UTILIZADOS

8783

O valor médio da velocidade de 5,01m/s apresentado na Tabela 159 está próximo do valor
mínimo de 5,4m/s para o qual se espera o início da erosão das pilhas de minério e transporte de
poeiras e finos, segundo Eastern Research Group (2004). Além disso, percebe-se pelo
histograma que a moda das amostras está em uma faixa de velocidades bem acima deste valor,
entre 5,7m/s e 8,8 m/s. A rosa dos ventos apresenta uma concentração persistente a ENE. Este
comportamento é totalmente esperado para o local. A ação da Zona de Convergência
Intertropical, associada à presença de linha de costa provoca uma constância de intensidade e
direção. A alta intensidade dos ventos traz benefícios e malefícios. Em regiões como a em
questão, a pluma normalmente se espalha por uma área maior, mas tem sua concentração
reduzida significativamente. A presença de um relevo menos acidentado e a ausência de zona
urbana verticalizada ajuda na redução das concentrações.
2.3

RELEVO

O mapa de relevo foi criado a partir de informação SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission)
de 90,0 m, disponível gratuitamente na internet através do site “Brasil em Relevo” da Embrapa 1.
A partir desta informação, foram gerados os contornos a serem utilizados no estudo, conforme
a Figura 381.

1

www.cnpm.embrapa.br
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Pode-se observar que devido à região do sítio avaliado ser de relevo simples, apenas
apresentando dunas de baixa cota, espera-se que a velocidade do vento se mantenha estável,
sem a presença de speed up orográfico, após a implantação do empreendimento. Esta
característica do terreno proporciona uma dispersão da pluma de maneira mais uniforme na
direção do vento, sem regiões de alta concentração ou deposição.

Figura 381 - Apresentação do relevo e posicionamento do TUP NELOG
Fonte: EMAB, 2021.

2.4

EMISSORES

O Terminal de Minério de Ferro possuirá um pátio com capacidade estática de 910.800 t,
conformado por 8 pilhas (Figura 382). Os trens chegam ao virador de vagões, onde é despejado
todo o volume de minério de ferro contido nos vagões. Em seguida, uma correia transportadora
coberta conduz o minério até as empilhadeiras, passando por duas casas de transferência para
mudança de direção. Não haverá uso de veículos para deslocamento ou manipulação do minério
de ferro no TUP NELOG.
Esta etapa é caracterizada por um potencial emissor, tendo em vista que a correia convencional,
mesmo possuindo proteção, conduzirá o minério com vento de través. As casas de
transferências, por sua vez, são pontos em que o minério é transferido de uma correia para outra,
por gravidade, para que haja mudança de direção do percurso. A forma como o material é
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transferido é naturalmente propícia à geração de poeira haja vista que os finos do material
tendem a segregar e permanecer em suspensão após a queda, entretanto ressalta-se que essas
casas de transferências são fechadas minimizando a ação dos ventos. Ao chegar na
empilhadeira, o minério é posicionado em forma de uma pilha aberta com cerca de 18,0 m de
altura, formada também por queda, sendo necessária a mesma atenção dedicada às casas de
transferência.
O material empilhado é outra significativa fonte de emissões. O vento agindo sobre a superfície
da pilha a erode numa ação semelhante ao processo de degradação de uma duna de areia.
Segundo Eastern Research Group (2004), a erosão ocorre por uma relação entre a velocidade
de fricção e a razão entre as densidades do material e do vento. Com base neste mesmo
documento, é possível determinar que nenhuma movimentação é esperada para velocidades
inferiores a 5,4 m/s a 10,0 m de altura em relação a pilha. Devido aos fortes ventos da região,
esse valor é frequentemente ultrapassado, estando mais de 80% das ocorrências acima deste
valor.
O material é, então, conduzido para as embarcações iniciando o seu trajeto nas recuperadoras.
Nestas o material é elevado, ficando exposto novamente ao vento local. As emissões desta etapa
do processo são consideradas matematicamente semelhantes às empilhadeiras. As
recuperadoras alimentam correias convencionais cobertas, semelhantes às já citadas, que levam
o minério para correias tubulares, passando por outras duas casas de transferências e chegando
ao carregador navios. O minério é então, despejado nos navios. Ressalta-se que as correias
tubulares/enclausuradas são por natureza construtiva, isentas de emissão, uma vez que não
existe contato do material transportado com o ambiente externo. No carregamento dos navios
o depósito é feito próximo à linha de convés e por não ser enclausurado, foi considerado no
cálculo de emissões. Separando cada etapa, é possível estimar a quantidade de material exposto
à erosão e, portanto, com potencial emissor.
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Figura 382 - Disposição e localização das pilhas em relação ao empreendimento
Fonte: Nelog, 2020.

O quantitativo de material e descrição das pilhas é apresentado na Tabela 160.
Tabela 160 - Definição do material e das pilhas
DADO

VALOR

Produto

Minério de Ferro

Movimentação anual prevista de projeto

9.630.000 t/ano

Estocagem estática

910.800 t

Peso Específico

2,3 t/m3

Angulo de Repouso

37°

Fator de Enchimento

90%

Largura da Pilha

50,0 m

Comprimento da Pilha

100,0 m

Altura da Pilha

18,84 m

Quantidade de Pilhas

8

Volume de Estoque

396.000 m3

Para a estimativa das emissões referentes à estocagem e movimentação das pilhas de minério
foram utilizados os critérios da EPA (Environmental Protection Agency), apresentados na seção
13.2.4 – Aggregate Handing and Storage Piles do AP-42 (EPA, 2010). Neste documento é
sugerido que a manipulação de pilhas deve ser dividida em erosão eólica e movimentação, esta
última consistindo em estocagem e recuperação por meio de empilhadeiras e recuperadoras. O
total de emissões é modelado como a Equação 2.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

17

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑀𝑜𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 + 𝐸𝐸𝑟𝑜𝑠ã𝑜

Equação 2

Onde, Etotal é o total de emissões, Emovimentação, as emissões referentes à movimentação do
minério de ferro, caracterizadas pela queda ou elevação de material, e EErosão, emissões devido
à erosão eólica (pilhas e as correias convencionais).
O cálculo do termo referente à emissão por movimentação da pilha apresentado na Equação 3
e Equação 4 e tem por natureza a consideração de lançamento de material e será utilizado para
cálculo das emissões referentes à Empilhadeiras, Recuperadoras, Casas de Transferência,
Carregador de Navios e Virador de Vagões.

E Movimentação = FE  Q

100  ER 
100

k  0,0016 U 2,2
M 21,4

Equação 3

1,3

FE =

Equação 4

Sendo FE (kg/Mg) o fator de emissão do poluente; U (m/s), a velocidade do vento; M (%), a
umidade do material; ER (%) a eficiência de controle de emissão; Q (Mg/h), a quantidade de
material movimentada e k (0,74 para MP e 0,48 para MP10, considerando MP10 = 0,65 de MP),
o fator de tamanho da partícula.
O fator de emissão relacionado ao arraste eólico da Pilhas e Correias Transportadoras
Convencionais segue a Equação 5 e Equação 6.

E Erosão =

103  A  FE  100  ER 
100

Equação 5



Equação 6

FE = A  a  U b



Sendo FE (kg/Mg) o fator de emissão do poluente; U (m/s), a velocidade do vento; M (%), a
umidade do material; ER (%) a eficiência de controle de emissão; A (m2), a área susceptível ao
arraste eólico; a e b os fatores de forma e escala que relacionam a velocidade ao potencial de
arraste eólico, sendo os pares (a;b) = (0,51;1,4) e (a;b)= (0,31;1,46) para MP e MP10,
respectivamente.
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Os pares a e b são valores experimentais de empreendimentos semelhantes ao TUP NELOG,
conforme Midwest Reseach Institute (MRI) apresenta no documento Western Regional Air
Partnership's (WRAP) Fugitive Dust Handbook (2006), referência apresentada pela EPA.
2.4.1

Controle de Emissões

De acordo com Cowherd, Muleski e Kinsey (1988), a manutenção do conteúdo de umidade
reduz consideravelmente a emissão de todas as etapas, posto que os grãos de menor diâmetro e
massa tendem a se associar ao mais pesados mantendo-se agrupados ao material transferido.
Em Afshar-Mohajer e Torkian (2011) estima-se uma redução de 77% do fator de emissão para
uma umidificação de 10% da pilha de minério. A Supressão de Poeira (processo de pulverização
de cortina d’água ou espuma para contenção de finos em suspensão) pode ainda reduzir o fator
de emissão de 42% a 75%, segundo Cowherd, Muleski e Kinsey (1988), dependendo do volume
aspergido. Consideraremos neste estudo uma redução de 50%, valor da média das amostras
citadas na referência, tendo em vista que o volume aspergido poderá variar com o clima.
As correias convencionais possuirão proteção parcial com treliças laterais e cobertura superior,
além do fato de haver uma redução da área exposta em função do formato da correia (formato
de U). Essas proteções reduzem as emissões por reduzirem a velocidade do vento por perda de
carga. Nas casas de transferência também haverá isolamento parcial, com eficiência de controle
de emissão estimada em cerca de 50%, de acordo com Eastern Research Group (2004),
referente ao bloqueio aerodinâmico, com base em dados de instalações de mesma natureza. A
este valor ainda serão acrescidas as eficiências referentes ao conteúdo de umidade e supressão
de poeira.
Para a estimativa da eficiência de controle de emissão, os valores acima descritos foram
combinados de acordo com cada etapa do processo, resultando nas eficiências apresentadas na
Tabela 161.
Tabela 161 - Controles de Emissão
EQUIPAMENTO

MITIGAÇÃO

EF.[%]

Viradores de Vagão

Supressão, Umidificação, Bloqueio

95

Correias Convencionais

Cobertura e Umidificação

92,5

Empilhadeiras

Umidificação

92,5

Pilhas

Umidificação e Supressão

90

Recuperadora

Umidificação

92,5
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EQUIPAMENTO

MITIGAÇÃO

EF.[%]

Casas de transferência

Cobertura, Umidificação e Supressão

95

Correias Tubulares

Enclausuramento

100

Carregador de Navios

Umidificação, Cobertura

92,5

𝐸𝑓 = 100 × [1 – (1 – 𝐸𝑓 (𝑈𝑚𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜) ) 𝑥 (1 – 𝐸𝑓 (𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠ã𝑜) ) 𝑥 (1 – 𝐸𝑓 (𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑖𝑜) )]

2.4.2

Razão de Emissão de Movimentação

Com modelo adotado para Virador de Vagões, Empilhadeiras, Recuperadoras, Casas de
Transferência e Transportador tubular, já apresentado na Equação 3 e Equação 4, e as
eficiências de controle de emissão apresentadas na Tabela 161 chega-se aos fatores de emissão
apresentados na Tabela 162.
Tabela 162 - Emissão de Empilhadeiras e Recuperadoras
EMISSOR

QTD. MP/EQUIP MP10/EQUIP

MP TOTAL

MP10 TOTAL

Empilhadeiras

2

0,027 kg/h

0,018 kg/h

0,054 kg/h

0,036 kg/h

Recuperadoras

1

0,027 kg/h

0,018 kg/h

0,027 kg/h

0,018 kg/h

Casas de Transf.

5

0,018 kg/h

0,011 kg/h

0,162 kg/h

0,099 kg/h

Virador de Vagões

1

0,018 kg/h

0,011 kg/h

0,018 kg/h

0,011 kg/h

Enchedores

1

0,027 kg/h

0,018 kg/h

0,054 kg/h

0,036 kg/h

2.4.3

Razão de emissão por Arraste Eólico

Para o cálculo das emissões das Pilhas de Minério e Correias Convencionais por erosão,
utilizaram-se as Equação 5 e Equação 6. As estimativas de emissões para as Pilhas de Minério
e Correias Convencionais por erosão eólica, considerando as eficiências de controle de emissão
apresentadas na Tabela 161 estão apresentadas na Tabela 163.
Tabela 163 - Emissão das Pilhas de Minério por Erosão Eólica
EMISSOR

QTD. MP/PILHA MP10/PILHA

MP TOTAL

MP10 TOTAL

1,41 g/s.m2

0,98 g/s.m2

11,28 g/s.m2

7,84 g/s.m2

Correias Convencionais 3,2 km 0,02 g/s.m2

0,02 g/s.m2

0,5 g/s.m2

0,5 g/s.m2

0 g/s.m2

0 g/s.m2

0 g/s.m2

Pilha de Minério

Correias tubulares

8

5,1km

0 g/s.m2
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2.5

RECEPTORES DISCRETOS

Para análise dos impactos provenientes das emissões atmosféricas no entorno do
empreendimento, seis pontos foram selecionados ao redor da área do projeto para a verificação
dos valores de concentração de material particulado estimados computacionalmente após a
instalação da TUP NELOG, conforme apresentado na Tabela 164. Estes valores são definidos
na simulação como receptores discretos e estão apresentados na Figura 383, ao final do
Capítulo.
Tabela 164 - Localização dos receptores discretos
IDENTIFICAÇÃO

COORDENADA X

COORDENADA Y

Ponto 1

523646

9604275

Ponto 2

523187

9604533

Ponto 3

522338

9604563

Ponto 4

521895

9605088

Ponto 5

520850

9605467

Ponto 6

521680

9606474

Observando o mapa da região, julgou-se relevante avaliar a concentração em pontos no entorno
da instalação do TUP como o Parque Ecológico e comunidades (Figura 383). Para avaliação da
dispersão da pluma sobre estes pontos de interesse, foi inicialmente estimado um domínio de
cálculo que abrangesse todos estes receptores, posteriormente discretizado na forma da malha
descrita no Item 2.6.
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Figura 383 - Pontos de Interesse próximos ao TUP
Fonte: EMAB, 2021.

2.6

DEFINIÇÃO DA MALHA

O domínio da simulação é a região selecionada para estudo. Sendo este contínuo, é necessária
sua transformação em valores pontuais, identificáveis e contáveis para o cálculo. A malha é,
portanto, a representação discreta do domínio, que possibilita o cálculo e a criação de curvas de
nível de concentração estimando-se, em cada nó da malha, os valores de concentração. A região
discretizada deve conter todos os elementos da simulação, emissores, obstáculos e relevo assim
como englobar toda a pluma.
Os valores calculados dependem diretamente da malha e para minimizar os efeitos da
discretização um estudo de independência da malha deve ser realizado.
2.6.1

Estudo de independência da malha

A independência total da malha, de fato, não existe, porém, quantificar os valores de tamanho
e refino são importantes para que se certifique que a malha utilizada é a de menor influência
possível considerando a precisão desejada e a conveniência do estudo.
Os parâmetros que definem a malha no software Breeze-Aermod 7.2 são os vértices a Sudoeste
e Nordeste, o número de retículos e o comprimento de cada retículo. Cada retículo possui quatro
nós e dessa forma, o aumento na quantidade de retículos provoca também um aumento na
22
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quantidade de cálculos e o tempo computacional necessário para atingir o resultado da
simulação. No entanto, a partir de um certo grau de refinamento a precisão do software, ou
aquela desejada, não é mais afetada pela variação dos parâmetros de malha sendo este ponto
onde tem-se o mínimo de refino para uma malha independente ao modelo numérico adotado.
Para tal objetivo a malha desejada, apresentada na Figura 384, tem os parâmetros apresentados
na Tabela 165.

Figura 384 - Malha utilizada na simulação
Fonte: EMAB, 2021.

Tabela 165 - Estudo de independência da malha
PARÂMETRO

VALOR

OBJETIVO

Extensão

12 km

Abranger toda a pluma calculada.

Número de nós

4320

Quantidade de pontos calculados.

Distância entre nós

100 m

Qualidade da interpolação entre os pontos.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

23

Figura 384 - Malha utilizada na simulação
Fonte: EMAB, 2021.

2.7

RESUMO DA MODELAGEM

O modelo analisado foi composto de:
1. Mapa de Relevo: informações SRTM (EMBRAPA) referentes à região do TUP;
2. Dados de Vento: aeroporto Pinto Martins, ano de 2020;
3. Receptores discreto em Malha: um estudo de malha definiu a área a ser estudada e a
quantidade de pontos de concentração a serem calculados, conforme apresentado na
Tabela 2.4;
4. Receptores discretos Pontuais: seis pontos foram selecionados para exposição dos
resultados, além das localidades de Pecém, Matões e Borrachudo e da Estação
Ecológica adjacente, conforme descrito no Item 2.5;
5. Emissões: cada fonte de emissões foi modelada como apresentado na Tabela 166 e
Figura 385.
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Tabela 166 - Resumo da modelagem
FONTE

DESCRIÇÃO

MODELAGEM

Pilhas de Minério

Minério empilhado exposto ao
vento com controle de emissões
feito por umidificação e supressão
por aspersores.

Emissor em pilha aberta,
respeitando as dimensões das
pilhas de minério, inclinação e
fatores de emissão calculados e
considerando a eficiência de
controle de emissões em 90%.

Correias Convencionais

Correias protegidas e com aspersão.
As treliças, a cobertura e a deflexão
da correia promovem um bloqueio
do vento e a razão entre a área
exposta e a área sólida também
servem de mitigação por redução da
velocidade efetiva do vento.

Emissor em área de grande razão
de aspecto, respeitando os
comprimentos, inclinação e
fatores de emissão calculados e
considerando a eficiência de
controle de emissões em 92,5%.

Casas de Transferência

Instalação para transferir minério de
uma correia para outra em
diferentes direções. O minério é
transferido por gravidade. As casas
são protegidas, umidificadas e com
supressão por aspersores.

Emissor retangular com área
respeitando as dimensões,
emissão e nível em relação ao
solo. Atribuída eficiência do
controle de emissão de 95%.

Empilhadeiras

Equipamento transportador que
recebe minério das correias e
organiza as pilhas. O material é
elevado pelo transportador e
despejado por gravidade nas pilhas.
Possuem aspersão.

Emissor em área respeitando o
nível em relação ao solo e fator
de emissão. A parte linear é
modelada como uma correia.
Eficiência de controle de
emissão considerada de 92,5%.

Recuperadoras

Equipamento transportador que
recolhe minério das pilhas e
transfere para as correias de
recuperação. Possuem aspersão.

Emissor em área respeitando o
nível em relação ao solo e fator
de emissão. A parte linear é
modelada como uma correia.
Eficiência de controle de
emissão considerada de 92,5%.

Virador de vagões

Equipamento virador de vagões que
despeja a carga a ser transferida
para pilhas e posteriormente,
navios. Possuem aspersão.

Emissor em área, respeitando o
nível em relação ao solo e fator
de emissão. Eficiência de
controle de emissão considerada
de 95%.

Equipamento terminal da instalação,
responsável pelo carregamento dos
navios.

Emissor em área. Este emissor
encontra-se afastado dos demais
emissores, já em mar. Eficiência
de controle de emissão
considerada de 92,5%.

Carregador de Navios
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Figura 385 Resumo do fluxo do minério
Fonte: EMAB, 2021.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos nas simulações são apresentados a seguir em comparação com os valores
de referência definidos na base legal adotada e apresentada no item 1.3. BASE LEGALO
CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, na resolução número 03 de 1990, define
que para a avaliação da emissão de poluentes típicas do TUP NELOG sejam considerados as
Partículas Totais em Suspensão (PTS) e as Partículas Total Inaláveis (PTI), sendo este último
o material particulado de diâmetro inferior a 10µm. Cada poluente tem seu valor de
concentração estimado de forma independente, sendo apresentados neste texto da mesma
forma.
A Tabela 167 apresenta as concentrações de MP (Material Particulado Total) como PTS
(Partículas Totais em Suspensão) e sua representatividade frente aos limites da legislação. A
máxima concentração de PTS em 24 horas foi de 21,639μg/m3 ainda dentro da poligonal do
TUP NELOG, como se pode observar pela coloração vermelha mais intensa na Figura 386. O
valor máximo representa aproximadamente 9,01% do padrão primário regulamentar de
240μg/m3 e 14,43 % do padrão secundário de 150 µg/m 3.
Com relação à média anual, a concentração máxima encontrada foi de 4,752μg/m3,
representando aproximadamente 5,94% do padrão primário de 80μg/m3 e 7,92 % do padrão
secundário de 60µg/m 3, como apresentado na Figura 387.
Tabela 167 - Resumo das Concentrações de PTS
CONCENTRAÇÃO
PERÍODO DE
REFERÊNCIA

VALOR
ABSOLUTO

FRAÇÃO DO LIMITE
PRIMÁRIO
[REFERÊNCIA]

FRAÇÃO DO LIMITE
SECUNDÁRIO
[REFERÊNCIA]

24h

21,639µg/m 3

9,01% [240µg/m 3]

14,43% [150µg/m 3]

Anual

4,752µg/m 3

5,94% [80µg/m 3]

7,92% [60µg/m 3]

As figuras apresentam a extensão da pluma com concentrações mínimas até 0,5μg/m3 e
0,1μg/m3, valores da ordem de décimos percentuais do limite legal. Na Figura 386 e Figura
387, verifica-se que a maior concentração está à contida da planta, onde encontram-se a maior
parte das emissões.
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As cidades selecionadas não foram atingidas pela pluma representada bem como os limites da
Estação Ecológica. A pouca extensão da pluma também reduz de forma significante a
possibilidade de efeitos sinérgicos. Considerações sobre o Índice de Qualidade do Ar do CIPP
e as emissões do TUP serão feitas na Item 3.1.

Figura 386 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTS - 24 horas
Fonte: EMAB, 2021.

Figura 387 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTS – Anual
Fonte: EMAB, 2021.
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A Tabela 168 apresenta as concentrações de MP10 como PTI (Partículas Totais Inaláveis) e sua
representatividade frente aos limites legais. A máxima concentração de PTI em 24 horas foi de
12,919μg/m3, aproximadamente 8,61% ao padrão único de 150µg/m 3.
Com relação à média anual, a concentração máxima encontrada foi de 2,562μg/m3,
representando aproximadamente 5,12% do padrão único de 50µg/m 3. Para a representação
gráfica de ambos os resultados foram os gerados mapas de isoconcentracão apresentados na
Figura 388 e Figura 389.
Tabela 168 - Resumo das Concentrações de PTI
CONCENTRAÇÃO
PERÍODO DE
REFERÊNCIA

VALOR
ABSOLUTO

FRAÇÃO DO
LIMITE PRIMÁRIO
[REFERÊNCIA]

FRAÇÃO DO LIMITE
SECUNDÁRIO
[REFERÊNCIA]

24h

12,919µg/m 3

8,61% [150µg/m 3]

8,61% [150µg/m 3]

Anual

2,562µg/m 3

5,12% [50µg/m 3]

5,12% [50µg/m 3]

Figura 388 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTI - 24 horas
Fonte: EMAB, 2021.
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Figura 389 - Isocurvas de Concentração em µg/m3 de PTI – Anual
Fonte: EMAB, 2021.

Novamente a extensão de ambas as plumas de concentração inferiores da ordem de décimos
percentuais ao limite legal foi pequena o suficiente para não alcançar as cidades e comunidades
monitoradas. Na Figura 388 e Figura 389, verifica-se que a maior concentração também está
contida da planta, onde encontram-se a maior parte das emissões. Para as concentrações de
Partículas Inaláveis houve uma dispersão mais uniforme da pluma com uma grande área de
concentrações próximas a 0,6 µg/m 3. Uma pluma com concentração uniforme é de se esperar,
tendo em vista que a maioria das partículas têm dimensões e pesos mais próximos. A Tabela
169 e Tabela 170 mostram as concentrações encontradas para os receptores discretos
selecionados:
Tabela 169 - Concentração de PTI Sobre Receptores Discretos
CONCENTRAÇÃO PTI [µG/M3]
IDENTIFICAÇÃO
24H

FRAÇÃO DO
LIMITE ÚNICO
[150µG/M3]

ANUAL

FRAÇÃO DO
LIMITE ÚNICO
[50µG/M3]

Ponto 1

0,000070

0,0000%

0,000001

0,0000%

Ponto 2

0,000200

0,0001%

0,000003

0,0000

Ponto 3

0,001399

0,0009%

0,000022

0,0000%
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CONCENTRAÇÃO PTI [µG/M3]
IDENTIFICAÇÃO
24H

FRAÇÃO DO
LIMITE ÚNICO
[150µG/M3]

ANUAL

FRAÇÃO DO
LIMITE ÚNICO
[50µG/M3]

Ponto 4

0,003396

0,0023%

0,000397

0,0008%

Ponto 5

0,000804

0,0005%

0,000091

0,0000%

Ponto 6

0,000918

0,0006%

0,000037

0,0000%

Matões

0,000239

0,0001%

0,000015

0,0000%

Pecém

0,000122

0,0000%

0,000007

0,0000%

Estação Ecológica

0,000437

0,0003%

0,000039

0,0000%

Tabela 170 - Concentração de PTS Sobre Receptores Discretos
CONCENTRAÇÃO PTS [µG/M3]
FRAÇÃO DO LIMITE

FRAÇÃO DO LIMITE

IDENTIFICAÇÃO
24H

PRIMÁRI
ANUAL
O
SECUNDÁRIO
PRIMÁRIO SECUNDÁRIO
[240µG/M 3
]

[150µG/M 3]

[80µG/M 3]

[60µG/M 3]

Ponto 1

0,000095

0,0000%

0,0000%

0,000001

0,0000%

0,0000%

Ponto 2

0,000286

0,0001%

0,0002%

0,000004

0,0000%

0,0000%

Ponto 3

0,002008

0,0008%

0,0013%

0,000031

0,0000%

0,0000%

Ponto 4

0,004883

0,0020%

0,0032%

0,000569

0,0007%

0,0009%

Ponto 5

0,001156

0,0005%

0,0008%

0,000130

0,0001%

0,0002%

Ponto 6

0,001318

0,0005%

0,0009%

0,000053

0,0000%

0,0000%

Matões

0,000290

0,0001%

0,0002%

0,000018

0,0000%

0,0000%

Pecém

0,000158

0,0006%

0,0001%

0,000007

0,0000%

0,0000%

Estação Ecológica

0,000588

0,0002%

0,0004%

0,000052

0,0000%

0,0000%

Podem-se observar as concentrações e o percentual destas em relação ao padrão CONAMA.
Mesmo considerando possíveis variações de clima e direção do vento, pode-se afirmar que não
haverá comprometimento da qualidade do ar sobre estes receptores. A concentração devida à
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emissão dos enchedores de navios obteve concentrações inferiores à precisão de 10-4 µg/m 3
utilizada, não aparecendo nos gráficos de isoconcentração.
3.1

EFEITO SINÉRGICO

O Índice de Qualidade do Ar (IQC) da região do Pecém registrados na Estação CIPP, mantida
pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), avaliado entre março de 2016 e março
de 2017, no tocante à presença de PTS e PTI, mostra uma média 29,50µg/m3 para PTI e
39µg/m 3 para PTS2. A Tabela 171 apresenta a média do período, comparada ao limite anual, e
os valores mínimos e máximos das médias diárias, comparada ao limite de 24h.
Tabela 171 - Concentração de PTI e PTS medidos na Estação CIPP - SEMACE
PTS

VALOR
ABSOLUTO

FRAÇÃO DO
LIMITE PRIMÁRIO
[REFERÊNCIA]

FRAÇÃO DO LIMITE
SECUNDÁRIO
[REFERÊNCIA]

24h Máximo

113µg/m 3

47,1% [240µg/m 3]

75,3% [150µg/m 3]

24h Mínimo

17µg/m 3

7,1% [240µg/m 3]

11,3% [150µg/m 3]

Anual

39µg/m 3

48,75% [80µg/m 3]

65% [60µg/m 3]

PTI

Valor Absoluto

Fração do Limite Único [Referência]

24h Máximo

99µg/m 3

66% [150µg/m 3]

24h Mínimo

9µg/m 3

6% [150µg/m 3]

Anual

29µg/m 3

59% [50µg/m 3]

Considerando a contribuição do TUP apresentados na Tabela 167 e Tabela 168, os limites
determinados pelo CONAMA na resolução 03/90 continuam sendo atendidos. A Tabela 172
apresenta os valores combinados. Observa-se o valor mais crítico na concentração sinérgica da
máxima diária de PTS com aproximadamente 89,75% do limite atingido. É de se ressaltar que
a diferença entre os regimes de trabalho do TUP e das demais fontes pode fazer com que este
valor varie entre o máximo e mínimo.

2

Extraído de: http://www.troposfera.es/br/referencias-2/siam-estado-de-ceara/consulta-de-

dados.html em 17-03-2017.
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Tabela 172 - Combinação das concentrações medidas pela SEMACE e simuladas para a
operação da TUP (Efeito Sinérgico).
PTI

PTS

PADRÃO
24h Primário
24h Secundário
Anual Primário
Anual Secundário

MÁXIMO

MÍNIMO

74,61%

14,61%
63,12%

MÁXIMO

MÍNIMO

56,09%

16,10%

89,75%

25,76%
54,69%
79,92%
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ONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste relatório a modelagem numérica da dispersão de poluentes foi realizada utilizando o
software Breeze-Aermod 7.2 e dados do Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, Ceará, para a
erosão das pilhas de minério previstas no memorial descritivo da TUP NELOG.
A simulação foi feita considerando dados SRTM de 90,0 m para a montagem dos mapas de
relevo e projeção UTM, datum WGS84, obtidos no site da EMBRAPA.
Os emissores foram definidos como 8 pilhas abertas de minério de ferro, com ângulo de
inclinação de 37°. Além das pilhas, foram consideradas fontes representativas o Virador de
Vagões, as Correias Convencionais, Casas de Transferência, Empilhadeiras, Recuperadoras e
Enchedores de Navio. As correias tubulares foram desconsideradas por representarem emissões
nulas ou matematicamente não representativas em relação as demais fontes.
Os receptores foram definidos como 6 pontos discretos no entorno da planta, a cidade de Pecém,
a comunidade de Matões e a Estação Ecológica vizinha ao sítio estudado. Além destes pontos
discretos, uma malha parametrizada de 576 km 2 foi utilizada.
O resultado da simulação mostrou as concentrações estimadas de material particulado inferiores
à limítrofe de acordo com CONAMA 03/90, conforme a Tabela 173.
Tabela 173 - Resultados de Simulação
CONCENTRAÇÃO
COMPONENTE
24 H [VALOR REFERÊNCIA]

4.1

ANUAL [VALOR REFERÊNCIA]

PTS

21,64µg/m 3

9,02%
[240µg/m 3]

14,42%
[150µg/m 3]

4,752µg/m3

7,92%
[80µg/m 3]

5,94%
[60µg/m 3]

PTI

12,92
µg/m 3

8,61%
[150µg/m 3]

8,61%
[150µg/m 3]

2,562µg/m 3

5,12%
[50µg/m 3]

5,12%
[50µg/m 3]

MEDIDAS MITIGADORAS

Além da questão ambiental, a erosão das pilhas de minério acarreta prejuízos à indústria, tendo
em vista que partículas emitidas significam perda de material. A manutenção da umidade das
pilhas e a movimentação sistemática do material reduz tal efeito indesejado. A taxa de
umidificação ganha atenção especial em algumas épocas do ano, tendo em vista que a quadra
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chuvosa da região colabora com a redução das emissões enquanto o período de estiagem
potencializa a perda.
Evidencia-se que além da manutenção da umidade do material entre 9% e 11% durante todo o
processo, a utilização de aspersores para supressão do pó deve ser dimensionada de acordo com
as condições do tempo, sendo uma boa referência de quantidade a ser pulverizada apresentada
em Cowherd, Muleski e Kinsey (1988).
As pequenas dimensões da pluma e fração do limite da legislação ocupada pelas emissões da
TUP minimizam efeitos sinérgicos.
Por fim deve salientar que a excelente estabilidade atmosférica da região nordeste do Brasil
associada ao relevo plano favorecem a dispersão de poluentes. Os eventos climáticos desta
região são repetitivos com pouca variação das médias de ventos e umidades, fato este que
aumenta a acurácia das análises numéricas realizada haja vista que tem como hipóteses o
comportamento determinado dos ventos. Também se excluem eventos catastróficos, que até o
presente estudo não foram observados, tais como tempestades e tufões. Logo medidas
mitigadoras de grandes proporções devido ao clima não são necessárias devendo-se voltar a
atenção a qualidade dos processos produtivos internos como medida mais eficaz a danos
ambientais.
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TOMO V - ANEXOS

ANEXOS - Estudo de Impacto Ambiental
do Terminal Portuário da NELOG no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP), Estado do Ceará.
Empreendedor:

Contratante:

Intervenientes:

Contratada:

CONTROLE DE PRODUÇÃO
Contrato:

S14800360

Objeto:

Prestação, pela Contratada à Contratante, dos Serviços
de Adequação e Complemento do Estudo/Relatório de
Impacto Ambiental do Terminal Portuário de Uso
Privado da NELOG (TUP NELOG) no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) no Estado do
Ceará, os quais serão executados em estrita
conformidade com as disposições da presente
Encomenda, seus Anexos e das Condições Gerais.

Produto:
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Etapa:
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Versão:
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1. FICHA TÉCNICA
A. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
O empreendimento objeto do presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA pode ser
identificado como o Terminal Portuário de Uso Privado da Nordeste Logística, TUP NELOG),
sendo essa uma versão compactada do nome oficial do empreendimento identificado no Termo
de Referência nº 40/2016 e revalidado pelo Termo de Referência nº 107/2021 emitido pela
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE.
O Empreendedor do TUP NELOG é a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial
e Portuário do Pecém – CIPP, sociedade de economia mista, organizada sob a forma de
Sociedade Anônima de capital fechado, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico
do Ceará – SEDET, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.256.678/0001-00, estabelecido a
Esplanada do Pecém, s/n, CEP. 62.674-906, no município de São Gonçalo do Amarante, Estado
do Ceará. Tem como representante legal o Diretor Presidente Sr. Danilo Serpa.
A CIPP tem como missão Administrar e desenvolver o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, contribuindo para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado do Ceará e a
geração de valor para os acionistas. A CIPP/S.A. foi criada pela Lei Estadual n°. 12.536, de 22
de dezembro de 1995, com as alterações da Lei Estadual n°. 16.372, de 11 de outubro de 2017
e da Lei Estadual nº 16.669, de 19 de outubro de 2018, é regida pela Lei Federal n°.
13.303/2016, por seu Estatuto Social, por Regimento Interno e demais normas aplicáveis.
Os dados pertinentes ao empreendedor do projeto são discriminados a seguir:
Tabela 1 - Cadastro da Equipe – CIPP/S.A.
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Danilo Gurgel Serpa

CPF:

478.689.703-59

RG

91002215547 SSP/CE

FUNÇÃO

Diretor Presidente e Responsável Legal

NOME COMPLETO:

Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira

CPF:

279.630.041-20

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheira Civil

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-CE Nº 60106727-4

N° CADASTRO TÉCNICO:

6486966

FUNÇÃO

Gerência de Meio Ambiente e Segurança do
Trabalho - CIPP

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

4

Tabela 2 - Cadastro da Equipe CSN, NELOG, TLSA
CADASTRO EQUIPE TÉCNICA
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Andreas Kiekebusch

CPF:

106.651.148-93

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Biólogo

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CRBio 39569/02

N° CADASTRO TÉCNICO:

687768

NOME COMPLETO:

José Roberto Correia Serra

CPF:

279.630.041-20

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheiro Mecânico

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-DF 5576/D

N° CADASTRO TÉCNICO:

-

NOME COMPLETO:

Helen de Camargos Costa

CPF:

002.804.561-07

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheira Ambiental

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

100144499-0 CE

N° CADASTRO TÉCNICO:

6242930

NOME COMPLETO:

André Luiz Marcelo

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

316.720.158-47

CPF:

Engenheiro Mecânico

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

CREA-SP 5062411719

N° CADASTRO TÉCNICO:

-

NOME COMPLETO:

David Marinho da Silva

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Tecnólogo em Gestão Ambiental

CPF:

041.534.753-00

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

-

N° CADASTRO TÉCNICO:

6216777

NOME COMPLETO:

Ronald dos Santos

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Engenheiro Florestal

CPF:

802.097.004-59

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

180463451-4 CE

N° CADASTRO TÉCNICO:

2676789

NOME COMPLETO:

Maria Lucia Carneiro Barreto Campello

FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

Bióloga

CPF:

438.519.674-53

N° REGISTRO CONS. DE CLASSE:

19.298/05-D
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA
RELAÇÃO DE DADOS
N° CADASTRO TÉCNICO:

594280

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA RESPONSÁVEL PELA
ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ESTUDO
B. NOME: EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNPJ: 01.829.865/0001-28
Endereço: CLN, Bloco B, Sala 101/105 - Brasília/DF.
CEP: 70.743-520
Telefone: (61) 3547 6601
Site: http://emabconsultoria.com.br/
CTF - IBAMA: 307808
Representante Legal
Nome: Edison Mileski
CPF: 163.881.270-53
CREA nº: 1435/D-GO
Endereço: CLN, Bloco B, Sala 101/105
Fone: (61) 3547 6601
E-mail: emileski@hotmai.com; administrativo@emabconsultoria.net.br

3. REPRESENTANTE LEGAL
C. EDISON MILESKI
•
•
•
•
•

CPF: 163.881.270-53
CREA nº: 1435/D-GO
Endereço: CLN 107, Bloco B, Sala 101
Fone: (61) 3547 6601
E-mail: emileski@hotmail.com; administrativo@emabconsultoria.net.br

Tabela 3 - Cadastro da Equipe responsável pela adequação e complemento do EIA-RIMA
CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Edison Mileski

CPF:

163.881.270-53

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Engenheiro Florestal

Coordenação Geral

1435/D-GO
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
N° CADASTRO
TÉCNICO:

307808

NOME COMPLETO:

Adriano Taschetto Antolini

CPF:

999.446.180-04

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Engenheiro Florestal

Coordenação Técnica

181609/D-RS
6558069

NOME COMPLETO:

Clayton Aparecido Alves

CPF:

012.308.876-36

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Engenheiro Ambiental e
Administrador

NOME COMPLETO:

Adilson Nogueira Brito

CPF:

295.520.285-15

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:

Administrador

NOME COMPLETO:

Sergio Bruno dos Reis de
Almeida

CPF:

907.264.481-68

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Historiador/Arqueólogo

NOME COMPLETO:

Mateus de Souza Ferreira

CPF:

145.603.357-37

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geógrafo (Pesquisador)

NOME COMPLETO:

Barbara Costa Diniz Barros

CPF:

100.886.276-24

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

Engenheira Florestal
(Pesquisadora)

Análise de Geoprocessamento

30013/D-DF

Coordenação de Campo e
Apoio

N/A
1500698

Levantamento Arqueológico

N/A
7389264

N/A
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
N° CADASTRO
TÉCNICO:

7389305

NOME COMPLETO:

Indira Chaves Batista

CPF:

011.462.045-82

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Hsitoriadora (Pesquisadora)

NOME COMPLETO:

Gustavo Xavier Vilarinho

CPF:

704.010.531-48

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo (Pesquisador)

NOME COMPLETO:

Franks Fonseca

CPF:

017.099.381-70

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:
NOME COMPLETO:

Engenheiro Civil

Gabriela Soares Garavelli

CPF:

051.765.001-08

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Arquiteta e Urbanista

N/A
5943600

1019376872AP-GO
N/A

Projeto de Drenagem

204751/D-TO
N/A

00A1620126

7864928

NOME COMPLETO:

Edson Benício de Carvalho
Júnio

CPF:

847.664.331-49

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Físico

Estudo de Acústica Ambiental
(Mapa de Ruído)

N/A
5567462
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
NOME COMPLETO:

Marcus Vinícius Chagas da
Silva

CPF:

642.534.493-67

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geógrafo
060302355-5

NOME COMPLETO:

Caio Cesar Alves Jucá

CPF:

015.536.143-05

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo
55570-CE

NOME COMPLETO:

Paulo Victor Moreira de Pinho
Melo

CPF:

016.254.633-59

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Geólogo
42605-CE

NOME COMPLETO:

Francisco Eliandro do
Nascimento

CPF:

029.620.883-33

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Motorista

NOME COMPLETO:

Ezequiel Ferreira da Silva

CPF:

061.268.523-38

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Sondador

NOME COMPLETO:

Raimundo Ferreira Lima

Diagnóstico do Meio Físico

N/A

Ensaio de Eletrorresistividades
(três pontos)

N/A

N/A

N/A

Projeto de Songaens a
Percussão

N/A

N/A
N/A
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
CPF:

776.114.623-34

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Auxiliar de Sondagem

NOME COMPLETO:

Francisco Alyson Oliveira Jota

CPF:

078.577.533-19

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Auxiliar de Sondagem

N/A
N/A

N/A
N/A

NOME COMPLETO:

Francisco Olimpio Moura
Carneiro

CPF:

932.771.053-34

FORMAÇÃO
Engenheiro Mecânico e Segurança
PROFISSIONAL:
do Trabalho
N° REGISTRO CONS. DE
CREA CE 45593
CLASSE:
N° CADASTRO TÉCNICO
02007101-CCTE
ESTADUAL:
Danilo César Rodrigues
NOME COMPLETO:
Azevedo
CPF:

669.992.943-72

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Engenheiro Mecânico e de
Segurança do Trabalho

NOME COMPLETO:

Raphael Santos de Lima

CPF:

046.315.821-03

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:
N° CADASTRO
TÉCNICO:

Estagiário - Graduando de
Geologia

NOME COMPLETO:

Amanda Fátima Chagas Lima

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL:

Administradora

Projeto de Dispersão de Poeira

CREA CE 49259
5131394

N/A

Equipe de Apoio

N/A
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CADASTRO EQUIPE TÉCNICA/APOIO
RELAÇÃO DE DADOS
N° REGISTRO CONS. DE
CLASSE:

CRA DF nº 028330
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Tabela 4 - Equipe Técnica Responsável pela Coordenação das adequações e atualizações do EIA/RIMA
FORMAÇÃO

REGISTRO

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

Engenheiro Florestal

1435-D/GO

Coordenação Geral

Adriano Taschetto
Engenheiro Florestal
Antolini

181609/D-RS

Coordenação Técnica

Clayton Aparecido Engenheiro
Alves
Ambiental

30013/D-DF

Geoprocessamento

41090-D

Responsável pela Atualização do Meio
Físico (Geologia, Geomorfologia,
Pedologia, Rec. Hídricos Superficiais)

NOME

Edson Mileski

Marcus
Vinicius
Geógrafo
Chagas da Silva

FUNÇÃO EXERCIDA

Engenheiro Mecânico
Francisco Olímpio
e de Segurança do 45593-D
Moura Carneiro
Trabalho

Estudo de Dispersão Atmosférica

Paulo Victor Melo

Geólogo

0611389851

Sondagens SPT

Caio Cesar Alves
Geólogo
Jucá

55570/D-CE

Sondagens Eletrorresistividade

Franks Fonseca

Engenheiro Civil

204751/D-TO

Estudo de Concepção de Drenagem

Gabriele Soares

Arquiteta e Urbanista

00A1620126

Estudo de Acústica Ambiental

ASSINATURA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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Tabela 5 - Dados da Empresa e da Equipe responsável pela primeira versão do Estudo
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO

ENGESOFT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
73.879.934/0001-19
Av. Washington Soares, 855, 11º Andar – Edson Queiroz, na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará

REPRESENTANTE LEGAL

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br

PESSOA DE CONTATO

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PELO EIA/RIMA

João Fernandes Vieira Neto
Telefone: 3133-4900
Email: joao@engesoft.eng.br

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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Tabela 6 - Equipe Técnica Responsável pela Coordenação e Elaboração da primeira versão do EIA/RIMA
NOME

FORMAÇÃO

REGISTRO

PROFISSIONAL PROFISSIONAL

FUNÇÃO EXERCIDA

João Fernandes
Vieira Neto

Engo Civil

CREA 7736-D/CE

Responsável Técnico e Coordenação
Geral do EIA

Adonai de Souza
Porto

Engo Civil

CREA 5297-D/CE

Responsável Técnico e Coordenação
Geral do EIA

Naimar Gonçalves
Barroso Severiano

Economista/ MSc
Economia Rural

CORECON 1996/8ª
R-CE

Coordenação do Meio
Socioeconômico

Marcelo
Cavalcante de
Freitas

Geólogo

CREA 56.029/CE

Coordenação do Meio Físico
(Geologia, Geomorfologia, Geofísica,
Pedologia, Hidrogeologia e Qualidade
da Água)

Luís Henrique
Quezado Nunes

Engo Químico

CREA 47.912/CE

Coordenação do Meio Físico
(Qualidade do Ar/ Climatologia)

Luís Gonzaga Sales
Júnior

Biólogo

CRBio 5554/05DCE

Coordenação do Meio Biótico (Flora e
Fauna)

CREA 45.593/CE

Estudo de Dispersão Atmosférica

Francisco Olímpio
Carneiro

ASSINATURA

Engo Mecânico /
Engo de Segurança
do Trabalho
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APRESENTAÇÃO
O presente documento se constitui na apresentação dos anexos que compõem os Tomos I, II,
III e IV do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto no Meio
Ambiente – RIMA do Projeto do Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP
NELOG), situado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, São Gonçalo do
Amarante, estado do Ceará. O referido empreendimento será implantado na área do Complexo
Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, abrangendo terras dos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará.
Os relatórios referentes à elaboração do EIA/RIMA foram subdivididos da seguinte forma:
➢ Volume I – Estudo de Impacto Ambiental – EIA
•

Tomo I – Caracterização do Empreendimento e Áreas de Influência;

•

Tomo II – Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meios Físico e Biótico),
Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência (Meio Socioeconômico);

•

Tomo III – Avaliação e Mitigação de Impactos Ambientais;

•

Tomo IV – Estudo de Dispersão Atmosférica;

•

Tomo V – Anexos;

➢ Volume II – Plantas do Projeto
➢ Volume III: Relatório de Impacto no Meio Ambiente – RIMA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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ANEXO I – MAPEAMENTO TEMÁTICO

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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Sondagens/Eletroresisti...
(3)
Sondagens/Sondagens
SPT (9)
Sondagens/Sondagens
SPT 2021 - EMAB (10)
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SP - 05
CAUCAIA

MAPA 14 - SONDAGENS
NA ÁREA DO TUP - NELOG

SPT 06 - EMAB
SP - 08

SEV 02

Projeto:
SPT 04 - EMAB

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará
SPT 05 - EMAB

SEV 03 SPT 10 - EMAB

CE
-1 6

8

SPT 01 - EMAB

520000

522000

524000

9604000

9604000

SPT 03 - EMAB
SPT 02 - EMAB

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:17,500

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF

520000

528000

Convenção Cartográfica

I

Dominios Hidrogeológicos

Lagoas Interdunares

Depósitos eólicos

ADA Empreendimento

Depósitos litorâneos

Malha ferroviária TLSA

Depósitos tipo Barreiras

Massa d'água

Metassedimentos-Meta...

Cursos d'Água
Rodovias

9608000

9608000
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Área de Influência Direta AID
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MAPA 12 - DOMÍNIOS HIDROGELÓGICOS
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

9600000
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-0

CE
-0 9

0

85

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE-348

9600000

CAUCAIA

Data:
Maio de 2021

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

512000

520000

528000

536000

Convenção Cartográfica

I

Terras Indígenas

Lagoas Interdunares

Taba dos Anacé
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Tapeba

Porto Pécem
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Malha ferroviária TLSA

Terras Indígenas (Estudo)
Anacé (Estudo)
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Rodovias
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Área de Influência Direta AID
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MAPA 13 - TERRAS INDÍGENAS VIZINHAS
NAS PROXIMIDADES DA ÁREA DO TUP - NELOG

Rua Coronel Corrêia

520000

528000

Folha nº

Escala: 1:100,000

01 de 01

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Tapeba

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

22
Contratada

Tapeba

512000

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Maio de 2021

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Taba dos Anacé

BR
-2

Projeto:

Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
536000

520000

528000

Convenção Cartográfica

I

Hidrogeologia

Lagoas Interdunares

(5) Fr - Unidade Fraturada
(Fr) de Produtividade
Geralmente muito baixa
porém localmente baixa

ADA Empreendimento
Malha ferroviária TLSA

(5) Gr - Unidade Granular
(Gr) de Produtividade
Geralmente muito baixa
porém localmente baixa

Massa d'água
Cursos d'Água
Rodovias

9608000
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Área de Influência Direta AID
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MAPA 11 - HIDROGELOGIA
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

9600000
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0

85

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE-348

9600000

CAUCAIA

Data:
Maio de 2021

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

520000

528000

Convenção Cartográfica

I

Relevos

Lagoas Interdunares
ADA Empreendimento

Depresssão Sertaneja e
de Paranaguá

Malha ferroviária TLSA

Tabuleiros Costeiros
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Cursos d'Água
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9608000

9608000

Limite Municipal
Área de Influência Direta AID
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MAPA 10 - RELEVO
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

9600000
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0

85

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE-348

9600000

CAUCAIA

Data:
Maio de 2021

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

520000

528000

Convenção Cartográfica

I

Lagoas Interdunares

Vegetacao

ADA Empreendimento

TIPO, CLASSE
Savana Estépica, Região
Fitoecológica

Malha ferroviária TLSA

Vegetação com Influência
Marinha, Formação
Pioneira

Massa d'água
Cursos d'Água

Área de Influência Direta AID
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MAPA 09 - VEGETAÇÃO
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

9600000
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Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE-348

9600000

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Abril de 2021

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

520000

Convenção Cartográfica

I

Lagoas Interdunares

Geomorfologia
Dunas Móveis

Lagoas Interdunares

Dunas Fixas

9608000

9608000

ADA Empreendimento
Malha ferroviária TLSA

Superfície de Deflação
Ativa
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Superfície de Deflação
Estabilizada
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CE-348

MAPA 08 - GEOAMBIENTES
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

CAUCAIA

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:20,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE
-1 6

8

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

520000

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF

520000

Convenção Cartográfica

I

Lagoas Interdunares

Geomorfologia
Dunas Móveis

ADA Empreendimento

Dunas Fixas

9608000

9608000

Malha ferroviária TLSA
Lagoas Interdunares

Superfície de Deflação
Ativa

Rodovias

Superfície de Deflação
Estabilizada

Limite Municipal
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MAPA 07 - GEOMORFOLOGIA
NA ÁREA DO TUP - NELOG
CAUCAIA

Projeto:

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:20,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE
-3

CE
-1 6

8

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

48
520000

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF

520000

528000

I

ADA Empreendimento

Rodovias

Malha ferroviária TLSA

Limite Municipal
Área de Influência Direta AID

Litologia

ENb - Arenitos argilosos de cores amarela, vermelha e verde,
matriz argilo-caulínica, com cimento argiloso, ferruginoso e as
vezes silicoso, de granulação fina e média, com leitos
conglomeráticos na base.

Q2a - Depósitos Aluvionares: sedimentos inconsolidados
constituídos por seixos, areias finas e grossas, com níveis de
cascalhos e argilas.

9608000

9608000

PP2cnp - Unidade Paragnaisse Migmatitico: paragnaisses e xistos,
localmente migmatizados, comumente com granada e silimanita no
mesossoma, além de níveis ricos com grafita e manganês
(gonditos). Há ainda quartzitos (q), anfibolitos, metacarbonatos,
rochas etc

Q2el - Depósitos Eólicos Litorâneos: areias quartzosas de
granulação fina e média, bem selecionadas e com grãos
arredondados.
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MAPA 06 - CLASSES PEDOLÓGICAS
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará
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-0 9

0

CE-348

9600000

CAUCAIA

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

520000

528000

Convenção Cartográfica

I

Solos

Lagoas Interdunares

AMd, AREIAS
QUAERTZOSAS
DISTROFICAS (DUNAS)

ADA Empreendimento
Malha ferroviária TLSA

Ai, ACUDE

.
!

Unidades de Apoio FTL
PL2, PLANOSOLS
Cursos d'Água
PV5, PODZOLICO
VERMELHO AMARELO

Área de Influência Direta AID
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MAPA 05 - PEDOLOGIA
NA ÁREA DO TUP - NELOG
Projeto:

9600000
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Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante

CE-348

9600000

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Maio de 2021

Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

Contratada
Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
520000

528000

520000

528000

Convenção Cartográfica

9608000

9608000

I

ZONEAMENTO

Lagoas Interdunares

Área com Predominância
no Lazer e Turismo

ADA Empreendimento

Área de Preservação
Ambiental

Malha ferroviária TLSA

Área Portuária do CIPP

Porto Pécem
Massa d'água
Cursos d'Água
Rodovias
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MAPA 04 - ZONEAMENTO
NA ÁREA DO TUP - NELOG

9600000

CAUCAIA

0

Projeto:

85

EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
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MAPA 03 - ÁREA DE INFLUÊNCIA
INDIRETA DO TUP - NELOG
Projeto:
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APA Lagamar Cauípe

CE-348
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CAUCAIA

0

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D
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Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
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MAPA 02 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
NO ENTORNO DO TUP - NELOG
Projeto:
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EIA/Rima para oTerminal de uso Privado
(TUP-NELOG), Estado do Ceará

APA Lagamar Cauípe

CE-348
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CAUCAIA

0

Data:
Maio de 2021

Folha nº

Escala: 1:50,000

01 de 01

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

9597500

Contratada

515000

517500

520000

522500

525000

527500

Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF
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MAPA 01 - LOCALIZAÇÃO TUP - NELOG
Projeto:

Data:
EIA/Rima para oTerminal de uso Privado Maio de 2021
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Escala: 1:50,000

Fonte dos temas:
Rodovia: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT
Áreas importância biológica e de ações prioritárias, conforme definido na
portaria Nº 9 de 2007 do MMA: Ministério do Meio Ambiente - MMA
Hidrografia, Espelho d'água, Curso d'água: Agência Nacional das Águas - ANA
Imagens: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS
Base de dados EMAB Empresa de Meio Ambiente do Brasil, 2021;
UCs:Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Infraestrutura - IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará
Embrapa Solos - RADAM Brasil

Folha nº
01 de 01

Responsáveis Técnicos:

Edison Mileski
Eng. Florestal
CREA Nº: 1435-D/GO

Contratante
Adriano Taschetto Antolini
Eng. Florestal
CREA Nº: 181609-D

9597500
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Clayton Aparecido Alves
Eng. Ambiental
CREA Nº: 30013/D-DF

ANEXO II – ANÁLISES DE QUALIDADE DA ÁGUA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

BIO ANÁLISE PASCOAL
PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 980 - ALDEOTA / FORTALEZA – CE
FONE: (85) 3264 -4748 / (85) 3244-7846 / 9982-8271
CEP: 60115-280 CNPJ: 00.940.139/0001-15

e-mail – biopascoal@yahoo.com.br - www.bioanalisepascoal.com.br

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E ORGANOLÉPTICA DA ÁGUA
NUMERO DA AMOSTRA
1
6
0
4
0
3
9
5
NOME DO SOLICITANTE:GAIA
ENDEREÇO:Praia do Pecém – próximo ao Porto do Pecém
CIDADE:Caucaia-CE
LOCAL DA COLETA: AS1-E-CSN
MANANCIAL: água superficial – córrego
NATUREZA:in natura
DATA DA COLETA: 25/04/2016
HORA:11:10
CHEGADA AO LAB: 26/04/2016 11:00
VOLUME: 1500 ml
RESP. PELA COLETA: o cliente
USO A QUE SE DESTINA: pesquisa
OBS : RESULTADO DA ANÁLISE
TEMP ºC
*COR:[*1]
AMBIENTE.:100,0
AMOSTRA : PARÂMETROS
ANALISADOS
ALC. EM BICARBONATOS
ALC. CARBONATOS
ALC. HIDRÓXIDOS
ALCALINIDADE TOTAL
CÁLCIO
CLORETOS
COND. ELÉTRICA
CO2 LIVRE
DUREZA DE CÁLCIO
DUREZA DE MAGNÉSIO
DUREZA TOTAL
*FERRO TOTAL
FLUORETOS
MAGNÉSIO
NITRATOS
NITRITOS
OXIGÊNIO DISSOLVIDO
pH
POTÁSSIO
RESIDUAL DE CLORO
SÓDIO
SÓLIDOS DISSOLVIDOS
SALINIDADE
*TURBIDEZ

SABOR: [*2]

*ODOR: [*2]

ASPECTO:

NO

DE TERRA

-

VALORES
DETERMINADOS
137,50
0,0
0,0
137,50
20,44
27,37
0,263
27,0
51,02
16,78
67,80
0,70
<0,01
4,08
<0,01
<0,01
5,72
7,0
1,0
Ausência
28,0
202,40
0,01
23,0

[*1] UH – Unidade da escala de Hazen (Platina Cobalto) VMP : 15,0 UH.
[*3] VMP – Valor Máximo Permissível pela Legislação

VALORES DE REF. Portaria 2914 MS
VMP [* 3]
UNIDADE
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg Ca 2+/L
250
mg Cl -/L
mS/cm
mg CO2/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
500
mg CaCO3/L
0,3
mg Fe2+/L
1,5
mg F-/L
mg Mg2+/L
10,0
mg N/L
1,0
mg NO2/L
mgO2/L
6,0 a 9,5
Recomendado
mg/K/L
0,2 a 0,5
mg Cl2/L
200
mg Na+/L
mg/L
1000
0,05
%
5,0
UNT [*4]
[*2] NO – Não Objetável
[*4] UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez

O PRESENTE RESULTADO LIMITA-SE À AMOSTRA ANALISADA.
METODOLOGIA: Método de análise baseado no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater.20 the Edition 1998

LAUDO: Os parâmetros analisados ATENDEM ao padrão físico-químico de potabilidade da água
Portaria 2914 do Ministério da Saúde 12/12/11, EXCETO cor , ferro e turbidez , controláveis por
filtração e o odor .Para consumo humano realizar também análise microbiológica
DATA: 28/04/2016

RESP. TÉCNICO:

BIO ANÁLISE PASCOAL
PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 980 - ALDEOTA / FORTALEZA – CE
FONE: (85) 3264 -4748 / (85) 3244-7846 / 9982-8271
CEP: 60115-280 CNPJ: 00.940.139/0001-15

e-mail – biopascoal@yahoo.com.br - www.bioanalisepascoal.com.br

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E ORGANOLÉPTICA DA ÁGUA
NUMERO DA AMOSTRA
1
6
0
4
0
3
9
6
NOME DO SOLICITANTE:GAIA
ENDEREÇO:Praia do Pecém – próximo ao Porto do Pecém
CIDADE:Caucaia-CE
LOCAL DA COLETA: ASUB – F1 - E-CSN
MANANCIAL: água subterrâneo
NATUREZA:in natura
DATA DA COLETA: 25/04/2016
HORA:12:15
CHEGADA AO LAB: 26/04/2016 11:00
VOLUME: 1500 ml
RESP. PELA COLETA: o cliente
USO A QUE SE DESTINA: pesquisa
OBS : amostra colhida em furo realizado com trado manual
RESULTADO DA ANÁLISE
TEMP ºC
*COR:[*1]
AMBIENTE.:110,0
AMOSTRA : PARÂMETROS
ANALISADOS
ALC. EM BICARBONATOS
ALC. CARBONATOS
ALC. HIDRÓXIDOS
ALCALINIDADE TOTAL
CÁLCIO
CLORETOS
COND. ELÉTRICA
CO2 LIVRE
DUREZA DE CÁLCIO
DUREZA DE MAGNÉSIO
DUREZA TOTAL
*FERRO TOTAL
FLUORETOS
MAGNÉSIO
NITRATOS
NITRITOS
OXIGÊNIO DISSOLVIDO
pH
POTÁSSIO
RESIDUAL DE CLORO
SÓDIO
SÓLIDOS DISSOLVIDOS
SALINIDADE
*TURBIDEZ

SABOR: [*2]

*ODOR: [*2]

ASPECTO:

NO

DE TERRA

-

VALORES
DETERMINADOS
158,45
0,0
0,0
158,45
20,28
21,50
0,310
20,0
50,62
85,78
136,40
2,64
<0,01
20,86
<0,01
<0,01
5,91
7,20
1,0
Ausência
29,0
238,56
0,01
700,0

[*1] UH – Unidade da escala de Hazen (Platina Cobalto) VMP : 15,0 UH.
[*3] VMP – Valor Máximo Permissível pela Legislação

VALORES DE REF. Portaria 2914 MS
VMP [* 3]
UNIDADE
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg Ca 2+/L
250
mg Cl -/L
mS/cm
mg CO2/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
500
mg CaCO3/L
0,3
mg Fe2+/L
1,5
mg F-/L
mg Mg2+/L
10,0
mg N/L
1,0
mg NO2/L
mgO2/L
6,0 a 9,5
Recomendado
mg/K/L
0,2 a 0,5
mg Cl2/L
200
mg Na+/L
mg/L
1000
0,05
%
5,0
UNT [*4]
[*2] NO – Não Objetável
[*4] UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez

O PRESENTE RESULTADO LIMITA-SE À AMOSTRA ANALISADA.
METODOLOGIA: Método de análise baseado no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater.20 the Edition 1998

LAUDO: Os parâmetros analisados ATENDEM ao padrão físico-químico de potabilidade da água
Portaria 2914 do Ministério da Saúde 12/12/11, EXCETO cor , ferro e turbidez , controláveis por
filtração e o odor .Para consumo humano realizar também análise microbiológica
DATA: 28/04/2016

RESP. TÉCNICO:

BIO ANÁLISE PASCOAL
PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 980 - ALDEOTA / FORTALEZA – CE
FONE: (85) 3264 -4748 / (85) 3244-7846 / 9982-8271
CEP: 60115-280 CNPJ: 00.940.139/0001-15

e-mail – biopascoal@yahoo.com.br - www.bioanalisepascoal.com.br

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E ORGANOLÉPTICA DA ÁGUA
NUMERO DA AMOSTRA
1
6
0
4
0
3
9
7
NOME DO SOLICITANTE:GAIA
ENDEREÇO:Praia do Pecém – próximo ao Porto do Pecém
CIDADE:Caucaia-CE
LOCAL DA COLETA: ASUB – F2 - E-CSN
MANANCIAL: água subterrâneo
NATUREZA:in natura
DATA DA COLETA: 25/04/2016
HORA:12:55
CHEGADA AO LAB: 26/04/2016 11:00
VOLUME: 1500 ml
RESP. PELA COLETA: o cliente
USO A QUE SE DESTINA: pesquisa
OBS : amostra colhida em furo realizado com trado manual
RESULTADO DA ANÁLISE
TEMP ºC
*COR:[*1]
AMBIENTE.:50,0
AMOSTRA : PARÂMETROS
ANALISADOS
ALC. EM BICARBONATOS
ALC. CARBONATOS
ALC. HIDRÓXIDOS
ALCALINIDADE TOTAL
CÁLCIO
CLORETOS
COND. ELÉTRICA
CO2 LIVRE
DUREZA DE CÁLCIO
DUREZA DE MAGNÉSIO
DUREZA TOTAL
*FERRO TOTAL
FLUORETOS
MAGNÉSIO
NITRATOS
NITRITOS
OXIGÊNIO DISSOLVIDO
pH
POTÁSSIO
RESIDUAL DE CLORO
SÓDIO
SÓLIDOS DISSOLVIDOS
SALINIDADE
*TURBIDEZ

SABOR: [*2]

*ODOR: [*2]

ASPECTO:

NO

PUTREFACIENTE

-

VALORES
DETERMINADOS
184,86
0,0
0,0
184,86
40,80
24,03
0,370
12,0
101,85
36,56
138,41
4,11
<0,01
8,90
<0,01
<0,01
5,95
7,45
1,0
Ausência
29,0
264,90
0,01
630,0

[*1] UH – Unidade da escala de Hazen (Platina Cobalto) VMP : 15,0 UH.
[*3] VMP – Valor Máximo Permissível pela Legislação

VALORES DE REF. Portaria 2914 MS
VMP [* 3]
UNIDADE
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg Ca 2+/L
250
mg Cl -/L
mS/cm
mg CO2/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
500
mg CaCO3/L
0,3
mg Fe2+/L
1,5
mg F-/L
mg Mg2+/L
10,0
mg N/L
1,0
mg NO2/L
mgO2/L
6,0 a 9,5
Recomendado
mg/K/L
0,2 a 0,5
mg Cl2/L
200
mg Na+/L
mg/L
1000
0,05
%
5,0
UNT [*4]
[*2] NO – Não Objetável
[*4] UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez

O PRESENTE RESULTADO LIMITA-SE À AMOSTRA ANALISADA.
METODOLOGIA: Método de análise baseado no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater.20 the Edition 1998

LAUDO: Os parâmetros analisados ATENDEM ao padrão físico-químico de potabilidade da água
Portaria 2914 do Ministério da Saúde 12/12/11, EXCETO cor , ferro e turbidez , controláveis por
filtração e o odor .Para consumo humano realizar também análise microbiológica
DATA: 28/04/2016

RESP. TÉCNICO:

BIO ANÁLISE PASCOAL
PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA
RUA DR. JOSÉ LOURENÇO, 980 - ALDEOTA / FORTALEZA – CE
FONE: (85) 3264 -4748 / (85) 3244-7846 / 9982-8271
CEP: 60115-280 CNPJ: 00.940.139/0001-15

e-mail – biopascoal@yahoo.com.br - www.bioanalisepascoal.com.br

ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA E ORGANOLÉPTICA DA ÁGUA
NUMERO DA AMOSTRA
1
6
0
4
0
3
9
8
NOME DO SOLICITANTE:GAIA
ENDEREÇO:Praia do Pecém – próximo ao Porto do Pecém
CIDADE:Caucaia-CE
LOCAL DA COLETA: ASUB – F3 - E-CSN
MANANCIAL: água subterrânea
NATUREZA:in natura
DATA DA COLETA: 25/04/2016
HORA:14:20
CHEGADA AO LAB: 26/04/2016 11:00
VOLUME: 650 ml
RESP. PELA COLETA: o cliente
USO A QUE SE DESTINA: pesquisa
OBS : amostra colhida em furo realizado com trado manual
RESULTADO DA ANÁLISE
TEMP ºC
*COR:[*1]
AMBIENTE.:40,0
AMOSTRA : PARÂMETROS
ANALISADOS
ALC. EM BICARBONATOS
ALC. CARBONATOS
ALC. HIDRÓXIDOS
ALCALINIDADE TOTAL
CÁLCIO
CLORETOS
COND. ELÉTRICA
CO2 LIVRE
DUREZA DE CÁLCIO
DUREZA DE MAGNÉSIO
DUREZA TOTAL
*FERRO TOTAL
FLUORETOS
MAGNÉSIO
NITRATOS
NITRITOS
OXIGÊNIO DISSOLVIDO
pH
POTÁSSIO
RESIDUAL DE CLORO
SÓDIO
SÓLIDOS DISSOLVIDOS
SALINIDADE
*TURBIDEZ

SABOR: [*2]

*ODOR: [*2]

ASPECTO:

NO

PUTREFACIENTE

-

VALORES
DETERMINADOS
61,48
0,0
0,0
61,48
0,08
15,50
0,093
20,00
0,19
0,01
0,20
2,81
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
5,73
6,75
<1,0
Ausência
8,0
88,13
<0,01
>1000,0

[*1] UH – Unidade da escala de Hazen (Platina Cobalto) VMP : 15,0 UH.
[*3] VMP – Valor Máximo Permissível pela Legislação

VALORES DE REF. Portaria 2914 MS
VMP [* 3]
UNIDADE
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
mg Ca 2+/L
250
mg Cl -/L
mS/cm
mg CO2/L
mg CaCO3/L
mg CaCO3/L
500
mg CaCO3/L
0,3
mg Fe2+/L
1,5
mg F-/L
mg Mg2+/L
10,0
mg N/L
1,0
mg NO2/L
mgO2/L
6,0 a 9,5
Recomendado
mg/K/L
0,2 a 0,5
mg Cl2/L
200
mg Na+/L
mg/L
1000
0,05
%
5,0
UNT [*4]
[*2] NO – Não Objetável
[*4] UNT – Unidade Nefelométrica de Turbidez

O PRESENTE RESULTADO LIMITA-SE À AMOSTRA ANALISADA.
METODOLOGIA: Método de análise baseado no Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater.20 the Edition 1998

LAUDO: Os parâmetros analisados ATENDEM ao padrão físico-químico de potabilidade da água
Portaria 2914 do Ministério da Saúde 12/12/11, EXCETO cor , ferro e turbidez , controláveis por
filtração e o odor .Para consumo humano realizar também análise microbiológica
DATA: 28/04/2016

RESP. TÉCNICO:

ANEXO III – TERMO DE COMPROMISSO INDÍGENA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

ANEXO IV – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

Figura 9.3: Mapa de Localização das Comunidades
Mapa de Localização das
Quilombolas

Comunidades Quilombolas

ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA SEMACE Nº 107/2021-DICOP/GECON

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

Ofício nº 3993/2021/GS/DICOP - GECON - SALA DOS TÉCNICOS
Processo Vinculado nº 03407673/2021
Fortaleza, 20 de maio de 2021
Ao Senhor,
A propósito do processo protocolado nesta Superintendência sob o SPU Nº 03407673/2021, que
trata da solicitação da atualização do Termo de Referência Nº 10/2016 - DICOP/GECON, para
que possa ser iniciado o processo de solicitação de Autorização para Implantação do Terminal
de Uso Privado junto à ANTAQ, comunicamos que o Termo de Referência Atualizado está sob
o Nº 107/2021 e foi anexado ao processo, podendo ser verificado nas páginas 50 à 76.

Atenciosamente,
WASLLEY MACIEL PINHEIRO

Ao Senhor,
José Roberto Correia Serra
Diretor
Nordeste Logística S.A.
Av. Francisco Sá, Nº 4829, Álvaro Weyne, Fortaleza, Ceará. CEP: 60335-195

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
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Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 107/2021-DICOP/GECON
ASSUNTO: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA
INTERESSADO: Nordeste Logística S.A
ENDEREÇO DO REQUERENTE: Avenida Francisco Sá - de 3967 a 5359 - lado ímpar, Nº 4829,
Álvaro Weyne, Fortaleza/CE.
PROCESSO Nº: 03407673/2021
1. OBJETIVO GERAL
Este Termo de Referência tem como objetivo estabelecer diretrizes e normas a serem adotadas na
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental –
RIMA, conforme definido na Lei n.º 6.938/81 e Resolução do Conselho Nacional do Meio
dezembro de 1997 (Art. 3º, Parágrafo Único) e Resolução do CONAMA N.°377/06 (parágrafo 3°),
para o Terminal Portuário de Uso Privado, o qual será localizado no Complexo Industrial e
Portuário do Pecém – CIPP, no município de São Gonçalo do Amarante.
Este instrumento estabelece os requisitos mínimos para o levantamento e análise dos componentes
ambientais existentes na área de influência do empreendimento, tornando-se assim, um instrumento
orientador para que a equipe executora possa utilizá-lo como base para a realização dos estudos,
sem, contudo, excluir a sua capacidade de inovação e otimização, devendo atender, ainda as normas
e procedimentos preconizados pela Resolução do CONAMA Nº 01/86.
Esse Termo de Referência terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data de seu recebimento por
parte do empreendedor, podendo ser renovado a critério da SEMACE.
2. CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO
O EIA deverá ser encaminhado por meio eletrônico, através da rede mundial de computadores, em
sistema próprio da SEMACE, pela parte interessada ou seu representante legal, acompanhado do
comprovante de recolhimento do custo relacionado à solicitação de Licença, além de cópia do
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Ambiente - CONAMA Nº 05 de 15 de junho de 1988, Resolução do CONAMA Nº 237 de 19 de
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Termo de Referência e do Cadastro Técnico Estadual dos profissionais responsáveis pela elaboração
do Estudo, todos em meio digital, sem prejuízo de outras exigências a critério do órgão, desde que
justificadas.
O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA será acessível ao público, permanecendo uma cópia para
consulta à disposição dos interessados na Biblioteca da SEMACE.
Deverá ser observado, também, os critérios da Portaria Nº 47 de 29 de fevereiro de 2012 emitida
pela SEMACE.
3. CONTEÚDO DO ESTUDO
237/97, do CONAMA, bem como as demais especificações e diretrizes estabelecidas neste
documento, tendo como base os aspectos ambientais das áreas de influência direta e indireta do
empreendimento e as inter-relações existentes.
O estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá atender aos dispositivos legais em vigor, referente ao
uso e à proteção dos recursos ambientais e deverá ser elaborado tendo como base de referência os
tópicos a seguir descritos:
3.1. Identificação do Empreendimento e do empreendedor:
a) Denominação oficial do empreendimento;
b) Identificação do empreendedor:
•

Nome ou Razão Social;

•

Número dos Registros Legais;

•

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

•

Endereço completo, telefones, fax, e-mails;

•

Representantes legais (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);

•

Pessoa de Contato (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);
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Os estudos ambientais deverão ser elaborados de forma a tender as Resoluções Nº 01/86 e Nº
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3.2. Identificação da empresa consultora responsável pelo Estudo Ambiental:
•

Nome ou Razão Social;

•

Número dos Registros Legais;

•

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

•

Endereço completo, telefones, fax, e-mails;

•

Representantes legais (nome, CPF, endereço, telefones, fax e e-mail);

•

Equipe Técnica (nome, CPF, formação profissional, registros nos respectivos Conselhos de
Classe);

OBSERVAÇÃO: a consultoria ambiental deverá ser cadastrada na SEMACE e apresentar a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do representante legal da referida consultoria. A
SEMACE, a seu critério, poderá convocar o empreendedor ou a consultoria, caso haja necessidade

3.3. Caracterização do Empreendimento:
a) Objetivo geral: justificativa em termos de importância no contexto econômico e social dos
municípios inseridos na sua área de influência;
b) Localização georreferenciada da área selecionada para o projeto, representada em planta
planialtimétrica em escala compatível. Apresentar as coordenadas geométricas para fins de
georreferenciamento, no Sistema de Projeção UTM e com projeção Sirgas 2000. Na
incorporação dos dados geográficos (plantas e imagens georreferenciadas), apresentar os
seguintes formatos e extensões: Arquivo Vetorial – SHP e Arquivo de Imagem – TIFF ou
JPG, e em KML ou KMZ;
c) Descrição do empreendimento compreendendo indicação dos elementos básicos que
nortearão o mesmo nas fases de projeto executivo, instalação e operação, bem como as
diretrizes previstas para sua manutenção adequada. Deverão constar dessa caracterização as
seguintes informações:
•

Elementos constituintes e principais características técnicas;
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de detalhamento e/ou retificação do Estudo.
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•

Insumos necessários aos diversos processos; práticas de gerenciamento ambiental a
serem adotadas para manuseio, transporte e armazenamento desses insumos (Fluxograma
dos principais processos produtivos, destacando as entradas e saídas de cada etapa);

•

Detalhar todos os pontos de emissões sonoras, bem como os equipamentos/sistemas que
serão utilizados e suas respectivas eficiências esperadas e os monitoramentos que serão
realizados;

•

Detalhar todos os pontos de geração de resíduos, bem como os sistemas de
armazenamento e tratamento que serão utilizados e destinação final de cada resíduos,
principalmente para os resíduos Classe I – Perigosos;

•

Detalhar os principais aspectos e técnicas construtivas em cada etapa de implantação do

•

Caracterizar as instalações e equipamentos;

•

Descrever as rotinas operacionais, de manutenção e segurança;

•

Layout com memorial descritivo do empreendimento (arranjo geral com indicação das
áreas destinadas a implantação dos setores administrativos, de utilidades, de produção,
estocagens diversas, entre outros);

•

Equipamentos de infraestrutura do canteiro de obras e do projeto;

•

Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos
impactos decorrentes das ações de desmatamento;

•

Apresentar os métodos de desmatamento empregados e descrever a disposição, bem
como o modo de aproveitamento do material lenhoso resultante da supressão efetuada, e
respectivo cronograma de execução;

•

Infraestrutura de abastecimento (ramais de distribuição);

•

Vias de circulação;

•

Vias de acesso (principal e alternativas) a partir das principais rodovias, ferrovias, entre
outras;

•

Caso seja necessário a instalação de subestação para abastecimento energético, apresentar
a planta da subestação, ou, o Atestado de Viabilidade Técnica – AVT da ENEL;
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•

Equipamentos utilizados nas obras, com respectivos níveis de ruídos, vibrações, emissão
de gases e qualquer outra emissão poluente;

•

Origem e quantificação da mão de obra empregada;

•

Empreendimentos associados e/ou decorrentes e a indução de novas ocupações;

•

Cronograma físico das obras, indicando as áreas atendidas com as respectivas populações
beneficiadas, associado ao cronograma de execução das medidas mitigadoras de impacto
ambiental e das medidas de controle ambiental;

•

Estudo detalhado da dinâmica costeira comparando os dados históricos com as condições
atuais, caracterizando as causas e efeitos de processos marinhos erosivos na área, sob a
perspectiva de influência física, social, econômica e cultural sobre o empreendimento;

•

Delimitação da área do projeto em termos de ecossistema costeiro, permitindo a

OBSERVAÇÃO: Aspectos que, por sua natureza, só possam ser detalhados em fases posteriores do
licenciamento ambiental devem ser justificados tecnicamente para uma avaliação da SEMACE.
4. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO PROJETO
O estudo deverá contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto. Essas
alternativas devem ser confrontadas com a hipótese de não execução, de acordo com a Resolução
do CONAMA Nº 01/86. Deverá ser analisado o custo-benefício, considerando aspectos técnicos,
econômicos, sociais e ambientais, com enfoque nas restrições de uso de áreas, quanto a existência
de núcleos urbanos, cursos d’água, terras indígenas, comunidades quilombola, sítios arqueológicos,
patrimônios históricos, áreas de preservação permanente e de relevante interesse ambiental.
Deverão ser utilizados dados secundário, além dos levantamento realizados em capo. Deverá ser
mencionado os possíveis conflitos com a implantação do empreendimento, envolvendo a
comunidade e outros empreendimentos de tipologias diversas. Caso a opção de localização do
empreendimento seja nas dunas, deverá ser apresentado um Estudo com as justificativas técnicas e
jurídicas, para a mesma, mas outras localizações deverão ser apresentadas, como Alternativas
Locacionais.
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identificação territorial das áreas de influência.
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5. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Apresentar, para fins de cálculo do valor da compensação ambiental, a planilha de desembolso
físico e financeiro total de investimentos do empreendimento, relativos aos métodos, tecnologias e
ações empregados, justificando, inclusive, os impactos adversos que não podem ser mitigados e
sugerir medidas compensatórias que possam ser adotadas na compensação ambiental, atendendo à
legislação correlatada, notadamente às Resolução Federais e Estaduais - Lei Nº9985/2000,
Resolução do CONAMA Nº 371/2006 e Resolução do COEMA Nº 26/2015 e 06/2017 - bem como
informações necessárias ao cálculo do Grau de Impacto – GI, de acordo com o Decreto Federal Nº
6.848 de 14 de maio de 2009.
6. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO
denominada área de influência do empreendimento. As áreas de influência deverão conter as áreas
de incidência dos impactos, nos âmbitos locais e regionais.
7. PLANOS E PROJETOS CO-LOCALIZADOS
Relacionar todos os planos e projetos co-localizados e a compatibilização com as políticas setoriais,
planos e programas de ação federal, estadual, municipal, propostos ou em execução da área de
influência do empreendimento, bem como a compatibilização com outros projetos de iniciativa
privada.
Descrever e espacializar os planos e programas governamentais das esferas referidas, bem como
projetos públicos e privados propostos e em implantação na área de influência do empreendimento,
e sua compatibilidade, como:
•

Políticas Públicas Ambientais;

•

Planos e Programas de Ordenamento Territorial e Ambiental – Planejamento Macroregional,
Uso e Ocupação do Solo do município, Unidades de Conservação; Área de Proteção de
Mananciais, Planos Diretores etc;

•

Compatibilidade com Projetos Regionais e Municipais;
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Apresentar os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambientel - SEMACE

•

Plano de Bacia Hidrográfica;

•

Interferências com outros empreendimentos a serem implantados na região.

Dessa forma, deve-se analisar os eventuais conflitos entre o empreendimento e tais planos,
programas e projetos, assim como as alternativas para solucioná-los, se possível.
8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e das suas interações,
caracterizando a situação ambiental das áreas de influência antes da implantação do
empreendimento.

Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), estas deverão ser definidas, delimitadas e
justificadas em relação aos meios socioeconômico, físico e biótico. Estes dois últimos deverão estar
contempladas as áreas de influência terrestre e aquática.
Deverão, ainda, ser considerados os fatores tais como as características geográficas e ambiental do
local previsto para o empreendimento; além da natureza, porte e potencial de modificação ambiental
do empreendimento proposto e a legislação de uso e ocupação do solo e ambiental pertinentes.
Dentre os aspectos a serem abordados deverão constar:
8.1. Meio Físico:
a) Aspectos meteorológicos hidroclimáticos:
• Dados pluviométricos;
• Influência dos ventos predominantes (sistematização temporal e frequência dos dados de
velocidade e direção dos ventos);
• Influência dos fenômenos naturais que possam ter interferência na área do empreendimento;
• Dados da temperatura local (médias, máximas e mínimas anuais);
• Insolação e evaporação

Rua Jaime Benévolo, 1400 – Fátima, CEP: 60.050-081 – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101-5514 / 3101-5518 / 0800
www.semace.gov.br – semace@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1670452 e o código CRC 2b59abac

Quanto às áreas de influência, incluindo a Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência
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b) Caracterização da qualidade de ar na região, apresentando as concentrações de poluentes
atmosféricos, antes da implantação do empreendimento (base line), e descrição dos métodos
adotados para sua determinação;
c) Caracterização dos níveis de ruído do ambiente (ruído ambiente), em dB(A), na área de
influência do empreendimento e descrição dos métodos para sua determinação;
d) Caracterização geomorfológica da área, potencialmente atingida pelo empreendimento,
incluindo-se:
• Caracterização topográfica da área de influência direta, com levantamento planialtimétrico,
em escala compatível;
• Características dinâmicas do relevo (presença ou propensão a erosão e assoreamento, áreas
sujeitas à erosão eólica, dentre outras);
eólico);

Observação:

Caracterizar

a

hidrodinâmica

costeira,

incluindo

a

descrição/caracterização dos processos de transporte de sedimentos ao longo da costa,
definindo as regiões potenciais de acreção e erosão costeira, considerando a influência de
estruturas de contenção de ondas (espigões, molhes, quebra-mares, entre outras) porventura
existentes. A caracterização deve contemplar o levantamento histórico da evolução
geomorfológica da linha de costa, fazendo uma relação com os regimes de ondas e
correntes. Para os processos hidrodinâmicos costeiros e transporte de sedimentos a
modelagem deve ser utilizada sob os cenários de inverno, verão, período de maré distintos,
devendo ser considerados ainda os eventos meteorológicos e ceanográficos extremos;
• Para as atividades de aterros, terraplanagens, cortes, escavações e derrocamentos, indicar a
metodologia de trabalho, cálculo dos volumes, mapa com a indicação do local da atividade,
inclusive áreas de descarte se for o caso, e cotas atual e de projeto. Para as atividades de
aterro, caracterizar o material a ser utilizado e informar sua origem.
• Sismicidade
e) Caracterização da dinâmica costeira e sedimentar (caso haja influência direta ou indireta);
f) Caracterização dos solos da área potencialmente atingida pelo empreendimento;

Rua Jaime Benévolo, 1400 – Fátima, CEP: 60.050-081 – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101-5514 / 3101-5518 / 0800
www.semace.gov.br – semace@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1670452 e o código CRC 2b59abac

• Caracterização da dinâmica costeira e balanço sedimentar da faixa praial. (transporte
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g) Apresentação de mapas temáticos em escala compatível (geológico, geomorfológico,
pedológico, entre outros);
h) Caracterização dos recursos hídricos devendo ser abordado, no mínimo:
• Hidrologia Superficial:
→ Rede hidrográfica com localização do empreendimento, características físicas da bacia
hidrográfica, incluindo corpos d’água na área de influência do empreendimento (raio
mínimo de 1000 m), destacando-se os possíveis mananciais de abastecimento e
classificação a que pertencem;
→ Susceptibilidade à contaminação;
→ Fornecer características físico-químicas, microbiológicas e classificação dos corpos
d’água, obrigatoriamente quando houver mananciais de abastecimento;
• Hidrogeologia:
Caracterização dos aquíferos subterrâneos, indicando-se:
→ Direção preferencial do fluxo das águas subterrâneas;
→ Espessura do aquífero freático;
→ Possíveis interconexões com outras unidades aquíferas;
→ Caracterização e enquadramento das águas subterrâneas locais, apresentando laudo
físico-químico e microbiológico da água;
→ Litologia, estruturas geológicas, propriedades físicas e hidrodinâmicas do aquífero;
→ Caracterização da vulnerabilidade do aquífero livre, representado por meio de
mapeamento com escala adequada;
→ Determinação, em cartas hidrogeológicas, das áreas de recarga, circulação e descarga dos
aquíferos existentes na área de influência do empreendimento;
→ Relação das águas subterrâneas com as superficiais e com as de outros aquíferos.
• Usos da água:
Caracterização dos principais usos das águas na área potencialmente atingida pelo
empreendimento. Citar suas utilizações, vazões atuais e futuras, relacionando-as a:
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→ Caracterização do exutório final;
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→ Abastecimento domiciliar e industrial;
→ Geração de energia;
→ Irrigação;
→ Pesca;
→ Recreação;
→ Preservação da fauna e flora.
8.2. Meio Biótico:
Caracterização e análise dos ecossistemas terrestres, aquáticos e de transição na área potencialmente
atingida, direta ou indiretamente pelo empreendimento. Para os ecossistemas terrestres deve-se
indicar em mapa planialtimétrico em escala compatível, as áreas ocupadas pelos diferentes tipos e
e matas primitivas) e todos os corpos d’água existentes (rios, lagos, nascentes reservatórios).
a)

Flora: Descrição e mapeamento atualizado das formações vegetais da área de influência

direta indireta. Identificar e caracterizar as tipologias florestais, caso sejam presentes na área de
estudo, através de levantamento de campo e complementadas com pesquisa bibliográfica
especializada. Apresentar lista das espécies amostradas, deve conter as seguintes informações:
➢

Família, nome científico, nome popular, origem(nativa, exóticas ou invasoras),

classes de frequência ou ocorrência (abundante, comum, ocasional ou rara); ameaça de
extinção, classificada conforme listas de espécies da flora ameaçada de extinção constante
na legislação; endemismo; estágio sucessional (pioneira e não pioneira); Espécies de
importância econômica, medicinal, científica, alimentícia e/ou ornamental; Espécies que
possam ter algum grau de proteção como as imunes ao corte ou consideradas patrimônio
ambiental; Espécies bioindicadoras (com justificativa); Fragmentos e pontos amostrais
georreferenciados onde a espécie (endêmica, ameaçada de extinção, de importância
econômica, medicinal, científica, alimentícia e/ou ornamental, protegidas, bioindicadoras)
foi encontrada.
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estágios das coberturas vegetais (campos antrópicos e naturais, matas remanescentes, matas ciliares
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➢

Com base no levantamento de campo, na análise de fotografias aéreas ou imagens

de satélite, discorrer sobre o grau de conservação das tipologias florestais da área de estudo
e a importância dos tipos de vegetação para a conservação contendo como base o tamanho,
forma, a conectividade e o estado de conservação dos fragmentos florestais nativos
remanescentes.
b) Inventário florestal: Este componente deverá abordar, no mínimo, o seguinte: sistema e
intensidade de amostragem, tamanho e forma das unidades amostrais, parâmetros e variáveis,
materiais e equipamentos utilizados, cubagem e estoque atual e resultado do Inventário Florestal
(regeneração, intensidade e método de corte e rendimento lenhoso);
Fauna: Para os estudos da fauna deverá ser apresentado, no mínimo:
•

Caracterização e inventário da fauna terrestre e aquática na AID, através do

levantamento de dados primários, complementados com secundários sobre os grupos da
mastofauna, incluindo quirópteros, avifauna, herpetofauna e fauna marinha, incluindo a
plâncton, nécton e bento;
•

Diagnóstico e caracterização da fauna terrestre e aquática na AII, através do

levantamento de dados secundários sobre os grupos acima mencionados;
•

Avaliação da interferência do empreendimento na fauna local e da região,

considerando a distribuição e diversidade das espécies identificadas nos itens anteriores;
•

Mapeamento georreferenciado de nichos de vegetação, dos corredores ecológicos,

das áreas potenciais de refúgio e das áreas de soltura para fauna, apresentando as suas
respectivas coordenadas geográficas em projeção UTM e datum WGS 84;
•

Em caso de entrevista apresentar a descrição da metodologia adotada, a identificação

dos entrevistados, incluindo no mínimo nome, idade e local de residência.
i. Ambiente Terrestre
O levantamento a ser apresentado deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
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c)
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•

Descrição da metodologia utilizada em campo (transectos, observação direta ou

indireta, cama de pegadas, armadilhas fotográficas entre outras), com justificativa do
método adotado, para cada grupo;
•

Período de realização (data);

•

Esforço amostral empregado no levantamento de cada grupo faunístico, por

metodologia e período sazonal, que deve ser compatível com a interferência em áreas
vegetadas e em áreas protegidas;
•

Esforço de campo (horário) de todas as metodologias, respeitando os períodos de

•

Condições meteorológicas nos períodos de levantamento;

•

Equipamentos utilizados e especificações;

•

Justificativa da escolha dos pontos de amostragem, considerando as características

do empreendimento, a paisagem, a história natural das espécies e o potencial de cada tipo de
ambiente;
•

Descrição das características dos pontos amostrais, considerando a área,

fitofisionomia, matrize presença de curso d’água;
•

Registros fotográficos de animais e vestígios visualizados durante o levantamento,

com coordenadas geográficas;
•

Apresentar, em foto aérea ou imagem de satélite, em escala 1:10.000 ou outra escala

com maior nível de detalhes, com resolução mínima de 1m, georreferenciada, os fragmentos
florestais e trajetos avaliados, além dos locais de amostragem da fauna (transectos lineares,
pontos de armadilha e caminhamentos) e, quando existentes, registros fotográficos dos
indivíduos amostrados (fotos datadas) e vestígios, em especial, das espécies ameaçadas de
extinção;
•

Caso seja necessária a coleta de indivíduos para confirmação taxonômica, deverá ser

apresentada proposta prevendo a coleta do menor número de indivíduos possível;
•

Destaca-se que as atividades de coleta, apreensão, captura, manipulação, marcação,

manejo, retirada, extração, translocação e manutenção em cativeiro, deverão ser
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maior atividade de cada táxon estudado (matutino, vespertino, noturno e crepuscular);
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previamente autorizadas pela SEMACE, após orientações sobre o Programa de Manejo da
Fauna Silvestre;
•

Apresentar lista das espécies levantadas contendo: Nome científico e popular;

Ordem; Família; Habitat; Origem (nativa, exótica ou hábitos migratórios); Indicação do tipo
de

registro

(observação, vestígio, relato, contato auditivo etc.); Período de registro (matutino,
vespertino, noturno e crepuscular); Indicação dos pontos de amostragem onde foram
registradas as espécies; Endemismo;
•

Identificação das espécies ameaçadas de extinção, segundo listas oficiais, ou

legalmente
protegidas; das consideradas raras; e das não descritas previamente para a área estudada ou
•

Georreferenciamento, descrição e caracterização dos locais de ocorrência de espécies

ameaçadas de extinção e endêmicas nas áreas de influência AID e da ADA;
•

Estudo científico, no caso de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, elaborado

por instituição de notório saber, sobre os riscos à sobrevivência dessas espécies em função
da implantação do empreendimento;
•

Nos levantamentos em que forem utilizadas as entrevistas, deve-se considerar pelo

menos as seguintes instruções: deverá ser feita por meio de questionários e com a utilização
de guias de campo que permitam ao entrevistado confirmar visualmente a espécie descrita
por ele;
•

Destacar, entre as espécies listadas nos levantamentos bibliográficos, de campo e nas

entrevistas, as que são classificadas como endêmicas e ameaçadas de extinção, analisando
seus hábitos migratórios, de vida, de alimentação e de acasalamento/reprodução;
•

Descreveras áreas adjacentes ao fragmento estudado, a fim de caracterizar o uso e

ocupação de seu entorno.
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pela ciência;
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ii.Ambiente Aquático
•
Realizar o levantamento das condições ambientais vigentes na área de influência do
empreendimento, caracterizando o substrato, a biota, a intensidade e direção das correntes e
a qualidade da água oceânica. Apresentar análise dos parâmetros físico-químicos de
qualidade da água (utilizar os padrões previstos na CONAMA N° 357/2005 – Águas
Salinas) e sedimentos, correlacionando-se com os nichos ecológicos da biota aquática;
•
Realizar inventário das espécies que constituem a comunidade aquática;
Apresentar em mapa com escala adequada para análise, as áreas de desova de tartarugas
marinhas, se couber;
•
Apresentar em mapa com escala adequada para análise as rotas de movimentação de
tartarugas e botos-cinza, se couber;
•
Caracterizar os padrões de distribuição das espécies presentes na área de estudo,
baseando-se em metodologia validada na literatura científica;
•
Informar a(s) data(s) de início e término da coleta de dados, além do
georreferenciamento dos pontos de amostragem, velocidade de percurso, caracterização das
embarcações e aparelhos de pesca utilizados (número de armadilhas, tamanho e material
utilizado nas redes, quantidade e tamanho dos anzóis, entre outros), indicação quanto a
estação sazonal em que foram realizadas as coletas, observações meteorológicas e
oceanográficas no momento dos levantamentos, entre outros;
•
Esforço amostral empregado no levantamento de cada grupo (indicando a metodologia
aplicada, dias e horários de amostragem e o período sazonal);
•
Curva de acúmulo de espécies (curva do coletor) de forma a determinar que o esforço
amostral empregado foi adequado, acompanhado de avaliação dos resultados obtidos;
•
Condições meteorológicas nos períodos de levantamento;
•
Equipamentos utilizados durante as amostragens (paquímetro, trena, balança, aparelhos
para medição de parâmetros, dentre outros) e especificações;
•
Justificativa da escolha dos pontos de amostragem, considerando as características do
empreendimento, a paisagem, a história natural das espécies e o potencial de cada tipo de
ambiente;
•
Registros fotográficos da biota observadas durante o levantamento;
•
Caso seja necessária a coleta de indivíduos para confirmação taxonômica, deverá ser
apresentada proposta prevendo a coleta do menor número de indivíduos possível;
•
Destaca-se que as atividades de coleta, apreensão, captura, manipulação, marcação,
manejo, retirada, extração, translocação e manutenção em cativeiro, deverão ser
previamente autorizadas, após orientações sobre o Programa de Manejo da Fauna Silvestre;
•
Os indivíduos amostrados deverão ser classificados ao menor nível específico possível
(preferencialmente ao táxon espécie). Caso não seja possível realizar alguma identificação,
deverá ser apresentada devida justificativa para a imprecisão e suas implicações;
•
Apresentar avaliação e discussão dos resultados obtidos, comparando-os com dados
existentes na literatura quando possível;
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O levantamento a ser apresentado deverá conter no mínimo, as seguintes informações:
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•
Apresentar lista das espécies levantadas contendo: Nome científico e popular; Ordem;
Família; Gênero, Comportamento (planctônicos, nectônicos ou bentônicos); Habitat;
Origem (nativa, exótica ou hábitos migratórios); Indicação do tipo de registro (observação,
vestígio, relato, contato auditivo etc.); Período de registro (matutino, vespertino, noturno e
crepuscular);
•
Indicação dos pontos de amostragem onde foram registradas as espécies;
•
Identificação e caracterização das espécies endêmicas, ameaçadas de extinção e quase
ameaçadas de extinção (em perigo), segundo listas oficiais, ou legalmente protegidas; das
consideradas raras; e das não descritas previamente para a área estudada ou pela ciência;
•
Indicar medidas de monitoramento da biota aquática adjacente.
•
Medidas de prevenção e tratamento contra acidentes – Sintetizar os Programas de
Prevenção e Riscos de Acidentes a serem implementados, neste Plano;
•
Impactos ambientais – Análise dos impactos ambientais decorrentes das atividades de
desmatamento e as Medidas Mitigadoras a serem adotadas;

Manejo, periódicos, sites oficiais e pesquisa em campo referente à caracterização,
potencialidades e fragilidades dos múltiplos usos referente a biodiversidade das UCs e do seu
entorno. Considerar também a existência de informações pertinentes à Zona de Amortecimento e
Zona de Entorno, conforme Resolução COEMA 22/2015 e 10/2016.
8.3. Meio Socioeconômico:
a) Dinâmica Populacional:
•

Caracterização da população residente e flutuante;

•

Indicação da distribuição populacional nas áreas circunvizinhas, inclusive residências mais
próximas;

•

Tendências de crescimento demográfico na região;

•

Detalhamento do Processo de desapropriação e/ou remoção;

•

Caracterização das atividades econômicas da região, salientando os empregos diretos e
indiretos gerados pelo empreendimento;

•

Qualidade de vida da população da região;

•

Caracterização dos Povos e Comunidades Tradicionais, bem como daquelas que possuem
práticas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais,
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d) Unidades de conservação: Levantamento sobre as áreas protegidas através dos Planos de
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como por exemplo, pescadores, marisqueiras, ribeirinhas e etc., inseridas nas Unidades de
Conservação e no entorno;
•

Dados sobre a infraestrutura básica e serviços prestados à população das áreas
circunvizinhas;

•

Caracterização sobre a organização social da região;

•

Identificação da presença de grupos indígenas ou de outras etnias;

•

Capacitar povos indígenas e povos e comunidades tradicionais para a produção sustentável e
gestão ambiental territorial, promovendo o aprimoramento econômico local, a fim de
melhorar as condições de vida dessas populações;

•

Implantação de iniciativas de: Capacitação em Produção Sustentável, Geração de Renda e

b) Sítios arquelógicos e pré-históricos:
•

Apresentar o diagnóstico com mapeamento dos prováveis sítios arqueológicos e
paleontológicos, acordo com a Lei Federal Nº 3.924, de 26 de julho de 1961, e ainda de
acordo com a Instrução Normativa Nº 01, de 25 de março de 2015 do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, bem como das áreas de interesse
científico e de manifestações culturais das comunidades existentes na área; Assim como
áreas de edificações de valor histórico e arquitetônico.

c) Uso e Ocupação do Solo:
Deverá vir acompanhado de mapa em escala compatível, com as seguintes informações:
•

Vias e meios de acesso ao empreendimento;

•

Indicações das áreas rurais e urbanas, de expansão urbana e área de interesse ambiental;

•

Identificação dos usos urbanos, considerando os usos residenciais, comerciais, de serviço,

industriais, institucionais e públicos;
•

Identificação dos principais usos rurais, culturas temporárias e permanentes, pastagens, entre

outros;
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Gestão Ambiental do Território para as comunidades locais.
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•

Identificação das Unidades de Conservação e/ou áreas sob proteção especial, como:

Parques, Estações Ecológica, Áreas de Proteção Ambiental, entre outras. Fazer uma planta
georreferenciada colocando a área do empreendimento em relação à Estação Ecológica do
Pecém e sua zona de amortecimento, APA das Dunas do Litoral, APA do Lagamar do Cauípe e
entorno;
•

Caracterização e dimensionamento da população diretamente atingida e passível de

remanejamento;

•

Levantamento de dados registrados na região, com referência nos últimos 10 (dez) anos;

•

Riscos de saúde presentes na região em decorrência de instalações industriais existentes;

•

Possibilidade de adequação da rede de saúde existente para atendimento à nova demanda;

•

Tipo de construção dos domicílios (materiais empregados);

•

Condições sanitárias dos domicílios;

e) Economia:
•

Identificação e caracterização das atividades econômicas relevantes na área do estudo, com
destaque para a cadeia produtiva da pesca e do turismo;

•

Análise das tendências de evolução das atividades econômicas.

•

Armazenamento de produtos perigosos.

f) Caracterização da infraestrutura de saneamento:
Abastecimento de Água:
• Porcentagem da População atendida, por rede de distribuição;
• Qualidade de atendimento;
• Adequabilidade do fornecimento de água;
Esgotos Sanitário:
• Porcentagem da população atendida por rede coletora;
• Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes industriais coletados;
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d) Condições de saúde:
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• Localização da disposição final dos efluentes (tratados ou não), indicando a possível
proximidade de áreas povoadas e o nível de comprometimento à jusante.
Efluentes industriais:
• Indústrias já existentes atendidas por rede de esgotos;
• Existência e tipo de tratamento dado aos efluentes industriais coletados;
• Localização do(s) ponto(s) de lançamento de efluentes, indicando-se a possível proximidade
de áreas povoadas e o nível de comprometimento a jusante;
Resíduos Sólidos:
• Porcentagem da população atendida pelo sistema público de coleta;
• Existência e tipo de tratamento dado aos resíduos sólidos (domiciliares, industriais e de
serviços de saúde);
do lençol freático, entre outros);
• Tipo e locais de coleta;
• Existência e tipo de sistema de drenagem implantado;
• Existência de águas estagnadas;
• Identificação das áreas situadas a montante de captações dentro de perímetros de proteção
de mananciais,
8.4. Zoneamento Geoambiental:
Apresentar mapa em escala compatível e memorial descritivo da área funcional do
empreendimento, incluindo: Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação e
respectivas zonas de Amortecimento e Zonas de Entorno/Reservas Ecológicas, Unidades
Geomorfológicas, Áreas protegias por lei, Áreas de risco e de manejo ambiental, Recursos Hídricos,
setores a serem ocupados, uso e ocupação atual do solo, entre outros.
9. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE
Descrição e análise da Legislação Federal, Estadual e Municipal correlata ao empreendimento,
incluindo as instituições a serem envolvidas e suas respectivas atribuições, bem como uma
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• Local do destino final – comprometimento com a saúde (presença de vetores, contaminação
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abordagem, das normas específicas correlatas à tipologia e a fase do licenciamento do
empreendimento, considerando os aspectos estruturais e locacionais, as atividades que serão
desenvolvidas e os serviços prestados, os diplomas legais relativos ao uso e ocupação do solo e os
referentes à preservação de recursos naturais e ambientais. Considerar também a existência de Plano
de Manejo de Unidades de Conservação, que trata, dentre outros aspectos, das normas de uso,
zoneamento, programas e projetos das Unidades de Conservação. Além disso, avaliar e informar as
obrigações, proibições e recomendações, referenciando-as aos instrumentos legais e regulamentos,
considerando: as atividades a serem desenvolvidas pelo empreendimento; o alcance espacial dos
impactos ambientais; a área de influência do empreendimento e seus ecossistemas; e processo de
licenciamento ambiental.

Descrever as ações potencialmente causadoras de impactos que serão executadas em cada etapa de
implantação do projeto, as ampliações e expansões do sistema, considerando os efeitos cumulativos
e a sinergia dos impactos com outros empreendimentos existentes na área de influência do
empreendimento.
Deverá ser efetuada a identificação, medição e valoração dos impactos ambientais previsíveis, das
ações do projeto e suas alternativas nas etapas de construção, instalação e operação, com definição
de caráter, previsão dos graus de magnitude, duração, temporalidade, severidade, ordem,
reversibilidade e escala, conforme definido na legislação ambiental em vigor, decorrentes das ações
referentes à implantação das obras, considerando-se dentre outros os seguintes aspectos:
•

Qualidade e fluxo dos cursos d’água de alimentação e descarte;

•

Nos corpos d’água;

•

Flora;

•

Fauna;

•

Desmatamento;

•

No solo;

•

Drenagem natural do terreno;
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10. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
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•

Nas Unidades de Conservação localizadas na área de entorno do empreendimento;

•

Beleza cênica e paisagem;

•

População;

•

Mão de obra local;

•

Malha ferroviária;

•

Malha viária regional e na malha viária de acesso aos empreendimento;

•

Nos serviços de infraestrutura;

•

Avaliação dos impactos ao nível de recuo da linha de praia e balneabilidade;

•

Impacto na paisagem, na atmosfera, no subsolo;

•

Impactos das obras no processo natural de transporte de sedimentos por via eólica;

•

Impacto das interferências das obras no processo atual da dinâmica costeira, considerando

Previsão da magnitude, considerando graus de intensidade de duração e importância dos impactos
identificados, especificando indicadores de impacto, critérios, métodos e técnicas de previsão
utilizadas.
Atribuição do grau de importância dos impactos, em relação ao fator ambiental afetado e aos
demais impactos, bem como a relevância conferida a cada um deles pelos grupos sociais afetados.
Avaliação da sinergia dos impactos causados pela atividade, considerando a existência das demais
atividades em operação na área de influência.
Deverão ser mencionados os métodos de identificação dos impactos, técnica de previsão da
magnitude e os critérios adotados para interpretação e análise de sus interações. Este item deverá ser
apresentado de duas formas:
a)

Uma síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase prevista para o

empreendimento (planejamento, implantação e operação) e para o caso de acidentes,
acompanhada da análise (identificação, previsão, da magnitude e consequências) de suas
interações;
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b)

Uma descrição detalhada dos impactos (relação causa x efeito) sobre cada fator ambiental,

conforme Resolução do CONAMA Mº 01/86, a saber:
• Impactos sobre o meio físico;
• Impactos sobre o meio biológico;
• Impactos sobre o meio antrópico
11. PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS
Neste tópico deverão ser apresentadas as medidas que venham a minimizar ou eliminar impactos
adversos analisados, abrangendo as áreas de implantação e influência do empreendimento e
referindo separadamente as fases de estudos, implantação e operação, as quais sofrerão uma
integração posterior com os programas de controle e monitoramento dos impactos ambientais com o

As medidas mais complexas, que envolvam uma metodologia particular de trabalho com a
finalidade de obter-se a mitigação e/ou compensação de um ou mais impactos significativos,
deverão ser consolidadas em um “Programa de Mitigação de Impactos”.
As medidas mitigadoras deverão ser qualificadas quanto:
a) Natureza – Preventiva ou corretiva (inclusive os sistemas de controle de poluição, avaliando sua
eficiência em relação aos critérios de qualidade e aos padrões de disposição de efluentes líquidos,
emissões gasosas e resíduos sólidos);
b) Fase de empreendimento em que deverão ser adotadas – Planejamento, implantação, operação,
expansão e para o caso de acidentes;
c) Fator ambiental a que se destina – Físico, biológico e socioeconômico;
d) Prazo de permanência de sua aplicação – curto, médio e longo;
e) Responsabilidade por sua implantação – Empreendedor e/ou Órgãos Públicos envolvidos;
f) A sua exequibilidade – em termos de meios, recursos, tecnologia, entre outros.

Rua Jaime Benévolo, 1400 – Fátima, CEP: 60.050-081 – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101-5514 / 3101-5518 / 0800
www.semace.gov.br – semace@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1670452 e o código CRC 2b59abac

respectivo cronograma de execução.

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambientel - SEMACE

Deverão ser mencionados métodos, tecnologias e ações empregadas, justificando, inclusive,
impactos adversos que não podem ser mitigados e sugeridas medidas compensatórias que possam
ser adotadas na compensação ambiental, atendendo ao Decreto Federal Nº 6848 de 14 de maio de
2009 e às Resoluções do CONAMA Nº 371/2009 e do COEMA Nº9/2003.
Deverão ser mencionados métodos, tecnologias e ações empregados, justificando, inclusive, os
impactos adversos que não podem ser mitigados e sugeridas medidas compensatórias que possam
ser adotadas na compensação ambiental, atendendo às Resoluções CONAMA N° 371/2006 e
COEMA Nº 26/2015 e N° 06/2017.
Deverá ser dada ênfase às seguintes medidas: redução das interferências e transtornos resultantes
disciplinamento do uso do solo, controle de erosão, recuperação paisagística, controle dos impactos
de transportes, manejo, armazenamento e disposição da matéria-prima e dos resíduos gerados no
processo, proteção da fauna, flora e das Unidades de conservação do entorno, dentre outros
identificados no empreendimento.

12. PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Apresentação dos programas de acompanhamento da evolução dos impactos ambientais benéficos e
adversos, causados pelo empreendimento nos sistemas terra, água e ar, considerando as fases do
planejamento, instalação e operação.
Apresentar, no mínimo, os planos e programas ambientais abaixo relacionados, cuja implementação
deverá prescindir de detalhamento dos mesmos, inclusive com cronograma de execução,
consolidados no projeto básico ambiental a ser apresentado na eventual fase posterior do
licenciamento ambiental:
a)

Plano de monitoramento da qualidade da água (superficial e subterrânea);

Rua Jaime Benévolo, 1400 – Fátima, CEP: 60.050-081 – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101-5514 / 3101-5518 / 0800
www.semace.gov.br – semace@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1670452 e o código CRC 2b59abac

das obras junto à população circunvizinha, prevenção de acidentes incluindo áreas de proteção,

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambientel - SEMACE

b)

Plano de monitoramento da qualidade de solo;

c)

Plano de monitoramento do nível de ruídos e vibrações;

d)

Plano de recuperação de áreas degradadas;

e)

Plano de proteção ao trabalhador e segurança do ambiente de trabalho;

f)

Programa de educação ambiental;

g)

Programa de auditoria ambiental;

h)

Programa de gerenciamento de riscos;

i)

Plano de ação de emergências (PAE);

j)

Plano de comunicação para as comunidades circunvizinhas ao empreendimento;

k)

Programa de saúde das populações circunvizinhas ao empreendimento;

l)

Plano de Desmatamento Racional contemplando a prevenção e riscos de acidentes dessa

m)

Programa de Resgate de Achados do Patrimônio Arqueológico, Cultural e Histórico;

n)

Plano de Conservação Paisagística;

o)

Plano de monitoramento da Fauna;

p)

Plano de eventual desativação do empreendimento, compreendendo a retirada das estruturas e

recuperação das áreas impactadas.
13. ESTUDO DA ANÁLISE DE RISCO
Deverá ser realizado um Estudo de Análise de Risco, concentrando-se nas causas cujas
consequências possam gerar danos às instalações, ao público (interno e externo) e ao meio
ambiente. Deverão ser discriminados os seguintes itens:
•

Análise histórica, levando em consideração acidentes ocorridos com empreendimentos
similares dentro e fora do país, e que resultaram em dano ao homem, ao meio ambiente e às
instalações;

•

Identificação de perigos, com reconhecimento dos sistemas e cenários aceidentais mais
prováveis com seus efeitos iniciadores e consequências;

•

Determinação das tipologias acidentais;
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•

Estimativa dos efeitos físicos e análises e de vulnerabilidade, incluindo riscos individuais e
sociais para pessoal interno e externo, assim como o risco total para o empreendimento. Esta
análise deverá ser determinada utilizando-se modelos que fazem uso de funções
probabilísticas;

•

Estimativa de frequência e ocorrência dos cenários acidentais identificados;

•

Estimativa e Análise de Risco, nas formas de Risco Social e Risco Individual e métodos de
redução de riscos, envolvendo medidas capazes de diminuir a probabilidade de ocorrência
dos cenários acidentais e/ou a magnitude de suas consequências para a comunidade e/ou os
ecossistemas;

•

Plano de Gerenciamento de Riscos – PGR, contemplando todas as operações e
equipamentos, com o objetivo de prover uma sistemática voltada ao estabelecimento de
pela qual deverá incluir os seguintes procedimentos:
- Análise das consequências;
- Análise de vulnerabilidade;
- Informação de segurança dos processos;
- Revisão dos riscos de processos;
- Gerenciamento de modificações;
- Manutenção e garantia de integridade de sistemas críticos;
- Procedimentos operacionais;
- Capacitação de recursos humanos;
- Investigação de incidentes;
- Plano de Ação de Emergência – PAE;
- Auditorias.

14. ESTUDO DO PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL
Definição das diferentes situações resultantes da adoção de cada uma das alternativas tecnológicas e
locacionais, considerando a implantação ou não do empreendimento. Deverão ser contemplados,
dentre outros, o aumento do fluxo dos transportes e suas implicações na qualidade ambiental da área

Rua Jaime Benévolo, 1400 – Fátima, CEP: 60.050-081 – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101-5514 / 3101-5518 / 0800
www.semace.gov.br – semace@semace.ce.gov.br

Assinado eletronicamente por
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1670452 e o código CRC 2b59abac

requisitos contendo orientações gerais de gestão, visando a prevenção de acidentes, razão
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de influência do empreendimento, bem como os aspectos relacionados a qualidade do ar e
influências sobre as populações residentes e flutuantes.
15. PROJETO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS PARA O
PARQUE DE TANCAGEM
Esse Projeto de Logística e Transporte dos Equipamentos para Parque de Tancagem deverá
obedecer a Resolução Nº 11/2004 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT, que regulamenta o uso de rodovias federais e exige que transportes de cargas com dimensões
de largura, comprimento ou peso que excedam aos limites permitidos sejam feitos por viaturas e
escoltadas credenciadas.
O projeto de Logística e Transporte dos Equipamentos para o Parque de Tancagem deverá conter,
•

Autorização do DNIT, no caso do uso do de estradas federais para o transporte dos
equipamentos;

•

Autorização da Superintendência de Obras Públicas – SOP, no caso de uso de estradas
estaduais para o transporte dos equipamentos;

•

Rotograma do Transporte dos equipamentos;

•

Características Técnicas dos Equipamentos a serem transportados;

•

Dados da empresa, com o nome do Responsável Técnico da mesma, que realizará o
transporte dos equipamentos;

•

Cronograma do Transporte;

•

Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto de Logística e Transporte dos
Equipamentos para o Parque de Tancagem.

16. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados das avaliações dos impactos ambientais,
incluindo:
•

Avaliação prognóstica realizada na área de estudo quanto à viabilidade do empreendimento,
bem como a possibilidade de não execução do empreendimento;
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•

Demostrativo da alternativa selecionada ser a mais favorável à proteção ao meio ambiente e
à relação socioambiental.

•

Modificações (ambientais e socioeconômicas) decorrentes da alternativa adotada;

•

Benefícios versus Adversidades socioeconômicas, culturais e ambientais, decorrentes da
implantação e operação do empreendimento;

17. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
•

Anuência do Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional – IPHAN, quanto aos
estudos referentes ao patrimônio históricocultural, paisagístico e arqueológico, mapeando as
áreas de valor histórico, arqueológico, potencial fossilífero, cultural, paisagístico e
ecológico.
Anuência da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em decorrência da existência de áreas
etnográficas em estudo, identificadas, entre outras (caso existam);

•

Autorização, quando couber, das Gerências das Unidades de Conservação - UC (Federal,
Estadual ou Municipal), quando a área do empreendimento estiver em todo ou em parte em
UC ou em suas respectivas zonas de amortecimento ou zona de entorno;

•

Apresentar mapa de vulnerabilidade ambiental, em escala compatível, definindo
potencialidades e limitações, quanto ao uso e ocupação de áreas a serem utilizadas pelo
empreendimento, em função das condições naturais do terreno, face às características do
uso/ocupação proposto.

18. ANEXOS/DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA
Deverá ser relacionada e apresentada toda documentação citada como anexa ao Estudo, devendo
esta manter o mesmo nível gráfico (fotografias coloridas, textos e mapas legíveis e em escala
compatível) e apresentação dos outros conteúdos.
19. RIMA – RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA deverá refletir as conclusões do Estudo de Impacto
Ambiental – EIA, com linguagem acessível ao público, de modo que se possam entender
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claramente as possíveis consequências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as
vantagens e desvantagens entre cada uma delas.
O RIMA deverá conter, no mínimo:
•

Os objetivos e justificativas do projeto, suas relações com os planos e programas
governamentais;

•

Uma síntese descritiva do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais;

•

Uma síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do
empreendimento;

•

Análise dos impactos ambientais, considerando o projeto, as alternativas, os horizontes de
tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos e técnicas adotadas para sua
identificação, quantificação e interpretação;
Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as
diferentes situações de adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de
sua não execução;

•

Descrição do efeito esperado com a adoção de medidas mitigadoras previstas para os
impactos negativos, mencionando aqueles que não poderão ser evitados, o grau de alteração
esperado e as medidas compensatórias;

•

Síntese dos programas de controle e monitoramento de impactos;

•

Conclusões e recomendações.

20. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Deverão ser relacionadas as referências bibliográficas consultadas para a realização dos estudos,
incluindo a citação das fontes pesquisadas (textos, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, fotografias,
entre outros).
21. GLOSSÁRIO
Deverá constar uma listagem dos termos técnicos utilizados nos estudos
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•

ANEXO V – RELATÓRIO ACÚSTICA AMBIENTAL TERMINAL PORTUÁRIO DO
PECÉM/CE

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

Relatório Acústica Ambiental
Terminal Portuário do Pecém, CE

Acústica Ambiental – TUP e NELOG
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1. APRESENTAÇÃO
Este relatório apresenta os resultados do estudo na área de Acústica Ambiental do Projeto do
Terminal Portuário de Uso Privado da – TUP NELOG elaborado pela Sonora Engenharia. O
empreendimento será implantado na área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP,
abrangendo terras dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará.
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2. INTRODUÇÃO
De acordo com a NBR 16313 (2014), define-se som como flutuações de pressão em torno da
pressão ambiente nas frequências compreendidas entre 20 Hz e 20 kHz. O conceito de som é
associado à sensação auditiva humana. Os sons e ruídos são de mesma natureza física,
dependendo da situação, um som pode ser considerado como um ruído. O termo ruído é
usualmente associado a sons que podem causar incômodos, ser indesejáveis ou inteligíveis.
A NBR 16313 define como som total, o som existente em uma dada situação e em um dado
instante, resultante da contribuição de todas as fontes sonoras. O som específico é a parcela do
som total que pode ser identificada e que está associada a uma determinada fonte, sendo que
um som específico pode ser aquele produzido por um empreendimento, um evento, um
equipamento, ou qualquer fonte sonora específica, conforme o objetivo da medição. O som
residual é o som remanescente do som total em uma dada posição e em uma dada situação
quando são suprimidos os sons específicos em consideração. Outras definições utilizadas neste
trabalho são apresentadas a seguir.
𝐿𝐴𝑚𝑖𝑛,5𝑚𝑖𝑛 : nível de pressão sonora mínimo durante o tempo de medição de 5 minutos,
utilizando o filtro de frequência A.
𝐿𝐴10,5𝑚𝑖𝑛 : nível de pressão sonora que é ultrapassado durante 10% do tempo de medição (5
minutos), utilizando o filtro de frequência A.
𝐿𝐴90,5𝑚𝑖𝑛 : nível de pressão sonora é ultrapassado 90% do tempo de medição (5 minutos) /
representa o som residual, utilizando o filtro de frequência A.
𝐿𝐴𝑚𝑎𝑥,𝑇 : nível máximo de pressão sonora ponderada em A, na frequência F, obtido durante a
medição, deve ser expresso pelo descritor 𝐿𝐴𝐹𝑚𝑎𝑥,𝑇 , em decibel. Este descritor é necessário para
a avaliação de som impulsivo, conforme descrito pela NBR 10.151 (2020).
O nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A, dez vezes o logaritmo na base
10 do inverso do intervalo de tempo de integração multiplicado pela integral da razão entre o
quadrado do valor instantâneo da pressão sonora ponderada em A e o quadrado da pressão
sonora de referência, conforme a equação a seguir.
𝑇

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇

1
𝑝𝐴2 (𝑡)
= 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 [ ∙ ∫ 2 𝑑𝑡]
𝑇
𝑝0
0

Onde:
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 : nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderado em A, em decibel (dB);
𝑝𝐴 (𝑡 ): pressão sonora instantânea ponderada em A no instante t, expressa em pascal (Pa);
𝑝0 : a pressão sonora de referência (𝑝0 = 20 μPa);
T: tempo de integração.
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A caracterização de som tonal se dá quando o nível de pressão sonora contínuo equivalente na
banda de 1/3 de oitava de interesse exceder os níveis de pressão sonora contínuos equivalentes
em ambas as bandas de 1/3 de oitava adjacentes, conforme a Tabela 1.
Tabela 1. Caracterização de som tonal
Banda de 1/3 de oitava de
interesse

Diferença aritmética entre o 𝑳𝒁𝒆𝒒,𝑻,𝒇(𝑯𝒛(𝟏⁄𝟑) da banda de
interesse e o 𝑳𝒁𝒆𝒒,𝑻,𝒇(𝑯𝒛(𝟏⁄𝟑) de cada banda adjacente

25 Hz a 125 Hz

≥ 15 dB

160 Hz a 400 Hz

≥ 8 dB

500 Hz a 10k Hz

≥ 5 dB

Outro parâmetro utilizado mundialmente para avaliar a exposição ao ruído é o 𝐿𝑑𝑒𝑛 definido da
seguinte forma: nível médio de pressão sonora para monitoramento de longo período,
considerando a contribuição do dia, entardecer e noite. Neste indicador composto, o valor no
entardecer recebe uma penalidade de 5 dB e o noturno de 10 dB, este indicador é definido na
diretiva da UE 2002/49.
𝐿𝑑
𝐿𝑒𝑑 +5
𝐿𝑛 +10
12
4
8
𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 ( ∙ 1010 +
∙ 10 10 +
∙ 10 10 )
24
24
24

Onde:
𝐿𝑑 : o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada (𝐿𝐴𝑒𝑞 ) para o período diurno;
𝐿𝑒 : o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada (𝐿𝐴𝑒𝑞 ) para o período vespertino
(ou entardecer);
𝐿𝑛 : o nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada (𝐿𝐴𝑒𝑞 ) para o período noturno.
A resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 1, de 8/3/90 (CONAMA, 1990),
estabelece que a emissão de ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores
aos considerados aceitáveis pela NBR 10.151(ABNT, 2020).
Avaliação pelo método detalhado é aplicada para a avaliação sonora decorrente de fontes de
sons contínuos, intermitentes, impulsivos ou tonais. É realizada pela comparação do nível
corrigido 𝐿𝑅 calculado a partir do 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (total) medido com a contribuição dos sons provenientes
das fontes objeto de avaliação, no respectivo período/horário, com os limites de 𝑅𝐿𝐴𝑒𝑞 em
função do uso e ocupação do solo no local da medição. Considera-se aceitável o resultado do 𝐿𝑅
quando este for menor ou igual ao estabelecido na Tabela 2. Quando o 𝐿𝑅 calculado a partir do
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (total) for superior ao limite de 𝑅𝐿𝐴𝑒𝑞 , para a área e o horário em questão, estabelecido
na Tabela 2, a avaliação deve ser realizada pela comparação do nível corrigido 𝐿𝑅 calculado a
partir do nível de pressão sonora específico 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 (específico) da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de
avaliação.
O 𝐿𝑅 é calculado conforme a equação a seguir:
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𝐿𝑅 = 𝐿𝐴𝑒𝑞 + 𝐾𝐼 + 𝐾𝑇
Onde:
𝐿𝐴𝑒𝑞 : nível de pressão sonora contínuo equivalente ponderada em A associado à(s) fonte(s)
sonora(s) objeto de avaliação para sons contínuos ou intermitentes;
𝐾𝐼 : igual a 5 quando for caracterizado som impulsivo;
𝐾𝑇 : igual a 5 quando for caracterizado som tonal.
Definições, som:
▪

▪

▪

contínuo: som presente durante todo o período de observação e que não é um som
intermitente nem um som impulsivo.
tonal: som caracterizado por uma única componente de frequência ou por componentes
de banda estreita que se destacam em relação às demais componentes
impulsivo: a caracterização de som impulsivo, decorrente da(s) fonte(s) sonora(s) objeto
de medição, se dá quando o resultado da subtração aritmética entre LAFmax e o LAeq,T,
medido durante a ocorrência do som impulsivo, for igual ou superior a 6 dB (LAFmax – LAeq,T
≥ 6 dB). Deve constar no relatório o tempo de integração T e a justificativa de sua escolha.

A avaliação sonora, em ambientes externos às edificações, para fins de estudo ou fiscalização de
poluição sonora de empreendimentos, instalações e eventos (culturais, desportivos, sociais ou
recreativos) em áreas habitadas, independentemente da existência de reclamações, deve ser
realizada de acordo com as características da(s) fonte(s) sonora(s) objeto de avaliação.
São considerados aceitáveis, os níveis de pressão sonora do som específico que não ultrapassem
os respectivos valores apresentados na Tabela 2, aplicadas as devidas correções para som tonal
e som impulsivo.
Tabela 2. Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do período
Tipos de áreas habitadas

𝑹𝑳𝑨𝒆𝒒 - Limites de NPS (dB)
Diurno

Noturno

Área de residências rurais

40

35

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas

50

45

Área mista, predominantemente residencial

55

50

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou administrativa

60

55

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo

65

55

Área predominantemente industrial

70

60

Fonte: NBR 10.151; ABNT, 2020 (adaptada)
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Caracterização do Empreendimento – TUP Pecém
O Terminal Portuário do Pecém está inserido no Complexo Industrial e Portuário Mário Covas,
mais conhecido como Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). A criação do Complexo
surgiu para atender à demanda das indústrias e empresas da região Nordeste, visando o
desenvolvimento do parque industrial local.
O Terminal Portuário de Pecém é caracterizado como sendo um Terminal de Uso Privado (TUP),
está localizado nos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, litoral oeste do Estado do
Ceará, distante cerca de 60 km de Fortaleza, e é parte integrante do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém - CIPP. A Figura 1 apresentada a localização do Terminal Portuário do Pecém,
cujas coordenadas geográficas são: Latitude: 03°30’00’’ S e Longitude:039º 50’ 00’’ W.

Figura 1 - Localização do CIPP.
Fonte: Google Maps

O Terminal Portuário do Pecém é um elo na cadeia logística do transporte marítimo e tem como
um de seus objetivos viabilizar a operação de atividades portuárias e industriais integradas,
imprescindíveis ao desenvolvimento de um Complexo Industrial do Pecém, assumindo por isso
as características de Porto Industrial. Ele é constituído de 03 (três) píeres marítimos, sendo o
primeiro (Píer 1) para granéis sólidos, líquidos e carga geral não conteinerizada, o segundo (Píer
2) para granéis líquidos e o terceiro (TMUT) para granel sólido, carga geral conteinerizada e não
conteinerizada.
a) Píer 1
O Píer 1 é uma instalação que foi projetada para atendimento de carga geral diversificada, no
berço 2, e de granéis sólidos no berço 1. Trata-se da instalação mais próximo da linha de costa,
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distando desta aproximadamente 1.789 m. É um píer contínuo, com capacidade de carga de
10t/m2, construído
sobre estacas, com de 350 m de comprimento e 45 m de largura.
b) Píer 2
O Píer 2 apresenta um comprimento de 390 m, entre a ponte de acesso os dolfins de amarração,
situados em sua posição mais distante da ponte. É utilizado para operações com Granéis Líquidos,
distando aproximadamente 2.143 m da costa e 300 m da face externa do Píer 1.
A plataforma de operações, propriamente dita, possui 45 m de comprimento e 32 m de largura,
que também é a largura máxima do píer, para abrigar toda a estrutura operacional dos granéis
líquidos, tais como os braços de carga e descarga.
c) Terminal de Múltiplo Uso – TMUT
O Terminal de Múltiplo Uso - TMUT está distante 2.502 m da linha de costa. Neste terminal são
movimentados diversos tipos de cargas, como cargas em contêineres, granéis sólidos minerais e
carga geral solta, cargas de projeto e produtos siderúrgicos. Todas estas operações são
complementares ou adicionais às realizadas no Píer 1.
Por se tratar de um terminal “offshore”, os Píeres de atracação estão protegidos da ação das
ondas e correntes por um quebra-mar de berma, na forma de “L” com 2.770 m de extensão. Os
píeres são ligados ao continente por uma ponte rodoviária que interliga o Pátio de Armazenagem
às instalações de atracação de navios. A Figura 2 ilustra o quebra mar.

Figura 2 – Quebra mar do Porto de Pecém
Fonte: https://www.complexodopecem.com.br/porto/
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Os principais produtos previstos para serem movimentados nas instalações do Terminal TUP
Pecém:
▪

Embarque e desembarque de matérias primas siderúrgicas, tais como o minério de ferro

▪

Embarque e desembarque de produtos siderúrgicos acabados, tais como chapas planas e
bobinas

▪

Embarque e desembarque de fertilizantes e cereais em granel

▪

Embarque e desembarque de contêineres

▪

Embarque e desembarque de graneis líquidos e gasosos

▪

Embarque e desembarque de cargas de projeto e superdimensionadas não conteinerizadas

Segundo o Plano Mestre – Terminal Portuário do Pecém (2015), as instalações de acostagem do
Terminal Portuário do Pecém consistem em estruturas offshore, interligadas à retro área por uma
ponte rodoviária, sobre a qual estão dispostos também esteiras para granéis sólidos e tubulações
para granéis líquidos. As estruturas são listadas a seguir: Píer 1, Píer 2 e Terminal de Múltiplas
Utilidades (TMUT). A Figura 3 ilustra as instalações de acostagem do Terminal Portuário do
Pecém.
O projeto proposto prevê a adoção do uso de correias do tipo tubular em cerca de 67% dos
traçados dos sistemas transportadores, o que diminui consideravelmente os níveis de pressão
sonora emitidos pela operação destes equipamentos. No recebimento/descarga de grãos no
terminal pelos modais rodoviário ou ferroviário é previsto o uso de tombador de caminhões e de
descarga de vagões/moegas de recepção, sendo estas operações efetuadas em ambiente
fechado. No recebimento/descarga de minério de ferro, por sua vez, é feito o uso de virador de
vagões.

Figura 3 – Quebra mar do Terminal Portuário do Pecém
Fonte: Plano Mestre (2015)
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Ainda, segundo o Plano Mestre (2015), o Píer 1, está aproximadamente 1.789 m da costa, possui
dois berços de atracação, interno e externo, ambos com o mesmo comprimento do píer. O Píer
2, também conhecido como Píer de Granéis Líquidos (PGL) ou ainda Píer Petroleiro, dista
aproximadamente 2.143 m da costa e 300 m da face externa do Píer 1.
O Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) é a instalação de acostagem mais distante da costa,
aproximadamente 2.502 m. No TMUT, são movimentados diversos tipos de cargas, como
contêineres, granéis sólidos minerais e carga geral solta, como cargas de projeto e produtos
siderúrgicos. Atualmente o TMUT dispõe de 2 berços – berço 5 e berço 6 – com extensão total
de 690 m. A largura da plataforma aterrada é de 110 m.
Desde a origem da concepção do projeto Pecém, em 1995/1996, já haviam sido previstas fases
para ampliação do terminal, na medida em que sua demanda fosse aumentada. Estas fases de
expansões foram previstas de maneira distintas para as estruturas offshore e onshore, como
pode ser observado na Figura 4.

Figura 4 – Projeto SEINFRA de Expansão do Terminal Portuário do Pecém
Fonte: Plano Mestre (2015)

Como exemplo tem-se que correia tubular transportadora de carvão possui 13 km de extensão,
levando o carvão mineral que chega ao terminal do Pecém ao pátio da Usina Termoelétrica
Energia Pecém (UTE). A correia é do tipo tubular fechada para impedir a dispersão do pó do
carvão durante o percurso até o local de descarregamento na usina, a Figura 5 ilustra o
equipamento. Há ainda outra correia para o minério de ferro.
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Figura 5 – Correia Transportadora de Carvão Mineral do Terminal Portuário do Pecém
Fonte: Plano Mestre (2015)

O Terminal Portuário do Pecém tem como principais rodovias para a conexão com sua
hinterlândia as rodovias federais BR-116, BR-222 e BR-020 e a estadual CE085. O acesso
ferroviário ao Terminal é realizado por uma linha da concessionária Transnordestina Logística
(TNL), que fica entre Primavera no município de Caucaia e Pecém no município de São Gonçalo
do Amarante, ambos no Estado do Ceará. Este ramal possui aproximadamente 18 km de extensão
em bitola métrica.

3.2. Caracterização do Empreendimento – TUP NELOG
O Terminal Portuário de Uso Privado (TUP) da NELOG em Caucaia, é destinado à exportação de
minério de ferro e grãos agrícolas e movimentação de Fertilizantes, Cargas geral e de
Contêineres, a Figura 6 apresenta o layout básico do TUP.

Figura 6 – Layout do TUP NELOG
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)
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O Empreendimento abrangerá uma área de aproximadamente 83,5 ha, onde comportará os
terminais de minério de ferro, grãos agrícolas, fertilizantes e cargas gerais (soltas e em
contêineres), além de áreas de apoio administrativo para suporte às operações. A entrada e saída
de produtos ocorrerão tanto por acesso rodoviário, ferroviário bem como por transportadores
de correia. Parte desse complexo (terminal de granéis) será contornada por uma pera ferroviária,
para as operações do minério, dos grãos, e fertilizantes, haverá também um ramal ferroviário no
terminal de cargas gerais (soltas e conteinerizadas) para a operação ferroviária destes produtos
O terminal foi desenvolvido para receber, estocar e manusear 4 tipos de produtos:
▪
▪
▪
▪

Grãos Agrícolas;
Minério de Ferro;
Fertilizantes;
Carga Geral (Solta e Unitizada).

3.2.1. Terminal de Grãos Agrícolas
Para recebimento rodoviário, será utilizado o tombador de caminhões. Os caminhões poderão
ser até do tipo Bi-trem de 9 eixos (capacidade de até 52t de grãos). A Figura 7 mostra um
tombador de caminhões, similar ao que será instalado.

Figura 7 –Tombador de caminhões
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Os vagões serão do tipo HFT, com descarga inferior por meio de tremonhas com ortas tipo
gaveta, conforme Figura 8.
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Figura 8 – Descarrega de vagões
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

A fim de proporcionar uma descarga completa dos vagões nas moegas de recepção, foi
considerado um vibrador de vagões, similar ao apresentado na Figura 9. Estes equipamentos são
utilizados normalmente onde se tem produtos de difícil escoamento, como farelo de soja.

Figura 9 – Descarrega de vagões
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

A moega ferroviária também possuirá um volume adequando para absorver a variações de fluxo.
Será equipada com válvulas para regularizar o fluxo, e direcionar o material para o sistema de
transportadores de correia que, por sua vez, irá encaminhar os grãos para o armazém de
estocagem. A Figura 10 apresenta os sistemas de recebimento e estocagem.
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Figura 10 – Recebimento de grãos
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O transportador que irá conduzir os grãos até os armazéns será alimentado tanto pelo sistema
de descarga ferroviária quanto rodoviária, a Figura 11 ilustra o sistema.

Figura 11 –Manuseio entre descarga e armazenagem dos grãos
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

A Figura 12 ilustra a pá carregadeira que irá funcionar no interior da edificação e a Figura 13
ilustra os caminhões caçamba para transporte interno de grãos.
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Figura 12 – Pá carregadeira fazendo rechego do material
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Figura 13 – Caminhão caçamba para transporte interno de grãos (carrossel de caminhões)
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Os caminhões irão percorrer aproximadamente 0,6 km desde o ponto de carregamento de
caminhões até a portaria do terminal, mais 7,8 km desde a portaria até o píer de carregamento
de grãos. A Figura 14 mostra o trajeto interno ao terminal de granéis.
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Figura 14 – Trajeto caminhões interno ao terminal de granéis
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O transportador de correia tubular é uma das opções para manusear os grãos até o início da
ponte de acesso ao píer, comprimento próximo a 3,5km e será similar ao apresentado na Figura
15.

Figura 15 – Transportador tubular
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)
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3.2.2. Terminal de Fertilizantes
Os fertilizantes serão importados, para descarga dos navios tipo Handysize com 40.000 DWT e
lote de carga de 30.400 DWT, serão utilizados equipamento do tipo MHC (Mobile Harbour Crane)
e moega de carregamento de caminhões, similar ao apresentado na Figura 16.

Figura 16 – Descarga de fertilizantes
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O transporte do píer até o armazém será através de caminhões com 30 toneladas de capacidade.
Como o equipamento é móvel, poderão ser utilizados os berços 6, 7, 8 e 9 para atracação dos
navios de fertilizantes por aproximadamente 7,8km desde o píer até a portaria do terminal de
granéis. Interno ao terminal de granéis os caminhões irão percorrer aproximadamente 590 m
conforme a Figura 17.
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Figura 17 – Trajeto caminhões de fertilizantes interno ao terminal de granéis
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

3.2.3. Minério de Ferro
O minério de ferro será recebido no terminal através de composição ferroviária, a solução a ser
utilizada para a descarga do minério será o virador de vagão, ilustrado na Figura 18, o pátio de
minério de Ferro é apresentado na Figura 19.

Figura 18 – Trajeto caminhões de fertilizantes interno ao terminal de granéis
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Figura 19 – Terminal de minério de ferro (por áreas)
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O material será empilhado no pátio por empilhadeiras conforme ilustra a Figura 20 e o minério
será então recuperado por recuperadora tipo lança e roda de caçamba conforme mostra a Figura
21.
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Figura 20 – Empilhadeira e Pátio de Minério de Ferro
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Figura 21 – Recuperadora de lança e roda de caçamba
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

3.2.4. Contêineres
Os modais aplicados para carga e descarga no terminal serão:
▪
▪
▪

Marítimo;
Ferroviário;
Rodoviário.

A Figura 22 mostra o terminal de contêineres e cargas gerais do TUP NELOG.
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Figura 22 – Terminal de Contêineres e Cargas Gerais
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Para movimentação de contêineres cheios no pátio serão utilizados os Guindastes tipo RTG e no
buffer por Reach Stackers. A movimentação de contêineres vazios será por Top Loader, que ficará
na área de carga e descarga de vagões. As Figuras 23, 24 e 25 apresentam estes equipamentos.

Figura 23 – Transtainer
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)
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Figura 25 – Top Loader
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O transporte de contêineres interno ao TUP NELOG será por Terminal Tractor e chassi para
contêiner (capaz de transportar simultaneamente dois contêineres de 20 pés ou um de 40). As
Figuras 26 e 27 mostram estes equipamentos.

Figura 26 – Chassi para contêiner
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Figura 27 – Terminal Tractor
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

Os caminhões irão percorrer aproximadamente 7,8km entre o píer e a portaria do terminal de
contêineres (Figura 28).

Figura 28 – Trajeto entre píer e terminal de contêineres do TUP NELOG
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

3.2.5. Carga Geral
O recebimento de carga geral no píer será através de um MHC, compartilhado com fertilizantes.
A carga geral irá ocupar a área do píer 3 (TMUT), podendo trabalhar nos berços 6, 7, 8 e 9, mas
com prioridade de trabalho para o berço 6, conforme Figura 29.
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Figura 29 – Área para carga geral
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG)

O transporte da carga geral interno ao TUP NELOG será por caminhões. Os caminhões irão
percorrer aproximadamente 7,8km entre o píer e a portaria do terminal de carga geral conforme
apresentado na Figura 28.
A Figura 30 apresenta as principais estruturas do TUP NELOG.
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Figura 30 – Trajeto entre píer e terminal de contêineres do TUP NELOG
Fonte: Projeto Básico do TUP NELOG
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4. METODOLOGIA
Para o estudo foram realizadas modelagens acústicas para a predição dos níveis de pressão
sonora emitidos pelo Complexo.
O software utilizado para a geração das simulações e modelagens foi o SOUNDPLAN. Para a
criação do modelo digital do terreno foi incluída a cartografia base, a altimetria do terreno
(curvas de nível de 5 em 5 metros) e as fontes de ruídos, que neste caso foram os aerogeradores.
A modelagem das fontes e a atenuação do som pela atmosfera têm por base a norma ISO-9613,
que define como ocorre a atenuação do som na propagação ao ar livre, sendo apresentada na
Parte 1: “O cálculo da absorção do som pela atmosfera” (1993) e na Parte 2: “Os Métodos gerais
de cálculo” (1996).
Os parâmetros gerais de entrada, para elaboração dos mapas, no software SOUNPLAN, são:
(i) Coeficiente de absorção do solo G (ground factor): O coeficiente G tem variação de zero a
um, sendo:
▪
G = 0 para solos duros, como asfalto e água, onde a onda sonora incidente é
completamente refletida.
▪
G = 1 para solos macios, como areia e grama, onde a onda incidente é completamente
absorvida. Para este estudo foi considerado G = 0,4.
(ii) Atenuação: A atenuação varia de 0,05 a 0,1dB/m. Nas regiões com vegetação foi considerada
uma atenuação de 0,05dB/m, nas demais regiões apenas a atenuação devido a atmosfera
conforme a ISO-9613.
(iii) Reflexões: Como padrão do software na simulação do ruído devido ao tráfego veicular de
acordo com a norma RLS-90 apenas a primeira reflexão é considerada. Para todas as outras
fontes (máquinas, geradores etc.) presentes no cálculo foi definida reflexão de ordem 3.
(iv) Raio de cálculo: A fim de definir o raio de cálculo foram consideradas a distância dos
receptores as fontes e a região de interesse dentro da AID do empreendimento. Na
determinação do mapa de ruídos de ponto isolado foi utilizado o raio de até 10,0 km.
(v) Espaçamento da grade: A escolha do espaçamento da grade no mapa de ruído de grelha
depende de considerações de precisão, tempo de cálculo e de memória/tamanho do arquivo.
Em uma paisagem não congestionada, “campo livre”, um espaçamento de grade de 20
metros é suficiente enquanto em um ambiente da cidade o espaçamento deve ser entre 5 e
15 metros. Assim no mapa de grelha correspondente à foi utilizado um espaçamento de 5 m.
▪
Parâmetros meteorológicos:
▪
Temperatura: temperatura ambiente média anual de 27,0oC.
▪
Umidade relativa do ar: média horária anual de 50%
▪
Pressão atmosférica: média de 960 mbar
As principais fontes emissoras foram consideradas, no Apêndice I, onde está apresentada a
relação das fontes consideradas no estudo. Para o estudo foram posicionados 11 receptores
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localizados nas comunidades próximas ao Complexo. A identificação dos receptores está na
Tabela 3, a Figura 31 apresenta a localização deles na vizinhança do Porto. A localização dos
receptores foi escolhida levando em conta possíveis residências ou proximidades de residências
nestas áreas vizinhas ao complexo portuário.
Tabela 3. Coordenadas geográficas em WGS 84 – Zona 24M dos receptores

Receptor
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

mE
519940,41
518677,09
518838,55
519446,98
519494,84
520624,57
520663,82
523982,09
518661,91
521458,7
522381,15

mS
9607475,8
9607442,5
9606876,2
9606660,3
9604547,7
9604000,9
9603628
9603404,9
9604187,3
9603255,1
9602607,4

Figura 31 – Localização dos receptores para o estudo acústico
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5. RESULTADOS
Os resultados dos níveis de pressão sonora que atingem os receptores adotados no estudo estão
apresentados na Tabela 04.
Considerando as localidades dos receptores como área mista residencial cujos limites para os
NPS são 55 e 50 para os períodos diurnos e noturno na mesma tabela foi feita a classificação de
atendimento à NBR 10.151 (2020). Conforme pode ser constatado somente no receptor R1 os
NPS ultrapassam os limites estabelecidos pela Legislação vigente, isto em função das distâncias
relativamente grandes entre as fontes emissoras e os receptores.
Tabela 4. Limites de níveis de pressão sonora em função dos tipos de áreas habitadas e do período

Receptor
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

LAeq (dB)
58,7
35,3
38,4
42,4
44,6
37,7
38,2
48,3
49,0
38,2
43,0

NBR 10.151 (diurno)
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

NBR 10.151 (noturno)
não
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim

Os resultados dos mapas acústicos estão apresentados nas Figuras 32, 33 e 34, sendo que a 33 é
uma ampliação da área que será expandia do TUP e NELOG. A Figura 35 é o mapa gerado a partir
de um arquivo kmz, que pode ser visualizado por meio do Google Earth, este arquivo entregue
juntamente com o relatório é um instrumento que pode ajudar na gestão dos impactos dos
ruídos provocados pela operação do Complexo Portuário, na sua vizinhança. As simulações foram
elaboradas utilizando os dados fornecidos pela contratante, que consideram as operações no seu
potencial máximo.
Conforme pode ser observado, os resultados indicam que os NPS na área de operação do TUP
são elevados, porém os impactos nas áreas residenciais mais próximas não serão elevados, isto
principalmente em função da distância até as principais fontes.
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Figura 32 – Mapa acústico gerado pela operação do Complexo
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Figura 33 – Mapa acústico, gerado pela operação do Complexo, referente área da expansão do Porto
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Figura 34 – Mapa acústico, gerado a partir do arquivo kmz
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do estudo em Acústica Ambiental mostraram que os possíveis impactos negativos
referente às operações do TUP e NELOG na sua vizinhança não serão elevado e terão baixo
potencial de impactos nas comunidades vizinhas.
Cabe destacar que as simulações foram realizadas considerando a operação em sua capacidade
máxima, o que não deve ocorrer num horizonte próximo, provavelmente o impacto real deve ser
menor do que o previsto neste estudo.
Recomenda-se que seja realizado semestralmente o monitoramento acústico com medições em
áreas internas e externas ao Complexo assim como as atualizações do mapa acústico.
O arquivo kmz, que pode ser facilmente visualizado no Google Earth, é uma ferramenta
importante e deve ser utilizada na gestão dos impactos dos ruídos gerados pela operação do
Complexo.
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Apêndice I – Principais fontes consideradas no estudo
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ANEXO VI – ESTUDO DE DRENAGEM

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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SISTEMA DE DRENAGEM
Os Estudos de Concepção de Drenagem Pluvial tiveram por objetivo a definição de dispositivos
capazes de captar e conduzir adequadamente as águas pluviais de modo a preservar a estrutura
das vias e pátios, bem como possibilitar a operação destes durante a incidência de precipitações
mais intensas.
Para a caracterização física do solo da área de estudo, foram realizados estudos de sondagens,
buscando-se a identificação dos horizontes do terreno, considerada a influência do nível do
lençol freático.
Desta forma, os trabalhos desenvolvidos abordaram, basicamente, os seguintes itens de serviço:
•

Obras de drenagem de talvegue, para dar vazão aos escoamentos temporários de
talvegues secos;

•

Obras de drenagem subterrânea: Rebaixamento permanente do lençol freático sob a
plataforma do aterro;

•

Obras de drenagem subsuperficial, para a proteção do pavimento contra as águas de
infiltração na estrutura do pavimento;

•

Obras de drenagem superficial: para dar escoamento às águas precipitadas sobre as
plataformas e proteção dos taludes;

•

Estruturas de Dissipação nos lançamentos de drenagem;

•

Bacias de sedimentação.

Para chegar às soluções mais adequadas partiu-se dos resultados dos Estudos Hidrológicos e
dos ajustamentos e verificações para implantação do empreendimento, passando-se, em
seguida, às definições e projetos dos dispositivos como meio-fio, sarjetas, caixas coletoras,
dissipadores de energia, valetas de proteção, canaletas, bueiros, transposições de sarjetas e
drenos.
As águas pluviais escoarão superficialmente até os dispositivos e serão lançadas nos
sedimentadores projetados para tratamento, após sedimentação dos sólidos a água clarificada
será reaproveitada ou lançada por gravidade no terreno natural.
Está prevista a construção de seis bacias de sedimentação para armazenamento e tratamento
das contribuições das áreas dos terminais de fertilizantes, grãos e contêineres/carga geral, e no
terminal de minério de ferro estão previstas mais duas bacias de sedimentação para os efluentes
gerados na área de armazenamento de minério de ferro.
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Os desenhos que ilustram a concepção do sistema de drenagem estão apresentados no Volume
II – Plantas do Estudo de Concepção.
1.1

ESTUDOS HIDROLÓGICOS

Os estudos hidrológicos foram desenvolvidos com a finalidade de identificar e qualificar as
circunstâncias climáticas da região do projeto, definir as precipitações, os métodos de
transformação chuva-vazão e finalmente as vazões de projeto essenciais para os
dimensionamentos hidráulicos. Foram utilizados dados da Fundação Cearense de Meteorologia
e Recursos Hídricos – FUNCEME – como subsidio dos estudos, fornecidos pela CSN.
1.1.1

Clima e Pluviometria na Área de Estudo

De acordo com o “United States Federal Council of Science” a hidrologia é definida como a
ciência que trata da água na terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades
físicas e químicas, e suas relações com a vida.
O conceito do ciclo hidrológico é interessante no sentido de apresentar uma visão geral das
transformações e aspectos que regem a ocorrência da água na terra. A Figura 1 apresenta uma
visão geral desse ciclo, do ponto de vista do engenheiro.

ATMOSFERA
INFILTRAÇÃO
DRENAGEM

ESCOAMENTO
SUPERFICIAL
DIFUSÃO DE TROCAS
VAPOR

EVAPORAÇÃO

PRECPITAÇÃO

CORRENTES
LAGOS E
RIOS

TROCAS

SOLO
PERCOLAÇÃO

EVAPORAÇÃO

NEVE E
GELO

PRECPITAÇÃO

PRECPITAÇÃO
DA ÁGUA RETIDA

VEGETAÇÃO

EVAPORAÇÃO

PRECPITAÇÃO

EVAPO-

TRANSPIRAÇÃO

PRECPITAÇÃO

EVAPORAÇÃO

PRECPITAÇÃO

ATMOSFERA

SUBIDA
CAPILAR

AQUÍFEROS

ESCOAMENTO
SUPERFICIAL
ESCOAMENTO
SUBTERRÂNEO

OCEANOS

Figura 1 – Ciclo hidrológico.
Fonte: Adaptado de EPA, 1998.
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Considerando o início do ciclo com a evaporação da água dos oceanos, o vapor resultante é
transportado através dos movimentos das massas de ar e, em seguida, sob determinadas
condições de temperatura e pressão é condensado formando as nuvens. Estas por sua vez
podem gerar precipitação. A água que cai no solo em parte é retida pelas plantas e suas raízes,
em parte escorre sobre o terreno pela ação das forças da gravidade e em parte infiltra, para
formar os aquíferos subterrâneos. Deve-se também observar que parte da água retida pelas
plantas retorna a atmosfera por evapotranspiração. Parte ainda se evapora diretamente do solo
e as águas subterrâneas também escoam segundo a ação das forças da gravidade.
Através de textos e dados coletados referentes ao clima, se busca um entendimento desse
fenômeno e a sua manifestação na área atravessada pela rodovia, como precipitações,
temperaturas, etc. Como se sabe a precipitação, por exemplo, é um fenômeno explicado pelo
entendimento do clima, que depende este de fatores estáticos (topografia, altitudes, longitudes,
latitudes, presença de serras, vales, etc.) e de fatores dinâmicos como as correntes de circulação
atmosférica (os anticiclones, as correntes perturbadas, etc.).
Assim, acredita-se que uma compreensão mínima dos aspectos inerentes ao clima é desejável
para se estudar as precipitações e determinar postos ou modelos pluviográficos aplicáveis a
uma região.
A poligonal de estudo está situada em uma região com Clima Tropical Quente Semiárido
Brando, Tropical Quente Subúmido e Tropical Quente Úmido.
Foram realizadas pesquisas nos postos pluviométricos da região, com os dados de médias
pluviométricas anuais e mensais das séries históricas (1974–2020), dos municípios de São
Gonçalo do Amarante e Caucaia, do estado do Ceará (Tabela 1 aTabela 4).
Na comparação dos valores de precipitação entre os postos pluviométricos, o posto de São
Gonçalo do Amarante apresenta precipitação média anual menor totalizando 1028.87mm, em
relação ao posto de Caucaia, com média de 1340.72mm.
Tabela 1 - Precipitação média anual (1974-2020) – Posto 133 / Funceme – São Gonçalo do
Amarante.
ANO

PLUVIOMETRIA

ANO

PLUVIOMETRIA

1974
1975
1976
1977

2200.30
1415.80
1169.90
1278.40

1998
1999
2000
2001

488.00
847.80
945.90
837.50
8
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ANO

PLUVIOMETRIA

ANO

PLUVIOMETRIA

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

531.30
627.80
665.00
686.30
962.40
568.00
1184.40
1920.10
2096.60
919.10
1260.10
1367.10
497.70
1053.30
784.90
434.10
1492.50
1117.70
940.70
629.00
MÉDIA

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

1103.40
1443.90
1067.60
674.60
1058.30
966.90
896.80
1896.60
754.40
1334.40
464.20
617.40
587.20
762.80
724.00
1115.10
1035.20
1378.20
1554.40
1028.87 mm

Fonte: EMAB, 2021.

Tabela 2 - Precipitação média anual (1974-2020) – Posto 38 / Funceme – Caucaia.
ANO

PLUVIOMETRIA

ANO

PLUVIOMETRIA

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

1824.00
1308.30
1192.60
1274.60
1015.00
704.70
1142.30
750.00
925.00
746.80
1562.00
2418.60
1995.40
1105.90
1750.10
1511.50

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

745.20
976.70
1749.10
1494.40
1559.00
2277.60
1584.20
934.20
1149.80
1207.80
1339.10
2165.40
856.10
1932.20
812.70
549.90
9
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ANO

PLUVIOMETRIA

ANO

PLUVIOMETRIA

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

787.00
1191.20
942.00
675.50
2150.00
1935.80
1428.20
770.80
MÉDIA

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

908.30
1265.80
1325.60
1559.80
1393.30
2295.60
1824.60
1340.72 mm

Fonte: EMAB, 2021.

Tabela 3 - Precipitação média mensal (1974-2020) – Posto 133 / Funceme – São Gonçalo
do Amarante.
Mês

Precipitação (mm)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

101.87
157.66
248.96
238.96
126.03
75.91
39.09
4.32
4.90
2.57
1.58
20.04

Fonte: EMAB, 2021.

Tabela 4 - Precipitação média mensal (1974-2020) – Posto 38 / Funceme – Caucaia.
Mês

Precipitação (mm)

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

130.38
198.00
314.00
313.62
170.49
108.83
52.23
11.87
9.40
3.63
2.83
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Mês

Precipitação (mm)

Dezembro
Fonte: EMAB, 2021.

24.18

De acordo com as médias mensais de precipitação, observa-se, que o período de menor
pluviosidade é de agosto a novembro, e o período mais chuvoso começa no mês de fevereiro e
termina em maio.
Uma nova equação de chuva para Fortaleza e região foi obtida através de análise estatística dos
dados do pluviográficos da estação meteorológica do Centro de Ciências Agrárias da
Universidade Federal do Ceará, o qual dispõe de registros contínuos com intervalo de 5 em 5
minutos desde 1970. A Intensidade da chuva crítica é calculada pela equação IDF (intensidade
- duração - frequência) de Fortaleza-CE, proposta para a estação climatológica da UFC (SILVA
et al, 2013), distante aproximadamente ~ 30,0 km da área de interesse do empreendimento.
2345,29 . 𝑇𝑅0,173
𝑖=
(𝑡𝑐 + 28,31)0,904
Onde:
𝑖 = Intensidade da Chuva (mm/h);
𝑇𝑅 = Período de Retorno (anos);
𝑡𝑐 = Tempo de concentração (minutos);

Na Tabela 5 estão apresentados os valores de intensidade pluviométrica (mm/h) e altura de
precipitação (mm), obtidos a partir da equação IDF – Fortaleza-CE, para chuvas intensas com
durações entre 5 e 120 minutos e períodos de retorno de 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos.
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Tabela 5 - Intensidade Pluviométrica – I (mm/h) e Altura de Precipitação – P (mm).
Duração
5
(min) P (mm) I (mm/h)
5
10.85
130.23
10
19.13
114.76
15
25.68
102.72
20
31.02
93.06
25
35.47
85.13
30
39.25
78.50
35
42.51
72.88
40
45.36
68.04
45
47.87
63.83
50
50.11
60.13
55
52.12
56.86
60
53.94
53.94
65
55.60
51.32
70
57.12
48.96
75
58.51
46.81
80
59.80
44.85
85
61.00
43.06
90
62.12
41.41
95
63.16
39.89
100
64.14
38.48
105
65.05
37.17
110
65.92
35.96
115
66.74
34.82
120
67.52
33.76

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA - I (mm/h) e ALTURA DE PRECIPITAÇÃO - P (mm)
PERIODO DE RECORRÊNCIA (anos)
10
15
20
25
50
P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm)
I (mm/h)
P (mm) I (mm/h)
12.24 146.82
13.12
157.49
13.79
165.53
14.34
172.04
16.16
193.96
21.56 129.38
23.13
138.79
24.31
145.87
25.27
151.61
28.49
170.92
28.95 115.80
31.05
124.22
32.64
130.56
33.92
135.70
38.25
152.98
34.97 104.91
37.51
112.54
39.43
118.28
40.98
122.93
46.20
138.60
39.99
95.98
42.90
102.95
45.08
108.20
46.86
112.46
52.83
126.79
44.25
88.50
47.47
94.94
49.89
99.78
51.85
103.71
58.46
116.92
47.93
82.16
51.41
88.13
54.03
92.63
56.16
96.27
63.31
108.54
51.14
76.70
54.85
82.28
57.65
86.48
59.92
89.88
67.55
101.33
53.97
71.96
57.89
77.19
60.85
81.13
63.24
84.32
71.30
95.06
56.49
67.79
60.60
72.72
63.69
76.43
66.20
79.44
74.63
89.56
58.76
64.10
63.03
68.76
66.25
72.27
68.86
75.12
77.63
84.69
60.81
60.81
65.23
65.23
68.56
68.56
71.26
71.26
80.34
80.34
62.68
57.86
67.24
62.06
70.67
65.23
73.45
67.80
82.81
76.44
64.39
55.19
69.07
59.20
72.60
62.23
75.45
64.67
85.07
72.91
65.97
52.77
70.76
56.61
74.37
59.50
77.30
61.84
87.15
69.72
67.42
50.57
72.32
54.24
76.01
57.01
79.00
59.25
89.07
66.80
68.77
48.54
73.77
52.07
77.53
54.73
80.58
56.88
90.85
64.13
70.03
46.69
75.12
50.08
78.95
52.63
82.06
54.71
92.51
61.67
71.20
44.97
76.38
48.24
80.28
50.70
83.44
52.70
94.07
59.41
72.31
43.38
77.56
46.54
81.52
48.91
84.73
50.84
95.52
57.31
73.34
41.91
78.67
44.96
82.69
47.25
85.94
49.11
96.89
55.37
74.32
40.54
79.72
43.48
83.79
45.70
87.09
47.50
98.18
53.55
75.24
39.26
80.71
42.11
84.83
44.26
88.17
46.00
99.40
51.86
76.12
38.06
81.65
40.82
85.82
42.91
89.19
44.60
100.56
50.28

P (mm)
18.22
32.12
43.12
52.08
59.56
65.91
71.38
76.16
80.38
84.14
87.52
90.57
93.36
95.90
98.25
100.41
102.42
104.30
106.05
107.69
109.23
110.69
112.06
113.37

100
I (mm/h)
218.67
192.70
172.47
156.25
142.94
131.82
122.37
114.24
107.17
100.97
95.47
90.57
86.18
82.20
78.60
75.31
72.30
69.53
66.98
64.61
62.42
60.38
58.47
56.68

Fonte: EMAB, 2021.

Os resultados anteriormente obtidos podem ser representados graficamente pelas seguintes
famílias de curvas (Gráfico 1 e Gráfico 2)
Gráfico 1 - Curvas de Intensidade-Duração-Frequência – Fortaleza/CE.
CURVAS DE INTENSIDADE - DURAÇÃO - FREQUÊNCIA - FORTALEZA-CE
INTENSIDADE DE CHUVA (mm/h)

250
200
150
100
50
0
0

20
TR 5 anos
TR 15 anos
TR 25 anos
TR 100 anos

40
TR 10 anos
TR 20 anos
TR 50 anos

60

80

100

120

DURAÇÃO (min)
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Gráfico 2 - Precipitação-Duração-Frequência – Fortaleza/CE.
PRECIPITAÇÃO-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA - FORTALEZA-CE
ALTURAS DE PRECIPITAÇÃO (mm)

120
100
80
60
40
20
0
0

20
TR 5 anos
TR 15 anos
TR 25 anos
TR 100 anos

40
TR 10 anos
TR 20 anos
TR 50 anos

60

80

100

120

DURAÇÃO (min)

Fonte: EMAB, 2021.

1.1.2

Tempo de Retorno

O tempo de retorno (TR) é definido como o tempo médio no qual um determinado evento é
igualado ou superado, em uma série muito longa de observações. Os tempos de retorno são
apresentados a seguir:
▪

10 anos para os dispositivos de drenagem superficial e subsuperficial;

▪

15 anos bueiros tubulares e 25 anos bueiros celulares;

▪

20 anos para reservatórios de detenção e ou bacias de sedimentação;
1.1.3

Vazões de Projeto

Para bacias que não apresentam complexidade e que tenham até 100 ha de área de drenagem,
é usual que a vazão de projeto seja determinada pelo Método Racional.
Com o objetivo de oferecer uma orientação prévia, a tabela abaixo propõe distinguir projetos
de Baixa, Média e Alta Complexidade, de acordo com a magnitude da área da bacia
hidrográfica como mostra a Tabela 6.
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Tabela 6 - Nível de complexidade de projetos de drenagem e procedimentos
recomendados.

Fonte: ADASA, 2018.

Conforme proposto no citado Manual de Drenagem, o Método Racional poderá ser utilizado
para o cálculo das vazões de projeto para bacias de até 100 ha de área.
O Método Racional, adequadamente aplicado, pode conduzir a resultados satisfatórios em
projetos de drenagem urbana e rural que tenham estruturas hidráulicas como redes, galerias,
bueiros, etc.

O Método pode ser colocado sob a seguinte fórmula:
𝑄=𝐶𝑥𝑖𝑥𝐴
Onde:
𝑄 = vazão de projeto (l/s);
𝐶 = coeficiente de escoamento superficial, função das características da bacia em
estudo;
𝑖 = intensidade da chuva de projeto (l/s x ha);
𝐴 = área da bacia de contribuição (ha).

Na Tabela 7 são apresentadas as unidades de referência da equação do método racional.
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Tabela 7 - Equação do Método Racional.
Fator de Conversão

Vazão

Intensidade

Coeficiente

Área

166,67
0,278

l/s
m3/s

mm/min
mm/h

Adimensional
Adimensional

ha
km2

1.1.4

Coeficiente de Escoamento Superficial – (C)

O coeficiente de escoamento (runoff) determina uma relação entre a quantidade de água que
precipita e a que escoa em uma área com um determinado tipo de cobertura de solo. Quanto
mais impermeável for à cobertura do solo, maior será esse coeficiente.
Para a fixação do coeficiente de escoamento superficial podem ser usados valores tabelados,
apresentados pela bibliografia para a determinação deste Coeficiente de Escoamento de acordo
com as superfícies (Tabela 8).
Tabela 8 - Coeficiente de escoamento para o Método Racional.
COMPLEXO SOLO/VEGETAÇÃO

Baixa Permeabilidade
ROCHA
Média Permeabilidade

Baixa Permeabilidade

SOLOS

Média Permeabilidade

Alta Permeabilidade

D<5% 5% - 10%

10%-20% D>20%

Veg. Rala

0,70

0,75

0,80

0,85

Veg. Densa
Veg. Rala
Veg. Densa

0,65
0,60
0,55

0,70
0,65
0,60

0,75
0,70
0,65

0,85
0,75
0,70

Veg. Rala
Veg. Densa
Floresta
Veg. Rala
Veg. Densa
Floresta
Veg. Rala
Veg. Densa
Floresta

0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10

0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20

0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25

No caso em que uma mesma área possui tipos diferentes de coberturas é necessária a
compatibilização dos coeficientes. Esta é feita, realizando-se uma média ponderada dos
valores, conforme equação.
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n

 AC

C=

i =1
n

i

i

A

i

i =1

Onde:
Ai é a área parcial, “i” considerada;
Ci é o coeficiente relacionado à área Ai.
1.1.5

Tempo de Concentração

O tempo de concentração foi determinado pela fórmula de Kirpich:

t

=
c

( )
0,294 L

0,77

i

Sendo:
tc = tempo de concentração, em h;
L = Comprimento do talvegue principal, em km;
i = Declividade efetiva, em %.
1.1.6

Critérios de Dimensionamento Hidráulico

O dimensionamento é efetuado utilizando a formula de Manning que retrata as condições de
operação do conduto em regime permanente uniforme e que é dada pela expressão:
Q=

1
2
S
RH 3 i 2
n

;

RH =

A
P

Onde:
Q = vazão (m³/s);
S = área molhada do conduto (m²);
n = coeficiente de rugosidade;
RH = raio hidráulico do conduto (m);
i = declividade do conduto (m/m);
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A=área molhada, em m²;
P=Perímetro molhado.
A velocidade de escoamento será determinada pela fórmula de Manning, apresentada a seguir:

R
V = H

2/3

.I

1/ 2

n

V = Velocidade de escoamento, em m/s.
I = Declividade do condutor (m/m).
n = coeficiente de Manning.
RH = raio hidráulico (m).
Foi adotado o coeficiente de Manning do concreto igual a 0,014.
Para determinação da geometria dos dispositivos foi feito uma análise iterativa, na qual após a
fixação de parâmetros geométricos e cálculo da vazão admissível, o resultado foi comparado
com a vazão de projeto, caso esta última esteja inferior à vazão admissível o dimensionamento
é finalizado, caso contrário altera-se a geometria do dispositivo e faz-se o teste novamente
1.2

CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DA ÁREA

A poligonal de estudo fica localizada na planície de deflação da zona litorânea do Pecém, onde
foram realizadas nove sondagens a percussão (SP’s) pela empresa Rocha Brasil Engenharia
Ltda, em abril de 2009, para a Planave - Estudos e Projetos de Engenharia Ltda contratada pela
TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA SA para o projeto da Transnordestina-Pecém.
Tendo em vista que as sondagens a percussão realizadas em abril/2009 não abrangem toda a
área da poligonal, foram executadas sondagens a percussão complementares, realizadas em
março/2021 abrangendo toda a área atual projetada para implantação do TUP - NELOG,
sobretudo na porção sudeste da área (Figura 2).
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Figura 2 – Croqui com a localização dos furos de sondagens (existentes e
complementares).
Fonte: EMAB, 2021.

Com os estudos geotécnicos elaborados, verifica-se o comportamento do fluxo da água
subterrânea desde as cotas mais elevadas do aquífero Dunas até o sistema natural de drenagem
conformado por um talvegue de natureza permanente e outros de natureza intermitentes que
fazem a drenagem das águas do aquífero para o mar.
As sondagens existentes foram elaboradas em abril de 2009, considerado um ano bem chuvoso
do litoral cearense. Neste ano de 2009, até o mês de março havia sido registrado no posto
pluviométrico de São Gonçalo do Amarante cerca de 878 mm, desde janeiro. No final de abril,
o índice acumulado de pluviometria no mesmo posto era de 1332 mm para os quatro primeiros
meses do ano. Assim, os dados de nível d’água registrados nas sondagens correspondem a um
ano de intensa recarga do aquífero Dunas na região, podendo ser mesmo considerada como
uma envoltória superior dos níveis potenciométricos no aquífero Dunas.
A Tabela 9 apresenta dados dos furos de sondagem e do nível d’água registrado na data de sua
execução em abril/2009. Observa-se que na base da planície de deflação a profundidade do
lençol freático é superficial, variando entre 0,41 m e 0,62 m, corroborando com a tendência a
afloramentos promovendo a criação de alagados.
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Tabela 9 - Dados das sondagens a percussão realizadas na área em abril/2009.
Ponto

Prof. Nível d’Água
(m)

Prof. Camada de
Areia Fina (m)

Prof. do
Impenetrável (m)

SP-01
SP-02
SP-03
SP-04
SP-05
SP-06
SP-07
SP-08
SP-09

0.83
0,42
1,40
0,41
0,62
1,72
3,15
0,61
NE

7,80
9,90
10,45
6,15
11,45
10,45
8,45
11,45
8,45

8,40
10,06
10,45
11,40
11,45
10,45
8,45
11,45
8,45

A Tabela 10 apresenta dados dos furos de sondagem e do nível d’água registrado na data de
sua execução em março/2021, onde o nível da água (NA) encontrado confirma as
profundidades superficiais do lençol freático na base da planície de deflação, principalmente
nas zonas de afloramentos no terreno e nos talvegues naturais de drenagem.
Tabela 10 - Dados das sondagens a percussão realizadas na área em março/2021.
Ponto

Prof. Nível d’Água
(m)

Prof. Camada de
Areia Fina (m)

Prof. do
Impenetrável (m)

SPT-01
SPT-02
SPT-03
SPT-04
SPT-05
SPT-06
SPT-07
SPT-08
SPT-09
SPT-10

3,46
3,20
5,68
1,08
0,64
3,81
0,06
1,23
0,47
5,67

10,45
10,45
10,45
5,00
11,00
13,46
13,00
14,00
10,45
10,45

> 10,45
> 10,45
> 10,45
> 20,26
> 20,45
13,46
> 20,45
> 20,45
> 10,45
> 10,45

A profundidade do impenetrável à percussão coincide na maioria das sondagens com a
profundidade limite da camada de areia fina própria dos sedimentos formadores das dunas,
sendo que alguns furos de sondagem apresentaram o nível d’água (NA) abaixo de 1,50m em
relação ao terreno natural, principalmente nas zonas mais afastadas das depressões com
afloramento do lençol freático.
Cabe registrar que, embora alguns trechos estejam com NA em profundidades superiores, estas
condições hidrogeológicas exigem cuidados especiais para elaboração do projeto executivo do
corte/aterro da plataforma e das obras de fundações do TUP/NELOG.
1.3

ESTUDOS DE DRENAGEM
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1.3.1

Drenagem de Talvegue

Na concepção dos dispositivos de transposição de talvegues através de bueiros tubulares e
celulares foi adotada a metodologia preconizada no Manual de Drenagem Rodoviária do DNIT,
No dimensionamento das obras-de-arte correntes foi utilizada a fórmula de Manning associada
à da continuidade, onde previu-se o atendimento às vazões de projeto obtidas nos estudos
hidrológicos, correspondentes ao período de retorno de 15 anos para bueiros tubulares e 25
anos para bueiro celular. No dimensionamento foram considerados dois parâmetros, ou seja, a
teoria do regime crítico de escoamento, considerando-se sua operação com lâmina d’água livre
à montante, trabalhando como canal.
Conforme o Manual de Drenagem de Rodovias (DNIT, 2006) sempre que o escoamento no
bueiro se dá em uma declividade superior à crítica (regime supercrítico), sua vazão admissível
está limitada à do fluxo crítico, arbitrada para as condições de energia específica igual a D ou
H.
Assim, do fluxo uniforme em regime supercrítico o tirante d’água em ralação ao crítico
diminui, havendo, em consequência, um aumento de velocidade. No corpo do bueiro
funcionando em regime supercrítico o fluxo varia desde o crítico (seção crítica ou seção de
controle) junto à entrada do bueiro, para a descarga que é conduzida, até o supercrítico, para
obra de maior extensão.
Desta forma, os valores críticos considerados para os bueiros usualmente indicados são (Tabela
11):
Tabela 11 - Fórmulas para o dimensionamento dos Bueiros tubulares – Canal.
BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO TRABALHANDO COMO CANAL (n=0,010) - qc
= 4,0335 rd
Velocidade Declividade Crítica
Crítica (m/s)
(%)

Bueiro

Vazão Crítica (m3/s)

Simples

Q1 = 1,533.D 2,5

VC = 2,56 D

Duplo

Q 2 = 2  0,95  1,533.D2,5

VC = 2,56 D

D
D
0,3282
IC = 3
D

Triplo

Q 2 = 2  0,95  1,533.D2,5

VC = 2,56 D

IC =

0,3282

IC =

0,3282

Quádruplo

Q 2 = 2  0,95  1,533.D2,5

VC = 2,56 D

IC =

32,82.n 2
3

3

3

=

Área Molhada Crítica
(m2)

0,3282
3

D
D

A=

 C − sen  C
8

.D 2

 θ − senθ C 2 
A = 2. C
.D 
8


 θ − senθ C 2 
A = 3 . C
.D 
8


 θ − senθ C 2 
A = 4 . C
.D 
8
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BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO TRABALHANDO COMO CANAL (n=0,010) - qc
= 4,0335 rd
Bueiro

Vazão Crítica (m3/s)

Velocidade Declividade Crítica
Crítica (m/s)
(%)

Área Molhada Crítica
(m2)

Obs: Os coeficientes de redução de capacidade de vazão para os bueiros duplos e triplos foram
introduzidos considerando a interferência das linhas de fluxo na entrada dos bueiros múltiplos.
O tirante crítico corresponde: dC = 0,716 D.

Fazendo algumas modificações devido às reduções de vazões nos bueiros múltiplos e no
coeficiente de rugosidade, temos a vazão, velocidade e declividade crítica para os bueiros
tubulares de concreto trabalhando como canal (Ec=D) (Tabela 12).
Tabela 12 - Vazão em função da declividade crítica dos bueiros tubulares.
BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO VAZÃO/VELOCIDADE/DECLIVIDADE
CRÍTICAS
Tipo

Diâmetro
(m)

Área Molhada
Crítica (m2)

Vazão Crítica
(m3/s)

Velocidade
Crítica (m/s)

Declividade
Crítica (%)

BSTC
BSTC
BDTC
BDTC
BTTC
BTTC

1,00
1,50
1,00
1,50
1,00
1,50

0,60
1,35
1,20
2,71
1,81
4,06

1,53
4,22
2,91
8,02
4,13
11,39

2,56
3,14
2,56
3,14
2,56
3,14

0,33
0,29
0,33
0,29
0,33
0,29

Para os bueiros celulares de concreto temos (Tabela 13):
Tabela 13 - Fórmulas para o dimensionamento dos Bueiros celulares – Canal.
BUEIROS CELULARES DE CONCRETO TRABALHANDO COMO CANAL ( n = 0,010) dc = 2/3. H

Bueiro

Vazão Crítica (m3/s)

Velocidade
Crística
(m/s)

Simples

Q1 = 1,705.B.H 1,5

VC = 2,55 H

IC =

Duplo

Q 2 = 2 x0,95 x1,705.B.H 1,5

VC = 2,55 H

0,0260 
4H  3
IC = 3
. 3 +

B 
H 

Triplo

Q3 = 3x0,95 x1,705.B.H

VC = 2,55 H

0,0260 
4H  3
IC = 3
. 3 +

B 
H 

Declividade Crítica (%)
4

0,0260 
4H  3
. 3 +

3
B 
H 
4

Área Molhada
Crítica (m2)
2
A = B. .H
3
4
A = B. .H
3

4

1,5

A = 2.B.H
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Na Tabela 14 é apresentado as vazões críticas para os bueiros celulares de concreto trabalhando
como canal (Ec=D).
Tabela 14 - Vazão em função da declividade crítica dos bueiros tubulares.
BUEIROS CELULARES DE CONCRETO – VAZÃO/VELOCIDADE/DECLIVIDADE
CRÍTICAS
Tipo

Base x
Altura (m)

Área Molhada
Crítica (m2)

Vazão Crítica
(m3/s)

Velocidade
Crística (m/s)

Declividade
Crítica (%)

BSCC
BSCC
BSCC
BSCC
BDCC
BDCC
BDCC
BDCC
BTCC
BTCC
BTCC
BTCC

1,5X1,5
2,0X2,0
2,5X2,5
3,0X3,0
1,5X1,5
2,0X2,0
2,5X2,5
3,0X3,0
1,5X1,5
2,0X2,0
2,5X2,5
3,0X3,0

1,50
2,67
4,17
6,00
3,00
5,33
8,33
12,00
4,50
8,00
12,50
18,00

4,70
9,64
16,85
26,58
9,40
19,29
33,70
53,16
14,10
28,93
50,55
79,73

3,14
3,62
4,05
4,43
3,14
3,62
4,05
4,43
3,14
3,62
4,05
4,43

0,68
0,62
0,58
0,54
0,68
0,62
0,58
0,54
0,68
0,62
0,58
0,54

O estudo da suficiência hidráulica dos bueiros encontra-se na Tabela 15 a seguir.
Tabela 15 - Dimensionamento das Obras de Arte Correntes – Método Racional.
DIMENSIONAMENTO DE OBRA DE ARTE CORRENTE
ESTUDOS HIDROLÓGICOS - MÉTODO RACIONAL
Características da Bacia Hidrográfica
Coef. da
Área
Bacia
Hidrográfica

LOCAL

TERMINAL DE CONTÊINERES
PERA FERROVIÁRIA
PERA FERROVIÁRIA
PERA FERROVIÁRIA

tc

Precipitações
(mm/h)

Vazão de Projeto
(m³/s)

25

15

25

(km²)

(ha)

C

(min)
Adotado

15

(m²)

anos

anos

anos

anos

850500.00
250000.00
350000.00
600000.00

0.85
0.25
0.35
0.60

85.05
25.00
35.00
60.00

0.75
0.75
0.75
0.90

10.00
10.00
10.00
10.00

138.79
138.79
138.79
138.79

151.61
151.61
151.61
151.61

24.58
7.23
10.12
20.82

26.85
7.90
11.05
22.74

Tipo de Obra
Existente

Tipo de Obra
Projetada

Seção
Tipo
-

(Ø ou bxh)
-

Seção
Tipo
BSCC
BSCC
BSCC
BSCC

(Ø ou bxh)
3.00x3.00m
2.00x2.00m
2.50x2.50m
3.00x3.00m

Foram previstas valas de carga e descarga, utilizadas a montante e a jusante dos bueiros,
respectivamente, sendo a primeira para possibilitar a entrada das águas no bueiro e a segunda
para dar condição de escoamento livre do fluxo quando o terreno se apresentar com cota mais
elevada que a do fundo do bueiro.
A vala de carga é geralmente da forma semicircular a partir da ala de entrada do bueiro e, a de
descarga de forma trapezoidal, com taludes de inclinação 1(V):1(H), sendo arrasada ao final
quando for igualada a cota de fundo da vala com a cota do terreno (talude zero).
1.3.2

Drenagem Subterrânea
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O elevado nível da água subterrânea na planície de deflação na poligonal de estudo pode gerar
subpressão hidrostática sob o aterro da plataforma do TUP/NELOG, caso não seja feito obras
de rebaixamento permanente do lençol freático.
Como alternativa de solução de engenharia para controle da subpressão é a proposta de
execução de drenos, no qual a água subterrânea seja interceptada e direcionada para os
dispositivos de drenagem projetados, como por exemplos reservatórios de acumulação para
aproveitamento da água subterrânea nas operações do próprio terminal, seja as galerias, e
posterior para encaminhamento aos canais/talvegues de deságue da água no mar.
O sistema de drenagem proposto através de trincheiras drenantes tem como princípio a
manutenção ambiental da área de implantação, de forma a não alterar o fluxo do escoamento
natural do aquífero para o mar ou para as áreas adjacentes, minimizando o impacto ambiental
da implantação do empreendimento na planície de deflação. Assim, o rebaixamento do lençol
freático, visa manter o nível d’agua distante de estruturas que possam sofrer algum tipo de
degradação pela presença constante da água.
Neste cenário, propõe-se a utilização de geocomposto MacDrain® TD (leve e flexível) (Figura
3) para drenagem, cujo núcleo drenante é formado por uma geomanta tridimensional, fabricada
com filamentos de polipropileno e termosoldada entre dois geotêxteis não-tecido de poliéster
em todos os pontos de contato, exceto na região destinada à inserção do tubo perfurado.

Figura 3 - Detalhe do MacDrain® TD.
Fonte: MACCAFERRI, 2021.

Escolhida a solução de drenagem para o rebaixamento do lençol freático, foi adotado o método
prático de McClelland (1943) para determinar o espaçamento e a profundidade das trincheiras.
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Na Figura 4 temos a representação do rebaixamento da superfície freática com a utilização do
geocomposto drenante MacDrain® TD, aplicado sob uma plataforma rodoviária.

Figura 4 - Representação do rebaixamento da superfície freática causado pela
utilização de drenagem por trincheira.
Fonte: MACCAFERRI, 2021.

Onde:
D = Diferença de cotas entre o lençol freático, antes da drenagem, e o N.A.
máximo nos drenos (m).
L = Distância entre os drenos (m).
d = Rebaixamento mínimo do nível freático (m).
k = Coeficiente de permeabilidade do solo (m/s)
y = Relação entre volume de água livre e volume de solo, usualmente da
ordem de 0,01, podendo variar de 0,05 (areias) a 0,02 (argilas)
t = Tempo para estabilizar o nível do lençol rebaixado, em segundos.

O ábaco proposto por McClelland (Figura 5), permite obter a vazão, por metro, que cada tubo
inserido no dreno irá suportar e, com isso, dimensionar o sistema de drenagem necessário para
captar e transportar o fluxo de águas gerado pelo rebaixamento do lençol freático.
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Figura 5 - Ábaco interpolando as condições impostas pelo método proposto por
McClelland (1943).
Pelas normas, tem-se que aplicar os seguintes fatores de redução para o geocomposto drenante
MacDrain.
FRIN = 1,05 (Intrusão do solo)
FRCR = 1,20 (Fluência – CREEP)
FRCC = 1,10 (Colmatação química)
FRBC = 1,15 (Colmatação biológica)
Utilizando a ficha técnica do MacDrain® TD (Tabela 16), obtém-se os seguintes valores para
o gradiente hidráulico igual a 1:
Tabela 16 - Capacidade de Vazão do MacDrain®TD.
Pressão [kPa]

Vazão [l/s.m]

10
20
50
100

2,84
2,17
1,35
0,41

A fim de demonstrar as análises para a obra em questão, através da lei de Darcy observa-se que
o solo por meio de sua permeabilidade recebe uma determinada quantidade de água,
denominada “vazão de infiltração”, a qual necessitará de um sistema drenante que a encaminhe
a um sistema coletor (tubo perfurado);
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Para obtenção da vazão de infiltração, adotou-se a Tabela 17 abaixo, do manual de drenagem
de rodovias do DNIT – 2006.
Tabela 17 - Coeficientes de condutividade hidráulica (k) – DNIT.

O primeiro passo para a realização do dimensionamento é estimar os dados geométricos
relacionados ao posicionamento das trincheiras dentro do sistema drenante, para este exemplo
foram adotados os valores abaixo, conforme ilustrado a seguir na Figura 6:

Figura 6 - Representação genérica do rebaixamento freático – MacDrain® TD.
Fonte: MACCAFERRI, 2021.
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D = 2,0 → Diferença máxima de cotas entre o lençol freático, antes da drenagem, e o
N.A. máximo nos drenos (m);
L = 4 → Distância entre as trincheiras drenantes (m);
d = 1,40 → Rebaixamento mínimo do nível freático (m);
k = 10-5 → Coeficiente de permeabilidade do solo, para um material argilo-siltoso (m/s)
- Tabela 1 — DNIT 2006;
y = 0,05 → Relação entre volume de água livre e volume de solo, que pode variar de
0,05 (areias) a 0,02 (argilas).
A seguir, calcula-se a seguinte relação:
𝑑 1,40
=
= 0,7
𝐷 2,00
O valor obtido pela relação d/D = 0,7 é o dado de entrada inicial para o ábaco de MacClelland
(Figura 7). Para utilizá-lo é necessário:
I. Traçar uma linha horizontal a partir do eixo das ordenadas esquerdas d/D (valor 0,7),
até a linha vermelha tracejada (Linha 1 - Ponto A);
II. A partir do ponto A traçar uma linha vertical até o eixo das abcissas t.k.D/y.L2
obtendo-se o valor 0,06 (Linha 2);
III. A partir do ponto B traçar uma linha horizontal até o eixo das ordenadas direitas
q/k.D obtendo o valor de 0,3 (Linha 3);

Figura 7 - Ábaco de MacClelland.
Para o exemplo proposto, o passo III resulta nos seguintes valores:
tkD
0,06. y. L2
0,06. (0,05x42)
≅ 0,06 → t =
=
→ t ≅ 1,0 dia
kD
10−5 . 2,0
yL²
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q
= 0,3 → q = 0,3 × 10−5 × 2,00 = 0,6 × 10−5 (m³/s)/m = 6,0 × 10−3 (l/s)/m
KD
O geocomposto MacDrain® TD terá a função de captar o fluxo e direcioná-lo para o tubo dreno
perfurado, e sua capacidade de vazão, determinada através do ensaio de transmissividade, é
dada em função da pressão e do gradiente hidráulico aplicado sobre ele, considerando os
seguintes parâmetros:
h = 2,0 → Altura da trincheira (m);
i = 1 → Gradiente hidráulico para a drenagem vertical;
γ = 18 → Peso específico do solo em contato com MacDrain® TD (kN/m3).
Adota-se, a favor da segurança, um valor aproximado para o coeficiente de empuxo
ativo Ka=0,33, obtendo-se assim a tensão horizontal efetiva aplicada ao geocomposto:
P = y . h . Ka → P = 18 .2,0 .0,333 = 12,0 kPa
Com a tensão aplicada ao geocomposto e o gradiente hidráulico considerado, obtém-se a vazão
do MacDrain® TD através de sua especificação técnica (Tabela 18).
Tabela 18 - Capacidade de Vazão do MacDrain®TD.
Pressão [kPa]

Vazão [l/s.m]

5
10

2,87
2,65

Interpolando os valores de vazão em função da pressão tem-se 2,8 (l/s)/m para uma pressão de
12,0 kPa.
Aplicando-se o fator de redução Global FR = 1,98 para o geocomposto obtém-se a vazão
admissível do sistema (QadmMD).
Q 𝑎𝑑𝑚𝑀𝐷 =

Q
2,87
=
= 1,45 (l/s)/m
(𝐹𝑅) 1,98

Assim, nota-se que o geocomposto tem plena capacidade de drenar a vazão que o solo pode
fornecer.
Deve-se verificar então a vazão resultante capitada pelas trincheiras que chegara até a caixa de
inspeção para posterior encaminhamento aos reservatórios de retardo. Considerando a extensão
máxima de 43.280m de trincheiras, multiplica-se a ela a vazão unitária (q) de contribuição do
solo.

28
Estudo de Concepção de Drenagem TUP NELOG

qr = 6,0 × 10−3 (l/s)/m × 43.280m = 259.68 (l/s)
Importante ressaltar que a vazão resultante será dividida pela quantidade de saídas do projeto.
Na Figura 11 tem-se detalhes do sistema de rebaixamento do lençol freático.

Figura 8 - Detalhes do rebaixamento do lençol freático proposto.
Fonte: MACCAFERRI, 2021.

Uma outra alternativa seria a utilização de trincheiras em brita e geotêxtil que têm a função de
captar o fluxo e direcioná-lo para um tubo dreno perfurado. Entretanto, mesmo que ambos os
sistemas de drenagem atendem as vazões de projeto requerida, é possível observar através da
literatura que o geocomposto MacDrain®TD, depois de aplicado, apresenta uma capacidade
de vazão 76% maior do que a apresentada pela trincheira de brita e geotêxtil.
As plantas/detalhes do sistema de drenagem proposto constam no anexo.
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1.3.3

Drenagem Subsuperficial

A drenagem subsuperficial foi prevista para evitar os problemas acarretados pela incidência
das águas, visando preservar a estrutura do pavimento intertravado das vias e pátios do
Terminal de Contêineres.
Os drenos subsuperficiais, DSS-04, foram posicionados em série, em sentido oblíquo em
relação ao eixo longitudinal de escoamento da plataforma das áreas a drenar, e tiveram seus
lançamentos diretamente nas canaletas do terminal.
1.3.4

Drenagem Superficial

A drenagem superficial contempla a indicação de dispositivos diversos para impedir que as
águas superficiais atinjam a plataforma e os terraplenos, evitando riscos de problemas de
estabilidade de maciços, de deterioração do pavimento e de acúmulo de água nas vias e pátios
do terminal.
1.3.4.1 Sarjetas e Meios-fios
Constituem dispositivos que captam as águas que precipitam diretamente sobre a plataforma e
as que provêm dos taludes de cortes, evitando que as águas precipitadas sobre a plataforma
escoem pelo talude de aterro, provocando erosões neste ou na borda, conduzindo-as até outros
elementos de derivação que vão desaguá-las em redes coletoras ou terreno natural a jusante do
terrapleno.
Estabelecida a geometria para a sarjeta, em função das disponibilidades de largura da
plataforma, seu dimensionamento consistiu no estabelecimento de seu comprimento crítico,
para todas as situações peculiares de planta e perfil.
Neste estudo, estabeleceu-se que as sarjetas e meio-fios a serem implantados nas bordas da
plataforma serão revestidas de concreto. Assim sendo, o comprimento crítico será atingido,
quando estiver para se dar o transbordamento desses dispositivos.
Os estudos dos comprimentos críticos das sarjetas se baseou no critério de equivalência de
vazões, considerando-se a fórmula do método racional com a equação da continuidade, que
resulta na seguinte expressão:
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L cri = 3,6 x106 xAV / CIL
Onde:
Lcri = comprimento crítico, em m;
A = área da seção da sarjeta, em m²;
C = coeficiente de escoamento;
I = intensidade de precipitação;
L = largura de precipitação, em m.
V=Velocidade de escoamento, em m/s.
O valor da intensidade de precipitação foi obtido através da equação de chuva), para uma
recorrência de 10 anos e um tempo de concentração igual a 10 minutos.
Foram projetados sarjeta e meio-fio conforme as necessidades da pista: SMC-05 (Padrão DERMG) e MFC-01, os comprimentos criticos são apresentados nas Tabela 19 eTabela 20 a suguir.
Será usada canaleta retangular onde o platô ou pista não tiver declividade ou onde a vazão não
permitir outro dispositivo, em função de suas características geométricas, área de implúvio,
coeficiente de escoamento, coeficiente de rugosidade e segurança do usuário.
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Tabela 19 - Comprimentos críticos – SMC-05.

Tabela 20 - Comprimentos críticos – MFC-01
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Foram previstos também meio-fios de concreto com a finalidade de separar a faixa de
pavimentação da faixa do passeio e/ou talude de aterro e para fazer a delimitação das ilhas e/ou
canteiros das interseções.
1.3.4.2 Valetas de Proteção
➢ Cortes
Tem o objetivo de interceptar as águas que escorrem pelo terreno a montante, impedindo-as de
atingir o talude de corte. Devem ser locadas paralelamente à crista do corte, dela distante três
metros. O material resultante da escavação deve ser adensado (apiloado) manualmente entre a
valeta e a crista do corte. Foram utilizadas as valetas de proteção do tipo VPC-03 em concreto
nos locais de declividades maiores, e VPC-01 revestida em grama ,a declividade de 1% pode
ser considerada como a declividade limite para uso de valetas não revestidas.
➢ Aterros
Tem o objetivo de interceptar as águas que escorrem pelo terreno a montante, impedindo-as de
atingir o pé do aterro. Também se incluem neste tipo os dispositivos destinados a conduzir a
água proveniente de outras valetas de proteção e das sarjetas, para os dispositivos de
transposição de talvegues. Devem ser construídas quando o terreno natural tiver inclinação
igual ou superior a 10% no sentido dos aterros. O material proveniente da escavação deverá ser
colocado entre a valeta e o talude de aterro de modo a suavizar a interseção entre estas
superfícies e apiloado manualmente.
Foram utilizadas as valetas de proteção do tipo VPA-03 em concreto nos locais de declividades
maiores, e VPA-01 revestida em grama, a declividade de 1% pode ser considerada como a
declividade limite para uso de valetas não revestidas.
1.3.4.3 Entradas d’água
São dispositivos de transição que conduzem as águas captadas por sarjetas, canaletas e meiofios para as descidas d’água, para o terreno natural ou para as valetas de proteção. Localizamse nas extremidades dos comprimentos críticos das sarjetas de aterro, nos pontos baixos das
curvas verticais e, algumas vezes, nos pontos de transição entre corte e aterro. São posicionadas
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nas bordas das plataformas ou em alargamentos próprios para sua execução. Devem ter uma
seção tal que permita rápida captação, sendo um método eficiente para o rebaixamento
gradativo do escoamento. Foram utilizados os projetos tipo EDA-01 e EDA-02.
1.3.4.4 Descidas d’água
São dispositivos destinados a conduzir pelos taludes de aterro e corte as águas precipitadas
sobre a plataforma, coletadas pelas sarjetas,meios-fios e canaletas.
Possuem seção retangular em forma de canal de concreto simples ou armado, com ancoragens.
Com a finalidade de proteger o terreno natural à jusante das descidas d’água, projetou-se junto
as mesmas, dissipadores de energia.
Foram utilizados os projetos tipo DAD-02, 04, 06, 08 e 10 para as descidas d’água de aterro, e
DCD-02 para descidas d’água de cortes.
1.3.4.5 Caixas Coletoras
São dispositivos nos quais deságuam os condutores superficiais das águas precipitadas. Podem
também, ter a função de inspeção ou de ligação entre trechos de redes, executadas também
onde ocorra mudança de direção, declividade ou dispositivo.
Foram indicadas no projeto caixas coletoras com as seguintes dimensões:1,00x1,25m com
altura váriavel, padrão DNIT, as caixas coletoras deverão receber grelha de concreto.
1.3.4.6 Tubos de Ligação/Redes Longitudinais
Os tubos de ligação são dispositivos indicados para fazer a ligação entre os dispositivos de
drenagem superficial e caixas coletoras à rede longitudinal principal. São indicados tubos com
diâmetro 0,60m quando apenas de ligação. Nas redes longitudinais os tubos são nas dimensões
de 0,80m a 1,00m.
O dimensionamento hidráulico das redes longitudinais foi feito adotando 80% da seção útil dos
tubos.
Foram previstos bueiros de greide sempre que se mostrou necessária à transposição de um lado
para outro da plataforma das águas provindas das sarjetas ou canaletas (cujo comprimento
crítico tenha sido atingido) ou provindas de talvegues interceptados por cortes.
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1.3.5

Estruturas de Dissipação

Dissipadores de energia são dispositivos de drenagem destinados a dissipar a energia do fluxo
d’água, reduzindo consequentemente sua velocidade de escoamento evitando o fenômeno da
erosão no terreno natural, à jusante de bueiros, sarjetas e valetas.
Foram utilizados os projetos tipo padrão DNIT, sendo: DEB-01, 03, 04, 05, 06 e 13, e DES04.
Recomenda-se, que a jusantes das galerias celulares sejam utilizados os dissipadores do tipo
impacto modelo Bradley-Peterka (Figura 11 Figura 12), a ser detalhado no projeto executivo.
O dimensionamento desses dissipadores dever-se-á levar em consideração a elevada solicitação
das estruturas por parte das forças dinâmicas e turbulências (Tabela 21). A estrutura deverá ser
suficientemente estável para resistir aos esforços de arrancamento, provocados pela carga de
impacto sobre a parede defletora (Figura 9 Figura 10).
No Gráfico 3 entra-se com o valor da vazão (m3/s) e obtém-se a dimensão, em metros, da
largura do dissipador (A). Com o valor da largura (A) têm-se as demais dimensões do
dissipador.
Gráfico 3 - Ábaco de dimensionamento da bacia de dissipação por impacto.
DIMENSIONAMENTO DA BACIA DE DISSIPAÇÃO POR IMPACTO
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Fonte: TOPOCART, 2010.

35
Estudo de Concepção de Drenagem TUP NELOG

PLANTA DO FUNDO

PLANTA SUPERIOR

Figura 9 - Detalhes das plantas de fundo e superior do dissipador de impacto.
Fonte: TOPOCART, 2010.

CORTE - AA

CORTE - BB

Figura 10 - Detalhes dos cortes do dissipador de impacto.
Fonte: TOPOCART, 2010.
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Tabela 21 - Dimensões padronizadas dos dissipadores de impacto.

Fonte: TOPOCART, 2011.

A bacia de dissipação por impacto tem geometria em forma de caixa, dotada de uma viga
transversal com seção em “L” invertido. A eficiência desta bacia para idênticos números de
Froude a montante é considerada superior a de uma bacia por ressalto hidráulico.

Figura 11 - Perspectiva de entrada do dissipador do tipo impacto, modelo BradleyPeterka.
Fonte: TOPOCART, 2011.
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Figura 12 - Perspectiva de entrada do dissipador do tipo impacto, modelo BradleyPeterka.
Fonte: TOPOCART, 2011.

A dissipação de energia de uma bacia do tipo impacto é conseguida por meio da turbulência
criada pela perda da quantidade de movimento, através do impacto introduzido pela parede
defletora e pela alteração do sentido do escoamento. Com elevado escoamento é conseguida
uma maior dissipação, pois a água acumula-se por trás do defletor formando uma zona de
remanso altamente turbulento. O escoamento é redirecionado sob o defletor para a bacia e para
o canal de restituição e a soleira terminal da bacia distribui o escoamento sobre toda a sua
largura, permitindo que o escoamento se espalhe uniformemente ao longo do canal melhorando
a ação de dissipação.
Na saída dos dissipadores propõe-se um canal de restituição objetivando a desaceleração brusca
do escoamento em regime torrencial (supercrítico), passando ao regime fluvial (subcrítico).
O conceito hidráulico dessa solução conjunta, consiste em um canal em gabião caixa/colchão
reno, e em colocar repetidas obstruções (gabião caixa), que são de uma altura nominal
equivalente à profundidade crítica. Além da dissipação de energia proveniente da turbulência
devida a estes blocos, outra parcela é dissipada pelos dissipadores pela perda do momento
associada à reorientação do escoamento (Figura 13 Figura 14).
Pretende-se que o escoamento a jusante assuma rapidamente características o mais semelhante
possível ao regime natural a jusante. Assim, as estruturas conjuntas proporcionaram
velocidades relativamente baixas (considerando os dissipadores, canal de restituição, dentes
feitos de gabião caixa argamassados e um obstáculo de gabião caixa ao final), evitando assim
problemas de instabilidade e de degradação a jusante do lançamento no solo arenoso.
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O lançamento final requer ações planejadas e intensas de manutenção, desassoreamento e o
controle de qualidade de água. Deve-se ressaltar que devem ser previstas rampas de
manutenção para facilitar o acesso à estrutura.

Figura 13 - Exemplo de estrutura de dissipação e canal de restituição, detalhe dos
dissipadores tipo A4
Fonte: TOPOCART, 2011.

Figura 14 - Perspectiva da estrutura de dissipação do tipo impacto (Bradley-Peterka) e
canal de restituição.
Fonte: Topocart, 2011.

1.3.6

Bacias de Sedimentação

Para o cálculo da vazão de água de chuva que passa pelas bacias, foi considerado um tempo de
recorrência de 20 anos, e de acordo com os valores encontrado nos cálculos abaixo, considerouse um tempo de concentração de 20 minutos (118,28mm/h).
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Por definição, tempo de concentração é o tempo necessário para o escoamento de uma partícula
de água, desde o ponto mais afastado da bacia até o ponto de controle, ou seja, é o tempo
necessário para que toda a bacia passe a contribuir para a vazão da seção em estudo, sendo a
soma do tempo de equilíbrio com o tempo de viagem da água.
Para fins de projeto, usam-se fórmulas empíricas, que são equações calibradas a partir de dados
reais obtidos em bacias em geral pequenas ou médias.
Para as bacias de sedimentação foi utilizado a Fórmula de Kirpich.

Onde:
Tc= tempo de concentração, em minutos;
L = comprimento do talvegue, em km,
H = diferença de cota ou o desnível máximo, em metros.
Abaixo os cálculos do tempo de concentração e cálculo de vazão das bacias de sedimentação
de cada sedimentador:
A partir das vazões encontradas de cada bacia, defini-se o dimensionamento necessários para
que ocorra a sedimentação das partículas (Tabela 22).
Para o dimensionamento das bacias de sedimentação foram realizados os cálculos da Figura 15
considerando, a Velocidade de sedimentação (pelo diâmetro e densidade da partícula) - Lei de
Stokes, área mínima de decantação, a velocidade horizontal, tempo que a partícula leva para
alcançar a zona de sedimententação e o tempo gasto por uma partícula para percorrer todo
comprimento (L) da estrutura.
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Figura 15 - Sedimentação.
Fonte: EMAB, 2021.

O Cálculo da velocidade de sedimenção (Vs) é dada pela Equação de Stokes.
𝑉𝑠 =

𝑑 2 ∗ (𝛾𝑝 − 𝛾𝑎)
18 ∗ 𝜇

Onde:
μ = viscosidade dinâmica do fluido (0,0009 N.s/m2);
d = diâmetro da particula (0,045 mm);
γp = peso especifico da partícula (4500 kgf/m3).
γa = peso específico da água (1000 kgf/m3).
Sendo o cálculo da área mímina de decantação (As):
𝑉𝑠 =

𝑄
𝐴𝑠

Onde:
Vs = velocidade de sedimenção da particula (m/s);
Tabela 22 - Estimativa das áreas e volumes de Sedimentação.
ESTIMATIVA DAS ÁREAS DE DECANTAÇÃO PARA AS BACIAS DE SEDIMENTAÇÃO
EQUAÇÃO DE STOKES

LOCAL

TERMINAL DE CONTÊINERES
TERMINAL DE CONTÊINERES
PERA FERROVIÁRIA
PERA FERROVIÁRIA
PERA FERROVIÁRIA

Características da Bacia Hidrográfica
Coef. da
Área
Bacia
Hidrográfica

BACIA

1
2
3
4
5

tc

Precipitações
(mm/h)

Vazão de Projeto
(m³/s)

20

10

20

(km²)

(ha)

C

(min)
Adotado

10

(m²)

anos

anos

anos

anos

150000.00
150000.00
100000.00
100000.00
100000.00

0.15
0.15
0.10
0.10
0.10

15.00
15.00
10.00
10.00
10.00

0.75
0.75
0.75
0.75
0.75

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

104.91
104.91
104.91
104.91
104.91

118.28
118.28
118.28
118.28
118.28

3.28
3.28
2.19
2.19
2.19

3.70
3.70
2.46
2.46
2.46

Área Mínima (As) e Volume Útil

Vs (m/s)

As (m2)

Volume Útil
TR 20 anos

0.0043750
0.0043750
0.0043750
0.0043750
0.0043750

845.71
845.71
562.29
562.29
562.29

1700.00
1700.00
1200.00
1200.00
12000.00
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1.3.7

Sistema de Abastecimento de Água de Serviço e Potável

➢ Água de Serviço
Com o objetivo de economia de consumo de água e em consonância à boa prática ambiental, é
recomendável a recuperação de água de chuva precipitada das edificações e seu acúmulo em
reservatórios, para posterior distribuição aos sistemas de abastecimento prediais de vasos
sanitários e mictórios, de irrigação de áreas verdes, de lavagem e limpeza de equipamentos e
de umectação das pilhas de minério de ferro. O sistema de reaproveitamento será composto por
desvios de condutores de descida da água, filtros simples, cisternas de armazenamento, bombas
de pressão e caixas de armazenamento de água de chuva para reutilização.
A água de serviço utilizada nas instalações offshore, por sua vez, será proveniente das
infraestruturas que serão implantadas pelo Governo do Estado do Ceará no Terminal de
Múltiplos Usos - TMUT.
As bacias de sedimentação foram dimensionadas para a retenção de sólidos grosseiros a partir
do processo de decantação, levando em consideração o tamanho e densidade das partículas
arrastadas pelo fluxo do efluente. O overflow poderá ser destinado para os reservatórios do
sistema de reaproveitamento da água proveniente da drenagem pluvial do empreendimento.
As bombas submersíveis (uma operacional e outra reserva) irão recalcar a água recebida da
drenagem pluvial e decantada para a Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETE-I),
responsável pelo tratamento químico do efluente contaminado da drenagem do Terminal de
Fertilizantes. Após tratamento na ETE-I a água será direcionada para o reservatório de água
reaproveitada.
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ANEXOS
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ANEXO I - PLANTAS DE DRENAGEM
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Especificação - MacDrain® TD
MacDrain® TD 2L 20.2 - Geocomposto para drenagem. Núcleo formado por geomanta tridimensional de filamentos de polipropileno, termosoldado a dois
geotêxteis não tecidos de poliéster, fechados lateralmente por ultra-som.
Espessura: 11,0 mm
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Permeabilidade do geotêxtil: 0,30 cm/s

Dimensões: 0,60 | 1,00 | 1,40 x 20,00 m

Especificação - MacPipe® 100
MacPipe® 100 - Tubo corrugado perfurado para drenagem em polietileno de alta densidade.
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NOTAS:
1. Para execução da obra faz-se necessário a apresentação do estudo de permeabilidade do solo natural, para confirmação da
funcionabilidade do sistema;
2. Deverá ser confirmada a geometria do sistema de fundação para validação do estudo de drenagem apresentado;
3. A camada drenante horizontal deve ter seu fluxo voltado para as trincheiras drenantes, com declividade mínima de 0,50%;

Detalhe Ilustrativo: Corte Transversal da Trincheira Drenante
Sem escala

Detalhe Ilustrativo MacDrain® TD
Sem Escala

Piso de concreto

4. Durante a execução das trincheiras drenantes é necessário que as mesmas sejam executadas a partir dos tubos coletores;

Detalhe Ilustrativo: Poço de Recalque
Sem escala
Piso de concreto

5. Deverá ser previsto o fechamento do núcleo drenante com o filtro geotêxtil do MacDrain®, de maneira que o núcleo tridimensional
do mesmo não fique em contato com o solo;

Tampa Padrão

13.30
13.30

6. Deverá ser previsto o fechamento do núcleo drenante com o filtro geotêxtil, na região de conexões, a fim de evitar o contato do
núcleo com o solo;
7. Devido à presença de argila, deverá ser previsto uma regularização das trincheiras drenantes com areia, a fim de evitar a
colmatação do material;
8. As trincheiras drenantes deverão seguir a declividade natural do terreno, com uma declividade mínima de 0,50%;

h = 1,40m

h ~ 2.00 m

h ~1.40 m

9. Deverão ser verificadas as cotas utilizadas no estudo a fim de confirmá-las.

MacDrain® TD
(ver observação)

Especificação - MacDrain® TD
Tubo Perfurado
Ø indicado

MacDrain® TD 2L 20.2 - Geocomposto para drenagem. Núcleo formado por geomanta tridimensional de filamentos de polipropileno, termosoldado a dois
geotêxteis não tecidos de poliéster, fechados lateralmente por ultra-som.

MacPipe® Ø 160 mm
N.A. máx.

Saída

MacDrain® TD
(ver observação)

Espessura: 11,0 mm

Abertura aparente: 0,16 mm

Embalagem: Bobinas

Resistência à tração: 11,00 kN/m

Permeabilidade do geotêxtil: 0,30 cm/s

Dimensões: 0,60 | 1,00 | 1,40 x 20,00 m

Especificação - MacPipe® 100
MacPipe® 100 - Tubo corrugado perfurado para drenagem em polietileno de alta densidade.

CID Indicada

0.20

Diâmetro Externo (mm): 100 ± 1

Área aberta perfurada: 80,3 cm²/ m

Embalagem: Rolos

Diâmetro Interno (mm): 85 ± 1

Coeficiente de rugosidade Manning: 0,016

Comprimento: 50 m

Prever Bombeamento para
Recalque e encaminhamento das
águas para a rede pluvial

Tubo Perfurado Ø indicado MacPipe®
(inclinação de 0,50%)

Especificação - MacPipe® 160
MacPipe® 160 - Tubo corrugado perfurado para drenagem em polietileno de alta densidade.
Diâmetro Externo (mm): 160 ± 1

Área aberta perfurada: 156,0 cm²/ m

Embalagem: Rolos

Diâmetro Interno (mm): 137 ± 1

Coeficiente de rugosidade Manning: 0,016

Comprimento: 50 m

LEGENDA

Detalhe Ilustrativo
Conexão entre os Tubos
Sem Escala

Detalhe Ilustrativo
Conexão entre os Tubos
Sem Escala

Detalhe Ilustrativo
Conexão entre os Tubos
Sem Escala

MacDrain® TD (h=1.00m) com tubo perfurado
de Ø100mm e incl. de 0.50%

Poço de Recalque

MacDrain® TD (h=1.00m) com tubo perfurado
de Ø160mm e incl. de 0.50%

Caixa de Passagem

Tubo PVC Ø150mm e
Incl mínima de 0.50%

Sentido do Escoamento

MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 100 mm

Prever conexão
entre os tubos

MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 100 mm

Prever conexão " T "
entre os tubos

MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 100 mm

Prever conexão
entre os tubos

TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG
MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 160 mm

MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 160 mm

MacDrain® TD com
MacPipe®
Ø 160 mm
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ANEXO VII – MEDIÇÕES DA QUALIDADE DO AR – DADOS DE CAMPO

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

INFORMAÇÕES DE CAMPO
INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 01

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

523646 9604275

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

28,5

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

757,9

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

72,7

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU ENSOLARADO COM AUSÊNCIA DE NUVENS

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-011

DATA:

22/06/2016 a 23/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:10 a 09:10 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-010

DATA:

22/06/2016 a 23/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:15 a 09:15 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

22/06/2016 a 23/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:10 a 09:10 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

22/06/2016 a 23/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:00 a 11:00 (01 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – CALIBRAÇÃO

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 02

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

523187 9604533

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

28,8

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

757,8

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

71,8

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU PARCIALMENTE NUBLADO NO INÍCIO DA MANHÃ

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-004

DATA:

19/06/2016 a 20/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:40 a 09:50 (23,16 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-006

DATA:

19/06/2016 a 20/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:40 a 09:50 (23,16 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

19/06/2016 a 20/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:40 a 09:50 (23,16 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

19/06/2016 a 20/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

08:50 a 09:50 (01 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 03

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

522338 9604563

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

28,7

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

757,5

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

70,1

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU ENSOLARADO COM AUSÊNCIA DE NUVENS

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-007

DATA:

20/06/2016 a 21/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:50 a 10:15 (23,37 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-008

DATA:

20/06/2016 a 21/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:50 a 10:15 (23,37 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

20/06/2016 a 21/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:50 a 10:15 (23,37 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

20/06/2016 a 21/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:10 a 10:10 (01 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 04

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

521895 9605088

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

29,3

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

757,6

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

71,4

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU ENSOLARADO COM AUSÊNCIA DE NUVENS

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16 - 012

DATA:

23/06/2016 a 24/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:11 a 09:41 (23,5 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-013

DATA:

23/06/2016 a 24/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:10 a 09:36 (23,47 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

23/06/2016 a 24/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:06 a 09:30 (23,60 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

23/06/2016 a 24/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:06 a 10:06 (1 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 05

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

520850 9605467

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

29,0

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

757,7

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

69,5

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU ENSOLARADO COM AUSÊNCIA DE NUVENS

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16 - 015

DATA:

24/06/2016 a 25/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:06 a 10:06 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-014

DATA:

24/06/2016 a 25/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:09 a 10:09 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

24/06/2016 a 25/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:02 a 10:02 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

24/06/2016 a 25/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:00 a 11:00 (1 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

INFORMAÇÕES DE CAMPO
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO AR
PONTO DE AMOSTRAGEM:

PONTO 06

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

521680 9606474

TEMPERATURA MÉDIA (°C):

28,4

PRESSÃO MÉDIA (mmHg):

758,5

UMIDADE RELATIVA MÉDIA (%):

67,1

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:

CÉU ENSOLARADO COM AUSÊNCIA DE NUVENS

EXECUÇÃO:

VALTER MARQUES

CONFERENTE:

RODRIGO LIMA

PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-017

DATA:

27/06/2016 a 28/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:08 a 10:08 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PTS 1316

PARTÍCULAS INALÁVEIS – PM10
Nº DA AMOSTRAGEM:

16-016

DATA:

27/06/2016 a 28/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:10 a 10:10 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

AGV PM10 0442

DIÓXIDO DE ENXOFRE – SO2
DATA:

27/06/2016 a 28/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

10:05 a 10:05 (24 hrs)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

DIÓXIDO DE NITROGÊNIO – NO2
DATA:

27/06/2016 a 28/06/2016

HORÁRIO DA MEDIÇÃO:

09:05 a 10:05 (1 hr)

EQUIPAMENTO:

APV TRIGRÁS 0280

AMOSTRADOR - AGV PTS 1316 – AMOSTRAGEM

AMOSTRADOR - AGV PM10 0442 – AMOSTRAGEM

DADOS METEOROLÓGICOS
FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
Data

Hora
UTC

19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
20/06/2016

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Temperatura (°C)
Máx.
Mín.
31,6
30,1
32,5
31,2
33
31,8
32,8
31,6
32
31,3
31,5
30,7
31
30,1
30,2
28,7
28,8
28
28,2
28
28,2
28
28,2
28
28,1
27,9
28
27,8
28,1
27,8
27,8
27,5
27,7
27,3
27,5
26,8
26,7
25,6
25,7
24,9
25,5
25
27,8
25,6
29,3
27,6
30,2
28,1
31,9
29,5
32,2
29,8
32,2
31
32,9
31,4
32,3
31,2
31,6
30,8
31,3
30
30,1
28,9
29
28,3
28,3
28,2
28,3
28
28,3
28,1
28,3
28,1

Pressão
(hPa)

Chuva
(mm)

Umidade Relativa
(%)

1.012,40
1.011,70
1.010,80
1.010,00
1.009,00
1.008,40
1.008,50
1.008,70
1.009,40
1.009,70
1.010,30
1.010,80
1.010,90
1.011,10
1.010,70
1.010,20
1.009,70
1.009,60
1.009,70
1.010,00
1.010,60
1.011,30
1.011,70
1.012,00
1.011,50
1.010,70
1.009,80
1.008,80
1.007,90
1.007,50
1.007,50
1.007,80
1.008,60
1.009,10
1.009,80
1.010,30
1.010,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

52,4
52,4
51,1
55,2
59,5
61,7
66,6
74,0
80,1
80,1
80,2
79,9
79,0
78,4
79,5
80,3
78,5
78,0
85,6
87,2
85,8
76,5
69,3
63,9
60,4
56,7
57,6
54,2
56,5
60,5
67,4
71,1
74,6
75,6
76,5
76,1
79,8

Data

Hora
UTC

20/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016

23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Temperatura (°C)
Máx.
Mín.
28,2
27,9
28,1
27,8
28,1
27,8
27,8
27,4
27,4
26,2
26,1
25,3
25,6
25,2
25,2
25
27,1
25,2
28,4
26,8
29,9
28,4
31,6
29,7
28,3
24,8
30,3
28,7
31
28,9
32,3
30,2
33
31,7
32,5
31
31,9
31
31,5
29,5
30
28,9
28,8
28,2
28,3
28
28,2
28
28,2
28
28,3
28
28
27,8
28
27,8
28,1
27,7
27,8
27,2
27,2
26,5
26,6
25,8
25,8
25,4
25,6
25,3
26,5
25,4
29,1
26,4
30,5
29
31,7
30,3
33
31,3
33,5
32,3
33,5
32,6
33,7
32,3

Pressão
(hPa)

Chuva
(mm)

Umidade Relativa
(%)

1.010,50
1.010,30
1.009,80
1.009,70
1.009,50
1.009,70
1.010,30
1.010,50
1.011,40
1.011,80
1.011,80
1.011,40
1.012,00
1.011,80
1.011,40
1.010,50
1.009,40
1.008,80
1.007,90
1.008,00
1.008,40
1.009,00
1.009,50
1.010,20
1.011,20
1.011,50
1.011,50
1.011,10
1.010,80
1.010,50
1.010,30
1.010,40
1.010,60
1.011,00
1.011,50
1.011,70
1.011,70
1.011,20
1.010,50
1.010,00
1.009,30
1.008,60

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

79,4
75,8
75,3
73,5
81,2
85,5
83,7
82,4
73,0
64,4
58,5
53,0
79,7
66,2
62,3
57,4
56,6
61,4
63,3
70,7
75,6
79,7
77,7
79,5
77,9
78,9
81,1
77,4
73,9
78,6
79,7
80,1
80,5
79,4
76,5
65,1
59,0
52,6
48,6
50,5
49,3
49,5

Data

Hora
UTC

23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
25/06/2016

15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Temperatura (°C)
Máx.
Mín.
33,1
31,2
31,4
30,3
30,3
29,1
29,1
28,2
28,2
28,1
28,3
28,1
28,1
27,9
28,2
27,8
28,1
27,9
28,1
27,8
28,1
27,9
27,9
27,7
27,8
27,5
27,6
26,6
27
26,6
27
26,5
27,6
26,4
28,1
27
31
27,9
32,7
30,2
32,8
31,6
32,9
31,8
32,8
32
32,9
31,6
32
31,1
31,6
30,4
30,7
29,1
29,1
28,2
28,2
27,9
28
27,7
28
27,7
28
27,7
28,1
27,9
28
27,8
27,8
27,7
27,8
27,5
27,6
27,3
27,4
26,8
26,9
25,7
26,1
25,4
27,2
25,8
29,1
27,2

Pressão
(hPa)

Chuva
(mm)

Umidade Relativa
(%)

1.008,10
1.008,20
1.008,50
1.009,00
1.009,40
1.010,10
1.010,70
1.011,00
1.011,10
1.010,60
1.010,30
1.009,90
1.010,00
1.010,00
1.010,30
1.010,40
1.011,00
1.011,50
1.011,60
1.011,20
1.010,70
1.010,10
1.009,50
1.008,70
1.008,20
1.008,20
1.008,60
1.009,10
1.009,60
1.010,40
1.010,90
1.011,30
1.011,20
1.011,10
1.010,70
1.010,30
1.009,90
1.010,10
1.010,20
1.010,60
1.011,10
1.011,50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,3
66,0
72,9
79,6
80,6
82,2
84,0
82,5
79,8
80,1
79,5
79,8
80,3
86,1
80,3
80,4
76,2
73,5
58,0
50,9
52,7
54,0
52,7
54,6
58,6
61,6
67,4
73,6
76,2
79,1
80,8
80,6
81,9
79,8
79,9
78,9
76,2
78,4
85,4
79,2
75,0
64,3

Data

Hora
UTC

25/06/2016
25/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
27/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016

09
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Temperatura (°C)
Máx.
Mín.
30
28,4
31,4
29,4
31,9
29,9
32,1
30,7
32,9
30,5
33,4
31,1
32,6
30,6
32,5
31,3
31,5
30,5
30,6
29,2
29,3
28
28
27,8
28,3
28
28,1
27,8
28,1
27,7
27,8
27,5
27,7
27,4
27,6
27,3
27,5
26,3
26,2
25,5
25,6
25
25,2
24,5
24,5
24
26
24,3
27,2
26
29,5
26,7
30,6
29,2

Pressão
(hPa)

Chuva
(mm)

Umidade Relativa
(%)

1.011,60
1.011,00
1.012,20
1.011,90
1.011,40
1.010,40
1.010,10
1.010,00
1.009,90
1.010,30
1.010,70
1.011,00
1.011,60
1.012,00
1.012,10
1.012,10
1.011,60
1.011,20
1.010,90
1.010,60
1.010,80
1.011,30
1.011,50
1.012,20
1.012,60
1.012,70
1.012,20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62,2
54,2
51,2
53
44,5
47,6
50,5
48,5
54,4
63,7
72,4
75,2
72,4
75,7
76,9
77,3
75,8
74,9
79,2
81,0
80,7
80,7
80,8
73,0
69,5
59,7
57,8

ANEXO VIII – CARTA DE ANUÊNCIA PARA FINS DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

ANEXO X - PORTARIA TPU Nº 37, DE 2 DE JUNHO DE 2021 - DOU - IMPRENSA
NACIONAL

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

×
Diário Oﬁcial da UniãoImprensa NacionalBAIXAR - No Google Play
Ver

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 07/06/2021 | Edição: 104 | Seção: 1 | Página: 175
Órgão: Ministério do Turismo/Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Departamento do Patrimônio Material e
Fiscalização/Centro Nacional de Arqueologia

PORTARIA Nº 37, DE 2 DE JUNHO DE 2021
O DIRETOR SUBSTITUTO DO CENTRO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA DO DEPARTAMENTO DE
PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Portaria de Pessoal GAB-IPHAN n.º 140,
de 14/05/2021, e de acordo com o disposto no inciso § 2, art. 25, Anexo I, do Decreto n.º 9.238, de
15/12/2017, e com a Lei n.º 3.924, de 26/07/1961, e com a Portaria SPHAN n.º 07, de 1º/12/1988, e ainda
do que consta dos processos administrativos relacionados nos anexos a esta Portaria, resolve:
I - Expedir PERMISSÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes órgãos e
entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pesquisas
arqueológicas relacionadas no anexo I desta Portaria, regidos pela Portaria Iphan nº 230/02;
II - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes órgãos e
entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pesquisas
arqueológicas relacionadas no anexo II desta Portaria, regidos pela Portaria Iphan nº 230/02 e Portaria
SPHAN 07/88;
III - Expedir RENOVAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes órgãos
e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos das pesquisas
arqueológicas relacionadas no anexo III desta Portaria, regidos pela Instrução Normativa 001/2015, de 25
de março de 2015;
IV - Expedir AUTORIZAÇÃO, sem prejuízo das demais autorizações exigíveis por diferentes
órgãos e entidades da Administração Pública, aos arqueólogos coordenadores dos projetos e programas
de pesquisas arqueológicas relacionadas no anexo IV desta Portaria, regidos pela Instrução Normativa
001/2015, de 25 de março de 2015;
V - As autorizações para a execução dos projetos e programas relacionados nesta Portaria não
correspondem à manifestação conclusiva do Iphan para ﬁns de obtenção de licença ambiental.
VI - As Superintendências Estaduais são as unidades responsáveis pela aprovação dos projetos
e programas de sua competência, cujas execuções estão sendo autorizadas na presente portaria, bem
como pela ﬁscalização e monitoramento das ações oriundas dos mesmos, com base nas vistorias
realizadas a partir do cronograma do projeto, inclusive no que diz respeito à destinação e à guarda do
material coletado, assim como das ações de preservação e valorização dos remanescentes.
VII - Condicionar a eﬁcácia das presentes autorizações, permissões e renovações à
apresentação, por parte dos arqueólogos coordenadores, de relatórios parciais e ﬁnais, em meio físico e
digital, ao término dos prazos ﬁxados nos projetos de pesquisa anexos a esta Portaria.
VIII - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

ANEXO I

HERBERT MOURA REGO

01-Processo nº 01450.012043/2011-63
Projeto: Resgate Arqueológico e Educação Patrimonial na Área da Ferrovia de Integração
Centro-oeste
Arqueólogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira

Área de Abrangência: Municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de
Goiás, estado de Goiás; Nova Nazaré, Cocalinho e Água Boa, estado do Mato Grosso
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses
ANEXO II
01-Processo nº 01500.001965/2018-89
Projeto: Prospecção Arqueológica para o Resort Aretê Búzios
Arqueóloga Coordenadora: Simone de Sousa Mesquita
Apoio Institucional: Instituto D'Orbigny
Área de Abrangência: Município de Armação de Búzios, estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
ANEXO III
01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: MEMPS Empreendimentos Incorporação Arquitetura Construção Comércio e
Serviços Ltda
Empreendimento: Posto Soene
Processo nº 01494.000261/2018-15
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para o Posto Soene
Arqueóloga Coordenadora: Barbara Rogens Ramos Bezerra
Arqueólogo de Campo: Danilo Chagas Assunção
Apoio Institucional: Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão CPHNAMA
Área de Abrangência: Município de São Luís, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 03 (três) meses
02-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Interlagos Participações Eireli
Empreendimento: Loteamento Parque Interlagos
Processo nº 01506.000393/2019-41
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Implantação do
Loteamento Parque Interlagos
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueóloga de Campo: Nathalia Rodrigues de Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal José Raphael Toscano - Prefeitura de Jahu
Área de Abrangência: Município de Limeira, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
03-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Concessionária Via Paulista S.A
Empreendimento: Instalação de obras de arte especiais na duplicação da Rodovia dos Calçados
(SP-255)
Processo nº 01506.901512/2017-13
Projeto: Acompanhamento Arqueológico da instalação de obras de arte especiais relacionadas
à duplicação da Rodovia dos Calçados (SP-255)
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani

Arqueólogo de Campo: Vinicius Dian Martin e André Araújo da Silva
Área de Abrangência: Municípios de Araraquara, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Bocaina,
Dourado, Jaú, Barra Bonita e Iqaraçu do Tietê, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 24 (vinte e quatro) meses
04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Miguel Vilene de Araújo
Empreendimento: Miguel Vilene de Araújo - Extração de Areia - Km 8, BR 174 - Manaus - AM
Processo nº 01490.000352/2019-71
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do empreendimento Miguel Vilene
de Araújo - Extração de Areia - Km 8, BR 174 - Manaus - AM
Arqueóloga Coordenadora: Ivone Maria Amorim Bezerra
Arqueóloga de Campo: Francisca das Chagas de Oliveira Bentes
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Alfredo Mendonça de Souza - Secretaria de
Estado de Cultura (SEC) - Governo do Estado do Amazonas
Área de Abrangência: Município de Manaus, estado do Amazonas
Prazo de Validade: 03 (três) meses
05-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Central Eólica Acauã III S.A
Empreendimento: Parque Eólico Acauã III
Processo nº 01421.000233/2019-32
Projeto: Gestão do Patrimônio Arqueológico do Parque Eólico Acauã III
Arqueóloga Coordenadora: Ana Flávia Sousa Silva
Arqueólogo de Campo: José Nicodemos Chagas Junior
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia O Homem Potiguar - Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN)
Área de Abrangência: Municípios de Santana do Matos, São Vicente e Lagoa Nova, estado do
Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
ANEXO IV
01-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Equatorial Energia Pará
Empreendimento: Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Geraldo-Xambioá, tensão nominal
138kV
Processo nº 01492.000572/2019-85
Projeto: Gestão do Patrimônio Arqueológico do empreendimento Sistema de Distribuição de
Energia Elétrica Geraldo-Xambioá, tensão nominal 138kV
Arqueólogo coordenador: Paulo Eduardo Zanettini
Arqueóloga de campo: Roseane Figueiredo da Silva
Área de Abrangência: Municípios de São Geraldo do Araguaia e Xambioá, estados do Pará e
Tocantins
Prazo de Validade: 07 (sete) meses
02-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Ventos de Santa Eugênia Energias Renováveis S.A

Empreendimento: Linha de Transmissão 500kV Ventos de Santa Eugênia x Gentio do Ouro II
Processo nº 01502.001949/2019-57
Projeto: Gestão do Patrimônio Arqueológico da Linha de Transmissão 500kV Ventos de Santa
Eugênia x Gentio do Ouro II
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani e Suzana Eliza Roll Munsberg
Arqueólogo de Campo: Lucas Silva de Oliveira
Área de Abrangência: Municípios de Ibipeba e Gentio do Ouro, estado da Bahia
Prazo de Validade: 09 (nove) meses
03-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Consorcio Rio São Francisco BR 101 AL/SE
Empreendimento: Jazida Nazário
Processo nº 01504.000092/2021-52
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico para Jazida Nazário
Arqueóloga Coordenadora: Jane Viana Almeida
Arqueóloga de Campo: Sueli de Jesus Correia
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia de Xingó - MAX - Universidade Federal de Sergipe
(UFS)
Área de Abrangência: Município de Propriá, estado de Sergipe
Prazo de Validade: 03 (três) meses
04-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Tauá Geração De Energia Ltda
Empreendimento: UFV Maranhão IV
Processo nº 01494.000014/2021-14
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do empreendimento UFV
Maranhão IV
Arqueólogo Coordenador: Lucas Ferreira Freitas
Arqueólogo de Campo: Felipe Silva Sales
Área de Abrangência: Santo Antônio dos Lopes, estado do Maranhão
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
05-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Quiuqui Mineração Ltda
Empreendimento: Mina 896116/2015 e 896046/2020
Processo nº 01409.000065/2021-68
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico Mina 896116/2015
Arqueólogo Coordenador: Mauro Almeida e Silva
Arqueólogo de Campo: Mauro Almeida e Silva
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de São Mateus, estado do Espirito Santo
Prazo de Validade: 03 (três) meses
06-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Antônio Carlos Savignon

Empreendimento: Complexo Poliesportivo
Processo nº 01409.000093/2021-85
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Complexo
Poliesportivo
Arqueólogo Coordenador: Francisco João Lopes Silva
Arqueólogo de Campo: Francisco João Lopes Silva
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
07-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Santa Etelvina Participações Ltda
Empreendimento: Condomínio Residencial Multifamiliar, obra 515, Lote 7A
Processo nº 01490.000039/2021-58
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Condomínio Residencial
Multifamiliar, obra 515, Lote 7A
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueólogo de Campo: Francisco Vilaça Nunes
Apoio Institucional: Museu Amazônico - Laboratório de Arqueologia - Universidade Federal do
Amazonas (UFAM)
Área de Abrangência: Município de Manaus, estado do Amazonas
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
08-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Eunice Maria Zani da Silva
Empreendimento: Loteamento Residencial Virgílio Zani
Processo nº 01508.000779/2020-77
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento Residencial
Virgílio Zani
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Rafael Casagrande da Rosa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história - LAEE - Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Bandeirantes, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
09-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Elaine Cristina Candido de Souza
Empreendimento: Loteamento Jardim Oásis II
Processo nº 01508.000505/2020-88
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Loteamento Jardim Oásis
II
Arqueólogo Coordenador e de Campo: Rafael Casagrande da Rosa
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história - LAEE - Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Terra Boa, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses

10-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Sukces Empreendimentos Imobiliários S.A
Empreendimento: "Empreendimento Comercial"
Processo nº 01508.000183/2021-58
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Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do "Empreendimento
Comercial"
Arqueólogo Coordenador: Rafael Casagrande da Rosa
Arqueólogo de Campo: Fábio Isidio dos Santos
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história - LAEE - Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Maringá, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
11-Enquadramento IN: Nível III
Empreendimento: Cocal Comércio Indústria Canaã açúcar e álcool Ltda
Empreendedor: Cocal Comércio Indústria Canaã açúcar e álcool Ltda
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Empreendimento Extração de Minério - Cocal Comércio Indústria Canaã açúcar e álcool Ltda
Arqueólogo Coordenador: Sergio Bruno dos Reis Almeida
Arqueólogo de Campo: Sergio Bruno dos Reis Almeida
Apoio institucional: FUNDAÇÃO MAR - Fundação Museu de História e Pesquisa e Arqueologia do
MAR
Área de Abrangência: Município de Rancharia, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
12-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Way Tecnologia de Energia Sustentável Ltda
Empreendimento: Way Energia Sustentável
Processo nº 01508.000152/2021-05
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Way Energia Sustentável
Arqueólogo Coordenador: Felipe Roger Alves Glória
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia, Etnologia e Etno-história - LAEE - Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Arapongas, estado do Paraná
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
13-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Ventos de São Paolo Energias Renováveis S/A
Empreendimento: Complexo Eólico Paulo Afonso Norte
Processo nº: 01502.000358/2021-87
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Complexo Eólico
Paulo Afonso Norte
Arqueólogo Coordenador: Mateus Santana Rizério

Arqueólogo de Campo: Mateus Santana Rizério
Área de Abrangência: Município de Rodelas, estado da Bahia
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
14-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Município de Ibirarema
Empreendimento: Aterro em Valas Municipal de Ibirarema (SP) - Ampliação
Processo nº 01506.900353/2017-30
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Aterro em Valas Municipal de
Ibirarema (SP) - Ampliação
Arqueóloga Coordenadora: Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira Juliani
Arqueóloga de Campo: Dhara Rodrigues Lima
Apoio Institucional: Museu Municipal Elizabeth Aytai - Prefeitura de Monte Mor
Área de Abrangência: Município de Ibirarema, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
15-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Liga Empreendimentos Imobiliários Ltda
Empreendimento: CGH Pedreiras
Processo nº 01510.000220/2021-89
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área de Implantação do
Empreendimento CGH Pedreiras
Arqueóloga Coordenadora: Ivandra Rampanelli Gualberto Fernandes
Arqueóloga de Campo: Ivandra Rampanelli Gualberto Fernandes
Apoio Institucional: Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina - CEOM
Área de Abrangência: Municípios de Águas Frias e Nova Erechim, estado de Santa Catarina
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
16-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Kroma Gestão e Serviços em Energia Elétrica Ltda
Empreendimento: Usina Fotovoltaica - UFV Pateiro
Processo nº 01502.000482/2021-42
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da Usina Fotovoltaica - UFV Pateiro
Arqueóloga Coordenadora: Sâmara dos Reis
Arqueólogo de Campo: Paulo Cézar Bezerra Neri Júnior
Área de Abrangência: Município de Juazeiro, estado da Bahia
Prazo de Validade: 03 (três) meses
17-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Flamboyant Energias Renováveis Ltda
Empreendimento: CGH Euforia
Processo nº 01425.000184/2020-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da CGH Euforia
Arqueólogo Coordenador: Guilherme Rau dos Santos
Arqueóloga de Campo: Izabella Alvarenga Nunes

Apoio Institucional: Instituto Homem Brasileiro
Área de Abrangência:
Municípios de Nova Maringá e São José do Rio Claro, estado do Mato Grosso
Prazo de Validade: 05 (cinco) meses
18-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Jardim Nova Europa Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
Empreendimento: Loteamento Residencial Jardim Nova Europa
Processo nº 01506.007391/2016-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Loteamento Residencial Jardim Nova Europa
Arqueólogo Coordenador: Diego Barrocá
Arqueólogo de Campo: Diego Barrocá
Apoio Institucional: Fundação Cultural de Jacarehy "José Maria de Abreu", Prefeitura Municipal
de Jacareí
Área de Abrangência: Município de Mombuca, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
19-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Qair Brasil Participações S.A
Empreendimento: Complexo Solar Fotovoltaico Bom Jardim
Processo nº 01496.000276/2020-88
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Complexo Solar
Fotovoltaico Bom Jardim
Arqueóloga Coordenadora: Emília Maria Almeida Arnaldo
Arqueóloga de Campo: Emília Maria Almeida Arnaldo
Área de Abrangência: Município de Icó, estado do Ceará
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
20-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Faria & Nardi Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
Empreendimento: Residencial Jardins
Processo nº 01409.000057/2021-11
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Empreendimento Residencial
Jardins
Arqueólogo Coordenador: Francisco João Lopes Silva
Arqueólogo de Campo: Francisco João Lopes Silva
Apoio Institucional: Museu Histórico da Serra - Prefeitura Municipal da Serra
Área de Abrangência: Município de Nova Venécia, estado do Espírito Santo
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
21-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Guzerá Solar Energia Ltda
Empreendimento: Complexo Solar Guzerá
Processo nº 01421.000050/2021-31

Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Complexo Solar Guzerá
Arqueólogos Coordenadores: Crisvanete de Castro Aquino e Rafael Casagrande da Rosa
Arqueólogo de Campo: Fábio Isidio dos Santos
Apoio institucional: Laboratório de Arqueologia O Homem Potiguar - LAHP - Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte - UERN
Área de abrangência: Município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
22-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Cascudo Solar Energia Ltda
Empreendimento: Complexo Solar Cascudo
Processo nº 01421.000050/2021-31
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação do
Complexo Solar Cascudo
Arqueólogos Coordenadores: Crisvanete de Castro Aquino e Rafael Casagrande da Rosa
Arqueólogo coordenador de campo: Fábio Isidio dos Santos
Apoio institucional: Laboratório de Arqueologia O Homem Potiguar - LAHP - Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN)
Área de abrangência: Municípios de Baraúna e Mossoró, estado do Rio Grande do Norte
Prazo de Validade: 04 (quatro) meses
23-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pécem
S.A - CIPP
Empreendimento: Terminal Portuário de Uso Privado (TUP - CSN/NELOG) no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)
Processo nº 01496.000961/2016-28
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na área do Terminal Portuário da
NELOG no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)
Arqueólogo Coordenador: Sergio Bruno dos Reis Almeida
Apoio Institucional: Instituto Tembetá - Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará
Área de Abrangência: Município de São Gonçalo e Caucaia, estado do Ceará
Prazo de Validade: 06 (seis) meses
24-Enquadramento IN: Nível IV
Empreendedor: Ventos de São João Energias Renováveis S.A
Empreendimento: Linha de Transmissão 500kV Queimada Nova Leste
Processo nº 01402.000062/2021-94
Projeto: Avaliação de Potencial de Impacto ao Patrimônio Arqueológico da área de Implantação
da Linha de Transmissão 500kV Queimada Nova Leste
Arqueólogo Coordenador: Wesley Charles de Oliveira
Arqueóloga de Campo: Mariana Garcia de Souza
Apoio Institucional: Museu de Arqueologia e Paleontologia - MAP - Universidade Federal do
Piauí (UFPI)
Área de Abrangência: Município de Queimada Nova, estado do Piauí

Prazo de Validade: 03 (três) meses
25-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: GLP Participações S.A
Empreendimento: GLP Bandeirantes II
Processo nº 01506.000458/2021-73
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área de Implantação GLP
Bandeirantes II
Arqueólogo Coordenador: Hiuri Marcel Di Baco
Arqueólogo de Campo: Hiuri Marcel Di Baco
Apoio institucional: Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara
Área de Abrangência: Município de Cajamar, estado de São Paulo
Prazo de Validade: 03 (três) meses
26-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Vale S.A
Empreendimento: Escola Meridional
Processo nº 01514.000204/2021-56
Projeto: Acompanhamento Arqueológico - Empreendimento Escola Meridional
Arqueóloga Coordenadora: Juliana de Souza Cardoso
Arqueólogo de Campo: Uelde Ferreira de Souza
Apoio Institucional: Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG)
Área de Abrangência: Município de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais
Prazo de Validade: 10 (dez) meses
27-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Loteadora Bom Jesus
Empreendimento: Loteamento Bom Jesus
Processo nº 01508.000130/2021-37
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do Loteamento Bom Jesus
Arqueólogo Coordenador: Juliano Meneghello
Arqueóloga de Campo: Leilane Patrícia de Lima
Apoio Institucional: Laboratório de Arqueologia Etnologia e Etno-história - LAEE - Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
Área de Abrangência: Município de Rondon, estado do Paraná
Prazo de Validade: 02 (dois) meses
28-Enquadramento IN: Nível III
Empreendedor: Tenda Negócios Imobiliários S.A
Empreendimento: Residencial Demoiselle
Processo nº 01516.000060/2021-18
Projeto: Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na Área do Empreendimento
Demoiselle
Arqueólogo Coordenador: Ricardo Augusto Silva Nogueira
Arqueólogo de Campo: Willy Eduardo Hochleitner

Apoio Institucional: Museu Histórico de Jataí - Francisco Honório de Campos
Área de Abrangência: Município de Goiânia, estado de Goiás
Prazo de Validade: 03 (três) meses
29-Enquadramento IN: Nível II
Empreendedor: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário
Empreendimento: Residencial Nutta James
Processo nº 01500.000001/2017-32
Projeto: Acompanhamento Arqueológico Residencial Nutta James
Arqueóloga Coordenadora: Erika Marlon Robrahn González
Arqueólogo de Campo: Higor Ferreira de Freitas e Antonio Carlos de Souza Silva
Área de Abrangência: Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
Prazo de Validade: 12 (doze) meses
30-Enquadramento IN: III
Empreendedor: Sinobras Florestal Ltda
Empreendimento: Silvicultura de Eucalipto
Processo nº 01422.000418/2019-37
Projeto: Gestão do Patrimônio Arqueológico do Projeto de Silvicultura de Eucalipto
Arqueólogo Coordenador: Luiz Coimbra Nunes
Arqueólogo de Campo: Luiz Coimbra Nunes
Apoio Institucional: Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA) - Universidade Estadual do
Tocantins (UNITINS)
Área de Abrangência: Municípios de São Bento do Tocantins e Araguatins, estado do Tocantins
Prazo de Validade: 03 (três) meses
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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ESTUDO DE ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS DO
PROJETO
PREFÁCIO
Para o desenvolvimento do Estudo de Alternativas Locacionais, para implantação do TUP
NELOG, usou-se como Pilar estrutural as seguintes premissas e documentos formais:
 Seleção, dentre as 6 (seis) Áreas disponibilizadas inicialmente pela SEINFRA e
CIPP S.A, das 03 (três) que melhor atendessem as considerações do corpo
técnico da SEMACE, apontadas durante a apresentação do EIA-RIMA anterior,
realizado em julho/19. Desta forma, após as considerações da SEMACE, sob a
ótica ambiental e as reavaliações dos técnicos responsáveis (CSN, SEINFRA e
CIPP S.A) pela elaboração do Projeto, ficou estabelecido a retirada de 3 (três)
das 6 (seis) áreas disponibilizadas. Adicionalmente aos critérios ambientais,
destacam-se os a seguir indicados, como os mais importantes para esta seleção:
conformidade com a nova estruturação do empreendimento, compatibilidade
com as necessidades da Engenharia Básica, com foco na viabilidade do
Empreendimento, sob a ótica de redução do Valor do investimento (CAPEX) e
minimização de seu Custo Operacional (OPEX);
 Adaptações das classificações e nomenclaturas definidas no Termo de
Compromisso, assinado com o Estado do Ceará em 27 de Julho de 2017 e
publicado no DOE nº 149, pág. 71 em 08/08/2017. Para este pilar, houve a
necessidade de definição de uma reestruturação na numeração das áreas, em
função das escolhas apontadas no item anterior. Para entendimento deste
documento, junto a leitura do Termo de Compromisso assinado com o Estado,
reforçou-se que, das 6 (seis) áreas selecionadas, 3 (três) foram excluídas foram
elas: as de número 1, 2 e 4. Estas foram reclassificadas NESTE documento da
seguinte forma: Área 6 passou a ser a Área 1, Área 5 passou a ser Área 2 e a
Área 4 passou a ser Área 3;
 Decretos de Utilidade Pública; Planos Diretores do CIPP e dos Municípios de
Caucaia e São Gonçalo do Amarante;
 Leis Ambientais e Resolução Estadual número 10 da COEMA, dentre outras
Regulações Ambientais.
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APRESENTAÇÃO
O Estudo de Alternativas Tecnológicas e Locacionais desenvolvido para o Projeto do
TUP NELOG levou em conta duas premissas básicas, por parte do empreendedor, para
seleção das 3 (três) Alternativas mais adequadas, dentre as 6 (seis) inicialmente
disponíveis. Estas premissas foram: priorizar as Alternativas que gerem menores
impactos sobre os fatores biogeofísicos e socioeconômicos da região do empreendimento,
bem como que melhor atendessem aos critérios econômico-financeiros e mercadológicos.
As Alternativas Tecnológicas estudadas se basearam na seleção do modal de transporte
mais adequado para a execução da transferência de granéis sólidos (grãos agrícolas,
minério de ferro e fertilizantes) entre a plataforma aquaviária (área offshore), localizada
no TMUT do TUP do Pecém, e a área do Terminal Onshore do TUP NELOG.
Quanto as Alternativas Locacionais, foram estudados locais situados no Complexo
Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, que tivessem compatibilidade e viabilidade para
o desenvolvimento da atividade proposta, que oferecessem os menores riscos à população
e ao meio ambiente da área do entorno do empreendimento e que apresentassem os
menores custos de implantação e operação.
1.1

CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS

A presente avaliação busca detalhar todas as considerações sobre a caracterização das
Alternativas

Locacionais

estudadas para

implantação deste

Empreendimento,

incorporando ainda as considerações técnicas expostas pelos técnicos da SEMACE, tanto
durante a reunião de apresentação do EIA-RIMA anterior, como no Parecer Técnico nº
3011/2019 – DICOP/GECON. Todas estas contribuições vieram consolidar e fortalecer
a análise das três áreas apresentadas no EIA/RIMA, delineando a definição locacional
que melhor atende, tanto aos anseios do empreendedor, quanto aos requisitos ambientais,
técnico-jurídicos a serem observados pela equipe técnica licenciadora.
Portanto, o Estudo tem como objetivo apresentar, analisar e concluir sobre a melhor
Alternativa a ser adotada, considerando os Fatores Físicos, Bióticos, Meio
Socioeconômico, Compatibilidade com Instrumentos Normativos, Atendimento aos
requisitos Legais e Quesitos Técnicos Financeiros.
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O desenvolvimento da presente avaliação partiu da premissa anterior de considerar 06
(seis) áreas, identificadas como passíveis de implantação de empreendimentos na região
do Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP, bem como, manteve-se o
quantitativo de 31 fatores ambientais/Técnicos e Econômicos como variáveis
fundamentais de análise do empreendimento, como componentes da matriz de análise
ambiental comparativa entre Alternativas, nos moldes da análise anterior, porém, com a
inserção das prerrogativas e sugestões decorrentes da maturação do estudo junto ao corpo
técnico da SEMACE.
Os resultados da análise ambiental culminaram numa redefinição das Alternativas, com
menor escore do ponto de vista ambiental, levando-se em conta, especialmente, fatores
técnicos e mantidos os elementos econômico-financeiros já mensurados na avaliação
pregressa. Com isto, permitiu-se assim, a seleção das três melhores Alternativas para a
escolha de uma delas, que será a adotada, a partir da calibragem das diferentes percepções
de todos os stakeholders envolvidos nesta etapa do processo de licenciamento.
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GENERALIDADES
Dentre as seis Alternativas Locacionais estudas, quatro encontram-se posicionadas na
área industrial e duas na área do Complexo Portuário do Pecém, todas inseridas no
Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.
Na definição da localização das Alternativas foi levado em conta, inicialmente, o
atendimento a três macrodiretrizes consideradas determinantes para a viabilização do
empreendimento proposto:


A primeira refere-se a alternativa de menor impacto ambiental potencial, seja por
exigir menor movimentação de solo, seja por minimizar eventuais alterações
significativas sobre as zonas de recarga de aquífero existentes na região.



A segunda refere-se à interface social, visto que, a interligação entre os modais
ferroviário e aquaviário agilizam a implantação do empreendimento proposto,
resultando na geração de empregos num prazo relativamente curto. Além disso,
reduz a emissão de poluentes atmosféricos a partir da minimização do uso do
modal rodoviário, contribuindo para a manutenção da qualidade do ar para a
população circunvizinha, entre outras benesses.



A terceira considerada foi a minimização da distância entre a área prevista para
implantação do TUP NELOG e os sistemas de carregamento / descarregamento
de navios no píer do TMUT do TUP do Pecém. Tal prerrogativa deve-se ao fato
de a operacionalização do empreendimento proposto exigir a integração de
modais de transporte de cargas, devendo ser privilegiados os de menor custo
(ferroviário) em detrimento dos mais onerosos (rodoviário e correias
transportadoras), sempre se considerando que o destino será no modal aquaviário
(navegação).

As três Alternativas Locacionais selecionadas para serem estudadas, para implantação do
TUP NELOG, encontram-se posicionadas no território do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém - CIPP, estando todas localizadas na área retroportuária do TUP do
Pecém, visto que este empreendimento tem como propósito integrar as operações deste
terminal portuário e da Ferrovia Transnordestina Logística – TLSA.
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Apresenta-se a seguir uma breve descrição das três Alternativas Locacionais selecionadas
e preconizadas para a área Onshore do TUP NELOG, cujas áreas podem ser observadas
na Figura 2.1.

Figura 2.1 – Localização das áreas selecionadas
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DESCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS
3.1

ALTERNATIVA 01

A Alternativa 01 conta com uma área de 83,5 ha, estando localizada na zona
retroportuária do TUP Pecém, no município de Caucaia. (Figura 3.1).
Encontra-se posicionada entre a área da Estação Ecológica do Pecém 2 e os Módulos de
Expansão de Pátios 2 e 3 do TUP do Pecém. Conta com área para acomodação de uma
pera ferroviária, armazéns, pátios bem como, com topografia favorável a implantação do
ramal ferroviário e das instalações do virador de vagões.
Também dispõe de acesso a ferrovia, bem como ao complexo de rodovias que fazem a
interligação entre os empreendimentos do CIPP e o TUP do Pecém. Apresenta uma das
menores distâncias entre a área do TUP NELOG e o Terminal Portuário do Pecém.
As diretrizes preconizadas no MasterPlan do Retroporto do Pecém para ocupação desta
área preveem a implantação de um Terminal Aquáviario de Granéis Líquidos (derivados
de petróleo) nas áreas dos Módulos de Expansão de Pátios 2 e 3 do TUP do Pecém.

Figura 3.1 - Destaque em vermelho na Alternativa 1
Fonte: EMAB, 2021.
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3.2

ALTERNATIVA 02

A Alternativa 02 conta com uma área de 114,0 ha, estando localizada na zona Portuária
do CIPP, no município de Caucaia, conforme (Figura 3.2). Dispõe de acesso ao complexo
de rodovias que fazem a interligação entre os empreendimentos do CIPP e o TUP do
Pecém. Apresenta uma distância maior entre a área do TUP NELOG e o Terminal
Portuário do Pecém, se comparado com a Área da Alternativa 1. Esta Alternativa é
lindeira a Estação Ecológica do Pecém conforme mostra a Figura 3.2.

Figura 3.2 – Destaque em vermelho na Alternativa 2
Fonte: EMAB, 2021.

3.3

ALTERNATIVA 03

A Alternativa 03, conta com uma área de 118,0 ha, estando localizada no Setor II do
CIPP (Figura 3.3). Dispõe de acesso a ferrovia, bem como ao complexo de rodovias que
fazem a interligação entre os empreendimentos do CIPP e o TUP do Pecém.
Apresenta quase 100,0% da área da planta posicionada no município de São Gonçalo do
Amarante e o restante alocado no território de Caucaia.
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As diretrizes preconizadas no Plano Diretor do CIPP para ocupação desta área preveem
a implantação de atividades de suporte logístico, com ênfase ao modal rodoviário.
Ressalta-se que a implantação do TUP NELOG na área da Alternativa 03 não resulta em
exclusão de atividades específicas já implantadas nesta região.

Figura 3.3 - Destaque em vermelho na Alternativa 3
Fonte: EMAB, 2021.
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CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS
ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
4.1

GENERALIDADES

A caracterização adicional da área de influência das Alternativas Locacionais estudadas
teve como base o diagnóstico ambiental desenvolvido pela empresa consultora Engesoft
(atualmente TPF Engenharia), em meados de 2016, no âmbito dos acordos firmados pela
SEINFRA para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA dos Projetos
do Terminal de Uso Privado – TUP NELOG e do Terminal Aquaviário de Granéis
Líquidos (derivados de petróleo) – TAGL, somadas as percepções da equipe de analistas
da SEMACE e ao Parecer Técnico nº 3011/2019 – DICOP/GECON. Após as avaliações
e deliberações da SEMACE sobre o Estudo apresentado pela Engesoft, a NELOG S.A.
contratou a Empresa de Meio Ambiente do Brasil – EMAB sob CNPJ 01.829.865/000128, situada no CLN 107, Bloco B, Sala 101, Edifício Gemini Center II, Distrito Federal,
Fone: (61) 3547-6601, prestadora de serviços na área ambiental, para os serviços de
revisão, adequação e complemento do EIA/RIMA do TUP NELOG, conforme as novas
diretrizes estabelecidas pela SEMACE.
4.2

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS

As áreas das três Alternativas Locacionais estudadas, para a implantação da planta do
Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG, estão distribuídas pelo território do
Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, que se encontra predominantemente
assente sobre o embasamento cristalino (Complexo Ceará e Granitos Neoproterozóicos)
e sedimentos areno-argilosos, pertencentes ao Grupo Barreiras. Próximo ao litoral
observa-se a presença de Depósitos Eólicos Litorâneos associados a paleodunas/dunas
fixas, dunas móveis/semifixas e depósitos de praia.
No território do CIPP, as Paleodunas/Dunas Fixas são compostas por areias quartzosas,
finas a médias, de coloração branca amarelada tornando-se um pouco acinzentadas à
medida que apresentam processo pedogenético, apresentando um revestimento vegetal de
porte arbustivo a arbóreo/arbustivo (Figura 4.1 e Figura 4.2). Apresentam espessuras
significativas próximo a linha da costa, enquanto que mais para o interior mostram-se

20

rebaixadas com progressiva redução das espessuras e com formas dissipadas em algumas
áreas.

Figura 4.1 - Dunas dissipadas sobre o Figura 4.2 - Dunas Fixas em segundo
Tabuleiro Pré-litorâneo.
plano.
Fonte: Engesoft, 2016.

Fonte: Engesoft, 2019.

Exibem feições típicas de dunas parabólicas, com eixos alinhados segundo a direção EW. Tem um importante papel na contenção do transporte de areia das dunas móveis para
áreas mais interiores. Além disso, o cordão e Paleodunas forma, ainda, depressões
interdunares onde ocorrem lagoas intermitentes.
As Dunas Fixas são fito-estabilizadas em processo de semi-edafização, e há um
desenvolvimento incipiente de solo. Todavia a mobilização é limitada pela cobertura
vegetal que estabiliza os sedimentos. Já as Paleodunas são resultantes de condições
pedogenéticas mais avançadas, e resultam em solos mais profundos, excessivamente
drenados, onde instalam-se vegetação de porte arbustivo a arbóreo/arbustivo. Este
ambiente é considerado de transição com tendência à instabilidade podendo ocorrer
reativação de condições erosivas causadas por desmatamento (FUNCEME, 2009).
Os campos de Dunas Móveis/Semifixas são compostos por feições de acúmulo de
material arenoso bem selecionado, cujo transporte se dá exclusivamente pela ação eólica,
sendo composto por duas unidades distintas: as Dunas Frontais, que ocorrem
acompanhando continuamente a faixa de praia, apresentando caráter móvel e semifixo, e
as Dunas Móveis. São consideradas ambientes fortemente instáveis devido ao transporte
de sedimentos e movimentação de dunas.
As Dunas Móveis são constituídas por areias esbranquiçadas, bem selecionadas, de
granulação fina a média, sendo formadas a partir da acumulação de sedimentos removidos
21

da face de praia pela deflação eólica (Figura 4.3 e Figura 4.4). Na área do estudo
apresentam cotas topográficas variáveis, podendo atingir até mais de 30,0 m de altitude.
Formam cordões alinhados na direção E-SE, conforme o quadrante dos ventos, onde se
observa a ocorrência de by pass, ou zona ativa de sedimentação e transporte.

Figura 4.3 - Dunas Móveis.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura
4.4
Dunas
Móveis,
apresentando trecho com vegetação
psamófila insipiente.
Fonte: Engesoft, 2016.

O estudo na área retroportuária do Pecém, o campo de Dunas Móveis encontra-se
posicionado após as Dunas Frontais, sendo separado destas por uma contínua Superfície
de Deflação, unidade de relevo se destaca na paisagem da região pela condição de
rebaixamento devido à erosão eólica diferencial. Tal unidade se caracteriza pela presença
de corredores de ventos, além da presença de ressurgências freáticas e colonização por
vegetação pioneira, que fixam parcialmente os sedimentos (Figura 4.5). Atuam
basicamente como áreas de transição de sedimentos que possuem como destino o campo
de Dunas Móveis situado após a Superfície de Deflação.
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Figura 4.5 - Observa-se, em primeiro plano, a superfície de deflação.
Fonte: Engesoft, 2019.

Na área do estudo a Faixa de Praia é limitada pelas dunas frontais de caráter móvel e
semifixo, sendo observado o seu recobrimento parcial por beach rocks (rochas de praia)
num pequeno trecho (Figura 4.6 e Figura 4.7). Apresenta-se positivamente inclinada em
direção ao campo de dunas frontais. Além do pontal rochoso, na Faixa de Praia observase acumulação de sedimentos recentes bem selecionados trabalhados pela dinâmica
marinha que desenvolve transporte mecânico com participação das ondas e dinâmica das
marés promovendo ambientes fortemente dinâmicos e ativos. Este ambiente é
extremamente instável devido à dinâmica inerente a interação oceano-continente, onde
vários processos são atuantes e possuem intensidades distintas diárias e anuais.

Figura 4.6 – Beachrocks compondo o Figura 4.7 - Contato ente a Faixa de
assoalho da Faixa de Praia.
Praia e começo das Dunas Frontais.
Fonte: Engesoft, 2019.

Fonte: Engesoft, 2016.
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O Grupo Barreiras distribui-se como uma faixa de largura variável acompanhando a linha
da costa, à retaguarda dos sedimentos eólicos antigos e atuais. Apresenta espessura
bastante variável em função do seu relacionamento com a superfície irregular do
embasamento cristalino, sobre o qual repousa em discordância erosiva angular,
aprofundando-se em direção a costa, onde encontra-se sotoposto aos sedimentos eólicos
que constituem as paleodunas. Litologicamente apresenta-se composto por sedimentos
arenoargilosos, não ou pouco litificados, de coloração avermelhada, creme ou amarelada,
com granulação variando de fina a média e presença de níveis lateríticos associados à
percolação da água subterrânea. Apresenta relevo plano, de vertentes suavemente
inclinadas, com desníveis máximos de 10,0 m. É considerado como um ambiente baixa a
moderadamente instável.
O embasamento cristalino, por sua vez, encontra-se representado na área do estudo por
litologias pertencentes ao Grupo Ceará, compostas por gnaisses migmatizados com
alternância de bandas máficas e bandas leucocráticas. Este conjunto litológico ocorre ao
sul da área do CIPP, entrando em contato com a Formação Barreiras próximo à rodovia
CE 085. Caracteriza-se por apresentar relevos dissecados e aplainados por processo de
pediplanação, além do predomínio de solos rasos a pouco profundos e pedregosos. É
considerado um ambiente de baixa suceptibidade ambiental.
A Alternativa 01, encontra-se posicionada sobre a planície de deflação entre a rodovia
CE-155 e a estrada de serviço, nas imediações do TUP Pecém, apresentando relevo plano
a suave ondulado. O traçado das correias transportadoras se desenvolveria
predominantemente sobre depósitos de praia.
A Alternativa 02 encontra-se integralmente inserida sobre um campo de dunas móveis,
apresentando relevo bastante movimentado com cotas altimétricas podendo atingir até
mais de 30,0 m. O traçado das correias transportadoras se desenvolveria
predominantemente sobre dunas móveis e depósitos de praia. Já no traçado do ramal
ferroviário aparece, ainda, em escala bastante reduzida sedimentos vinculados a dunas
fixas.
A Alternativa 03 apresenta a quase totalidade da planta do TUP assente sobre os
sedimentos do Grupo Barreiras, e apenas um pequeno trecho do seu terreno inserido no
domínio do embasamento cristalino. O traçado das correias transportadoras se desenvolve
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inicialmente sobre os tabuleiros do Grupo Barreiras, passando em seguida a interceptar
campos de dunas fixas, dunas móveis e depósitos de praia. A área da Planta do TUP
apresenta relevo plano a suave ondulado.
A Figura 4.8 abaixo mostra a geologia dos locais das Alternativas Locacionais estudadas.
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Figura 4.8 – Geologia nas áreas selecionadas
Fonte: Engesoft, 2016, adaptado por EMAB, 2021.
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4.3

DINÂMICA COSTEIRA

O transporte litorâneo de sedimentos na região do Pecém ocorre, dominantemente, para
oeste, seguindo os alísios e a correte equatorial norte. A imagem de satélite a seguir
mostra a conformação geográfica da costa cearense no trecho entre Fortaleza-Paracuru.
Neste trecho do litoral cearense o cristalino (embasamento) chega ao mar, formando
alguns promontórios rochosos, o que promove a formação de pequenas enseadas. Isto
ocorre devido a sedimentação ser influenciada pelas ondas e correntes que vão de leste
para oeste, gerando uma área de refração com menor energia a sotavento do promontório
(ou seja lado NW) sedimentando areia e formando praias com concavidades assimétricas
(Figura 4.9).

Figura 4.9 - Imagem de satélite mostrando a ocorrência no litoral cearense de praias com
concavidade voltada para oeste, devido a sedimentação de áreas com promontórios
formados por rochas cristalinas.
Legenda:

Enseada de Paracuru

Enseada da Taíba

Enseada do Pecém

Enseada do Mucuripe
Fonte: MAGINI et al., 2013.

Dentre os promontórios rochosos deste trecho da costa cearense tem-se a Ponta do
Mucuripe, Ponta do Pecém, Taíba e Paracuru. A costa do lado oeste dos promontórios
tem forma curvada, enquanto que a do lado leste mantém o formato aproximadamente
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retilíneo. Esta configuração faz com que o transporte de sedimentos para a face oeste dos
promontórios seja em menor velocidade devido a refração das forças, causando assim um
maior volume de material sedimentado, levando à uma engorda da praia.
Segundo SOLARES & ZUQUETE (1997) e JICA (2004), o transporte litorâneo anual
líquido de sedimentos na área do Pecém foi estimado em aproximadamente 350.000
m3/ano. Segundo estes estudos, o transporte litorâneo de sedimentos para o oeste é
causado por ambos os tipos de ondas sea e swell (Figura 4.10). As ondas sea chegam à
costa com grande ângulo, propiciando um forte transporte de leste para oeste da Ponta do
Pecém. O mesmo não ocorre do lado oeste do promontório, ou seja, o lado da
“concavidade”. Neste o transporte de sedimentos é minimizado devido ao efeito de abrigo
gerado pela própria Ponta do Pecém. A redução do transporte litorâneo e a modificação
do formato da linha de costa, de praticamente reta no lado leste para um formato côncavo
no lado oeste do promontório, gera a acumulação de sedimentos neste lado do referido
acidente geográfico. Assim sendo, no domínio da onda sea, um banco de areia é criado a
sotavento da Ponta do Pecém, conforme exposto no esboço esquemático apresentado a
seguir.
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Figura 4.10 - Padrão do Transporte Litorâneo para Ondas sea e swell na Região
do Pecém
Fonte: MAGINI, 2013.

As ondas swell que atuam no lado oriental da Ponta do Pecém causam transporte de
sedimentos, dirigido para leste, enquanto que no lado ocidental o movimento é para oeste.
Desta forma, este padrão de transporte neutraliza a acumulação de sedimentos ao redor
do promontório. A atuação das ondas swell faz com o transporte líquido de sedimentos
do lado oriental diminua. Do lado ocidental, as ondas swell geram o transporte para o
oeste.
No que se refere a contribuição de sedimentos dada pelo prisma praial, no transporte de
sedimentos em áreas de promontórios as dunas móveis contornam o promontório e
alimentam a praia através de um aporte regular de sedimentos, conforme pode ser
visualizado no esboço esquemático a seguir (Situação A). Caso ocorra bloqueio do by
pass pela expansão da urbanização de vilas de pescadores, implantação de loteamentos,
vias de acesso, empreendimentos portuários, etc. (Situação B) a fixação das dunas
móveis irá acarretar um déficit de areia na linha da praia, provocando a instalação de
processo erosivo acelerado (Figura 4.11).
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Figura 4.11 – Deslocamento de Sedimentos
Fonte: MAGINI, 2013.

Na região do Pecém, com o advento da implantação do Terminal Portuário, houve
inicialmente a urbanização da duna frontal à linha de preamar pelas instalações do
canteiro de obras e das infraestruturas portuárias (pátio de cargas, armazéns,
administração, estacionamento, etc.). Justamente a duna que se dirigia para alimentar a
praia, impossibilitando o acesso de grandes volumes de areia para a dinâmica existente
no prisma praial, gerando desequilíbrio na dinâmica costeira da região. Outro fator de
desequilíbrio veio com a construção do Terminal de Embarque Provisório – TEP,
utilizado para atracação das embarcações responsáveis pelo transporte de materiais para
a construção das obras offshore. Como consequência, houve o desencadeamento de
processos erosivos acelerados na praia frontal à Vila do Pecém, conforme pode ser
visualizado na Figura 4.12 abaixo.
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Figura 4.12 - Calçadão da Vila do Pecém com enrocamento de blocos de rochas
para proteção contra a ação das ondas. Atualmente, está infraestrutura encontrase soterrada.
Fonte: MAGINI, 2013.

Posteriormente, com a implantação do Terminal Portuário ocorreu uma maior atividade
de sedimentação, com consequente engorda da faixa de praia a oeste do promontório,
dado a influência exercida pelas edificações portuárias, notadamente o quebra-mar, na
redução das forças dos fatores ambientais que modelam a costa (ondas, correntes e
marés). Fato este comprovado pelo monitoramento da linha da costa desenvolvido pela
CEARÁPORTOS, atual CIPP S.A, no período de 2005/2006, que identificou a ocorrência
de um aumento na extensão, ou seja, um “engordamento” do litoral, da ordem de 50,0 m
entre novembro de 2005 e agosto de 2009 (MAGINI et al, 2011).
Atualmente o campo de dunas móveis existente na região do Pecém apresenta-seccionado
pela rodovia de acesso ao porto (CE-155) e pela rodovia de placas, que isolaram a duna
de transpasse do restante deste, passando está a não ter influência na alimentação da praia,
pois encontra-se quase que totalmente fixada por vegetação e sem contato direto com o
mar. A outra parte do campo de dunas móveis, por sua vez, migra sobre as dunas fixas no
setor sudeste da área e com a redução do aporte de sedimentos, observa-se a diminuição
da migração de dunas, com a vegetação fixadora tendendo a se expandir sobre o campo
de dunas móveis.
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O avanço da urbanização na Vila do Pecém (instalação de segundas residências, hotéis,
loteamentos, etc.) é fato antigo naquela região. Adicionalmente, com o incremento
proporcionado pelo desenvolvimento gerado a partir da implantação das Instalações
Portuárias e das indústrias ali instaladas, contata-se também um outro fator que contribuiu
para o isolamento da duna de transpasse e sua posterior fixação por vegetação de porte
herbáceo, cessando o by pass de sedimentos.
Como consequência desse processo, hoje em dia na região do Pecém, os campos de dunas
móveis apresentam seus deslocamentos limitados pela presença de paleodunas e áreas
urbanizadas, além do by pass através do promontório estar impossibilitado pelas
instalações portuárias e da região não contar com rede de drenagem natural de porte para
carreamento dos sedimentos para o mar, o que já torna a contribuição de sedimentos do
sistema dunar para o ambiente praial praticamente nula. Tal configuração, a priori, já
predispõe a elevação dos riscos de desencadeamento de erosão marinha na região, quer
seja ou não implantados novos empreendimentos em sua zona retroportuária.
Tal prognóstico só não se concretiza, dado o efeito de abrigo conferido pela presença das
infraestruturas do TUP do Pecém, que provoca assoreamento e consequentemente um
ganho de linha de praia no front line da Vila do Pecém.
Assim sendo, pode-se afirmar que a implantação de novos empreendimentos na zona
retroportuária do CIPP não terá influência sobre a dinâmica costeira da região, que
atualmente é comandada exclusivamente pelo mar.
Em contrapartida, constata-se a ocorrência de um princípio de erosão marinha a leste do
Terminal Portuário do Pecém, mais especificamente junto à estrada de serviço que separa
o lado praia do lado terra da Alternativa 01, conforme pode ser visualizado na Figura
4.13, processo esse gerado pelo próprio do modelo de terminal offshore adotado para o
TUP do Pecém.
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Figura 4.13 - Ponto afetado por erosão marinha ao longo da Estrada do Cauípe, a
leste do TUP do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2019.

Conforme anteriormente exposto, na região do Pecém as ondas de swell contra-atacam as
deposições de sedimentos provocadas pelas ondas de sea. Como consequência, a leste e
a oeste da Ponta do Pecém as taxas de transporte de sedimentos, através do promontório
ficam reduzidas, em decorrência da deriva oriental devida ao swell, criando vórtices a
montante e a jusante do terminal. Como consequência, ocasiona processos erosivos na
linha de costa e concentração de sedimentos na ponta do Pecém. Este processo deverá se
acelerar com o tempo, exigindo uma intervenção da CIPP S.A, para recomposição de
sedimentos, a partir de dragagens de manutenção, periodicamente, conforme medições
batimétricas.
4.4

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP encontra-se integralmente inserido
no território da Bacia Metropolitana, com seus setores industriais estando assentes nas
áreas das bacias hidrográficas dos rios Cauípe e Gereraú. A zona de retroporto do
Terminal Portuário do Pecém, por sua vez, encontra-se posicionada numa Faixa Litorânea
de Escoamento Difuso – FLED.
As Alternativas Locacionais estudadas para o Projeto do TUP NELOG estão assim
distribuídas pelos territórios das referidas bacias hidrográficas: as Alternativas 01 e 02
na faixa FLED e a Alternativa 03 encontra-se posicionadas na Bacia do Gereraú.
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No que se refere ao traçado dos sistemas de correias transportadoras, as Alternativas 01
e 02, seus caminhamentos ficam restritos a faixa FLED, e a Alternativa 03 cruza as áreas
da Bacia do Cauípe e FLED.
Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta das bacias hidrográficas abrangidas pelo
território do CIPP, em cujos territórios encontram-se distribuídas as Alternativas
Locacionais estudadas.
 Faixa Litorânea de Escoamento Difuso – FLED
Nas áreas de influência das Alternativas 01 e 02 a Faixa Litorânea de Escoamento Difuso
– FLED apresenta-se composta por pequenos cursos d’água de caráter intermitente que
drenam diretamente para o Oceano Atlântico. Observa-se no seu território a presença de
lagoas interdunares, a grande maioria destas de caráter intermitente. Merece destaque, por
apresentar caráter perene e porte relativamente significativo a Lagoa do Banana
posicionada fora da área do CIPP, a qual se constitui num exutório do aquífero Dunas.
A Alternativa 02 apresenta no extremo noroeste da área a presença de uma lagoa
interdunar, de caráter intermitente (Figura 4.14). Não foi identificada a presença de
recursos hídricos superficiais na área interceptada pelo ramal ferroviário e o
caminhamento do traçado dos sistemas adutores intercepta apenas pequenas drenagens
que desaguam diretamente no mar.
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Figura 4.14 - Presença de apenas uma lagoa interdunar na área do terminal de
cargas da Alternativa 02.
No território da Alternativa 01, por sua vez, observa-se a presença de ressurgências do
nível freático formando dois cursos d’água e lagoas interdunares de caráter intermitente
(Figura 4.15). Não foi identificada a presença de recursos hídricos superficiais na área
interceptada pelo ramal ferroviário e o caminhamento do traçado dos sistemas adutores
intercepta apenas pequenas drenagens que desaguam diretamente no mar.

Figura 4.15 - Observam-se lagoas interdunares na área do TUP da Alternativa 01
Fonte: EMAB, 2021.

Já a Alternativa 03 apresenta um pequeno riacho intermitente interceptando ao sul o
terreno do seu terminal de cargas. Os cursos d’água interceptados pelo traçado dos
sistemas de correias transportadoras, também, apresentam caráter intermitente. Já a lagoa
interceptada pelo traçado deste sistema nas imediações da aldeia indígena Baixa das
Carnaúbas apresenta caráter perene, tendo atualmente seu espelho d’água seccionado pelo
traçado da ferrovia.
4.5

RECUROS HIDRICOS E SUBTERRÂNEOS

4.5.1

Sistemas Hidrogeológicos
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No território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP foram identificados
os seguintes sistemas hidrogeológicos - Dunas, Aluviões, Barreiras e Cristalino. O
primeiro ocorre na zona costeira acompanhando paralelamente a linha de costa, enquanto
que as Aluviões ocorrem margeando a rede de drenagem, apresentando pequena
expressão geográfica. O Aquífero Barreiras, por sua vez, ocorre um pouco mais para o
interior, apresentando-se inicialmente sotoposto ao Aquífero Dunas, passando logo em
seguida a ser aflorante. O Aquífero Cristalino, por sua vez, ocorre após o Barreiras,
estando em contato com este próximo à rodovia CE-085, passando a partir daí a aflorar
na porção sul da área do CIPP.
Com relação a distribuição das áreas das Alternativas Locacionais estudadas no domínio
destes sistemas hidrogeológicos, as Alternativas 01 e 02 apresentam suas áreas
integralmente inseridas no domínio do Aquífero Dunas.
A Alternativa 03, por sua vez, apresenta a quase totalidade da área assente sobre o
aquífero Barreiras, com apenas uma pequena porção ao sul desta posicionada no domínio
do Aquífero Cristalino. Toda a área do ramal ferroviário encontra-se assente sobre o
aquífero Barreiras. Já a área da faixa de domínio dos sistemas de correias transportadoras
se desenvolve inicialmente sobre o Aquífero Barreiras, passando em seguida a se
desenvolver sobre o Aquífero Dunas.
Apresenta-se a seguir uma breve descrição das características dos sistemas
hidrogeológicos presentes nas áreas das Alternativas estudadas.
 Sistema Hidrogeológico Dunas
O Aquífero Dunas ocorre sobrepondo-se as rochas do Sistema Barreiras e, apesar de
morfologicamente englobar as unidades Dunas Móveis, Dunas Fixas e Paleodunas, pode
ser considerado como um sistema aquífero único, uma vez que possui características
estratigráficas e hidrodinâmicas similares. Tem como recarga fundamental uma parcela
da precipitação pluviométrica (média de 1.013,0 mm/ano) representada pela infiltração
eficaz calculada no balanço hídrico, que é de 21,0% da precipitação, ou seja, 208,0
mm/ano. Constitui-se num aquífero homogêneo, isotrópico, com porosidade e
permeabilidade primárias, clásticas, livre e freático (raso), onde o nível estático está
unicamente submetido à pressão atmosférica. Apresenta vulnerabilidade a poluição
elevada.
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CAVALCANTE (1998), estudando as águas subterrâneas da Região Metropolitana de
Fortaleza, o caracterizou com dupla função hidrogeológica, tanto como aquífero
principal, como aquífero de transferência para as unidades sotopostas. Tal alegativa se
constitui num fato, já que o Aquífero Dunas é explotado por poços tubulares rasos e,
também, funciona como unidade de recarga para o Sistema Barreiras. Além disso,
funciona como mantenedor de recarga para lagoas interdunares e de cursos de drenagens
existentes entre dunas, que associados a prática de bombeamento de água subterrâneas
através de poços tubulares e cacimbas, representam os exutórios do Aquífero Dunas. Na
região do Pecém se observa a lagoa homônima como representante de afloramento de
água, resultante do fluxo da água subterrânea e da variação altimétrica do relevo.
Estudo realizado por MORAIS (2016) no Complexo Industrial Portuário do Pecém,
indica que o nível estático do Aquífero Dunas é freático, oscilando predominantemente
abaixo de 10 m, com intervalo predominante de 2 a 5 m ressaltando-se que, acima de 10
m e alcançando até 13 m, é mínimo e correlacionável à topografia ou influência do
Aquífero Barreiras, sotoposto a este. Suas águas são captadas por poços tubulares rasos,
com profundidades inferiores a 20 m. No que concerne às vazões, estas são
predominantemente inferiores a 5 m3/h, média de 4 m3/h, podendo alcançar, localmente,
até 36 m3/h. A qualidade das águas desse aquífero é normalmente boa, com valores de
STD inferiores a 500 mg/l e uma predominância de uso doméstico, seguindo de uso das
águas para recreação.
Em suma, o aquífero Dunas apresenta comportamento de aquífero livre, com elevados
coeficientes de condutividade hidráulica, transmissividade e porosidade efetiva.
Apresenta nível estático médio de 5,0m, com valores entre 1,7 e 12,0m. A profundidade
dos poços cadastrados neste aquífero oscila entre 3,7 e 60,0m, com profundidade média
de 9,3m. A recarga é realizada predominantemente por precipitações pluviométricas,
funcionando como exutórios naturais as lagoas interdunares e a rede de drenagem natural.
 Sistema Hidrogeológico Barreiras
No território do CIPP o Aquífero Barreiras ocorre sotoposto ao Aquífero Dunas e
sobreposto às rochas do embasamento cristalino, aflorando na área do estudo na parte
mais ao sul. Apresenta-se composto por litotipos pouco consolidados, com intercalação
de níveis areno-silto-argilosos e um nível laterítico, tendo conglomerados na base com
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cimentação argilosa a laterítica, constituindo um pacote heterogêneo, tanto vertical,
quanto horizontalmente, resultando num comportamento hidrodinâmico variável.
Apresenta suas potencialidades hidrogeológicas restritas a fácies arenosas, geralmente
intercaladas por sucessões silte-argilosas, caracterizando-se localmente como meio
hidrodinâmico livre. Apresenta nível estático médio de 5,3m, com valores entre 2 e 10m.
A profundidade dos poços cadastrados neste aquífero oscila entre 6 e 60m, com
profundidade média de 14,9m. Apresenta, vazões, em geral, inferiores a 5,0 m³/h, exceto
quando contam com contribuição do Aquífero Dunas, quando apresentam vazões acima
deste valor. A vulnerabilidade a poluição apresenta-se média a elevada.
O nível laterítico, quando atravessado e não isolado, faz com que as águas subterrâneas
do Barreiras sejam enriquecidas em ferro, caracterizando águas com “capa rosa”, não
potável e prejudicial na maioria das vezes para o uso indiscriminado, particularmente
industrial. A recarga é oriunda da precipitação pluviométrica, de rios influentes e lagos e,
também, da infiltração ocasionada a partir dos aquíferos sotopostos (Dunas e Aluviões).
Funcionam como exutórios as lagoas e drenagens que recebem água deste aquífero, a
evapotranspiração e o meio cristalino sotoposto, desde que fraturado.
 Sistema Hidrogeológico Cristalino (Fraturado)
Os litotipos cristalinos possuem porosidade primária mínima, muitas vezes inexistente, e
somente quando fraturadas (quebradas) por esforços tectônicos que geram fraturas
abertas, podem representar reservatórios para as águas subterrâneas. No território do
CIPP, este meio hidrogeológico se encontra ao sul em contato direto com o Sistema
Barreiras. Constitui-se num aquífero anisotrópico, heterogêneo, com nível estático
predominantemente situado entre 5,0 e 15,0m, tendo suas águas captadas por poços
tubulares com profundidades entre 40,0 e 70,0m, que produzem vazão média de 2,0 m3/h.
Como o cristalino é um aquífero fraturado e, portanto, não possui uma renovabilidade
hídrica eficiente, geralmente suas águas possuem elevada concentração de sólidos totais
dissolvidos – STD (acima de 1000 mg/L).
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4.5.2

Fluxo das Águas Subterrâneas

Tendo-se como princípio básico, que as águas subterrâneas fluem da maior para a menor
pressão hidrostática, uma bacia hidrogeológica pode possuir direções diferenciadas de
fluxo, e estas nem sempre serão congruentes com a bacia hidrográfica superficial. A
direção do fluxo das águas subterrâneas no território do CIPP, onde se observa uma
direção de fluxo preferencial de sul para norte em direção a faixa costeira de Pecém e
Taíba.
O comportamento do fluxo da água subterrânea na área do estudo, particularmente na
ADA do empreendimento proposto, se deve bastante a morfologia do terreno, ocupado
preferencialmente pelas Dunas, representativas de um meio aquífero homogêneo, poroso
e isotrópico, onde o nível estático tende a acompanhar a morfologia do corpo dunar. Além
disso, fluxo hídrico subterrâneo tende a formar, particularmente em épocas de maior
precipitação pluviométrica, pequenos corpos d’água (Figura 4.16 e Figura 4.16), onde as
linhas de fluxo mostram as águas de subsuperfície migrando em busca de lagoas,
drenagens e orla costeira.

Figura 4.16 - Surgências das águas subterrâneas em áreas de descarga do aquífero Dunas na
zona litorânea do CIPP.
Fonte: Engesoft, 2019.
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Figura 4.17 – Imagem aérea da área, canal de drenagem.
Fonte: EMAB, 2021.

Na área da localidade de Matões/Pecém se observa a água subterrânea surgindo em
ravinamentos ao “pé das dunas”, área potencial de descarga, e nas zonas mais baixas
topograficamente para as linhas de drenagem, onde se observa a prática do cultivo de
hortaliças, que abastecem o mercado local. Observa-se, ainda, nessa área a captação das
águas subterrâneas por poços tubulares de pequenas profundidades, sendo comum o uso
de poços construídos manualmente (cacimbas), reflexo de um nível estático sub-aflorante.
As áreas mais elevadas das dunas constituem essencialmente as áreas de recargas, onde
o nível estático é mais profundo. A partir daí as linhas de fluxo apresentam direção para
as áreas de descargas representadas pelas menores cotas topográficas, onde deve se
concentrar a explotação das águas subterrâneas.
As águas do Aquífero Barreiras, que apresenta um comportamento de aquífero clástico
poroso, também, migram para a rede de drenagem e corpos d`água superficiais,
contribuindo para a manutenção dos mesmos. Regionalmente percebe-se que as linhas de
fluxo possuem direção preferencial no sentido sul – norte, indo para a zona costeira.
O Aquífero Cristalino, por sua vez, possui um comportamento heterogêneo e
anisotrópico, onde as águas tendem a serem armazenadas e migrar nas fraturas, sendo,
portanto, dependente das atitudes (mergulho/direção) impostas pela tectônica rúptil
regional. Assim sendo, na escala de trabalho adotada não se pode ter o traçado das linhas
de fluxo neste meio, haja vista suas descontinuidades rupturais.
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Quanto a direção do fluxo das águas subterrâneas nas áreas das Alternativas Locacionais
estudadas, na região do Aquífero Dunas onde encontram-se posicionadas as Alternativas
01 e 02, este converge de sul para norte em direção ao oceano, apresentando uma área de
influência restrita.
No que se refere a direção do fluxo subterrâneo, na área central do território do CIPP,
onde encontra-se posicionada as Alternativas 03, o fluxo d’água do Aquífero Barreiras
converge para os diversos cursos e mananciais hídricos superficiais presentes na região,
apresentando um amplo raio de dispersão.
4.5.3

Uso das Águas Subterrâneas

Quanto ao uso das águas subterrâneas nas áreas das Alternativas Locacionais estudadas,
não foi identificada a presença de poços profundos na área da Alternativa 03 observa-se
a presença de 10 poços profundos integrantes da bateria operada pela COGERH (Figura
4.18). Foram, ainda, identificados na área de entorno desta Alternativa a presença de mais
28 poços integrantes desta bateria, perfazendo ao todo 38 poços. Quanto a explotação de
águas subterrâneas nas áreas das Alternativas 01 e 02, não foi identificada a presença de
poços nos territórios destas Alternativas.

Figura 4.18 - Poços profundos integrantes da bateria da COGERH, que se
encontram posicionados na área da Alternativa 03.
Fonte: Engesoft, 2016.
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4.6

POPULAÇÕES TRADICIONAIS – INDÍGINAS E QUILOMBOLAS

De acordo com informações fornecidas pela FUNAI – Fundação Nacional do Índio, os
municípios integrantes de Caucaia e São Gonçalo do Amarante contam com
remanescentes de indígenas em seus territórios, representados pelas etnias Tapeba e
Anacé. Destas duas etnias indígenas, apenas o território reivindicado pelos Anacé
apresenta interferências com a área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.
Os Anacé contavam, em 2009, com uma população composta por 1.282 indígenas
distribuídos em cinco comunidades indígenas – Capoeira, Japoara, Matões e Santa Rosa,
no município de Caucaia, além de Bolso em São Gonçalo do Amarante (Quadro 4.1).
Destas aldeias, apenas duas contam com áreas englobadas pela poligonal do CIPP –
Matões e Bolso.
Quadro 4.1 - Distribuição da População Indígena Anacé nos Municípios de Caucaia
e São Gonçalo do Amarante 2009
Etnia

Município

Comunidade (1)

Número de
População
Famílias
(hab.)
Capoeira
5
18
Japoara
137
457
Caucaia
Anacé
Matões
104
323
Santa Rosa
104
333
São Gonçalo do Amarante
Bolso
53
150
Total
403
1.282
Fonte: SANTOS, P.A., Reelaboração Étnica e Novas Redes de Desenvolvimento no Nordeste Brasileiro: a
Etnogênese Anacé e os Projetos de Grande Escala da Costa do Pecém (CE). Brasília, UNB, 2013. 199p.
(Dissertação de Mestrado).
(1). Não se encontra aí inclusa a Comunidade Tapuio, cujas terras foram alvo de desapropriação, tendo a
vila sido relocada para as imediações do distrito do Pecém, antes de 2009.

Ressalta-se que, das Alternativas Locacionais estudadas para a planta do TUP NELOG
apenas uma teria interferência com áreas indígenas, mais especificamente com a
Comunidade de Matões – a Alternativa 03, conforme pode ser visualizado na Figura 4.19.
A Alternativa 03 (Quadro 4.2), apresenta a área destinada a implantação do terminal de
cargas integralmente inserida no território da Comunidade Indígena de Matões. Além
disso, apresenta um trecho de cerca de 2,61 km dos traçados dos seus sistemas de correias
transportadoras interceptando o território desta Comunidade. Como consequência faz-se
necessária a desapropriação de uma área de 135,08 ha. Não se faz necessária a relocação
de população.
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Quanto à situação das aldeias indígenas inseridas no território do CIPP, em meados de
2013, foi firmado um termo de compromisso entre o Governo do Estado do Ceará, a
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, as
Comunidades Indígenas Anacé de Matões e Bolso, o Ministério Público Federal e a
União.
Quadro 4.2 - Desapropriações Requeridas na Área da Alternativa 03
Desapropriação
Alternativa

03

Área (ha)

Habitações

135,08

-
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Figura 4.19 - Mapa Interferência com Áreas Indígenas – 03
Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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Como resultado do referido acordo foi criada pelo Governo do Estado a reserva indígena
denominada “Taba dos Anacés” numa área de 543,0ha, destinada à posse permanente e ao
usufruto das 163 famílias a serem relocadas das aldeias integrantes das Comunidades
Indígenas de Matões e Bolso. A área da referida reserva foi devidamente aprovada pela
FUNAI, por meio de estudos antropológicos e ambientais, bem como pela própria
Comunidade Indígena Anacé, que participou diretamente do processo seletivo para sua
escolha. Foram construídas, ainda, pelo Governo Estadual as seguintes infraestruturas na área
da Reserva Indígena Taba dos Anacé: 163 unidades habitacionais, além da implantação de
sistemas de abastecimento d’água e de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica, sistema
viário de acesso e interno e das edificações do posto de saúde e da escola indígena.
Em fevereiro de 2018 foi efetuada a relocação de 90 famílias indígenas vinculadas as aldeias
de Baixa das Carnaúbas, Matões Centro e Corrupião, vinculadas a Comunidade Indígena de
Matões, e a aldeia de Bolso, pertencente a comunidade indígena homônima. Faltam, ainda,
serem relocadas outras 73 famílias. Destas aldeias indígenas, apenas uma conta com
habitações posicionadas na área do pretendida do empreendimento a Alternativa 03, o que
pode resultar numa redução do número de habitações a serem atingidas para cerca de 45 casas.
Ressalta-se, todavia, que a Comunidade Indígena de Matões abriga em seu território famílias
indígenas e não indígenas, não sendo possível identificar se todas as famílias relocadas das
referidas aldeias estão posicionadas na área atingida pela Alternativa 03.
Quanto à presença de comunidades quilombolas, segundo a Fundação Cultural Palmares dos
municípios que abrigam o território do CIPP apenas Caucaia conta com quilombos
certificados por este órgão em seu território – as comunidades Boqueirão das Araras, Cercadão
do Dicetas, Porteiras, Serra do Juá e Caetanos de Capuan.
De acordo com a CERQUICE – Comissão Estadual de Quilombo Rural do Ceará, além das
cinco comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares acima
relacionadas, o município de Caucaia conta com mais cinco comunidades oficialmente
reconhecidas como remanescentes de quilombolas – as comunidades Serra da Rajada, Serra
da Conceição, Camará, Coca/Icaraí e Boqueirão dos Cunhas.
Ressalta-se, todavia, que, nenhuma das comunidades quilombolas identificadas encontra-se
assente no território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, portanto, nas áreas das
Alternativas Locacionais 1 e 2 estudadas.
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4.7

POTENCIAIS INTERFERÊNCIAS COM INFRAESTRUTURAS DE USO
PÚBLICO

As Alternativas Locacionais estudadas apresentam potenciais interferências com várias
infraestruturas de uso público presentes no território do CIPP, as quais dão suporte ao
desenvolvimento das atividades industriais aí existentes. Apresenta-se a seguir, uma breve
descrição destas infraestruturas.
 Infraestruturas do Setor Transporte
Dentre as infraestruturas vinculadas ao setor transporte passíveis de sofrer interferências das
Alternativas propostas figuram as rodovias estaduais CE-155, CE-421 e CE- 576, a estrada do
Cauípe, a ferrovia e as instalações do TUP Pecém.
A rodovia estadual CE-155 interliga a BR-222 ao TUP Pecém, interceptando o território do
CIPP no sentido sul-norte (Figura 4.20). Conta com 20,1km, apresentando-se pavimentada
em toda a sua extensão. Encontra-se em obras de duplicação, estando prevista a interligação
da planta do TUP NELOG com esta rodovia.
A rodovia estadual CE-421 interliga a BR-222, no povoado de Primavera, município de
Caucaia, a localidade litorânea do Pecém (Figura 4.21). Apresenta-se pavimentada em toda a
sua extensão, interceptando os traçados das rodovias CE-085 e CE-155, sendo esta última
intersecção em viaduto.

Figura 4.20 - Rodovia CE-155, que se Figura 4.21 -Intersecção em viaduto da
encontra em obras de duplicação.
rodovia CE-421 com a CE-155 e a
Fonte: Engesoft, 2019.
rodovia das placas.
Fonte: Engesoft, 2019.
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A rodovia estadual CE-576, denominada Rodovia das Placas, faz parte da infraestrutura
prevista para escoar a produção de placas de aço da CSP - Companhia Siderúrgica do Pecém
(Figura 4.22). Contará com 8,0km de extensão, interligando as instalações desta empresa ao
TUP do Pecém. Esta via facilita o tráfego de veículos especiais de alta tonelagem, com pistas
de diferentes larguras, sendo de 6,03 m no trecho da Siderúrgica ao TUP do Pecém e de 9,63
m, no sentido contrário.
Já a estrada do Cauípe, denominada Rua Honorina Barros Fonteles, é uma antiga estrada de
serviço pavimentada que interliga o pátio de cargas da CIPP S.A a rodovia CE-085, via Barra
do Cauípe (Figura 4.23).

Figura 4.22 - Rodovia das Placas, que se
desenvolve paralela a CE-155, cujo
traçado pode ser observado a esquerda da
foto.

Figura 4.23 - Estrada do Cauípe, antiga
estrada de serviços que permite o acesso
ao pátio de cargas do TUP do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2019.

Fonte: Engesoft, 2019.

A rede de transporte ferroviário de carga existente na área do CIPP é operada pela Ferrovia
Transnordestina Logística S/A – FTL, que conta com a Linha Tronco Norte, com 1.158km,
ligando Fortaleza a São Luís do Maranhão, se desenvolvendo paralela a BR-222. Desta, parte
o ramal que atende o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (22,5km), (Figura 4.24), o
qual tangencia o traçado da CE-155 a leste, estendendo-se até a área do Terminal Portuário e
que terá a célula ferroviária a ser implantada, atendendo ao Projeto do TUP NELOG,
interligando-se também com a Ferrovia, em bitola larga, em construção, pela TLSA.
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Figura 4.24 - Ramal ferroviário que atende o CIPP, o qual se desenvolve tangenciando o traçado da
CE-155.
Fonte: Engesoft, 2019.

O transporte marítimo na área do CIPP é realizado através do Terminal Portuário do Pecém,
que opera sob a modalidade de Terminal de Uso Privado, estando sua administração e
exploração a cargo do Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário
do Pecém – CIPP S.A. Trata-se de um terminal offshore, com o acesso marítimo às instalações
ocorrendo de forma direta não havendo canal de acesso. Com relação à infraestrutura do TUP
do Pecém, propriamente dita, as instalações de acostagem contam com dois píeres para a
recepção dos navios e um Terminal de Múltiplo Uso – TMUT. São duas pontes de acesso ao
terminal, sendo que a ponte nº 1 conta com faixa de rolamento com 7,2 m de largura e extensão
de 2.502,0 m, sendo dotada com faixa lateral de 1,30 m para pedestres e de faixa para
passagem de utilidades. Já a ponte nº 2, que dá acesso ao quebra-mar, tem comprimento de
1.520 m e 32,0 m de largura, com uma pista de rodagem de 10,0 m de largura, com permissão
para passagem de uma tubovia, e suportes para correias transportadoras para minério e grãos
agrícolas
Na análise das interferências das Alternativas Locacionais estudadas com infraestruturas de
setor transporte presentes no território do CIPP, constatou-se que a Alternativa 03 apresenta
9 (nove) interferências dos sistemas de correias transportadoras com infraestruturas do setor
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transporte, sendo duas com a rodovia CE-155, outras duas com a rodovia de placas, uma com
a CE-421, três com a ferrovia e uma com estrada do Cauípe.
As Alternativas 01 e 02 apresentam apenas duas interseções com infraestruturas do setor de
transporte, representadas por uma interferência dos seus ramais ferroviários com a rodovia de
placas e outra dos traçados dos respectivos sistemas de correias transportadoras com a Estrada
do Cauípe.
 Sistema de Abastecimento d’Água do CIPP
O sistema de abastecimento d’água do CIPP tem como fonte hídrica um conjunto de
reservatórios a serem implementados em etapas que ocorrerão em função das demandas
hídricas previstas. Dois destes reservatórios, os açudes Sítios Novos e Cauípe, já estão em
operação. Posteriormente serão implantados os açudes Anil e Ceará, que já contam com seus
projetos elaborados.
A adução da água para o CIPP é efetuada através do Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém, que
é composto por um canal com 23,5 km de extensão; uma estação de bombeamento principal
com potência de 700 cv; uma adutora de recalque com 3,35 km e uma adutora complementar
com 3,04 km, além de um reservatório de compensação com capacidade de 150.000 m3.
Ressalta-se que, o sistema de suprimento hídrico do CIPP encontra-se integrado ao Eixo de
Integração Castanhão/RMF, que aduz as vazões liberadas pelo Açude Castanhão, localizado
na Bacia do Médio Jaguaribe, para o atendimento das demandas hídricas da RMF, do CIPP e
da região litorânea alvo do PRODETUR (Iparana até Taíba).
O sistema de abastecimento d’água do CIPP encontra-se interligado, ainda, ao Eixo de
Integração Castanhão/RMF, que aduz as vazões liberadas pelo Açude Castanhão (4.452 hm³),
localizado na Bacia do Médio Jaguaribe, para o atendimento das demandas hídricas da RMF,
das industrias do CIPP e da região litorânea alvo do PRODETUR (Iparana até Taíba). O
atendimento a área do CIPP é efetuado através do seu Trecho V, denominado Sistema
Gavião/Pecém, que conta com uma capacidade de produção de 5,5 m³/s para fins de
abastecimento público.
O suprimento hídrico da maioria das indústrias atualmente em operação na área do CIPP está
a cargo da COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, sendo efetuado com a
água bruta aduzida pelo Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém. Algumas indústrias, como é o
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caso da Wobben Windpower, adotam o uso de poços profundos, além de fazerem o reuso dos
seus efluentes após tratamento em ETE própria.
Complementando o sistema de suprimento hídrico do CIPP, no início de 2017, o Governo do
Estado incorporou a este sistema uma vazão de 200,0 l/s captada numa bateria de 38 poços
profundos perfurados no aquífero Dunas. A referida vazão após a captação é aduzida através
de adutoras para o reservatório apoiado integrante do Sistema Adutor Sítios Novos/Pecém,
sendo destinada ao reforço do suprimento hídrico das industrias do CIPP, da cidade de São
Gonçalo do Amarante e de alguns distritos.
Alternativa 03, por sua vez, apresenta 10 poços profundos e adutoras integrantes do sistema
de abastecimento d’água bruta da COGERH posicionados no seu território. A Figura 4.25
mostram a distribuição dos poços integrantes da bateria da COGERH em relação a área da
Alternativas 03.
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Figura 4.25 - Interferência com Sistema de Abastecimento de Água Bruta da COGERH – Alternativa 03.
Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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 Setor Elétrico
Para garantir o suprimento de energia elétrica da área do CIPP, foram implantadas três
termelétricas e uma linha de transmissão de 69 KV, além das subestações do Pecém com 40
MVA/69 KV e do porto com 20 MVA/230 KV, cuja finalidade é suprir as indústrias aí
instaladas e o terminal portuário. Para suprimento de maiores potências a CHESF construiu
na região uma subestação de 200 MVA/230 KV.
Quanto as interferências das Alternativas estudadas com infraestruturas do sistema elétrico,
estas encontram-se representadas pela presença na área da Alternativa 03 da rede elétrica
vinculada a bateria de poços da COGERH Figura 4.26.

Figura 4.26 - Rede elétrica posicionada na área da Alternativa 04, que se encontra vinculada a bateria
de poços da COGERH.
Fonte: Engesoft, 2019.

 Suprimento de Gás Natural
Para suprimento de gás natural do CIPP foi construído pela PETROBRÁS, o gasoduto
Guamaré-Fortaleza (GASFOR), com extensão total de 383,0 km e vazão de 1,602 milhão de
m3/dia, cujo suprimento de gás é feito pelos campos de Ubarana/Guamaré, localizados no
Estado do Rio Grande do Norte. O TUP do Pecém conta, ainda, com um Terminal de
Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL), com capacidade de transferência de 7
milhões de m³/dia de GNL para o GASFOR. Atualmente o gás processado no Pecém é usado,
prioritariamente, para a geração de energia elétrica na Usina Termoceará, localizada no CIPP,
e para a Termelétrica Jesus Soares Pereira, no Estado do Rio Grande do Norte.
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Inaugurado em 2009, o Terminal de Regaseificação do Pecém foi o primeiro do Brasil, dando
início à atuação da Petrobras como agente no mercado internacional de Gás Natural Liquefeito
(GNL). Sua implantação na área do CIPP visou dar maior flexibilidade e garantia ao
suprimento de gás natural aos mercados térmico e não térmico, aumentando a segurança
energética, condição necessária para estimular novos investimentos.
Quanto as interferências das Alternativas Locacionais estudadas com o sistema de suprimento
de gás natural do CIPP, a integração da Alternativa 03 com a ferrovia irá resultar em
interferências com os traçados dos dutos que se desenvolvem paralelos a área desta Alternativa
Figura 4.27.

Figura 4.27 - Gasoduto que se desenvolve pela faixa de domínio da CE-155, tangenciando a área da
Alternativa 04.
Fonte: Engesoft, 2019.

Outra interferência identificada nas áreas das Alternativas Locacionais estudadas encontra-se
na área prevista para implantação do TUP NELOG da Alternativa 01 a presença de um pátio
de minério desativado.
4.8

POTENCIAIS INTERFERÊNCIAS COM PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Segundo informações coletadas junto ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP conta com alguns
sítios arqueológicos identificados por este órgão distribuídos em seu território ou no seu
entorno imediato, conforme pode ser visualizado no Quadro 4.3.
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Quadro 4.3 - Patrimônio Arqueológico
Município

Nome do Sítio

Código

Caucaia

Caucaia 1

CE00214

Tipo
Sítio histórico recente (Séc. XX) de baixa
relevância, com artefatos cerâmicos
Sítio pré-histórico unicomponencial

Sítio Pecém

CE00193

caracterizado pela presença de materiais
líticos, cerâmicos e malacológicos, encontrado
sobre dunas
Sítio pré-histórico unicomponencial
caracterizado por material cerâmico roletado,

Sítio Pecém 2

CE00194

espalhado em superfície. Encontra-se
parcialmente destruído por atividade de

São Gonçalo

extração de areia.

do Amarante

Sítio pré-colonial unicomponencial,
Sítio Pecém 3

CE00195

identificado pela presença de materiais líticos,
cerâmicos e malacológicos em superfície.

CE 0081LA/UFPE

CE00269

Ocorrência isolada fragmento de faiança fina
na superfície, em área a céu aberto.
Ocorrência fragmentos de material

CE 0082LA/UFPE

CE00270

arqueológico histórico na superfície, em área a
céu aberto.

Fonte: IPHAN, Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (www.iphan.gov.br).

A maioria dos sítios cadastrados é composta por artefatos líticos lascados, líticos polidos,
cerâmicos e malacológicos, além de vestígios históricos (faianças finas e material cerâmico).
Ressalta-se que, não foram identificadas a priori evidências da existência deste tipo de
patrimônio nas áreas das Alternativas Locacionais estudadas para o Projeto do TUP NELOG.
As Figura 4.28 a Figura 4.30 mostram o posicionamento dos sítios arqueológicos identificados
no território do CIPP e seu entorno imediato em relação as áreas das 3 (três) Alternativas
Locacionais estudadas.
A Alternativa 03, por sua vez, conta com dois sítios arqueológicos (CE 00194 e CE 00270)
posicionados nas imediações do limite sul (Figura 4.30) da área do seu terminal de cargas e
outro (CE00214) posicionado ao longo do traçado dos sistemas de correias transportadoras
desta alternativa, no trecho situado nas imediações da aldeia Baixa das Carnaúbas, integrante
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da Comunidade Indígena de Matões. Não foram identificados sítios arqueológicos nas áreas
dos terminais de cargas das Alternativas 01 e 02, ou em seus entornos imediatos.
Ressalta-se que nas três Alternativas Locacionais estudadas apresentam dois sítios
arqueológicos (CE 00195 e CE 00193) posicionados a distancias que variam de 689,0 m a
1.185,0 m do trecho final do traçado dos seus sistemas de correias transportadoras,
respectivamente que ficam na região de São Gonçalo do Amarantes.
Quanto ao patrimônio paleontológico, os municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante,
que abrigam o CIPP, não contam com sítios paleontológicos identificados pelo órgão
competente, no caso o DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, em seus
territórios.
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Figura 4.28 - Restrições Ambientais em relação à Alternativa 01
Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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Figura 4.29 - Restrições Ambientais em relação à Alternativa 02
Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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Figura 4.30 - Restrições Ambientais em relação à Alternativa 03 =>

Este Símbolo Referencia os Sítios Arqueológicos em Relação à Alternativa 03encontra

Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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Foi identificada a presença de dois sítios arqueológicos (CE 00194 e CE 00270) na Alternativa
03, posicionados nas imediações do limite sul da área do seu terminal de cargas e outro
(CE00214) posicionado ao longo do traçado dos sistemas de correias transportadoras desta
Alternativa, no trecho situado nas imediações da aldeia Baixa das Carnaúbas, integrante da
Comunidade Indígena de Matões. Não foram identificados sítios arqueológicos nas áreas dos
terminais de cargas das Alternativas 01 e 02, ou em seus entornos imediatos.
4.9

INTERFERÊNCIA COM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ZONA DE
AMORTECIMENTO)

O desenvolvimento de ações preservacionistas visando a proteção da biodiversidade
encontram-se representadas na região do Pecém pela presença de três unidades de
conservação, criadas pelo poder público estadual, todas representativas de ecossistemas do
Complexo Vegetacional Litorâneo, sendo uma UC de proteção integral – a Estação Ecológica
do Pecém, cujo território apresenta-se subdividido em duas áreas (Estação Ecológica do
Pecém I e II) e outras duas de uso sustentável – a Área de Proteção Ambiental (APA) do
Pecém e a APA do Lagamar do Cauípe. Ressalta-se, ainda, a existência na região de uma UC
de âmbito municipal, o Jardim Botânico de São Gonçalo.
Nenhuma destas unidades de conservação terá seu território interceptado pelas obras do
empreendimento proposto. Ressalta-se, todavia, que as Alternativas propostas apresentam
variações no nível de interferência na zona de amortecimento desta unidade de conservação..
Constatou-se que, as Alternativas 02 apresenta cerca de 90,0% de sua área inserida no
território da zona de amortecimento da Estação Ecológica do Pecém II (Caucaia). A área da
Alternativa 02 dista de 50 a 600 m do limite norte desta unidade de conservação, enquanto
que a Alternativa 01 dista de 620,0 a 1.250,0 m desta.
A Alternativa 03 também, contam com apenas um trecho do traçado das correias
transportadoras interceptando a zona de amortecimento desta UC, o correspondente a cerca
de 3,0% e 4,0% da área total destas alternativas. Os referidos trechos encontram-se situados a
distâncias que variam de 70,0 a 350,0 m do limite oeste da Estação Ecológica do Pecém II.
Tal posicionamento é factível por este tratar-se de um empreendimento imprescindível para
viabilização da logística de transporte de cargas do Terminal Portuário do Pecém, sendo
referendado pela Resolução COEMA no 10/2016.
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A referida resolução reza em seu Artigo 1º, terceiro parágrafo, que: “Na faixa de 100,0 (cem)
metros a partir do limite das Unidades de Conservação de Proteção Integral só poderão ser
implantadas atividades ou empreendimentos de baixo impacto ambiental e de pequeno
potencial poluidor degradador de acordo com a Resolução COEMA nº 10/2015, excluindo-se
os equipamentos que integram e integrarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém –
CIPP”.
Tal alegativa deixa claro, que as três Alternativas Locacionais estudadas para o Projeto do
TUP NELOG apresentam compatibilidade com a legislação ambiental vigente, uma vez que
todas estão posicionadas no território do CIPP.
4.10 INTERFERÊNCIA COM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As Áreas de Preservação Permanente – APP´s identificadas no território do CIPP encontramse representadas predominantemente pela vegetação das faixas de proteção dos cursos e
mananciais d’água, dunas e restingas, eoalianitos e manguezais. Para fins da análise
comparativa das Alternativas Locacionais estudadas serão levados em conta apenas
interferências com as APP’s que apresentarem maior representatividade em termos espaciais
na área do estudo, no caso as dunas/restingas, além dos eolianitos, estes últimos por serem
referendados com base em legislação estadual específica (Resolução COEMA nº 1/2005).
A ocorrência de manguezais no território do CIPP encontra-se restrita a presença de uma
pequena faixa existente junto a gamboa localizada nas imediações do Terminal Portuário do
Pecém (Figura 4.31), portanto fora da área de influência das Alternativas estudadas, razão pela
qual estes não serão aqui considerados.

Figura 4.31 - Vegetação do manguezal existente próximo do Terminal Portuário do Pecém, na Área
de Influência Indireta.
Fonte: Engesoft, 2016.
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No que se refere as dunas e restingas, no território do CIPP os campos dunares encontram-se
alocados logo após a faixa de praia, em solo quartzoso, com relevo suave ondulado a
ondulado, sendo composto por superfície de deflação, dunas móveis (desnudas de vegetação),
dunas semifixas, que apresentam um estrato arbustivo disperso e dunas fixas/paleodunas, cuja
cobertura vegetal comporta um estrato arbóreo/arbustivo denso.
A superfície de deflação inicia-se logo após a linha do estirâncio (maré mais alta), indo até o
início do complexo dunar. Caracteriza-se por apresentar relevo plano a levemente ondulado,
solo quartzoso e recobrimento por vegetação pioneira, onde predominam gramíneas e várias
espécies rasteiras que atuam como agentes fixadores contra a deflação eólica (Figura 4.32). A
fitofisionomia da vegetação de berma forma um tapete verde quase contínuo de herbáceas
rasteiras nos setores mais planos, constituído fundamentalmente de espécies pioneiras
As dunas fixas situam-se, geralmente, a sota-vento dos demais cordões dunares. Apresentam
uma vegetação com dois estratos - o arbóreo, podendo atingir até 8,0 m e o arbustivo, ficando
em torno dos 4,0 m. Neste ambiente, já se verifica a formação de uma fina camada de húmus
provinda da queda foliar local. Praticamente não há herbáceas, em decorrência da competição
pela luz solar, podendo serem observados discretos representantes da vegetação pioneira
(Figura 4.33).

Figura 4.32 - Ambiente do Campo de Duna Fixa encontrado na Estação Ecológica do
Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

O ambiente da vegetação de dunas semifixas apresenta-se composto por algumas espécies
arbustivas dispersas ou scrub (Figura 4.33) normalmente abaixo de 2,0 m de altura, e por
herbáceas encontradas, também, na superfície de deflação (berma).
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Figura 4.33 - Ambiente do Campo de Duna Semifixa encontrado na Estação Ecológica do Pecém CE.
Fonte: Engesoft, 2016.

As dunas móveis estão sujeitas a frequentes alterações de forma e de posição, na dependência
dos ventos dominantes. Apresentam geralmente sua porção inicial destituída de vegetação
(Figura 4.34) ou está se mostra tão rala que mal fixa o substrato arenoso, sendo a violência
dos ventos e o paupérrismo em nutrientes de suas areias responsáveis pelo quadro desértico
desta paisagem litorânea.

Figura 4.34 - Ambiente do Campo de Duna Móvel encontrado na região do Pecém.
Fonte: Engesoft, 2016.

Quanto as interferências das Alternativas Locacionais estudadas para implantação do TUP
NELOG com Áreas de Preservação Permanente representadas por dunas e restingas,
verificou-se que a Alternativa 03 tem a área do seu terminal de cargas predominantemente
assente sobre os tabuleiros do Grupo Barreiras, que se caracterizam por apresentar vegetação
de porte arbóreo/arbustivo denso, e apenas uma pequena porção do terreno sobre o
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embasamento cristalino. Apenas parte do traçado dos sistemas de correias transportadoras
intercepta campos de dunas fixas, dunas móveis, planície de deflação e faixa de praia, o
correspondente a 10,0% da área total ocupada por esta Alternativa (16,0ha).
Na Alternativa 02 toda a área do terminal de cargas encontra-se inserida sobre um campo de
dunas móveis e os traçados do ramal ferroviário e das correias transportadoras interceptam
campos de dunas fixas e móveis, além da planície de deflação e da faixa de praia.
Já na Alternativa 01 toda a área do terminal de cargas encontra-se inserida sobre a planície
de deflação, o traçado do ramal ferroviário intercepta um campo de dunas fixas, enquanto que
o traçado das correias transportadoras se desenvolve interceptando a planície de deflação e
paralelo a estrada de serviço.
Quanto aos Eolianitos, estes são constituídos por dunas antigas cimentadas por carbonato de
cálcio que atestam a variação do nível do mar, geradas em condições de clima árido e semiárido, relacionadas a ambiente continental. Na zona litorânea do CIPP observa-se a presença
de Eolianitos (ou cascudos) distribuídos sobre a planície de deflação, nas imediações do
Terminal Portuário do Pecém. Quanto a ocorrências de Eoalianitos nas áreas das Alternativas
locacionais estudadas, a ocorrência destes foi identificada apenas na área da Alternativa 01,
na sua porção noroeste.
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COMPATIBILIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS COM OS INSTRUMENTOS
NORMATIVOS VIGENTES
5.1

GENERALIDADES

O Governo do Estado do Ceará vem desenvolvendo políticas para modernização permanente
do Terminal Portuário do Pecém, visando eliminar gargalos operacionais, bem como dotá-lo
das condições necessárias para se transformar em um hub port (porto concentrador). Dentro
deste contexto vem sendo implantadas obras de ampliação deste terminal portuário, bem como
incentivada a melhoria da sua logística de transporte e armazenamento de cargas, condições
fundamentais para a atração de novos empreendimentos para o CIPP, gerando mais empregos
e renda para o Ceará.
O projeto do Terminal Portuário de Uso Privado – TUP NELOG visa, através da implantação
deste terminal de cargas, servir de elo logístico para integração das ferrovias operadas pela
TLSA e FTL, com os modais rodoviário e aquaviário em operação na região do Pecém,
facilitando o escoamento das produções de grãos agrícolas e minério de ferro oriundas das
regiões Norte/Nordeste e Centro-Oeste. Além disso, pretende auxiliar o TUP do Pecém a se
transformar num complexo portuário concentrador de cargas conteinerizadas (hub), tornandose na América do Sul, uma importante conexão com o Canal do Panamá, dando maior
viabilidade ao CIPP e potencializando o desenvolvimento de diversos setores da economia
cearense.
Ressalta-se, no entanto, que se faz necessária a implementação de um planejamento que
considere, em seu bojo, a compatibilização das Alternativas estudadas para a locação do
empreendimento com os principais instrumentos normativos relativos ao uso e ocupação do
solo vigentes tendo, para tanto, sido efetuada a análise dos seguintes documentos:


Plano Diretor Participativo de Caucaia – PDP Caucaia (Lei Complementar 63 e
62/2019);



Plano Diretor Participativo de São Gonçalo do Amarante: são os instrumentos
básicos de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de
desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados;



Lei n° 1221, de 23 de dezembro de 2013 - Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo do Município de São Gonçalo do Amarante;
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Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém: É o principal
documento para a expansão controlada e planejada de toda a área industrial do CIPP.

5.2

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE CAUCAIA – PDP CAUCAIA (LEIS
COMPLEMENTARES 62 E 63/2019)

O Plano Diretor Participativo de Caucaia – PDP Caucaia, publicado sob a Lei nº 59/2019 e
regulamentada pelas Leis Complementares 62 e 63 em 2019, constituem no instrumento
básico da política municipal de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana, e como
elementos norteadores: o Código Ambiental; Código de Obras e Posturas; Lei de Diretrizes
Urbanas; Lei de Organização Territorial; Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Lei
do Sistema Viário. Além disso, conta com o Plano Estratégico do Município, o Plano de
Estruturação Urbana e com os termos de referência para projetos de urbanização.
A legislação integrante do PDP - Caucaia assume especial importância para o
empreendimento ora em análise as Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que tem
como propósito o ordenamento e regularização do uso do solo do município de Caucaia.
De acordo com o zoneamento preconizado pela referida lei, as Alternativas Locacionais
estudadas para o Projeto do TUP NELOG apresentam suas áreas total ou parcialmente
inseridas no território da Área Urbana Especial, mais especificamente na Zona de Baixa
Densidade do município de Caucaia, que corresponde a primeira área de implantação do CIPP,
englobando basicamente parte da zona portuária, contida no território do município de
Caucaia, além da área industrial da refinaria e do Polo Metal-mecânico, estendendo-se até a
Via Estruturante.
Nessa unidade de planejamento, destinada especialmente para as atividades industriais e
portuárias, as Alternativas 01 e 02 apresentam as respectivas plantas do TUP integralmente
posicionadas numa área classificada como “Área Portuária do CIPP”. Os traçados dos
sistemas de correias transportadoras destas Alternativas, também, estão integralmente
inseridos na Área Portuária do CIPP.
A Alternativa 03 por sua vez, apresentam apenas partes dos terrenos previstos para
implantação dos respectivos terminais de cargas inseridos no município de Caucaia,
encontrando-se parcialmente posicionadas na denominada “Área Industrial do CIPP”.
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Os sistemas de correias transportadoras da Alternativa 03, também, apresentam partes de
seus traçados cruzando a unidade da “Área Industrial do CIPP”, ora pela denominada “Área
Portuária do CIPP”.
Constata-se que, segundo o PDP – Caucaia as Alternativas estudadas têm suas localizações
concebidas em área portuária, dentro de uma unidade de planejamento totalmente industrial.
No que se refere ao uso e ocupação do solo, especial atenção deve ser dispensada a Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município de Caucaia, parte integrante do PDP Caucaia, que estabelece os regulamentos para o loteamento em áreas de uso industrial.
5.3

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
– PDP SÃO GONÇALO DO AMARANTE

O Plano Diretor Participativo do Município de São Gonçalo do Amarante – PDP São Gonçalo
do Amarante, publicado em 2013, se constitui no instrumento básico da política municipal de
desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana deste município.
De acordo com o zoneamento proposto pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
integrante do PDP – São Gonçalo do Amarante (Lei no 1221, de 23 de dezembro de 2013),
que tem como propósito o ordenamento e regularização do uso do solo deste município, as
porções das áreas da Alternativa 03 posicionada no município de São Gonçalo do Amarante
encontram-se inseridas na Área 5 - Zona Industrial Especial do CIPP, na qual são permitidos
os seguintes usos: I - Comercial e de Serviços; II – Industrial e III - Institucional.
Além disso, os trechos dos traçados dos sistemas de correias transportadoras de todas as
Alternativas estudadas, que cruzam o território do município de São Gonçalo do Amarante,
também, estão inseridos nesta área.
Para os efeitos desta Lei, ficou estabelecido para a Área 5 - Zona Industrial Especial do CIPP
o zoneamento proposto pela Unidade Gestora do Projeto do CIPP - UGP/CIPP, órgão estadual
gestor

do

CIPP,

onde

a

atividade

industrial

é

predominante,

sendo

regido,

complementarmente, pelas normas municipais, estaduais e federais.
5.4

PLANO DIRETOR DO CIPP
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O zoneamento proposto pelo Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém já
define no seu escopo o local de instalação do TUP NELOG, nas áreas de Expansão de Pátios
2, 3 e 4 do TUP do Pecém, ou seja, na área correspondente a Alternativa 01, conforme pode
ser visualizado na Figura 5.1

Figura 5.1 - Zoneamento Proposto pelo Plano Diretor do CIPP
Fonte: Engesoft, 2016 adaptado por EMAB, 2021.
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ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS
6.1

GENERALIDADES

Foram estudadas três Alternativas de Locação para o Projeto do Terminal Portuário de Uso
Privado – TUP NELOG, sendo duas (Alternativas 1 e 2) posicionadas na zona do Complexo
Portuário do Pecém e a outra (Alternativa 3) na sua zona industrial.
Tomou-se como premissa que o tipo de planta do terminal de cargas e de suas infraestruturas
de apoio, bem como a sua demanda de serviço serão os mesmos para todas as três Alternativas
estudadas. Todavia foi apresentada para cada Alternativa um traçado diferenciado para a
interligação do TUP NELOG com a ferrovia (ramal ferroviário) e com o TUP do Pecém
através de sistemas de correias transportadoras.
Apresenta-se a seguir a análise comparativa das Alternativas Locacionais estudadas, levando
em conta critérios técnicos, econômico-financeiros e ambientais dissociados, sendo
posteriormente apresentada a matriz com a consolidação dos resultados das análises
empreendidas.
6.2

COMPARATIVO AMBIENTAL ENTRE AS ALTERNATIVAS

6.2.1

Introdução

Na avaliação ambiental das Alternativas Locacionais estudadas para o Projeto do TUP
NELOG, a metodologia empregada para quantificar a hierarquização dos impactos ambientais
sobre os meios físico, biótico e socioeconômico pertinentes as diferentes Alternativas
propostas, adota o uso da atribuição de conceitos para cada um dos fatores ambientais
considerados relevantes na área do estudo, os quais comporão a matriz de avaliação. A estes
fatores são inicialmente atribuídos, pesos específicos, seguindo os critérios que serão
discriminados posteriormente.
O somatório dos pesos dos fatores determina o potencial de cada Alternativa alterar o meio
natural ou sofrer influência do meio. Quanto mais alto o escore, mais negativo serão os
impactos ambientais associados à Alternativa analisada.
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A empresa EMAB, para a seleção dos fatores ambientais, que integram a matriz de avaliação,
levou em consideração, o diagnóstico elaborado pela Engesoft, (atualmente TPF Engenharia),
que foram realizados em meados de maio de 2016, para a região de influência do
empreendimento, complementado com levantamentos de campo.
Foram selecionados como fatores relevantes na área do estudo aqueles relativos a
interferências com cursos e mananciais hídricos (aterramento); riscos de poluição /
interferências nos usos das águas subterrâneas, interferências com a dinâmica costeira; danos
a flora e a fauna da área do empreendimento; interferências com unidades de conservação
(zona de amortecimento), interferências com áreas de preservação permanente (dunas,
restingas e eolianitos), interferências com populações tradicionais (indígenas), riscos de
degradação do patrimônio arqueológico e compatibilidade com instrumentos normativos
associados a cada Alternativa Locacional proposta.
Os impactos associados a intersecção com populações tradicionais (comunidades quilombolas
e pescadores), bem como com áreas de ocorrências de tartarugas marinhas não foram aqui
considerados visto que nenhuma das Alternativas estudadas irá interferir com áreas de
comunidades quilombolas, nem tampouco com áreas tradicionais de desova de tartarugas
marinhas. Já no caso específico da atividade pesqueira, todas as Alternativas estudadas
apresentam riscos de poluição do ambiente marinho caso ocorra queda de produtos no mar
durante as operações de carregamento/descarregamento de navios, não servindo este fator
como critério para análise comparativa.
Por fim, os impactos ambientais associados a cada Alternativa serão qualificados e
quantificados através de um sistema de ranking com base nos fatores abaixo discriminados.
6.2.2

Critérios de valoração dos Fatores constantes da Matriz de avaliação das
Alternativas Locacionais para implantação do empreendimento

Os estudos realizados definiram, a partir da escolha e avaliação de fatores como: Meio-Físico,
Meio Biótico, Meio Socioeconômico, e ainda Normas de uso e ocupação do solo internos ao
CIPP, Requisitos Legais e Elementos econômicos, uma Matriz de critérios para valoração
destes fatores, buscando desenvolver uma análise comparativa das áreas definidas como alvo
de análise.
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Em um primeiro estágio foram avaliados, para todas as 03 (três) Alternativas Locacionais,
apenas os Fatores Ambientais, estabelecendo-se um diagrama com o ranking de opções, da
pior para a melhor, registrando a que apresenta a melhor avaliação. A que apresenta a maior
pontuação é a pior solução. Em contrapartida a que apresenta o menor somatório de pontos
surge como a melhor Alternativa Locacional.
Em um segundo estágio, a partir dos resultados obtidos da análise e valoração dos
componentes ambientais e legais, fez-se uma segunda análise, complementar ao primeiro
estágio, contemplando e agregando os elementos econômicos de cada Alternativa, resultando
em um diagrama apresentando um novo ranking de opções com pontuação da pior para a
melhor.
Para a realização desta análise utilizou-se dois critérios de pontuação, Tipo I e II conforme
Quadro 6.1 de valoração, para cada fator, destacada a seguir:
Quadro 6.1 - Critérios de valoração dos Fatores constantes da Matriz de avaliação das
Alternativas Locacionais.
CRITÉRIOS

TIPO I

TIPO II

TIPOLOGIA DO IMPACTO

VALORAÇÃO

Muito alto

10

Alto

8

Médio

5

Baixo

2

Muito Baixo

1

Inexistente

0

Favorável

0

Desfavorável

5

Inviabiliza o Projeto

10

6.2.2.1 Metodologia para a Avaliação das Alternativas Locacionais
O Quadro 6.2 abaixo mostra a relação dos Critérios, das Premissas de valoração, da Valoração
e da Tipologia de impacto adotados na avaliação ambiental das Alternativas Locacionais
estudadas para o projeto do TUP NELOG, com as respectivas pontuações e conceitos
utilizados.
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Quadro 6.2 - Critérios, das Premissas de valoração de impacto adotados
Critérios

1.1

Valoração

Tipologia de impacto

Pequena interferência com manancial d’água intermitente
(lagoa interdunar).

1

Muito baixo

Média Interferência com cursos d’água intermitentes.

2

Baixo

5

Médio

8

Alto

1

Muito baixo

5

Médio

10

Muito alto

1

Muito baixo

5

Médio

8

Alto

10

Muito alto

1

Muito baixo

5

Médio

8

Alto

10

Muito alto

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

Interferências com Cursos e Mananciais Hídricos
Interferência significativa com cursos d’água
(aterramento / canalização).
mananciais hídricos (lagoas) de caráter perene.

Premissas de valoração

Quanto maior a interferência, maior o impacto
ocasionado, porém, tratando-se de alteração
e localizada, coloca-se como um elemento de amplitude
local.

Interferência significativa com cursos e mananciais
d’água (lagoas interdunares) intermitentes.

Inexistente ou pouco significativa.

1 - Meio físico

1.2

Impermeabilização de zona de recarga de
aquífero.

Mediana, porém, pouco significativa.

Significativa.

Considerando, conforme estudos realizados na área
do Pecém pela UFCE, que as dunas da região em
questão são zonas de recarga, considerou-se, para
fins de valoração, eventual impermeabilização
decorrente da implantação do projeto. porém,
tratando-se de alteração localizada, coloca-se como
um elemento de amplitude reduzida em relação a zona
de recarga total.

Baixa permeabilidade com dispersão do fluxo d’água
subterrâneo restrita a uma pequena área.

1.3

Risco de Poluição do Aquífero.

Permeabilidade significativa com dispersão do fluxo
d’água subterrâneo restrita a uma pequena área.
Baixa permeabilidade com dispersão do fluxo d’água
subterrâneo por uma grande área.

Quanto maior a permeabilidade e o fluxo de água
subterrânea, maior o potencial impacto observado.
Tratando-se de um bem de elevada significância,
água, a valoração considera que o risco associado
necessariamente é alto.

Permeabilidade significativa com dispersão do fluxo
d’água subterrâneo por uma grande área.
Sem uso dos recursos hídricos subterrâneos.
Uso industrial.

1.4

Interferências com Usos da Água Subterrânea.
Abastecimento humano isolado.

A valoração obedece aos critérios estabelecidos no
PNRH pelo qual o abastecimento humano se sobrepõe
aos todos os demais. Como o empreendimento em
questão não é hidro intensivo, a sua interferência é
pontual e, portanto, de amplitude reduzida em
comparação a totalidade da área de abrangência do
aquífero.

Abastecimento humano urbano.
Área situada fora da zona litorânea.

1.5

Área situada na zona litorânea em terreno localizado em
Interferência na Região Costeira onde se situa o
área imediatamente pós preamar.
Empreendimento.
Área situada na zona litorânea em terreno contíguo a
faixa de praia.

A valoração considerada deu-se em função da
potencial aceleração de impactos logístico e de
transportes na área onde se localiza o
empreendimento.
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Critérios
Ação inepta

1.6

Potencial poluidor marinho.

Pouco significativo.
Significativo.

Premissas de valoração

A valoração deu-se a partir do entendimento de que,
quanto mais próximo ao mar, maior o risco associado
à eventuais acidentes. Considerou-se, no entanto, que
tal potencialidade é localizada e pontual, portanto, de
amplitude reduzida.

Ação inepta

Pouco significativo.

1.7

Potencialização da alteração da dinâmica
sedimentar.
Significativo.

A valoração deu-se a partir do entendimento de que,
havendo interferência na dinâmica costeira existente,
aumenta-se o potencial de abrasão marinha.
Considerou-se, no entanto, que tal potencialidade é
localizada e pontual, portanto, de amplitude reduzida.

Ação vigorosa

Baixa movimentação de solo.

1.8 Movimentação de solo necessária a implantação. Mediana movimentação de solo.

Significativa movimentação de solo.

Quanto maior a necessidade de movimentação de
solo, maior a geração de particulado e a emissão de
poluentes atmosféricos pelos equipamentos a serem
utilizados, além da necessidade de maior bota-fora ou
maior área de empréstimo. Considerou-se, no entanto,
que tal potencialidade é localizada e pontual, portanto,
de amplitude reduzida.

Relevo plano (zona de tabuleiros).

1.9

Topografia da Área do Empreendimento.

Relevo plano a suave ondulado (planície de deflação).

Quanto mais acidentado ou irregular o terreno, maior a
movimentação de solos e impactos decorrentes desta.
Considerou-se, no entanto, que tal potencialidade é
localizada e pontual, portanto, de amplitude reduzida.

Relevo movimentado (campo de dunas).

Ação de muito baixa significância

1.10

Contribuição de poluentes atmosféricos durante
a fase de operação em decorrência da DMT
(acessibilidade ao modal rodoviário).

Ação pouco significativa

Ação de média influência.

Quanto mais os elementos do modal rodoviário
tiverem que percorrer, seja para buscar ou para levar
eventuais cargas, maior será a emissão de poluentes
atmosféricos. Desta forma, quanto mais distante o
TUP SEINFRA do TUP Pecém, maior será a emissão
de poluentes, assim, entende-se que a amplitude
deste impacto seja potencializada em decorrência da
distância entre os terminais.

Valoração

Tipologia de impacto

0

Inexistente

2

Baixo

5

Médio

0

Inexistente

2

Baixo

5

Médio

8

Alto

2

Baixo

5

Médio

8

Alto

1

Muito baixo

2

Baixo

5

Médio

1

Muito baixo

2

Baixo

5

Médio
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Critérios

Premissas de valoração

Valoração

Tipologia de impacto

8

Alta

1

Muito baixo

2

Baixo

5

Médio

> 50 ha < 100 ha

8

Alto

> 100 ha

10

Muito alto

Diretamente relacionado ao quantitativo de supressão
vegetal: quanto maior a supressão, maior o impacto
relacionado. No entanto, há de se considerar que,
diferentemente do que ocorre com as plantas, os
animais possuem mobilidade e, como o mencionado
impacto é potencialmente localizado, a amplitude
também é reduzida. Considerou-se na valoração,
também, eventual proximidade com UCs e o porte da
vegetação.

1

Muito baixo

5

Médio

8

Alta

Quanto mais próxima, maior o impacto relacionado. No
entanto, considerando a capacidade adaptativa
especialmente dos exemplares faunísticos e tratandose de empreendimento localizado, considerou-se, para
fins de valoração, amplitude reduzida. Não
considerado efeito da Resolução COEMA 10.

1

Muito baixo

8

Alto

Quanto maior a interferência, maior o impacto
ocasionado. Porém, tratando-se de alteração
localizada, coloca-se como um elemento de amplitude
reduzida. Considera-se, também, para fins de
valoração, o fato de restinga e dunas serem
consideradas APPs.

1

Muito baixo

5

Médio

10

Muito alto

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

O impacto considerado deu-se em função da maior
proximidade, ou não, das comunidades locais
existentes.

0

Inexistente

8

Alto

O impacto considerado deu-se em função da alteração
cênica das áreas decorrente da implantação do
terminal para estocagem e operacionalização de
produtos.

1

Muito baixo

5

Médio

Ação vigorosa.
< 10 ha
> 10 ha < 25 ha

2.1

Supressão vegetal (ha).

> 25 ha < 50 ha

2 - Meio Biótico

Ação de muito baixa significância

2.2

Impacto sobre a fauna.

Ação significativa.

Ação vigorosa.

Localizada a mais de 100m da UC.

2.3

Interferência com unidades de conservação
(zona de amortecimento).
Localizada a menos de 100m da UC.

Pequena Interferência em áreas de dunas e restingas.

2.4

Interferência em Área de Preservação
Permanente (dunas, restingas e eleonitos).

Média Interferência em áreas de dunas e restingas.
Grande Interferência em áreas de dunas e restingas.

Quanto maior a área a ser suprimida, maior o impacto
decorrente.

3 - Meio
socioeconômico

Sem Interferência.

3.1

3.2

3.3

Interferências com Populações Tradicionais
(indígenas).

Com Interferência na Área Periférica, sem relocação de
população.
Com Interferência na Área Central, com relocação de
população.

Aumento na geração de impacto decorrente de
ruídos.

Sem contribuição.
Com contribuição.
Pequena alteração cênica.

Alteração da paisagem.
Mediana alteração cênica.

O impacto decorrente de eventual necessidades de
realocação de população tradicional sempre é muito
significativo, sendo, portanto, o de peso mais elevado
para fins de valoração.
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Critérios

Premissas de valoração

Valoração

Tipologia de impacto

8

Alto

1

Muito baixo

5

Médio

8

Alto

1

Muito baixo

5

Médio

8

Alto

0

Inexistente

2

Baixo

5

Médio

8

Alto

2

Baixo

5

Médio

8

Alto

0

Muito favorável

3

Favorável

5

Desfavorável

Imprescindível que a área já esteja desapropriada,
sendo o balizador na presente valoração.

0

Favorável

5

Desfavorável

A área obrigatoriamente deve ter o montante
necessário, sendo o balizador da presente valoração.

0

Favorável

10

Inviabiliza o projeto

0

Inexistente

5

Médio

Existência de sérios entraves a implantação do
empreendimento sem possibilidade de serem superadas.

10

Muito alto

Sim.

0

Favorável

Significativa alteração cênica.
Pouco significativo.

3.4

Aumento de tráfego local.

A valoração se deu em função da necessidade de
incremento no uso do modal rodoviário em áreas com
adensamento urbano ou industrial.

Medianamente significativo.
Significativo.
Pouco significativo.

3.5

Aumento de emissão de particulado.

A valoração se deu em função da proximidade das
Alternativas em relação a adensamentos urbanos e/ou
industriais.

Medianamente significativo.
Bastante significativo.
Sem sítios arqueológicos próximos.

3.6

Interferências com Sítios Arqueológicos.

A presença de sítios arqueológicos coloca-se como
Presença de sítios arqueológicos a menos de 1,0km da
um elemento de significativo impacto em função dos
área da alternativa.
Presença de sítios arqueológicos a menos de 500,0m da diversos aspectos envolvidos. Contudo, o mencionado
impacto é potencialmente localizado, a amplitude
área da alternativa.
também é reduzida.
Presença de sítios arqueológicos na área da alternativa
ou em seu entorno imediato.
<5

Interferências com Infraestruturas de Uso
Público (número de interferências).

3.7

Quanto maior o numero de interferências, maior o
impacto ocasionado. Contudo, o mencionado impacto
é potencialmente localizado, a amplitude também é
reduzida.

> 5 > 10
> 10
Presente.

3.8

Sinergia com Outros Empreendimentos.

Quanto maior a sinergia entre diferentes
empreendimentos, mais positivo é o impacto
resultante, sendo considerado na presente valoração.
A valoração se deu em virtude do resultado final de
enquadramento dar-se pela somatória (quanto maior o
resultado, menos apta é a área).

Intermediário
Ausente.

3.9

4.1

4.2

Sim.
Não.

Disponibilidade suficiente de área à implantação Sim.
do Terminal.
Não.

4 - Requisitos
legais e infra
legais

3.10

Área desapropriada

Não há nenhum
empreendimento.

Plano Diretor do CIPP.

Existência de DUP.

entrave

a

implantação

do

Existem entraves a implantação do empreendimento, que
podem
ser
contornados
com
investimentos
complementares.

A valoração se deu através da aderência ao plano
diretor em questão.
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Critérios
Não.

4.3

4.4

4.5

4.6

5 - Elementos econômicos

Valoração

Tipologia de impacto

A valoração adotada deu-se em função da redução de
áreas passiveis a serem utilizadas para a implantação
do projeto em questão.

5

Desfavorável

0

Favorável

10

Inviabiliza o projeto

0

Favorável

10

Inviabiliza o projeto

0

Favorável

5

Desfavorável

0

Favorável

5

Desfavorável

0

Inexistente

3

Médio

8

Alto

0

Inexistente

2

Baixo

5

Médio

10

Muito alto

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

0

Favorável

5

Atende

Atendimento a Resolução COEMA nº 10/16 (Que Atende.
estabelece zona de amortecimento em Ucs
exceto no CIPP).
Não atende.

A valoração adotada deu-se em função da redução de
áreas passiveis a serem utilizadas para a implantação
do projeto em questão.

Atendimento ao Art. 8º, Inciso § 1º da Lei
12.651/12 (A intervenção ou a supressão de
vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de
utilidade pública, …).

A valoração adotada deu-se em função da redução de
áreas passiveis a serem utilizadas para a implantação
do projeto em questão.

Atende.
Não atende.

Atendimento ao Art. 5º da Lei nº 7661/88 onde “o Possui Plano Diretor
PNGC será elaborado e executado observando
normas, critérios e padrões …, que contemplem,
entre outros, …. Urbanização; ocupação e uso
do solo, ...."determinando em seu § 1º que "os Não possui Plano Diretor
Estados e Municípios poderão instituir, através
de lei, os respectivos Planos Estaduais ou
Municipais ......".
Planos Diretores Municipais/Lei de Uso e
Ocupação do Solo.

Prevê o uso da
empreendimento.

área

para

implantação

Variação de Capex em relação ao estabelecido
na engenharia básica do projeto - Capex FEL 3

Apesar da ausência de um plano diretor não ser,
necessariamente, um fator limitante, a existência deste
delimitando toda o CIPP como destinado a
implantação e expansão industrial coloca-se como
aspecto significativamente positivo, o que, para fins de
do
valoração, foi considerado.

Não prevê o uso da área para implantação do
empreendimento.
Com redução de Capex em relação ao projetado.

5.1

Premissas de valoração

Sem variação em relação ao projetado.
Com aumento em relação ao projetado.

Alterações de projeto, seccionamentos e demais
elementos negativos podem, inclusive, inviabilizar o
projeto. Assim, a presente valoração considerou esta
variável com significativo peso e com base no termo
de compromisso firmado entre as partes.

< 50 MM R$

5.2

Custos de Integração (CAPEX) do
Empreendimento com estruturas operacionais
(correias transportadoras), em relação ao
estabelecido na engenharia básica do projeto.

> 50 <100 MM R$
> 100<150 MM R$

A ligação dos braços portuários com o terminal de
cargas é elemento crucial. Quanto maior a distância
entre estas duas estruturas, maior é o impacto
financeiro, o tempo de implantação e o risco
associado, inclusive podendo inviabilizar todo o
projeto. Assim, a valoração em questão se deu em
decorrência destes elementos no presente quesito.

> 150 MM R$

5.3

5.4

Custo de integração (CAPEX) com rodovias de
serviço classe 45, em relação ao estabelecido
na engenharia básica do projeto.
Variação de integração de extensão com a
ferrovia bitola mista, COM FOCO no modelo

<10 MM R$
> 10 <50 MM R$

Quanto maior o investimento necessário, maior a
valoração adotada.

> 50 <100 MM R$
> 2,4 KM
.= 2,4 KM

Quanto menor a extensão do ramal ferroviário de
ligação entre a TLSA e a pera do TUP/SEIFRA, maior
a valoração adotada.
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Critérios
operacional, em relação ao estabelecido na
engenharia básica do projeto.

Premissas de valoração
< 2,0 KM

Manutenção do ciclo operacional.

5.5

Aumento dos custos de operação e manutenção
Aumento do ciclo operacional
(O&M).

Quanto maior o ciclo operacional, maior o custo, maior
a necessidade de manutenção, maior emissão de
poluentes atmosféricos, por conseguinte, maior a
valoração conforme estabelecido na engenharia
básica do projeto.

Aumento significativo do ciclo operacional.
Mais próxima a área alfandegada.

5.6

Localização do Empreendimento em relação a
Área Alfandegada.
Mais distante da área alfandegada.

Ranges:

Terminais fora da área retorportuária impactam
diretamente no custo de fiscalização, pelo que, a
valoração se deu em relação a esta possibilidade.

22

Área apta à implantação do projeto

133,5

Área apta com restrições

289

Área inapta à implantação do projeto

Valoração

Tipologia de impacto

10

Não atende

0

Baixo

4

Médio

8

Alto

0

Favorável

5

Desfavorável
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6.2.3

4.2.3. Avaliação Ambiental das Alternativas – Meio Físico

6.2.3.1 4.2.3.1. Interferências com Cursos e Mananciais Hídricos (aterramento /
canalização)
Critério 1.1 da Matriz de enquadramento
Para análise das interferências com cursos e mananciais d’água fora averiguadas inicialmente
as características hidrológicas destes, sendo constatado que:
Alternativa 01: Situada numa planície de deflação esta Alternativa conta com a presença de
lagoas interdunares na área a ser ocupada pelo seu terminal de cargas, bem como com dois
cursos d’água de caráter intermitente. Não foi identificada a presença de recursos hídricos
superficiais na área interceptada pelo ramal ferroviário e o caminhamento do traçado dos
sistemas adutores intercepta apenas pequenas drenagens que desaguam diretamente no mar.
Alternativa 02: Esta alternativa apresenta a área do seu terminal de cargas posicionada sobre
um campo de dunas móveis, onde foi identificada apenas a presença de uma pequena lagoa
interdunar, de caráter intermitente, no extremo noroeste de sua área. Não foi identificada a
presença de recursos hídricos superficiais na área interceptada pelo ramal ferroviário e o
caminhamento do traçado dos sistemas adutores intercepta apenas pequenas drenagens que
desaguam diretamente no mar;
Alternativa 03: o riacho que intercepta ao sul o terreno onde poderia ser implantado o
terminal de cargas desta Alternativa por apresentar vazões nulas durante o período seco
classifica-se como curso d’água intermitente. Os cursos d’água interceptados pelo traçado dos
sistemas de correias transportadoras, também, apresentam caráter intermitente. Já a lagoa
interceptada pelo traçado deste sistema nas imediações da Comunidade Indígena de Matões
apresenta caráter perene;
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.3
a seguir:
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Quadro 6.3 - Método para a avaliação das Interferências com Cursos e Mananciais
Hídricos
Discriminação

Pontuação

Conceito

Pequena interferência com manancial
d’água intermitente (lagoa interdunar).

1

Muito baixo

Média Interferência com cursos d’água
intermitentes.

2

Baixo

Interferência significativa com cursos
d’água e mananciais hídricos (lagoas) de
caráter perene.

5

Médio

Interferência significativa com cursos e
mananciais d’água (lagoas interdunares)
intermitentes.

8

Alto

Diante do exposto, pode-se afirmar que as interferências com cursos e mananciais d’água
(aterramento/canalização) por ocasião da implantação das obras do empreendimento proposto
apresentam impacto alto a muito alto para a Alternativa 03 e médio para as Alternativa 01
e 02, Quadro 6.4
Quadro 6.4 - Avaliação do Grau de Interferências com Cursos e Mananciais d’Água
Alternativas

Pontuação

Conceito

01

8

Alto

02

8

Alto

03

8

Alto
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6.2.3.2 Impermeabilização de zona de recarga de aquífero
Critério 1.2 da Matriz de enquadramento
 Alternativa 01: Após os estudos ficou constatado que é alto, e significativo o impacto
sobre a questão de impermeabilização da zona de recarga de aquífero;
 Alternativas 02: A avaliação mostrou uma influência significativa;
 Alternativa 03: O estudo mostrou influência significativa sobre de zona de recarga de
aquífero.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.5
a seguir.
Quadro 6.5 - Método para a avaliação da Impermeabilização de zona de recarga de aquífero
Discriminação

Pontuação

Conceito

Inexistente ou pouco significativa.

1

Muito baixo

Mediana, porém, pouco significativa.

5

Médio

Significativa.

10

Muito alto

Quadro 6.6 - Avaliação da Impermeabilização de zona de recarga de aquífero

Alternativas

Pontuação

Conceito

01

5

Médio

02

10

Muito alto

03

10

Muito alto

6.2.3.3 Riscos de Poluição e Interferências nos Usos das Águas Subterrâneas
Critérios 1.3 e 1.4 da Matriz de enquadramento
O desenvolvimento de atividades que requerem o transporte e/ou manuseio de insumos
químicos (fertilizantes) e minerais (minério de ferro), sem a adequada orientação ambiental,
pode vir a comprometer a qualidade das águas superficiais e subterrâneas nas áreas sob
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influência destes empreendimentos, afetando negativamente os recursos naturais e, em
especial, o homem. Os recursos hídricos podem apresentar problemas de qualidade, que
interferem em seu uso para diversos fins, dentre os quais um dos mais frequentes consiste na
presença de ferro dissolvido em teores elevados, limitando algumas vezes a utilização da água
tanto para uso doméstico como industrial.
Quanto aos resíduos de fertilizantes, os adubos nitrogenados constituem um risco potencial
de poluição dos solos e das águas subterrâneas pelo íon nitrato, com riscos a vida humana já
que o consumo da água contaminada pode causar doenças como a methemoglobinemia
(síndrome do bebê azul) e alguns tipos de câncer. Os fertilizantes fosfatados, por sua vez,
podem conter metais pesados como o cádmio na sua composição, que em níveis altos pode
ser tóxico.
Para a análise dos riscos de poluição das águas subterrâneas nas áreas das Alternativas
Locacionais estudadas para implantação do Projeto do TUP NELOG, foi efetuada
inicialmente uma análise nos mapas geológico e pedológico da região para identificação dos
tipos de aquíferos e dos níveis de permeabilidade dos solos. Foi também consultado o
diagnóstico hidrogeológico da área de influência deste empreendimento elaborado pela
Engesoft (atualmente TPF Engenharia), em meados de maio de 2016, no qual foram
estabelecidas as interrelações entre os solos, águas superficiais e águas subterrâneas,
permitindo assim o conhecimento do sistema físico e da sua dinâmica de circulação.
Assim sendo, na atribuição da pontuação das Alternativas Locacionais estudadas será levado
em conta os riscos de poluição do lençol freático com base no tipo de aquífero, na
permeabilidade dos solos locais e na direção / área de abrangência do fluxo subterrâneo. Será,
também, levado em consideração os usos da água subterrânea na área de influência de cada
Alternativa, conforme Quadro 6.7 a seguir:
Quadro 6.7 - Método para a avaliação da Interferências nos Usos das Águas
Subterrâneas
Discriminação

Pontuação

Conceito

1

Muito baixo

Risco de Poluição do Aquífero
Baixa permeabilidade com dispersão do fluxo d’água subterrâneo
restrita a uma pequena área
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Discriminação

Pontuação

Conceito

5

Médio

8

Alto

10

Muito alto

Risco de Poluição do Aquífero
Permeabilidade significativa com dispersão do fluxo d’água
subterrâneo restrita a uma pequena área
Baixa permeabilidade com dispersão do fluxo d’água subterrâneo
por uma grande área
Permeabilidade significativa com dispersão do fluxo d’água
subterrâneo por uma grande área

Interferências com Usos da Água Subterrânea
Sem uso dos recursos hídricos subterrâneos

1

Muito baixo

Uso industrial

5

Médio

Abastecimento humano isolado

8

Alto

Abastecimento humano urbano

10

Muito alto

As áreas das três Alternativas Locacionais estudadas apresentam as seguintes características
em termos hidrogeológicos:
 Alternativas 01, 02: Estas duas Alternativas apresentam suas áreas integralmente
inseridas no domínio do Aquífero Dunas, onde se observa a ocorrência de solos do
tipo Neossolos Quartzarênicos, de textura arenosa, excessivamente drenados.
 Alternativa 03: A quase totalidade da área do terminal de cargas e toda a área do
ramal ferroviário encontram-se assentes sobre o aquífero Barreiras, onde observa-se o
predomínio de solos do tipo Argissolos Vermelho Amarelo, de textura arenoargilosa,
bem drenados. Apenas uma pequena porção ao sul do terreno onde está prevista a
implantação do terminal de cargas encontra-se posicionada no domínio do aquífero
cristalino, cuja permeabilidade encontra-se restrita as áreas de fraturas. A área da faixa
de domínio dos sistemas de correias transportadoras se desenvolve no seu trecho
inicial sobre o aquífero Barreiras, passando em seguida a se desenvolver
predominantemente sobre o aquífero Dunas.
O aquífero Barreiras na região do Pecém apresenta suas potencialidades hidrogeológicas
restritas a fácies arenosas, geralmente intercaladas por sucessões silte-argilosas,
caracterizando-se localmente como meio hidrodinâmico livre. Sua recarga é oriunda da
precipitação pluviométrica, de rios influentes e lagos, e também por infiltração de unidades
sedimentares aquíferas sobrepostas (Dunas), que funcionam como meio de transferência
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(Sabadia, 2001). Seus exutórios naturais são representados por lagoas, rede de drenagem, a
evapotranspiração e o meio cristalino sotoposto, desde que fraturado. Apresenta nível estático
médio de 5,3m, com valores entre 2 e 10m. A profundidade dos poços cadastrados neste
aquífero oscila entre 6 e 60m, com profundidade média de 14,9m. No que se refere a direção
do fluxo subterrâneo, na área central do território do CIPP, onde encontra-se posicionada a
Alternativa 03, o fluxo d’água converge para os diversos cursos e mananciais hídricos
superficiais presentes na região, apresentando um amplo raio de dispersão. Apresenta
vulnerabilidade a poluição média a elevada.
O aquífero Dunas, por sua vez, apresenta comportamento de aquífero livre, com elevados
coeficientes de condutividade hidráulica, transmissividade e porosidade efetiva. Apresenta
nível estático médio de 5,0m, com valores entre 1,7 e 12,0m. A profundidade dos poços
cadastrados neste aquífero oscila entre 3,7 e 60,0m, com profundidade média de 9,3m. A
recarga é realizada predominantemente por precipitações pluviométricas. Os exutórios
naturais são representados por lagoas interdunares e pela rede de drenagem. Quanto a direção
do fluxo das águas subterrâneas, na região onde encontram-se posicionadas as Alternativas
01 e 02, esta converge de sul para norte em direção ao ambiente marinho.
A Alternativa 03, por sua vez, apresenta no terreno previsto para implantação do terminal de
cargas a presença de 10 poços profundos integrantes da bateria operada pela COGERH.
Observa-se, ainda, no entorno da área da Alternativa 03 a presença de mais 28 poços
integrantes desta bateria, perfazendo ao todo 38 poços.
Quanto a explotação de águas subterrâneas nas áreas das Alternativas 01 e 02, não foi
identificada a presença de poços nos territórios destas Alternativas.
Tendo como base a permeabilidade dos solos e a extensão da área de dispersão do fluxo
d’água subterrâneo, segundo o tipo de aquífero foram atribuídas as pontuações e conceitos
pertinentes aos riscos de poluição das águas subterrâneas da região. Já a pontuação
pertinente a interferências com o uso da água levou em conta a existência ou não de lagoas
na área da Alternativa e seu entorno imediato, bem como o tipo de uso dado a água captada,
tendo chegado aos resultados apresentados nos Quadro 6.8 e Quadro 6.9
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Quadro 6.8 - Método para a avaliação dos Riscos de Poluição do Aquífero
Risco de Poluição do Aquífero
Aquífero

Aquífero

Alternativas

Barreiras

Dunas

Pontuação

Conceito

01

-

5

5

Médio

02

-

10

10

Muito alto

03

10

-

10

Muito alto

Quadro 6.9 - Avaliação das Interferências com Usos das Águas Subterrâneas
Interferências com Usos da
Água
Alternativas

Pontuação

Conceito

5

5

Médio

-

5

5

Médio

5

-

5

Médio

Aquífero

Aquífero

Barreiras

Dunas

01

-

02
03

6.2.3.4 Interferências na Região Costeira onde se situa o Empreendimento.
Critério 1.5 da Matriz de enquadramento
No que se refere aos riscos de interferências na região costeira, onde se localiza o
empreendimento, as Alternativas 01 e 02, são as que mais trazem consequências negativas
por estarem mais próximas do litoral.
A Alternativa 03, por sua vez, não é passível de afetar a região costeira, já que se encontra
posicionada fora da zona litorânea.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no
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Quadro 6.10 a seguir.
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Quadro 6.10 - Método para a avaliação das Interferências na Região Costeira
Discriminação

Pontuação

Conceito

Área situada fora da zona litorânea

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

Área situada na zona litorânea em
terreno localizado em área
imediatamente pós preamar
Área situada na zona litorânea em
terreno contíguo a faixa de praia.

Tendo como base a distância das áreas das Alternativas estudadas à faixa litorânea foram
atribuídas as pontuações e conceitos a seguir indicados no Quadro 6.11.
Quadro 6.11 - Avaliação das áreas sobre as Interferências com a Região Costeira
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

10

Médio

02

5

Médio

03

0

Inexistente

6.2.3.5 Potencial Poluidor Marinho
Critério 1.6 da Matriz de enquadramento
A valoração deu-se a partir do entendimento de que, quanto mais próximo ao mar, maior o
risco associado à eventuais acidentes. Considerou-se, no entanto, que tal potencialidade é
localizada e pontual, portanto, de amplitude reduzida.
Em relação a este quesito constata-se que as Alternativas 03 e 02 não apresentam potencial
poluidor marinho;
No que se refere a Alternativa 01, pela localização contígua à faixa de praia, está apresenta
potencial de poluição marinha.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no

Quadro 6.12 a seguir.
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Quadro 6.12 - Método para a avaliação das áreas do Potencial Poluidor Marinho
Discriminação

Pontuação

Conceito

Ação inepta

0

Inexistente

Pouco significativo

2

Baixo

Significativo

5

Médio

Tendo como base a distância das áreas das Alternativas estudadas do trecho da zona litorânea
com potencial Poluidor Marinho, foram atribuídas as pontuações e conceitos para os riscos da
área de cada Alternativa vir a ser afetada por processos erosivos Quadro 6.13.
Quadro 6.13 - Avaliação das áreas sobre o Potencial Poluidor Marinho
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

5

Médio

02

2

Baixo

03

0

Inexistente

6.2.3.6 Potencialização da alteração da dinâmica sedimentar
Critério 1.7 da Matriz de enquadramento
A valoração deu-se a partir do entendimento de que, havendo interferência na dinâmica
costeira existente, aumenta-se o potencial de abrasão marinha. Considerou-se, no entanto, que
tal potencialidade é localizada e pontual, portanto, de amplitude reduzida.
Em relação a este quesito, constata-se que todas as Alternativas 01, 02 e 03 não apresentam
potencialização de abrasão marinha.
No que se refere a Alternativa 01, pela localização contígua à faixa de praia, está apresenta
potencial de sofrer ou provocar abrasão.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.14
a seguir:
Quadro 6.14 - Método para a avaliação da Potencialização da alteração da dinâmica
sedimentar
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Discriminação

Pontuação

Conceito

Ação inepta

0

Inexistente

Pouco significativo

2

Baixo

Significativo

5

Médio

Ação vigorosa

8

Alto

Tendo como base a distância das áreas das Alternativas estudadas do trecho da zona litorânea
com Potencialização da alteração da dinâmica sedimentar, foram atribuídas as pontuações e
conceitos para os riscos da área de cada Alternativa vir a ser afetada por processos erosivos
(Quadro 6.15).
Quadro 6.15 - Avaliação das áreas sobre a Potencialização da alteração da dinâmica
sedimentar.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

0

Inexistente

03

0

Inexistente

6.2.3.7 Movimentação de Solo Necessário a Implantação
Critério 1.8 da Matriz de enquadramento
Quanto maior a necessidade de movimentação de solo, maior a geração de particulado e a
emissão de poluentes atmosféricos pelos equipamentos a serem utilizados, além da
necessidade de maior bota-fora ou maior área de empréstimo. Considerou-se, no entanto, que
tal potencialidade é localizada e pontual, portanto, de amplitude reduzida.
Em relação a este quesito, constata-se que: A Alternativa 1, por situar-se numa região plana,
apresentação baixa movimentação de terra, A Alternativa 2, por situar-se numa região de
dunas apresenta-se necessidade significativa de movimentação de terra; A Alternativas 3 tem
a Movimentação de terra mediana.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no
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Quadro 6.16 a seguir.

Quadro 6.16 - Método para a avaliação da Movimentação de Solo Necessário a
Implantação
Discriminação

Pontuação

Conceito

Baixa movimentação de solo

2

Baixo

Mediana movimentação de solo.

5

Médio

Significativa movimentação de solo. 8

Alto

Tendo como base a estrutura das áreas das Alternativas estudadas e a análise da
Movimentação de solo, foram atribuídas as pontuações e conceitos para a área de cada
Alternativa conforme Quadro 6.17 a seguir.
Quadro 6.17 - Avaliação das áreas sobre a Movimentação de Solo Necessário a
Implantação.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

2

Baixo

02

8

Alto

03

5

Médio

6.2.3.8 Topografia da Área do Empreendimento
Critério 1.9 da Matriz de enquadramento
Quanto mais acidentado ou irregular o terreno, maior a movimentação de solos e impactos
decorrentes desta. Considerou-se, no entanto, que tal potencialidade é localizada e pontual,
portanto, de amplitude reduzida.
Em relação a este quesito, constata-se que: A Alternativa 2: Apresenta relevo movimentado
no quesito topografia; As Alternativas 3 e 1: Relevo plano, zona de tabuleiro.
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A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no

Quadro 6.18 a seguir.

Quadro 6.18 - Método para a avaliação da Movimentação de Solo Necessário a
Implantação
Discriminação

Pontuação

Conceito

1

Muito Baixo

2

Baixo

5

Médio

Relevo plano (zona de
tabuleiros).
Relevo plano a suave ondulado
(planície de deflação).
Relevo movimentado (campo
de dunas).

Tendo como base a estrutura das áreas das Alternativas estudadas e a análise da
Movimentação de solo, foram atribuídas as pontuações e conceitos para a área de cada
Alternativa conforme Quadro 6.19 a seguir
Quadro 6.19 - Avaliação das áreas sobre a Topografia da Área do Empreendimento.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

1

Muito baixo

02

5

Médio

03

1

Muito baixo

6.2.3.9 Contribuição de poluentes atmosféricos durante a fase de operação em
decorrência da DMT – acessibilidade ao modal rodoviário
Critério 1.10 da Matriz de enquadramento
Quanto mais os elementos do modal rodoviário tiverem que percorrer, seja para buscar ou
para levar eventuais cargas, maior será a emissão de poluentes atmosféricos. Desta forma,
quanto mais distante o TUP NELOG do TUP Pecém, maior será a emissão de poluentes,
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assim, entende-se que a amplitude deste impacto seja potencializada em decorrência da
distância entre os terminais.
Em relação a este quesito, constata-se que: As Alternativas 1, apresentam baixa contribuição
de poluentes atmosféricos; a Alternativa 2 de média influência e a Alternativa 3 apresenta
alta contribuição de poluentes atmosféricos.
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no
Quadro 6.20 a seguir.
Quadro 6.20 - Método para a avaliação da Contribuição de poluentes atmosféricos.
Discriminação

Pontuação

Conceito

1

Muito baixo

Ação pouco significativa

2

Baixo

Ação de média influência.

5

Médio

Ação vigorosa.

8

Alta

Ação de muito baixa
significância

Tendo como base a estrutura das áreas das Alternativas estudadas e a análise da Contribuição
de poluentes atmosféricos durante a fase de operação em decorrência da DMT – acessibilidade
ao modal rodoviário, foram atribuídas as pontuações e conceitos para a área de cada
Alternativa conforme Quadro 6.21 a seguir:
Quadro 6.21 - Avaliação das Contribuição de poluentes atmosféricos durante a fase de
operação.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

2

Baixo

02

5

Médio

03

8

Alta.

6.2.4

Avaliação Ambiental das Alternativas – Meio Biótico

6.2.4.1 Danos a Flora (supressão vegetal – ha) e a Fauna
Critérios 2.1 e 2.2 da Matriz de enquadramento
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As áreas a serem ocupadas pelas obras de engenharia preconizadas em cada Alternativa
deverão ser alvo de operações de desmatamentos ou de limpeza do terreno (roço), resultando
em danos ao patrimônio da flora e da fauna da região.
As Alternativas Locacionais propostas para o Projeto do TUP NELOG ocupam áreas
posicionadas no domínio de diferentes tipologias vegetais, além de apresentarem variações na
sua fitofisionomia, razão pela qual apresentam diferenciações na extensão das áreas
desmatadas, e consequentemente maiores ou menores impactos sobre a flora e a fauna.
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em conta
a extensão da área a ser desmatada considerando apenas a superfície territorial dos trechos
ocupados com vegetação de porte arbóreo/arbustivo. Foi estimada para cada Alternativa
Locacional preconizada a extensão da área a ser desmatada nos terrenos do terminal de cargas,
do ramal ferroviário e da faixa de domínio das correias transportadoras segundo o porte, tendose chegado aos resultados apresentados no Quadro 6.22.
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Quadro 6.22 - Área a ser desmatada, segundo o porte
Área a ser desmatada (ha)
Terminal de Cargas

Alternativa

Correias Transportadoras

Total

Porte

Porte

Porte

Porte

Porte

Porte

Porte

Porte

Total

Arbóreo/

Herbáceo

Arbóreo/

Herbáceo

Arbóreo/

Herbáceo

Arbóreo/

Herbáceo

Geral

Arbustivo

01

Ramal Ferroviário

Arbustivo

Arbustivo

Arbustivo

8,98

78,67

0,20

-

-

0,46

8,98

79,07

88,05

02

-

2,23

2,81

-

1,58

0,88

4,39

3,11

7,50

03

127,48

-

0,43

-

14,86

17,44

142,77

17,44

160,21
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A Alternativa 01, por sua vez, conta com uma área a ser desmatada de 88,0 ha, estando
posicionada sobre a planície de deflação existente entre o campo de dunas móveis e a Rua
Honorina Barros Fonteles (Estrada do Cauípe). Apresenta cobertura vegetal composta
predominantemente por capeamentos gramíneo/herbáceos, que recobrem 89,8% da área
a ser desmatada, estando os 10,2% restantes compostos por vegetação de dunas de porte
arbustivo. Para a Alternativa 01, que apresenta a maior parte da área a ser desmatada
composta por vegetação gramíneo-herbácea, esse quesito sofre um impacto negativo, uma
vez que este tipo de vegetação serve como estabilizador de relevo. Considerou-se na
valoração, também, que a referida área se encontra afastada da UC’s e o porte da
vegetação.
Já a Alternativa 02, por se encontrar posicionada sobre um campo de dunas móveis,
apresenta a quase totalidade da sua área composta por solos desnudos. Nesta a área a ser
desmatada, atinge apenas 7,5ha, dos quais 58,5% estão recobertos por vegetação de porte
arbóreo/arbustivo, sendo o restante representado por vegetação pioneira de dunas.
Considerou-se na valoração, também, eventual proximidade com UCs e o porte da
vegetação.
A Alternativa 03 apresenta uma área a ser desmatada de 160,21ha, dos quais 79,8% são
compostas por vegetação de tabuleiros, outros 9,3% por vegetação de dunas, estas duas
tipologias apresentando porte arbóreo/arbustivo denso, e os 10,9% restante por
capeamentos gramíneo/herbáceos, sendo a primeira Alternativa a ter maior impacto
negativo sobre a flora e fauna da região. Considerou-se na valoração, também, eventual
proximidade com UCs e o porte da vegetação
A análise a ser empreendida adotará as pontuações e conceitos discriminados no Quadro
6.23 a seguir:
Quadro 6.23 - Método para a avaliação dos Danos a Flora (supressão vegetal – ha).
Discriminação

Pontuação

Conceito

< 10 ha

1

Muito baixo

> 10 ha < 25 ha

2

Baixo

> 25 ha < 50 ha

5

Médio

> 50 ha < 100 ha

8

Alto

> 100 ha

10

Muito alto
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Tendo como base a estrutura das áreas das Alternativas estudadas e a análise da
quantidade da área a ser suprimida, maior o impacto decorrente, conforme Quadro 6.24 a
seguir:
Quadro 6.24 - Avaliação das áreas em relação aos Danos a Flora (supressão vegetal
– ha)
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

8

Alto

02

1

Muito baixo

03

10

Muito alto

A fauna, diretamente relacionada ao quantitativo de supressão vegetal: quanto maior a
supressão, maior o impacto relacionado. No entanto, há de se considerar que,
diferentemente do que ocorre com as plantas, os animais possuem mobilidade e, como o
mencionado impacto é potencialmente localizado, a amplitude também é reduzida.
Considerou-se na valoração, também, eventual proximidade com UC’s e o porte da
vegetação (Quadro 6.25).
Quadro 6.25 - Método para a avaliação dos Danos a Fauna.
Discriminação

Pontuação

Conceito

Ação de muito baixa significância

1

Muito baixo

Ação significativa

5

Médio

Ação vigorosa

8

Alta

Tendo como base a estrutura das áreas das Alternativas estudadas e a análise da
quantidade da área a ser suprimida, maior o impacto decorrente, conforme Quadro 6.26 a
seguir:
Quadro 6.26 - Avaliação das áreas em relação aos Danos a Fauna.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

5

Média

02

5

Média
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Alternativa

Pontuação

Conceito

03

5

Média

6.2.4.2 Interferências

com

Unidades

de

Conservação

(zona

de

amortecimento)
Critério 2.3 da Matriz de enquadramento
Segundo a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, quando um empreendimento afetar
unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o seu licenciamento
ambiental só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável pela
administração da referida unidade de conservação. Além disso, a unidade afetada, mesmo
que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da
compensação ambiental exigida por lei.
Com base no diagnóstico elaborado pela Engesoft (atualmente TPF Engenharia), em
meados de 2016, foi identificada a presença de quatro unidades de conservação na área
de influência do Projeto do TUP NELOG representadas por: Estação Ecológica do Pecém
I (São Gonçalo do Amarante), Estação Ecológica do Pecém II (Caucaia), APA da Lagoa
do Pecém e APA do Lagamar do Cauhipe. Destas unidades de conservação apenas a
Estação Ecológica do Pecém (Áreas I e II) é passível de sofrer intervenções do
empreendimento proposto em sua zona de amortecimento, com estas interferências
apresentando variações entre as Alternativas Locacionais estudadas.
Segundo a Lei Federal no 9.985/2000, que instituiu o SNUC – Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, a Zona de Amortecimento é definida como o entorno de uma
unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Reza,
ainda, no seu Art. 25 § 1º que “O órgão responsável pela administração da unidade
estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona
de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.
No Estado do Ceará, a Resolução COEMA n o 10, de 01 de setembro de 2016, que altera
dispositivos da Resolução COEMA no 22/2015, relativos à regulamentação dos
procedimentos para emissão de autorizações para fins de licenciamento ambiental de
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empreendimentos com diferentes graus de impacto ambiental que afetem as Unidades de
Conservação Estaduais e suas respectivas Zonas de Amortecimento (ZA), preconiza em
seu Art. 1º, § 3º, que:
“Na faixa de 100 (cem) metros a partir do limite das Unidades de Conservação de
Proteção Integral só poderão ser implantadas atividades ou empreendimentos de baixo
impacto ambiental e de pequeno potencial poluidor degradador de acordo com a
Resolução COEMA nº10/2015, excluindo-se os equipamentos que integram e integrarão
o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP”.
Tal alegativa deixa claro, que as três Alternativas acima aludidas apresentam
compatibilidade com a legislação ambiental vigente, uma vez que todas estão
posicionadas no território do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Assim sendo, a
implantação das obras do TUP NELOG poderá ser efetuada na zona de amortecimento
desta UC, desde que sejam cumpridas as normas e restrições estabelecidas no seu plano
de manejo, devendo para tanto ser consultada a instituição responsável pela sua
administração, no caso a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Tendo em vista que as Alternativas propostas apresentam variações no nível de
interferência na zona de amortecimento desta unidade de conservação, estas intervenções
podem ser consideradas como fator a ser utilizado na análise comparativa das
Alternativas.
A pontuação de cada Alternativa, portanto, deverá levar em conta o grau de interferência
das obras do empreendimento na zona de amortecimento da Estação Ecológica do Pecém,
bem como a distância entre a área do terminal de cargas da Alternativa preconizada e o
limite do território desta unidade de conservação. Quanto maior for a interferência e
menor for a distância maiores serão os impactos sobre esta unidade de conservação.
A pontuação adotada é apresentada no
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Quadro 6.27 a seguir, com seus respectivos conceitos.
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Quadro 6.27 - Método para a avaliação das Interferências com Unidades de
Conservação (zona de amortecimento)
Nível de Interferência na Zona de
Amortecimento / Distância da Unidade de

Pontuação

Conceito

Localizada a mais de 100,0 m da UC.

1

Muito Baixo

Localizada a menos de 100,0 m da UC.

8

Alto

Conservação

A Alternativa 02 encontra-se situada a distâncias que variam de 50,0 a 600,0 m do limite
norte desta unidade de conservação, enquanto que a Alternativa 01 dista de 620 a 1.250,0
m desta.
A Alternativa 03 apresentam apenas um trecho do traçado das correias transportadoras
interceptando a zona de amortecimento desta UC. Os referidos trechos encontram-se
situados a distâncias que variam de 70,0 a 350,0 m do limite oeste da Estação Ecológica
do Pecém II.
Os resultados da avaliação de interferências com a zona de amortecimento de unidades
de conservação podem ser visualizados no Quadro 6.28.
Quadro 6.28 - Avaliação das áreas que tem Interferências com Unidades de
Conservação (zona de amortecimento).
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

1

Muito baixo

02

8

Alto

03

8

Alto

6.2.4.3 Interferências com Áreas de Preservação Permanente (dunas,
restingas e eolianitos)
Critério 2.4 da Matriz de enquadramento
As normas preconizadas no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei n o 7.661, de
16 de maio de 1988) prescreve no seu Art. 3º, Inciso I, que o PNGC deverá prever o
zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e
proteção, entre outros, dos seguintes bens.... "I - recursos naturais, renováveis e não
renováveis; ...; restingas e dunas; ..."
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A proteção destes e de outros ecossistemas é avalizada pelo Art. 4º da Lei Federal no
12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), que identifica e estabelece a
delimitação das áreas consideradas como de preservação permanente a seguir
discriminadas:


As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
estabelecida de acordo com a largura do curso d’água;



As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima
estabelecida de acordo com a sua localização em área rural ou urbana e com a
superfície ocupada pelo espelho d’água;



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;



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;



As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
(cem por cento) na linha de maior declive;



As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;



Os manguezais, em toda a sua extensão;



As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;



No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem)
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva
de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre
em relação à base, sendo está definida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do
ponto de sela mais próximo da elevação;



As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja
a vegetação;

Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.
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A proteção de dunas e restingas é, também, referendada no Art. 3º da Resolução
CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002, que inclui estas no rol das Áreas de
Preservação Permanente.
No caso específico dos eolianitos, a Resolução COEMA nº 1, de 24 de fevereiro de 2005
reza em seu Art. 2º que: “Sem prejuízo da proteção estabelecida pelo art. 2º, da Lei
Federal nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal e demais legislações
específicas, declaram-se de preservação permanente, no âmbito do território do Estado
do Ceará, nos termos do inciso I, do Art. 1º c/c art. 3º, da Lei Federal nº. 4.771, de 15 de
setembro de 1965, as áreas ocupadas pelos eolianitos ou cascudos e pelas falésias vivas,
definidos nos termos dos incisos VI e XIII, do artigo anterior”.
Tal alegativa é, ainda, referendada pelo Art. 14 da Lei n° 13.796, de 30 de junho de 2006,
que Institui a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, e o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro e dá outras providências.
Ressalta-se, todavia, que o Código Florestal (Lei Federal no 12.651, de 25 de maio de
2012) estabelece no seu Art. 8º, que: “A intervenção ou a supressão de vegetação nativa
em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública,
de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta Lei. Ressalta, ainda, no
§ 1o deste artigo, que “A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública”.
A Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, por sua vez, dispõe sobre os
casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente-APP. A referida resolução reza em seu Art. 2o, que:
“O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou supressão de
vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento
administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e
noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor,
Zoneamento Ecológico- Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se
existentes, nos seguintes casos: I - utilidade pública: a) as atividades de segurança
nacional e proteção sanitária; b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos
serviços públicos de transporte, saneamento e energia;...”
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Ocorre que, os TUPs – Terminais Portuários de Uso Privado são terminais outorgados
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para, com base no novo
marco regulatório do setor portuário (Lei nº 12.815/2013, Decreto nº 8.033/2013 e atos
normativos da Secretaria dos Portos - SEP e da ANTAQ), tendo como finalidade a
movimentação de carga portuária. Constitui-se, portanto, numa instalação essencial para
a dinamização do transporte aquaviário, fortalecendo o setor portuário nacional, ao lado
das atividades dos portos organizados, sendo desde 2013 responsáveis por mais de 60,0%
da movimentação de cargas nos portos brasileiros (SEP, 2013).
Além disso, toda a área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém foi declarada pelo
Governo Estadual como de Utilidade Pública para fins de implantação de
empreendimentos, bem como de obras e infraestruturas públicas relacionadas ao
funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do CIPP, conforme pode ser
visualizado no Anexo I do Decreto nº 32.330, de 13 de setembro de 2017.
Assim sendo, pode-se afirmar que o fato das Alternativas Locacionais estudadas para
implantação do Projeto do TUP NELOG interceptarem áreas de preservação permanentes
representadas por dunas, restingas e/ou eolianitos não constitui incompatibilidade com a
legislação ambiental vigente, dado que o empreendimento a ser implantado se constitui
numa instalação integrante do setor portuário, sendo essencial para o transporte
aquaviário de cargas.
Tendo em vista que as Alternativas propostas apresentam variações no nível de
interferência nas áreas de preservação permanentes (dunas, restingas e/ou eolianitos),
estas intervenções podem ser consideradas como fator a ser utilizado na análise
comparativa das Alternativas.
A pontuação de cada Alternativa, portanto, deverá levar em conta o grau de interferência
das obras do empreendimento nas áreas de preservação permanentes. Quanto maior for a
interferência maiores serão os impactos sobre estas áreas. A pontuação adotada é
apresentada no Quadro 6.29 a seguir, com seus respectivos conceitos.
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Quadro 6.29 - Método para a avaliação das Interferências com Áreas de Preservação
Permanente (dunas, restingas e eolianitos).
Nível de Interferência em Área de
Preservação Permanente (dunas, restingas e

Pontuação

Conceito

1

Muito Baixo

5

Médio

10

Muito alto

eolianitos)
Pequena Interferência em áreas de dunas e
restingas
Média Interferência em áreas de dunas e
restingas.
Grande Interferência em áreas de dunas e
restingas.

No que se refere a interferências das Alternativas Locacionais estudadas para implantação
do TUP NELOG com Áreas de Preservação Permanente representadas por restingas,
dunas e/ou eolianitos, tem-se as seguintes situações:
 Alternativa 01 – apresenta toda a área do terminal de cargas inserida sobre a
planície de deflação, o traçado do ramal ferroviário intercepta um campo de dunas
fixas e uma pequena parte móvel, enquanto que o traçado das correias
transportadoras se desenvolve interceptam a planície de deflação. Foi constatada a
presença de eolianitos na porção noroeste da sua área.
 Alternativa 02 – apresenta toda a área do terminal de cargas inserida sobre um
campo de dunas móveis e os traçados do ramal ferroviário e das correias
transportadoras interceptam campos de dunas fixas e móveis, além da planície de
deflação. Não conta com eolianitos em seu território;
 Alternativa 03 – apresenta a quase totalidade da área do terminal de cargas
assente sobre os tabuleiros do Grupo Barreiras e apenas uma pequena porção do
terreno sobre o embasamento cristalino. Apenas parte do traçado dos sistemas de
correias transportadoras intercepta campos de dunas fixas, dunas móveis, planície
de deflação. Não conta com eolianitos em seu território.
Os resultados da avaliação de interferências com áreas de preservação permanentes
(dunas, restingas e eolianitos) podem ser visualizados no
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Quadro 6.30.
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Quadro 6.30 - Avaliação das áreas que tem Interferências com Áreas de Preservação
Permanente (dunas, restingas e eolianitos).
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

5

Médio

02

10

Muito alto

03

5

Médio

6.2.5

Avaliação Ambiental das Alternativas – Meio Socioeconômico

6.2.5.1 Interferências com Populações Tradicionais – Indígenas
Critério 3.1 da Matriz de enquadramento
Dentre as Alternativas estudadas para a locação do Projeto do TUP NELOG apenas a
Alternativa 03 resultará em impactos sobre populações tradicionais, representada pela
Comunidade Indígena de Matões, já que ambas apresentam as áreas de seus terminais de
cargas integralmente inseridos no território desta comunidade indígena, ainda, tem como
agravante o fato de parte do traçado do seu sistema de correias transportadoras, interceptar
a área desta reserva indígena.
Já as Alternativas 01 e 02 encontram-se posicionadas fora do território da referida
Comunidade Indígena, não apresentando nenhuma de suas infraestruturas de apoio
interceptando a área desta comunidade.
Não foi constatada a presença de comunidades quilombolas na área do CIPP, não
havendo, portanto, interferências de nenhuma das Alternativas estudadas com este grupo
étnico. Em contrapartida, as três Alternativas estudadas são passíveis de causarem
impactos indiretos sobre a atividade pesqueira, caso ocorram derramamentos de produtos
no mar (minério de ferro, fertilizantes, etc.). Todavia este impacto é comum a todas as
Alternativas estudadas, não servindo como instrumento de análise comparativa.
Ressalta-se, todavia, que qualquer que seja a Alternativa adotada faz-se necessária a
implementação de medidas mitigadoras tais como implantação de bicos aspersores para
o controle da poluição atmosférica, instalação de coletor paliativo (lonas) e varrição
mecanizada ou não da área do píer, de forma a diminuir a queda de material no mar
durante as operações de carga e descarga. Além disso, deverão ser executados o
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monitoramento da biota aquática e inspeções diárias para acompanhamento do
desempenho ambiental dos carregadores e descarregadores de navios e dos sistemas
transportadores convencionais existentes na área do píer, bem como a adoção de medidas
corretivas sempre que estas se fizerem necessárias.
Quanto aos potenciais impactos incidentes sobre a Comunidade Indígena de Matões estes
encontram-se representados, principalmente, por:
Alternativa 03:
Desapropriação dos terrenos a serem ocupados pelo terminal de cargas e por um trecho
de 2,61km em que a faixa de domínio do sistema de correias transportadoras intercepta o
território desta comunidade (135,08ha). Não se faz necessária a relocação de população;
Riscos de aporte de material particulado e ruídos as habitações mais próximas da área do
empreendimento, que distam de 53,0 a 262,0m do traçado dos sistemas de correias
transportadoras e 1,1km do terminal de cargas. Tais riscos estão associados a deficiências
na operação e manutenção do empreendimento, bem como a ausência de sistemas de
controle das emissões de ruídos e material particulado.
A pontuação adotada é apresentada no Quadro 6.31 a seguir, sendo o valor a ser atribuído
a cada Alternativa obtido pelo grau de interferências destas na comunidade indígena e
quilombolas.
Quadro 6.31 - Método para a avaliação das Interferências com Populações
Tradicionais – Indígenas
Interferências com Populações Tradicionais
(indígenas).
Sem Interferência
Com Interferência na Área Periférica, sem relocação
de população
Com Interferência na Área Central, com relocação de
população

Pontuação

Conceito

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no
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Quadro 6.32 para as Alternativas estudadas.
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Quadro 6.32 - Avaliação das áreas que tem Interferências com Populações
Tradicionais – Indígenas.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

0

Inexistente

03

5

Médio

6.2.5.2 Aumento na geração de impacto decorrente de ruídos
Critério 3.2 da Matriz de enquadramento
Dentre as Alternativas estudadas para a locação do Projeto do TUP NELOG apenas a
Alternativas 03 resultará em impactos sobre populações tradicionais, representada pela
Comunidade Indígena de Matões, já que apresenta a área de seu terminal de cargas
integralmente inserido no território desta comunidade indígena, tem, ainda, como
agravante o fato de parte do traçado do seu sistema de correias transportadoras, interceptar
a área desta reserva indígena.
Já as instalações das Alternativas 01, 02 encontram-se isoladas e distantes de qualquer
comunidade, estando posicionadas fora do território da referida Comunidade Indígena.
O impacto considerado deu-se em função da maior proximidade, ou não, das
comunidades locais existentes.
A pontuação adotada é apresentada no Quadro 6.33 a seguir, sendo o valor a ser atribuído
a cada Alternativa obtido pelo grau de interferências destes impactos nas comunidades
locais existentes.
Quadro 6.33 - Método para a avaliação do Aumento na geração de impacto
decorrente de ruídos.
Aumento na geração de impacto decorrente de

Pontuação

Conceito

Sem contribuição

0

Inexistente

Com contribuição

8

Alto

ruídos.

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.34 para as Alternativas estudadas.
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Quadro 6.34 - Avaliação das áreas que tem Aumento na geração de impacto
decorrente de ruídos.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

0

Inexistente

03

8

Alto

6.2.5.3 Alteração da paisagem
Critério 3.3 da Matriz de enquadramento
Na perspectiva ambiental, o desmatamento, escavações de solo, intensificação de
processos erosivos e assoreamentos, remoção de lócus sagrados e recursos minerais,
desvio de cursos de água, dentre outras atividades necessárias para sua consolidação,
assim como novos usos e formas de manejo do solo que passam a ser viabilizados após
sua operação, acarretam a alteração da paisagem e do conjunto de relações ecológicas
estabelecidas no Meio Ambiente, expressando a necessidade da elaboração e efetivação
de estratégias mitigatórias orientadas dos impactos negativos provocados nas diferentes
fases de implantação do empreendimento.
De acordo com Pereira e Ganzer (2013) esse conjunto de transformações que incidem na
maneira como o ambiente social está organizado e é apropriado, reorientando também a
forma como o ser humano interage com o Meio Ambiente e estabelece relações sociais.
Portanto, torna-se pertinente compreender as transformações decorrentes da ação
antrópica fomentadas pelas demandas sociais por desenvolvimento, visando
compatibilizar as intervenções no Meio Ambiente com a valorização e manejo sustentável
de seus recursos.
Desta forma, o impacto considerado deu-se em função da alteração cênica das áreas
decorrente da implantação do terminal para estocagem e operacionalização de produtos.
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A pontuação adotada é apresentada no Quadro 6.35 a seguir, sendo o valor a ser atribuído
a cada Alternativa obtido pelo grau de interferências destas alterações nas microrregiões
onde o terminal será implantado.
Quadro 6.35 - Método para a avaliação da Alteração da paisagem.
Alteração da paisagem.

Pontuação

Conceito

Pequena alteração cênica.

1

Muito baixo

Mediana alteração cênica.

5

Médio

Significativa alteração cênica.

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.36 para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.36 - Avaliação das áreas que tem Alteração da paisagem.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

8

Alto

02

5

Médio

03

1

Muito baixo

6.2.5.4 Aumento de tráfego local
Critério 3.4 da Matriz de enquadramento
Uma grande parcela dos problemas ambientais decorre do uso crescente de veículos,
notadamente os movidos por derivados de petróleo. Automóveis, caminhões, ônibus,
motocicletas e toda sorte de embarcações e aviões foram responsáveis, em 2004, por
13,1% das emissões de gases do efeito estufa, segundo o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC). A atividade de transporte responde por cerca de 80% do
óleo diesel consumido no Brasil, sendo 90% desse consumo para o transporte rodoviário
de mercadorias e pessoas.
Em países de grandes extensões, com cidades superpovoadas, praticamente sem
transporte ferroviário e com poucas centrais termoelétricas, como o Brasil, a contribuição
dos sistemas de transporte para a poluição do ar é seguramente bem maior
(desconsiderando o uso da terra). Poluição essa que não se limita aos compostos químicos
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que aquecem a atmosfera, mas que também inclui poluentes como material particulado
em suspensão e variados gases, todos eles danosos à saúde humana e à saúde ambiental.
Esse é um problema marcante em centros urbanos e nas áreas industriais.
Em geral, a capacidade viária não aumenta o suficiente para fornecer vias para o uso do
automóvel sem congestionamentos. Por esta razão, existe grande pressão para que seja
feito o melhor uso possível da capacidade viária existente.
Medidas de restrição ao trânsito podem ser definidas como aquelas que impõem restrição
ao uso dos veículos, visando reduzir os benefícios do uso do automóvel particular, para
se obter modificações significativas quanto ao modo, horário, rota ou destino das viagens,
resultando na diminuição do número de viagens para a área onde são implementadas
(LANDMANN, 1994).
O uso de medidas de restrição ao trânsito pode contribuir para:


Aumento da eficiência dos sistemas de transporte: em uma via próxima da
capacidade de saturação, um veículo adicional pode aumentar significativamente
o tempo de percurso e os custos da viagem. As medidas de restrição podem
garantir redução dos conflitos surgidos da disputa pelo espaço viário
(LANDMANN, 1994; MAY, 1986);



Redução da necessidade de novos investimentos em infraestrutura de transportes
(LANDMANN, 1994);



Melhoria da qualidade ambiental: o trânsito intenso deteriora o ambiente e a
restrição pode diminuir este problema. Com a diminuição da poluição obtêm-se
melhoria das condições de uso da via e maior visibilidade do trânsito, facilitando
a fiscalização (LANDMANN, 1994). O objetivo de melhoria ambiental restringe
maior número de veículos que o objetivo de redução de congestionamentos
(MAY, 1986);



Melhoria da qualidade do uso do solo: a restrição pode ser utilizada como um
modo de revitalizar o trânsito local. Entretanto, medidas de restrição podem dar a
impressão que a região é menos acessível, causando efeito inverso ao desejado
(MAY,1986);

Desta forma, a valoração das Alternativas se deu em função da necessidade de incremento
no uso do modal rodoviário em áreas com adensamento urbano ou industrial.
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A pontuação adotada é apresentada no Quadro 6.37 a seguir, sendo o valor a ser atribuído
a cada Alternativa obtido pelo grau de interferências destas alterações nas microrregiões
onde o terminal será implantado.
Quadro 6.37 - Método para a avaliação do Aumento de tráfego local.
Aumento de tráfego local.

Pontuação

Conceito

Pouco significativo.

1

Muito baixo

Medianamente significativo.

5

Médio

Significativo.

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.38 para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.38 - Avaliação das áreas que tem aumento de tráfego local.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

1

Muito baixo

02

5

Médio

03

8

Alto

6.2.5.5 Aumento de emissão de particulado
Critério 3.5 da Matriz de enquadramento
A valoração se deu em função da proximidade das Alternativas Locacionais em relação
a adensamentos urbanos e/ou industriais.
A pontuação adotada é apresentada no
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Quadro 6.39 a seguir, sendo o valor a ser atribuído a cada Alternativa obtido pelo grau de
interferências destas alterações nas áreas onde o terminal e suas facilidades serão
implantadas.
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Quadro 6.39 - Método para a avaliação do Aumento de emissão de particulado.
Aumento de emissão de particulado

Pontuação

Conceito

Pouco significativo.

1

Muito baixo

Medianamente significativo.

5

Médio

Significativo.

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.40 para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.40 - Avaliação das áreas que tem Aumento de emissão de particulado.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

8

Alto

02

8

Alto

03

8

Alto

6.2.5.6 Interferências com Sítios Arqueológicos
Critério 3.6 da Matriz de enquadramento
O sitio arqueológico representado por vestígios de artefatos cerâmicos, ferramentas líticas
e materiais malacológicos, constituem um referendo a passagem do homem pré-histórico
pela região litorânea do Pecém. Têm sua localização, em geral, associada a terraços
fluviais, leitos de rios e dunas.
De um modo geral, a região onde serão implantadas as obras do TUP NELOG, serviram
de palco onde grupos pré-históricos circulavam em busca de recursos imprescindíveis
para sua sobrevivência (caça, coleta, etc.). Assim sendo, é de suma importância que na
avaliação das Alternativas Locacionais estudadas para este empreendimento os riscos de
danos ao patrimônio arqueológico sejam considerados, uma vez que estes são
testemunhos das formas de apropriação, ocupação e modos de vida de populações
pretéritas da região.
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Nos levantamentos arqueológicos desenvolvidos no âmbito do diagnóstico ambiental
elaborado pela Engesoft (atualmente TPF Engenharia), em meados de 2016, foram
identificados 6 (seis) sítios arqueológicos tombados pelo IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Arqueológico na região do CIPP. O posicionamento destes sítios
arqueológicos em relação a área das Alternativas Locacionais estudadas para o Projeto do
TUP NELOG apresenta a seguinte configuração:
Alternativa 01: Não foi identificada a presença de sítios arqueológicos, ou em seu
entorno imediato;
Alternativa 02: Não foi identificada a presença de sítios arqueológicos, ou em seu
entorno imediato;
Alternativa 03: Esta Alternativa conta com dois sítios arqueológicos (CE 00194 e CE
00270) posicionados nas imediações do limite sul da área prevista para implantação do
terminal de cargas e outro (CE00214) ao longo do traçado dos sistemas de correias
transportadoras desta Alternativa, no trecho situado nas imediações da Comunidade
Indígena de Matões;
Ressalta-se que de todas as Alternativas Locacionais, estudadas, apenas a Alternativa 03
apresenta dois sítios arqueológicos (CE 00195 e CE 00193) posicionados a distancias que
variam de 689,0m a 1.185,0m do trecho final do traçado dos seus sistemas de correias
transportadoras, respectivamente.
Na avaliação a ser empreendida a pontuação a ser atribuída a cada Alternativa deverá
levar em conta os riscos de interferências com sítios arqueológicos estimado com base na
distância entre estes e a área de cada Alternativa. Quanto menor for a distância entre o
sítio arqueológico e a área da Alternativa estudada maiores serão os riscos de
interferências desta com o patrimônio arqueológico. A pontuação adotada é apresentada
no Quadro 6.41 a seguir.
Quadro 6.41 - Método para a avaliação das Interferências com Sítios Arqueológicos.
Riscos de Interferências com Sítios

Pontuação

Conceito

Sem sítios arqueológicos próximos

0

Inexistente

Presença de sítios arqueológicos a menos de 1,0
km da área da Alternativa

2

Baixo

Arqueológicos
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Riscos de Interferências com Sítios
Arqueológicos

Pontuação

Conceito

5

Médio

8

Alto

Presença de sítios arqueológicos a menos de
500,0 m da área da Alternativa
Presença de sítios arqueológicos na área da
Alternativa ou em seu entorno imediato

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.42 para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.42 - Avaliação das áreas que tem Interferências com Sítios Arqueológicos.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

0

Inexistente

03

8

Alto

6.2.5.7 Interferências com Infraestruturas de Uso Público (número de
interferências)
Critério 3.7 da Matriz de enquadramento
Na análise das interferências das Alternativas Locacionais estudadas com infraestruturas
de uso público presentes no território do CIPP foram constatadas as seguintes situações:
Alternativa 01: Apresenta três intersecções com infraestruturas de uso público,
representadas pela presença de um pátio de minério desativado na área prevista para
implantação do terminal de cargas, por uma interferência do seu ramal ferroviário com a
rodovia de placas e outra do traçado das correias transportadora com a Estrada do Cauípe;
Alternativa 02: Esta Alternativa apresenta apenas duas intersecções com infraestruturas
de uso público, representadas por uma interferência do seu ramal ferroviário com a
rodovia de placas e outra do traçado das correias transportadoras com a Estrada do
Cauípe;
Alternativa 03: Na área prevista para implantação do terminal de cargas desta Alternativa
haverá interferência com parte da bateria de poços profundos e adutoras integrantes do
sistema de abastecimento d’água bruta da COGERH e com a rede elétrica. A integração
do empreendimento proposto com a rede ferroviária, por sua vez, resultará em
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interferências com gasoduto, adutoras e rede elétrica. Já o traçado dos sistemas de correias
transportadoras desta Alternativa apresenta nove interferências com infraestruturas de uso
público, sendo duas com a rodovia CE-155, outras duas com a rodovia de placas, uma
com a CE-421, três com a ferrovia e uma com estrada do Cauípe;
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta a quantidade de interferências com infraestruturas de uso público apresentadas por
cada Alternativa locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos
apresentados no Quadro 6.43 abaixo.
Quadro 6.43 - Método para a avaliação das Interferências com Infraestruturas de
Uso Público (número de interferências).
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

<5

2

Baixo

> 5 < 10

5

Médio

> 10

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.44 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.44 - Avaliação das áreas que tem Interferências com Infraestruturas de
Uso Público (número de interferências).
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

2

Baixo

02

2

Baixo

03

8

Alto

6.2.5.8 Sinergia com Outros Empreendimentos
Critério 3.8 da Matriz de enquadramento
Na análise comparativa das Alternativas Locacionais estudadas, procurou-se averiguar,
ainda, se estas contribuem ou não para a promoção de sinergias e mútuas colaborações
com outros empreendimentos preconizados para a área do CIPP, tendo sido identificadas
as seguintes situações:
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Alternativa 01: A implantação do TUP NELOG nesta área apresenta compatibilidade
com o zoneamento proposto para a zona retroportuária do TUP do Pecém, contribuindo
para a instalação do Terminal Aquaviário de Granéis Líquidos – TAGL originalmente
preconizado para a área imediatamente a frente, ficando entre o TUP NELOG e o TUP
do Pecém. Das Alternativas, esta proporciona um grande ganho logístico, já que irá
permitir a implantação de um ramal ferroviário dentro do TAGL, possibilitando o
transporte de derivados de petróleo pelo modal ferroviário, que faria a distribuição para
toda região interiorana do Estado do Ceará, atendida pelas Ferrovias da TLSA/FTL.
Haverá uma grande sinergia proporcionada pela integração do Projeto do Parque de
Tancagem com o transporte ferroviário, com reflexos inclusive sobre a economia do
estado, dado a redução nos preços dos combustíveis. Desta forma, também ajudaria na
transferência do Parque de Tancagem do Mucuripe para esta área.
Alternativa 02: A implantação do TUP NELOG nesta área permitirá o atendimento pela
ferrovia não só das instalações do próprio TUP como, também, do Terminal Aquaviário
de Granéis Líquidos (derivados de petróleo) – TAGL, cuja instalação na zona primária
do TUP do Pecém já é preconizada pelo MasterPlan do Retroporto do Pecém. Proporciona
assim um grande ganho logístico, já que irá permitir o transporte de derivados de petróleo
pelo modal ferroviário, que faria a distribuição para toda região interiorana do Estado do
Ceará atendida pelas Ferrovias da TLSA/FTL. O inconveniente desta Alternativa é que
não permitirá o acesso das composições ao TAGL, uma vez que esses terminais se
encontram em cotas bem diferentes.
Alternativa 03: A implantação do TUP NELOG nesta área não irá resultar em exclusão
de nenhuma atividade específica já implantada nesta região. Todavia vai acarretar um
estrangulamento entre os ramais ferroviários e a CE-155 na região em frente a localidade
de Bolso, requerendo o desenvolvimento de projetos complementares para sanar esta
situação. Irá requerer a implantação de 1,95km de rodovia Classe 45 e a implantação de
um viaduto de retorno para conexão deste sítio com a rodovia de placas. Resulta, ainda,
em mudanças no Projeto da Ferrovia, todavia, não haverá supressão do ramal que atende
o TUP do Pecém, devido as obrigações assumidas no Contrato de Concessão da Ferrovia,
não trazendo, portanto, ganhos de redução de CAPEX para a Ferrovia da TLSA. Não
foram identificados ganhos sinérgicos com outros empreendimentos implantados ou a
implantar no Setor II do CIPP;
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Assim sendo, na avaliação deste impacto será levado em conta que a possibilidade ou não
de geração de sinergias e mútuas colaborações entre o Projeto do TUP NELOG e outros
empreendimentos preconizados para a área do CIPP em cada Alternativa.
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta a quantidade de sinergias presentes com infraestruturas de outros empreendimentos,
apresentadas por cada Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação
e conceitos apresentados no Quadro 6.45 a seguir.
Quadro 6.45 - Método para a avaliação da Sinergia com Outros Empreendimentos.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Presente

0

Muito favorável

Intermediário

3

Favorável

Ausente

5

Desfavorável

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.46 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.46 - Avaliação das áreas que tem Sinergia com Outros Empreendimentos.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Muito favorável

02

3

Favorável

03

5

Desfavorável

6.2.5.9 Área Desapropriada
Critério 3.9 da Matriz de enquadramento
A desapropriação ocorre quando o poder público, depois de ter realizado estudos
necessários para chegar a esta decisão, declara certa área – e o que nela há – como de
utilidade pública.
Trata-se de uma das leis fundamentais para dar ao poder público o instrumento necessário
para realizar as obras de interesse da população. Ela tem base no Decreto-Lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941, com amplitude para todo território nacional. Em suas disposições
preliminares, está definido que, mediante declaração de utilidade pública dos governos
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da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal a desapropriação poderá ser feita, mas
antes deve haver a autorização legislativa. Ou seja, a desapropriação de um prédio, imóvel
ou terreno só pode ser publicada no Diário Oficial depois de permitida pelo Poder
Legislativo do nível competente.
As desapropriações são feitas para uma variedade considerável de obras viárias, para
construir hospitais, escolas, prédios para uso do poder público, conjuntos habitacionais,
obras do metrô, um leque inumerável de atividades nas quais o poder público indeniza os
proprietários de bens que devem ser adquiridos por este para construir em benefício ou
exercer uma atividade para o bem da coletividade.
Justificam a desapropriação a defesa do Estado, a segurança nacional, o socorro público
em caso de calamidade, a salubridade pública, o aproveitamento das minas e das jazidas
minerais, das águas e das formas de produção de energia, entre outros fins igualmente
importantes. Em termos simples, a desapropriação é o direito da maioria sobre o
individual, exercido pelo poder público. Mas, que fique claro: cabe ao poder público a
indenização prévia, calculada por peritos independentes e escolhidos pelo juiz que atua
no processo, com base nos valores de mercado. Para que seja possível a desapropriação,
deve ser feita, anteriormente, a declaração de utilidade pública pelo presidente da
República, pelo governador do estado, pelo prefeito ou por um interventor.
Por ter um processo jurídico complexo, já que uma ação de desapropriação sempre
envolve questões de ordem financeira, empresarial, ambiental, urbanística e até
emocional, ela é sempre muito lenta, pois ocorre em etapas. Nesse âmbito, um processo
que leva seis meses para ser concluído é considerado muito rápido. Em média, demorase de um a dois anos, podendo-se alongar, conforme suas características.
Assim sendo, na avaliação deste impacto será levado em conta que a existência ou não de
áreas não desapropriadas, poderá inviabilizar o Projeto do TUP NELOG em cada
Alternativa.
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta se a área necessária à construção do empreendimento estará 100% desapropriada e
liberada para a implantação da infraestrutura do Projeto, em cada Alternativa
Locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos apresentados no
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Quadro 6.47 a seguir.
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Quadro 6.47 - Método para a avaliação das áreas que tem Área Desapropriada.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Sim

0

Favorável

Não

5

Inviabiliza o projeto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.48 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.48 - Avaliação das Alternativas que tem Área Desapropriada.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

6.2.5.10 Disponibilidade suficiente de área à implantação do Terminal
Critério 3.10 da Matriz de enquadramento
A localização e a disponibilidade suficiente de área são fatores críticos para a grande
maioria dos projetos. A não viabilidade da localização e a não disponibilidade suficiente
da área proposta, geralmente é um fator limitador, pois na maioria dos casos estes fatores
são determinantes. Fatores importantes também, é analisar se haverá a disponibilidade
(em quantidade e qualidade suficiente) de recursos para a sua operacionalização. Mão de
obra qualificada, matérias primas, insumos, mercado consumidor. Gastos com fretes e
carretos de fatores de produção e vendas. Neste caso, técnicas de programação linear e
pesquisa operacional são valiosos aliados.
Há casos em que um projeto só consegue viabilidade em uma área que comporte a sua
estrutura de forma linear à sua necessidade de disposição no terreno, (por exemplo),
mesmo tendo recursos para construir suas instalações mais modernas e eficientes, sem
esta condição, isto pode encarecer ou inviabilizar o seu projeto. O que é chamado como
nascimento inorgânico, por aquisição.
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta se a área estará em conformidade e liberada conforme a necessidade para a
implantação da infraestrutura do empreendimento, em cada Alternativa Locacional
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proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.49 a
seguir.
Quadro 6.49 - Método para a avaliação das áreas que tem Disponibilidade suficiente
de área à implantação do Terminal
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Sim

0

Favorável

Não

10

Inviabiliza o projeto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.50 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.50 - Avaliação das Alternativas que tem Disponibilidade suficiente de área à
implantação do Terminal

Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

6.2.5.11 Avaliação Ambiental das Alternativas – Requisitos legais e infra
legais.
Foi analisado inicialmente a localização das Alternativas estudadas em relação aos
territórios dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.
Com relação a compatibilidade das Alternativas estudadas com os planos diretores
municipais e suas respectivas leis de uso e ocupação do solo, de acordo com a LUOS
Caucaia (Lei no 1369/2001) a planta do terminal de cargas do TUP NELOG nas
Alternativas 01 e 02 está integralmente locada na Área Urbana Especial mais
especificamente na Zona de Baixa Densidade, portanto, sua área é classificada como
“Área Portuária do CIPP”. Já as partes dos terrenos dos terminais de carga da Alternativa
03 inserida no território do munícipio de Caucaia, também, encontram-se posicionadas
na Unidade de Planejamento Especial, só que na área classificada como “Área Industrial
do CIPP”.
Os trechos dos traçados dos sistemas de correias transportadoras da Alternativa 03 que
cruzam o território do município de Caucaia, também, estão inseridos na área da Unidade
122

de Planejamento Especial, estando parte destes alocados na Área Industrial do CIPP e
outra parte na sua Área Portuária. Já o traçado dos sistemas de correias transportadoras
das Alternativas 01 e 02 estão integralmente inseridos na Área Portuária do CIPP.
Pode-se afirmar, portanto, que todas as Alternativas locacionais estudadas apresentam
compatibilidade com o zoneamento proposto pela LUOS Caucaia, que dentre os usos
permitidos nas duas áreas da unidade, figuram as atividades de apoio aos setores industrial
e portuário.
Quanto a compatibilização das áreas dos terminais de carga na Alternativas 03 com o
zoneamento proposto pela LUOS São Gonçalo do Amarante (Lei n o 1221/2013), esta, se
encontra inserida na Área 5 - Zona Industrial Especial do CIPP, na qual são permitidos
os seguintes os usos comercial e de serviços, industrial e institucional.
Os trechos dos traçados dos sistemas de correias transportadoras das três Alternativas
Locacionais estudadas, que cruzam o território do município de São Gonçalo do
Amarante, também, estão todos inseridos na Área 5 - Zona Industrial Especial do CIPP.
Pode-se afirmar, portanto, que todas as Alternativas Locacionais estudadas apresentam
compatibilidade com o zoneamento proposto pela LUOS São Gonçalo do Amarante.
Por fim, quando se analisa a compatibilidade das Alternativas Locacionais estudadas com
relação ao Plano Diretor do CIPP, as Alternativas 01 e 03 apresentam compatibilidade
com este instrumento normativo. A Alternativa 02 tem vantagem pelo fato de apresentar
maior proximidade do TUP do Pecém, e como desvantagem o fato de não constar ainda
na planta de expansão do Plano Diretor do CIPP.
Na área da Alternativa 03, como vantagem, é prevista a implantação de atividades de
suporte logístico, com ênfase ao modal rodoviário, permitindo a compatibilização da
implantação do TUP NELOG com as atividades já implantadas nesta região. Como
desvantagem a distância da referida área para o TUP do Pecém.
Originalmente a destinação da Alternativa 01 era prevista para a implantação de
terminais de regaseificação de GNL e de granéis líquidos, em especial os derivados de
petróleo, dada a sua maior proximidade do TUP do Pecém, porém, com a readequação do
Projeto do TUP NELOG, foi acordado com o Estado do Ceará e o CIPP S.A. o
deslocamento do Projeto do TAGL para a área 1 de expansão do TUP Pecém, que estava
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destina a ampliação do pátio do referido TUP. Assim sendo, a implantação do TUP
NELOG nesta área, proposta pela Alternativa 01, também apresenta compatibilidade
com o zoneamento preconizado por este instrumento normativo.
6.2.5.11.1 Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP
Critério 4.1 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pelas seguintes variáveis:


Não há entrave alguma a implantação do empreendimento;



Existem entraves a implantação do empreendimento, que podem ser contornados
com investimentos complementares;



Existência de sérios entraves a implantação do empreendimento sem possibilidade
de serem superadas;

Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta se a área estará em conformidade com o Plano Diretor do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, necessário à implantação da infraestrutura do empreendimento, em
cada Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos
apresentados no Quadro 6.51 a seguir.
Quadro 6.51 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com o
Plano Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Não há nenhum entrave a implantação do
empreendimento.
Existem entraves a implantação do
empreendimento, que podem ser contornados
com investimentos complementares.
Existência de sérios entraves a implantação do
empreendimento sem possibilidade de serem
superadas.

0

Inexistente

5

Médio

10

Muito alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.52 abaixo para as Alternativas estudadas.
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Quadro 6.52 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com o Plano
Diretor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

5

Médio

03

0

Inexistente

6.2.5.11.2 Existência de Declaração de Utilidade Pública – DUP
Critério 4.2 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pela seguinte variável:
Se existe ou não a Declaração de Utilidade Pública emitas pelo Governo do Estado do
Ceará;
Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta se a área estará em conformidade com Declaração de Utilidade Pública, emitidas
pelo Governo do Estado do Ceará, necessário à implantação da infraestrutura do
empreendimento, em cada Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a
pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.53 a seguir.
Quadro 6.53 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com a
Declaração de Utilidade Pública emitas pelo Governo do Estado do Ceará.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Sim

0

Favorável

Não

5

Desfavorável

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.54 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.54 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com a Declaração
de Utilidade Pública emitas pelo Governo do Estado do Ceará.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável
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6.2.5.11.3 Atendimento a Resolução COEMA nº 10/16.
Critério 4.3 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pela seguinte variável:


Se atende ou não a Resolução COEMA nº 10/16 (Que estabelece zona de
amortecimento em Ucs exceto no CIPP);

Na avaliação deste impacto será considerado que o escore de cada Alternativa levará em
conta se a área atende a Resolução COEMA nº 10/16 (Que estabelece zona de
amortecimento em UC’s exceto no CIPP), necessário à implantação da infraestrutura do
empreendimento, em cada Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a
pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.55 a seguir.
Quadro 6.55 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com a
Resolução COEMA nº 10/16.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Atende

0

Favorável

Não atende

10

Inviabiliza Projeto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.56 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.56 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com a Resolução
COEMA nº 10/16
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

6.2.5.11.4 Atendimento ao Art. 8º, inciso § 1º da Lei 12.651/12
Critério 4.4 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pela seguinte variável:
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Se atende ou não ao Art. 8º, inciso § 1º da Lei 12.651/12 (A intervenção ou a supressão
de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses
de utilidade pública, …);
Na avaliação deste impacto será considerado o que o escore de cada Alternativa levará
em conta se a área atende ou não ao Art. 8º, inciso § 1º da Lei 12.651/12 (A intervenção
ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá
nas hipóteses de utilidade pública, …), necessário à implantação da infraestrutura do
empreendimento, em cada Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a
pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.57 a seguir.
Quadro 6.57 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com o
Atendimento ao Art. 8º, inciso § 1º da Lei 12.651/12.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Atende

0

Favorável

Não atende

10

Inviabiliza Projeto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.58 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.58 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com o
Atendimento ao Art. 8º, inciso § 1º da Lei 12.651/12.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

6.2.5.11.5 Atendimento ao Art. 5º da Lei nº 7661/88
Critério 4.5 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pela seguinte variável:
Se atende ou ao Art. 5º da Lei nº 7661/88 onde “o PNGC será elaborado e executado
observando normas, critérios e padrões …, que contemplem, entre outros, …
urbanização; ocupação e uso do solo, ..."determinando em seu § 1º que "os Estados e
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Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou
Municipais ..."
Na avaliação deste impacto será considerado o que o escore de cada Alternativa levará
em conta se a área atende ou não ao Art. 5º da Lei nº 7661/88 onde “o PNGC será
elaborado e executado observando normas, critérios e padrões …, que contemplem, entre
outros, … urbanização; ocupação e uso do solo, ..."determinando em seu § 1º que "os
Estados e Municípios poderão instituir, através de lei, os respectivos Planos Estaduais ou
Municipais ...", necessário à implantação da infraestrutura do empreendimento, em cada
Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos
apresentados no Quadro 6.59 a seguir.
Quadro 6.59 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com o Atendimento
ao Art. 5º da Lei nº 7661/88.

Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Atende

0

Favorável

Não atende

5

Desfavorável

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.60 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.60 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com o
Atendimento ao Art. 5º da Lei nº 7661/88.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

6.2.5.11.6 Planos Diretores Municipais/Lei de Uso e Ocupação do Solo
Critério 4.6 da Matriz de enquadramento
A análise deste item será norteada pela seguinte variável:
Se está em consonância com os Planos Municipais/Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Na avaliação deste impacto será considerado o que o escore de cada Alternativa levará
em conta se os Planos Diretores Municipais e Leis de Uso e Ocupação do solo, prevê ou
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não o uso da área necessário à implantação da infraestrutura do empreendimento, em cada
Alternativa Locacional proposta, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos
apresentados no Quadro 6.61 a seguir.
Quadro 6.61 - Método para a avaliação das áreas que estão em conformidade com os Planos
Diretores Municipais/Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Prevê o uso da área para implantação do empreendimento.

0

Favorável

5

Desfavorável

Não prevê o uso da área para implantação do
empreendimento.

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.62 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.62 - Avaliação das Alternativas que tem Conformidade com os Planos
Diretores Municipais/Lei de Uso e Ocupação do Solo.

6.3

Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

0

Favorável

CONSOLIDAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DAS
ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

A matriz da avaliação ambiental final dos impactos concernentes, às três Alternativas
Locacionais estudadas, para a implantação deste empreendimento, onde consta a
consolidação da pontuação atribuída a cada uma destas, é apresentada no Erro! Fonte de
referência não encontrada. a seguir.
Na avaliação ambiental, observa-se que a Alternativa 01 foi a que obteve menor escore,
perfazendo 81 pontos. Aparecem em segundo e terceiro lugares as Alternativas 02 e 03,
as quais perfizeram, ambas, 107 e 126 pontos respectivamente.
A Alternativa 01, apresenta como principais diferenciais, o fato desta Alternativa ter
compatibilidade com o planejamento proposto no Plano Diretor do CIPP, que prevê a
destinação das áreas mais próximas ao TUP do Pecém para a implantação de
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empreendimentos consonantes às suas atividades a exemplo dos terminais de
regaseificação de GNL, do Parque de Tancagem, que será transferido da zona
retroportuária do Porto do Mucuripe para a região do Pecém, entre outros, viabilizando
assim uma elevada sinergia entre estes empreendimentos,
Além disso, a Alternativa 01 apresenta como vantagem a proximidade com o TUP do
Pecém, alargando significativamente a capacidade operacional e tática dos dois TUP’s,
denotando a visão estratégica do TUP do Pecém em se consolidar como um dos Terminais
com maior capacidade operacional no cenário nacional, mais especificamente da região
nordeste, esta visão, é alicerçada no entrelaces das conexões entre o TUP Pecém, os
terminais de granéis líquidos e o TUP NELOG, proporcionando assim, um grande ganho
na operação logística destes produtos, já que irá permitir o transporte de derivados de
petróleo pelos modais marítimo e ferroviário, este último fazendo a distribuição para toda
região interiorana do Estado do Ceará e de Pernambuco, sendo atendido pelas Ferrovias
da TLSA/FTL
A Alternativa 01, por sua vez, apresenta como principais entraves à implantação do
empreendimento em sua área, a ocorrência de um processo de erosão marinha se iniciando
junto a Estrada do Cauípe na zona litorânea a leste do TUP do Pecém (área não protegida
pelas infraestruturas do TUP), o que se não tratado pela gestão do CIPP poderá trazer
complicações sérias à implantação de empreendimentos e até mesmo do TUP NELOG na
naquela região, uma vez que pode no futuro resultar em danos as infraestruturas que por
ventura seja ali instaladas, inviabilizando qualquer projeto em termos técnicos e
econômicos.
Além disso, a Alternativa 01 apresenta como possível desvantagem ambiental para a
implantação do Projeto do TUP NELOG, o fato de que nesta área há interferência com
lagoas interdunares de ressurgimento existente na área. Apresenta, também, uma pequena
interferência em áreas de dunas e restingas, onde se observa a presença de eolianitos, os
quais se constituem em áreas de preservação permanente.
Sob o ponto de vista ambiental, apesar dos questionamentos descritos no parágrafo acima,
a Alternativa 1, mostra-se como a melhor para a implantação do TUP NELOG. Como
vantagem destacamos a possibilidade de aplicação de soluções respaldada em uma
engenharia ambientalmente sustentável e harmoniosa às interferências elencadas. A
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Matriz de avaliação das áreas descrita e numericamente demonstradas nos Estudos das
Alternativas Locacionais exposto acima deste compêndio, mostra com detalhes os
resultados de alcançados para cada Alternativa.
A Alternativa 02 apresenta como ponto negativo para sua adoção, o fato desta ficar
sobre dunas. Apresenta como principal desvantagem o fato de apresentar distâncias que
variam de 50,0 a 600,0 m do limite norte desta unidade de conservação. Ressalta-se,
todavia, que o instrumento legal (Resolução COEMA n o 10, de 01 de setembro de 2016),
que regulamenta a emissão de autorizações para fins de licenciamento ambiental de
empreendimentos que interferem em áreas de unidades de conservação e suas zonas de
amortecimento, permite para os empreendimentos propostos para a área do CIPP a
implantação destes na faixa de 100,0 m medida a partir do limite das unidades de
conservação de proteção integral. Apresenta como desvantagem o fato de ainda não estar
destacado na área de expansão do Plano Diretor do CIPP.
Quanto a Alternativa 03, esta apresentou pior escore, 126 pontos somados na avaliação
ambiental. No que se refere aos parâmetros físicos, tem como desvantagem o fato de
apresentar alto risco de poluição do aquífero Barreiras. Considerando que a dispersão do
fluxo d’água subterrâneo na porção central do CIPP, onde se localiza esta Alternativa,
expande-se por uma extensa área. Como consequência, haverá interferências nos usos das
águas subterrâneas, que na área desta Alternativa são destinadas ao suprimento hídrico
das indústrias do CIPP, bem como da cidade de São Gonçalo do Amarante e de alguns
distritos, através de uma bateria de poços operados pela COGERH. Além disso, nesta
Alternativa haverá interferências com cursos d’água intermitentes tanto no terreno
previsto para implantação do terminal de cargas como ao longo do traçado dos sistemas
de correias transportadoras, que também intercepta o espelho d’água de uma lagoa perene
nas imediações da Comunidade Indígena de Matões.
No que se refere aos fatores bióticos, a Alternativa 03 apresenta como desvantagem o
fato de requerer o desmatamento de uma extensa área de vegetação de tabuleiros, de porte
arbóreo/arbustivo (160,21ha), resultando em impactos significativos sobre a flora e a
fauna da região.
Quanto aos fatores socioeconômicos, a Alternativa tem como agravante o fato de
apresentar interferências com a área da Comunidade Indígena de Matões, tendo o terreno
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do seu terminal de cargas e parte do traçado dos sistemas de correias transportadoras aí
alocados. Tal situação não resulta em relocação de populações, todavia, um trecho dos
sistemas de correias transportadoras se desenvolve próximo a habitações, podendo
resultar no aporte de ruídos e material particulado, caso não seja efetuada a correta
operação e manutenção do empreendimento proposto.
Além disso, esta Alternativa apresenta um número significativo de interferências com
infraestruturas de uso público (gasoduto, baterias de poços/adutoras, rede elétrica,
rodovias CE-155 e CE-421, rodovia de placas e ferrovia), as vezes interceptando o traçado
destas em mais de um ponto. Apresenta, também, como desvantagem a sua proximidade
com áreas de sítios arqueológicos tombados pelo IPHAN, tendo, portanto, maior risco de
interferências com o patrimônio arqueológico. Também apresentou um certo nível de
incompatibilidade com o planejamento delineado pelo Plano Diretor do CIPP, exigindo
caso o empreendimento seja implantado na sua área a execução de investimentos
complementares por parte do Governo do Estado para viabilização dos demais
empreendimentos previstos para as áreas lindeiras.
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Quadro 6.63 - Matriz da avaliação ambiental final dos impactos concernentes as três Alternativas Locacionais
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6.4

COMPARATIVO TÉCNICO E ECONÔMICO-FINANCEIRO ENTRE AS
ALTERNATIVAS

6.4.1

Variação de CAPEX em relação as áreas das Alternativas Locacionais

As Alternativas locacionais, que apresentam a mesma configuração para a planta do TUP
NELOG, diferem, entre si, no que se refere aos movimentos de terra, a extensão dos
sistemas de correias transportadoras e rodovias de serviços que serão o arranjo de
interligação proposto entre o TUP NELOG e o píer TMUT do TUP do Pecém, requeridos
para a instalação das infraestruturas preconizadas. Desta forma, são os componentes que
exercem a maior influência sobre os custos (CAPEX) de implantação do empreendimento
apresentado por cada Alternativa Locacional.
6.4.1.1 Restrições Impostas pela Topografia (movimento de terra)
Critério 5.1 da Matriz de enquadramento
Este quesito, por ser um dos custos mais elevados do projeto, verificou-se, na análise da
adequabilidade das áreas das Alternativas estudadas, para a implantação das obras do
TUP NELOG, principalmente, sobre a topografia do terreno e sua adequação às
instalações das infraestruturas como por exemplo o virador de vagões. Também se
estudou, como se dá a integração com o ramal ferroviário.
Dentro deste contexto, a Alternativa 03, que contam com relevo predominantemente
plano, apresentam topografia favorável a implantação do ramal de integração à
ferroviária. Em contrapartida, a implantação do virador de vagões nesta Alternativa irá
requerer a execução de grandes movimentações de terra.
A Alternativa 02, apresenta uma topografia favorável a implantação do ramal ferroviário
em relação a cota onde se encontra a ferrovia, bem como das instalações de escavações
profundas a exemplo do virador de vagões. Porém, para a instalação das demais estruturas
do TUP NELOG, exigirá, a execução de movimentos de terras significativos. Como
efeito, nesta Alternativa, os desníveis existentes no terreno, e o tipo de material – areia
solta, levará, além da grande movimentação para terraplenagem, uma elevada
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necessidade de substituição do tipo de solo, portanto, isto traduz em custos elevados para
a execução das obras.
Já o relevo plano a suave ondulado apresentado pela Alternativa 01, por sua vez, por se
tratar de uma área com terreno consistente e estável, se apresenta favorável à implantação
das instalações do TUP NELOG. Apesar do desnível existente entre a área desta
Alternativa e a chegada da via férrea à zona retroportuária, com uma diferenciação de
cotas da ordem de 15,0 m, é plenamente possível a implantação do ramal ferroviário, sem
comprometer a operação do sistema ferroviário.
Assim, a presente valoração, considerou esta variável como significativa nas análises das
áreas disponíveis à implantação do TUP NELOG, tendo sido atribuídos a pontuação e
conceitos apresentados no Quadro 6.64 a seguir.
Quadro 6.64 - Método para a avaliação da Variação de CAPEX em relação ao estabelecido na
engenharia básica do projeto.

Referências

Pontuação

Conceito

Com redução de Capex em relação ao projetado.

0

Inexistente

Sem variação em relação ao projetado.

3

Médio

Com aumento em relação ao projetado.

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.65 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.65 - Avaliação da Variação de CAPEX em relação ao estabelecido na
engenharia básica do projeto.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexistente

02

3

Médio

03

8

Alto

6.4.1.2

Custos (CAPEX) de Integração do Empreendimento com estruturas
operacionais

Por considerarmos a interligação do TUP NELOG ao TUP Pecém por sistemas de correias
transportadoras do tipo tubular e por rodovia de serviços, classe 45, identificou-se, na
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avaliação deste impacto (CAPEX), que a extensão dos traçados dos sistemas de correias
transportadoras e da rodovia de serviços, necessárias para atenderem ao translado das
cargas, em algumas das Alternativas Locacionais, sobrecarregariam de tal forma que
poderiam inviabilizar a implantação do Projeto.
6.4.1.2.1 Correias Transportadoras
Critério 5.2 da Matriz de enquadramento
Na avaliação deste impacto será considerado a diferença na extensão das correias
transportadoras que ligará as estruturas do TUP NELOG ao TUP do Pecém, tendo como
premissa a distância entre as Alternativas Locacionais e a cabeceira da ponte 2 do TUP
do Pecém. A ligação dos braços portuários com o terminal de cargas é elemento crucial.
Quanto maior a distância entre estas duas estruturas, maior é o impacto financeiro, o
tempo de implantação e o risco associado, inclusive podendo inviabilizar todo o projeto.
Assim, a valoração em questão se deu em decorrência destes elementos no presente
quesito, em que a extensão necessária à ligação das infraestruturas do empreendimento,
de cada Alternativa Locacional proposta entre as áreas e o TUP do Pecém, será avaliada,
tendo sido atribuída a pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.66 a seguir.
Quadro 6.66 - Método para a avaliação dos Custos de Integração (Capex) do
Empreendimento com estruturas operacionais.
Referências

Pontuação

Conceito

< 50 MM R$

0

Inexistente

> 50 < 100 MM R$

2

Baixo

> 100 <150 MM R$

5

Médio

> 150 MM R$

10

Muito alto

Premissas para avaliar a diferença de Capex entre as Alternativas:
 Diferença da distância entre todas as Alternativas e a cabeceira da Ponte 2 do TUP
Pecém em quilômetros;
 Valor do metro linear da estrutura (infra e superestrutura) de correia tubular de
700 Ø para Grãos e Minério de ferro;
 Diferença de Capex por Alternativa em relação ao projetado no Capex FEL 3 do
projeto básico.
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Quadro 6.67 - Método para avaliar a diferença de Capex entre as Alternativas
Valor do metro linear da estrutura

Alternativa

Distância entre as Alternativas e a

(infra e superestrutura) de correia

Valor do CAPEX por

cabeceira da Ponte 2 do TUP Pecém.

tubular de 700 Ø para Grãos e

Alternativa

Minério de ferro.
(m)
1

3.800

2

3.500

3

8.100

(Mil)

R$ 32.000

(MM)
R$

121.600.000

R$

112.000.000

R$

259.200.000

Com base na análise efetuada, foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.68 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.68 - Avaliação da Variação de CAPEX para correias transportadoras em relação ao estabelecido na engenharia básica do
projeto
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

2

Baixo

02

0

Inexistente

03

10

Muito alto
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6.4.1.3

Rodovia de Serviço – Classe 45

Critério 5.3 da Matriz de enquadramento
Na avaliação deste impacto será considerado a extensão da rodovia de serviço classe 45
(infra, superestrutura e OAE) que ligará as estruturas do TUP NELOG ao TUP do Pecém,
tendo como premissa a distância entre as Alternativas e a cabeceira da ponte 2 do TUP
do Pecém A ligação dos braços portuários com o terminal de cargas é elemento crucial.
Quanto maior a distância entre estas duas estruturas, maior é o impacto financeiro, o
tempo de implantação e o risco associado, inclusive podendo inviabilizar todo o projeto.
Assim, a valoração em questão se deu em decorrência destes elementos no presente
quesito, em que a extensão necessária à ligação das infraestruturas do empreendimento,
de cada Alternativa Locacional proposta entre as áreas e o TUP do Pecém, serão
avaliadas, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.69 a
seguir.
Quadro 6.69 - Método para a avaliação dos Custos de Integração (Capex) do
Empreendimento com estruturas operacionais.
Referências

Pontuação

Conceito

< 10 MM R$

0

Inexistente

>10 < 50 MM R$

5

Média

> 50 <100 MM R$

10

Muito alto

Premissas para avaliar a diferença de Capex entre as Alternativas:
 Custo de integração (CAPEX) com rodovia de serviço classe 45 (infra,
superestrutura e OAE – com ênfase na OAE/viadutos), origem dos custos no
SICRO jan/2018).
 Valor do metro linear da estrutura da rodovia de serviços classe 45 (infra,
superestrutura e OAE – com ênfase na OAE/viadutos), origem dos custos no
SICRO jan/2018);
 Diferença da distância entre todas as Alternativas e a cabeceira da Ponte 2 do TUP
Pecém em quilômetros.
 Diferença de Capex por Alternativa em relação ao projetado no Capex FEL 3 do
projeto básico.
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Quadro 6.70 - Avaliação da Variação de CAPEX para rodovia de serviço classe 45 em relação ao estabelecido na engenharia básica do
projeto.
Valor do metro linear da estrutura

Alternativa

Distância entre as Alternativas e a

(infra, superestrutura e OAE – ênfase

Valor do CAPEX por

cabeceira da Ponte 2 do TUP Pecém.

na OAE/viadutos) da Estrada de

Alternativa

Serviço Classe 45.
(m)
1

4.100

2

4.900

3

9.100

(Mil)

(MM)
R$ 53.300.000

R$ 13.000

R$ 63.700.000
R$ 118.300.000

Com base na análise efetuada, foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.71 abaixo para as alternativas estudadas.
Quadro 6.71 - Método para a avaliação dos Custos de Integração (Capex) do Empreendimento com estruturas operacionais
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Inexiste

02

5

Médio

03

10

Muito alto
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6.4.1.3.1

Ferrovia (bitola mista) – Classe A

Critério 5.4 da Matriz de enquadramento
Na avaliação deste impacto será considerado a diferença na extensão da estrutura
ferroviária em bitola mista classe A (infra, superestrutura e OAE/mínima) que ligará as
estruturas do TUP NELOG ao eixo principal da TLSA, tendo como premissa a
DISPOSIÇÃO DA ESTRUTURA (que denominamos ramal ferroviário de acesso ao
Terminal da NELOG) com aproximadamente 2,4 quilômetros de extensão útil (extensão
operacional) que não faz parte dos 83,5 ha do TUP NELOG, e que faz a ligação entre o
eixo central da TLSA as Alternativas.
A DISPOSIÇÃO E EXTENSÃO desta ligação ferroviária acima descrita, fez-se
necessário por questão estratégica para a operacionalização das composições ferroviárias
de grãos e minério de ferro, cuja extensão dos mesmos chegam a aproximadamente 2,4
quilômetros cada uma delas, desta forma, buscou-se, adequar o tamanho desta estrutura
(ramal ferroviário) ao tamanho dos trens, com a finalidade de habilitar os cruzamentos e
outras operações inerentes as manobras e formações dos trens, por estas necessidades
descritas, esclarecemos que qualquer outra Alternativa que não nos dê uma área para
ligação ferroviária entre o eixo central da TLSA e o Terminal da NELOG (pera
ferroviária), com as mesmas dimensões projetadas no detalhamento da engenharia básica,
inviabilizaria de forma contundente a estruturação do ramal ferroviário com visão na
operação dos trens. Neste caso, quanto menor a distância entre estas duas estruturas,
maior é o impacto operacional dos trens, inclusive podendo inviabilizar todo o projeto.
Assim, a valoração em questão se deu em decorrência destes elementos no presente
quesito, em que a extensão necessária à ligação das infraestruturas dos empreendimentos,
neste caso o eixo central da TLSA à pera do TUP NELOG, em cada Alternativa
Locacional proposta, será avaliada, tendo sido atribuída a pontuação e conceitos
apresentados no Quadro 6.72 a seguir.
Quadro 6.72 - Método para a avaliação dos Custos de Integração (Capex) da TLSA
com o TUP NELOG
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

> 2,4 Km

0

Favorável

= 2,4 Km

5

Atende
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Número de Interferências

Pontuação

Conceito

< 2,0 Km

10

Não atende

Premissas para avaliar a diferença de extensão entre as Alternativas:
 Custo de integração (CAPEX) com ferrovia em bitola mista – larga e estreita,
classe A (infra, superestrutura e OAE – com ênfase na OAE/viadutos), origem dos
custos no SICRO jan/2018).
 Valor do metro linear da estrutura da ferrovia em bitola mista classe A (infra,
superestrutura e OAE – com ênfase na OAE/viadutos), origem dos custos no
SICRO jan/2018);
 Diferença da distância entre as peras de todas as Alternativas e o eixo central da
TLSA em quilômetros.
 Diferença das extensões por Alternativa em relação ao projetado na engenharia
básica com foco nas operações ferroviárias – manobras e estacionamento das
composições.
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Quadro 6.73 - Avaliação da Variação da Extensão da ferrovia em bitola mista classe A em relação ao estabelecido na engenharia básica
do projeto.
Valor do metro linear da estrutura
Distância entre as Alternativas e o
(infra, superestrutura e OAE –
eixo central da TLSA.
ênfase na OEA/mínimo) da
ferrovia em bitola mista Classe A.

Alternativa

(m)
2.400
2.800
865

1
2
3

(Mil)
R$ 5.805.000

Valor do CAPEX por
Alternativa.
(MM)
R$ 13.932.000.000
R$ 16.254.000.000
R$ 5.021.325.000

Com base na análise efetuada, foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados no Quadro 6.74 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.74 - Método para a avaliação da Extensão da ferrovia em bitola mista classe A em relação ao estabelecido na engenharia básica
do projeto.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

5

Atende

02

0

Favorável

03

10

Não atende

.
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6.4.1.4

Custos de Operação (OPEX)

Critério 5.5 da Matriz de enquadramento
O que irá exercer influência nos custos operacionais (OPEX) de cada alternativa será o
arranjo de interligação proposto entre o TUP NELOG e o TUP do Pecém através dos
sistemas de correias transportadoras e rodovia de serviço.
É notório, que o fator que mais impacta nos custos operacionais de qualquer sistema de
translado de mercadorias através de correias transportadoras e caminhões são a energia
elétrica e o combustível respectivamente com gastos no transporte de cargas. Outros gastos
a serem considerados são os com supervisão operacional e manutenções corretivas e
preventivas, entre outros. Assim sendo, na avaliação deste impacto será levado em conta
que as potências necessárias para o transporte de cargas em cada Alternativa e os demais
custos operacionais a serem incorridos variarão de acordo com a extensão dos sistemas
transportadores das demandas de mercadorias.
Dentre os gastos que sofrerão aumento com a maior distância entre o TUP NELOG e o
TUP Pecém, destacamos alguns, conforme descrito a seguir.
- Aumento dos custos anuais de O&M (OPEX) das Correias Transportadoras
decorrentes da maior demanda energética do novo trecho; aumento de
componentes e suas manutenções corretivas, preventivas; supervisão operacional;
etc.;
- Aumento de distância no modal rodoviário em relação as Alternativas
estabelecidas com o consequente aumento da distância a ser percorrida pelos
caminhões que farão os Carrosséis de Grãos (no início das operações),
Fertilizantes, Containers e Carga Geral.
- O aumento no tempo dos ciclos operacionais do carrossel de caminhões entre o
TUP NELOG e o TUP do Pecém, implica em média um incremento no custo
operacional da ordem de R$ 2.000.000,00/ano, para vencer o acréscimo de
distância entre Alternativas, mantendo-se as mesmas taxas de embarque ou
desembarque. Dever-se-ia adicionar aos ciclos operacionais as referidas
quantidades de caminhões;
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- Também deverá ser reavaliada as condições de trafegabilidade nas Pontes de
Acesso ao TMUT do TUP do Pecém devido ao incremento de caminhões.
Alterações de projeto, seccionamentos e demais elementos negativos podem, inclusive,
inviabilizar o empreendimento. Assim, a presente valoração considerou esta variável
com significativo peso e com base na engenharia básica do projeto, tendo sido
atribuídos a pontuação e conceitos apresentados no Quadro 6.75 a seguir.
Quanto maior o ciclo operacional, maior o custo, maior a necessidade de manutenção,
maior emissão de poluentes atmosféricos, por conseguinte, maior a valoração em
relação as Alternativas.
Quadro 6.75 - Método para a avaliação da Variação dos Custos de Operação (OPEX)
em relação ao estabelecido na engenharia básica do projeto.
Número de Interferências

Pontuação

Conceito

Manutenção do ciclo operacional.

0

Baixo

Aumento do ciclo operacional

4

Médio

Aumento significativo do ciclo operacional.

8

Alto

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados
no Quadro 6.76 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.76 - Avaliação da Variação de OPEX em relação ao estabelecido na
engenharia básica do projeto.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Baixo

02

4

Médio

03

8

Alto

6.4.1.5 Localização em Área Alfandegada
Critério 5.6 da Matriz de enquadramento
As instalações portuárias podem ser alfandegadas, principalmente se situadas em zona
primária. Entende-se por alfandegamento a autorização, por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), para estacionamento ou trânsito de veículos procedentes do
exterior ou a ele destinados, embarque, desembarque ou trânsito de viajantes procedentes
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do exterior ou a ele destinados, movimentação, armazenagem e submissão a despacho
aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime
aduaneiro especial, bens de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados e
remessas postais internacionais, nos locais e recintos onde tais atividades ocorram sob
controle aduaneiro.
A localização da Alternativa selecionada fora da zona primária do TUP do Pecém (área
retroportuária) resultaria, portanto, na criação de dificuldades ao livre acesso a este terminal
portuário, requerendo que fosse avaliado junto com a Receita Federal um novo modelo a
ser adotado, o qual pode ser muito oneroso ou até inviável.
A condição de recinto alfandegado é necessária ao recebimento e expedição de cargas
de/para o TUP NELOG, pois sem esta condição haverá perda da competitividade na
exploração deste empreendimento como Terminal Portuário de Uso Privado a ser
autorizado pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário – ANTAQ.
Quanto a localização das Alternativas estudadas em área alfandegada, as Alternativas 01
e 02 encontram-se posicionadas na área retroportuária do TUP do Pecém, facilitando o
alfandegamento das referidas áreas. A área da Alternativa 03, por sua vez, dado a sua
localização, fora da zona primária do TUP do Pecém, terá maiores dificuldades de
alfandegamento. Uma condição que pode favorecer esta área seria a possibilidade de
interligação da mesma ao TUP Pecém, já alfandegado, através de correias transportadoras,
mesmo esta não estando em zona primária.
Alterações de projeto, seccionamentos e demais elementos negativos podem, inclusive,
inviabilizar o empreendimento. Assim, a presente valoração considerou esta variável com
significativo peso e com base na engenharia básica do projeto, tendo sido atribuídos a
pontuação e conceitos apresentados no
Quadro 6.77 a seguir.
Quanto maior a distância do TUP NELOG da área retroportuária do TUP Pecém, maior
será a dificuldade em alfandegar área do TUP NELOG, além do mais, terminais mais
distantes da área retorportuária impactam diretamente nos custos de fiscalização, desta
forma, a valoração se deu em relação a esta possibilidade. Assim, quanto mais distante,
maior é a valoração em relação as Alternativas estudadas.
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Quadro 6.77 - Método para a avaliação da Localização em Área Alfandegada em
relação ao estabelecido na engenharia básica do projeto.
Referências

Pontuação

Conceito

Em área alfandegada

0

Favorável

Fora da área alfandegada

5

Desfavorável

Com base na análise efetuada foram atribuídas as pontuações e conceitos discriminados no
Quadro 6.78 abaixo para as Alternativas estudadas.
Quadro 6.78 - Avaliação da Variação da Localização em Área Alfandegada em
relação ao estabelecido na engenharia básica do projeto.
Alternativa

Pontuação

Conceito

01

0

Favorável

02

0

Favorável

03

5

Desfavorável

6.4.1.6 Consolidação Final da Avaliação Técnica e Econômico-financeira das
Alternativas
A relação dos critérios adotados na avaliação técnica e econômico-financeira das
Alternativas Locacionais estudadas para o projeto do TUP NELOG, com as respectivas
pontuações e conceitos utilizados. Apresentam a consolidação da avaliação técnica e
econômico-financeira efetuada para as Alternativas estudadas, tendo sido considerado que
quanto menor for o escore obtido pela Alternativa avaliada melhor será a sua viabilidade
em termos técnicos e econômico-financeiros.
A avaliação técnica e econômico-financeira das Alternativas Locacionais estudadas será
efetuada, conforme análise também aplicada para as Alternativas que obtiveram melhor
escore (pontuação final) na análise ambiental anteriormente empreendida, além de
contarem com área territorial compatível para a implantação da planta do TUP NELOG e
de não apresentam incompatibilidades consideradas intransponíveis com o zoneamento
proposto pelo Plano Diretor do CIPP. Apresenta-se nos itens a seguir a análise técnica e
econômico-financeira das Alternativas pré-selecionadas para os critérios estabelecidos,
conforme apresentado no Quadro 6.79 a seguir.
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Quadro 6.79 - Avaliação dos Elementos Financeiros.

Critérios
5 - Elementos Econômicos
5.1

Variação de Capex em relação ao estabelecido na engenharia básica do
projeto - Capex FEL 3

Alternativas
01
02
03
7
12
51
0

3

8

2

0

10

0

5

10

Variação de integração de extensão com a ferrovia bitola mista, COM
5.4 FOCO no modelo operacional, em relação ao estabelecido na engenharia
básica do projeto.

5

0

10

5.5 Aumento dos custos de operação e manutenção (O&M).

0

4

8

5.6 Localização do Empreendimento em relação a Área Alfandegada.

0

0

5

7

12

51

Custos de Integração (CAPEX) do Empreendimento com estruturas
5.2 operacionais (correias transportadoras), em relação ao estabelecido na
engenharia básica do projeto.
Custo de integração (CAPEX) com rodovias de serviço classe 45, em
5.3
relação ao estabelecido na engenharia básica do projeto.

Soma total: Avalição Técnica econômico-financeira
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Em termos de Elementos Econômicos, observa-se que a Alternativas 01 obteve 07 pontos
de escore, e a Alternativa 02 somou 12 pontos, em relação ao projetado na engenharia
básica – Capex FEL 3. Aparece em terceiro lugar a Alternativa 03, com 51 pontos.
A Alternativa 01 obtive as melhores notas em todos os quesitos analisados. Já as
Alternativas 02 e 03 por infringirem a macrodiretriz de distanciamento mínimo entre o
empreendimento e o TUP do Pecém, um dos pilares determinantes para a viabilidade
econômico-financeira do empreendimento proposto, apresentou as piores notas em termos
de CAPEX e OPEX.
Além disso, a localização da Alternativa 03 está fora da zona primária do TUP do Pecém,
sem contar com condições facilitadoras de alfandegamento, resultando em perda de
competitividade na exploração deste empreendimento. Também não foi constatada a
ocorrência de sinergias com outros empreendimentos localizados na sua região lindeira, e
a topografia da área não se apresenta de forma adequada à implantação de infraestruturas
a exemplo do virador de vagões, por motivo desta área está diretamente ligada a existência
de poços d’águas usados pela COGHER.
A Alternativa 02, por sua vez, apresenta como principais entraves a sua seleção o fato
desta área ficar sobre dunas móveis, estar muito próxima a uma APP, como também ter um
custo elevadíssimo em termos do tratamento da terraplenagem (desníveis e tratamento do
solo).
Diante do exposto, foi selecionada a Alternativa 01 como a que apresenta melhor
viabilidade em termos técnicos e econômico-financeiros para abrigar a planta do TUP
NELOG.
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6.5

CONSOLIDAÇÃO FINAL DA AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS

A consolidação final da avaliação das Alternativas Locacionais estudadas, levou em
consideração a análise conjunta do Meio ambiente e critérios técnicos, econômicofinanceiros. Esta análise foi realizada a partir dos estudos da engenharia básica do projeto
a nível Fel 3, que norteou a escolha da melhor área dentre as disponíveis, para a
implantação do empreendimento. Desta forma, esta avaliação, foi executada com foco em
identificar a Alternativa que obtivesse a menor pontuação na avaliação Ambiental somada
a avaliação dos Critérios técnicos e econômico-financeiros.
As análises envolveram, dentre diversos fatores, os seguintes:
Ambientais:
Meio Físico: interferências com cursos e mananciais hídricos (aterramento); riscos
de poluição / interferências nos usos das águas subterrâneas e interferências com a
dinâmica costeira;
Meio Biótico: danos à flora e à fauna da área do empreendimento; interferências
com unidades de conservação (zona de amortecimento) e interferências com áreas
de preservação permanente (dunas, restingas e eolianitos);
Meio Socioeconômico: interferências com populações tradicionais (indígenas) e
riscos de degradação do patrimônio arqueológico;
Requisitos legais e infra legais: Plano Diretor do CIPP, Existência de DUP’s.
Atendimento a Resolução COEMA nº 10/16 (Que estabelece zona de
amortecimento em UCs exceto no CIPP), e Planos Diretores Municipais, entre
outras.
Aos critérios ambientais analisados foram acrescidos os critérios técnicos e econômicofinanceiros: Restrições da Topografia da Área do Empreendimento, Localização do
Empreendimento em relação a Área Alfandegada, Custos de Implantação (CAPEX) do
Empreendimento, Custos de Operação e Manutenção (OPEX) do Empreendimento e
Sinergia com Outros Empreendimentos, etc.
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A matriz de avaliação final dos impactos concernentes das Alternativas pré-selecionadas
para a implantação da planta do TUP NELOG, onde consta a consolidação da pontuação
atribuída a cada uma destas, é apresentada no Quadro 6.80 a seguir.
A análise dos resultados obtidos permite constatar que a Alternativa 01 é a que apresenta
melhor viabilidade para a implantação da planta do TUP NELOG, tanto em termos
ambientais como nos elementos econômicos, tendo atingindo um escore de 88 pontos da
soma geral, enquanto que a Alternativa 2 e a Alternativa 3 somaram 122 e 177 pontos
respectivamente.
Em termos ambientais, apresenta como vantagens o fato de não requerer a interferência em
áreas de dunas móveis, desmatamento de flora com espécies protegidas, não apresentar
interferências significativas com cursos e mananciais d’água e não ter interferências com
terras indígenas. Além disso, embora os riscos de poluição do aquífero Dunas seja elevado,
este encontra-se restrito a uma pequena área dado o direcionamento do fluxo subterrâneo
em direção ao mar e a não existência de usos das águas subterrâneas nesta área.
No que se refere aos riscos desta Alternativa exercer influência sobre a dinâmica costeira
ou vir sofrer influência desta, pode-se afirmar, que a implantação do TUP NELOG na área
da Alternativa 01, os estudos apontaram como negativo a influência sobre a dinâmica
costeira da região a oeste do TUP do Pecém, que atualmente é comandada exclusivamente
pelo mar (MAGINI et al., 2011), não sendo esperada a ocorrência de erosão marinha nesta
faixa do litoral que já se encontra protegida pelas infraestruturas do TUP Pecém (ponte de
acesso, píer, aterro hidráulico do TMUT e quebra-mar).
Já os riscos das instalações do TUP NELOG nesta Alternativa virem a ser afetadas pelo
processo de erosão marinha que está se iniciando junto a Estrada do Cauípe na zona
litorânea a leste do TUP do Pecém (área não protegida pelas infraestruturas do referido
TUP), podem ser considerados médios, já que esta Alternativa se encontra posicionada a
mais de 300,0 m da linha da costa.
Com relação a interferência da área desta Alternativa com a zona de amortecimento da
Estação Ecológica do Pecém II (Caucaia), o fato deste empreendimento estar posicionado
no território do CIPP, torna-o compatível com a legislação ambiental vigente (Resolução
COEMA no 10/2016). Assim sendo, a implantação das obras do TUP NELOG poderá ser
efetuada na zona de amortecimento desta UC, desde que sejam cumpridas as normas e
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restrições estabelecidas no seu plano de manejo, devendo para tanto ser consultada a
instituição responsável pela sua administração, no caso a SEMA – Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.
A interferência desta Alternativa com Áreas Preservação Permanente (dunas, restingas e
eolianitos), também, não constitui incompatibilidade com a legislação ambiental vigente
(Art. 8º da Lei Federal no 12.651/2012 e Art. 2º da Resolução CONAMA no 369/2016),
dado que o empreendimento a ser implantado se constitui numa instalação integrante do
setor portuário, sendo essencial para o transporte aquaviário de cargas. Além disso, toda a
área do CIPP declarada pelo Governo Estadual como de Utilidade Pública para fins de
implantação de empreendimentos, bem como de obras e infraestruturas públicas
relacionadas ao funcionamento e ao desenvolvimento das atividades do CIPP (Decreto nº
32.330/2017).
Apresenta como principal vantagem em termos técnicos o fato de contar com uma
topografia favorável a implantação das infraestruturas integrantes da planta de um TUP e
em especial do ramal ferroviário, já que se localiza em uma cota factível a implantação do
ramal ferroviário, alinhando-se a já existente entrada da ferrovia na zona retroportuária do
Pecém. Além disso, atende a macrodiretriz de distanciamento mínimo ao TUP do Pecém e
encontra-se posicionada em área retroportuária, o que resulta em reduções significativas
nos seus custos de implantação e de operação e manutenção.
Tem, ainda, como vantagem o fato de apresentar compatibilidade com o zoneamento
proposto pelo MasterPlan do Retroporto do Pecém, proporcionando uma completa sinergia
com o Projeto do Parque de Tancagem previsto para implantação na área contígua. Permite
assim, um grande ganho logístico dado a possibilidade de escoamento de derivados de
petróleo para todo o território estadual através do transporte ferroviário, com significativo
impacto positivo para a economia estadual, dada a redução dos custos operacionais de
diversos empreendimentos.
O Quadro 6.80 e a Distribuição gráfica abaixo apresentam os escores da Avaliação Geral
entre todas as Alternativas Locacionais.
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DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA DOS RESULTADOS
Quadro 6.80 - Distribuição gráfica dos resultados.

1

2

3

Área mais favorável a
implantação do projeto.

4

5

6

Área favorável a implatação do
projeto, porém, com restrições
e aumento de custo
socioeconomico e ambiental

7

8

9

Área menos favorável a
implatação do projeto

DISTRIBUIÇÂO GRÁFICA DOS RESULTADOS PARCIAIS - TOTAL E ENQUADRAMENTO

Opção

Resultado Variáveis
socioambientais/norma
tivas/requisitos legais

Área 1
Área 2
Área 3

81
110
126

Opção
Área 1
Área 2
Área 3

Resultado Variáveis
Econômicas
7
12
51

0

30

40

70

Área 1; 7

0

6

8

Totalização
88
122
177

0

50

70

90

100

10

12

20

Área 2; 122

90

120

130

170

200

50

60

210

230

Área 3; 51

Área 2; 12

Área 1; 88

Opção
Área 1
Área 2
Área 3

Área 3; 126

Área 2; 110

Área 1; 81

25
Área 3; 177
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190
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ANEXO XII - PROTOCOLO DE ESTUDOS ARQUEOLÓGICOS

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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INTRODUÇÃO
Esta solicitação de portaria vem apresentar à Superintendência do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional no estado do Ceará, o PROJETO DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL PORTUÁRIO
DE USO PRIVADO DA NELOG (TUP-NELOG) NO COMPLEXO INDUSTRIAL E
PORTUÁRIO DO PECÉM, MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ, coordenado pelo arqueólogo Sergio Bruno dos Reis
Almeida.
O empreendimento foi enquadrado como NÍVEL III, de acordo com o Art. 18 da Instrução
Normativa N. 001, datada de 25 de março de 2015, e conforme apontado pelo parecer técnico
do IPHAN-CE, após a análise da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) protocolada nesta
superintendência.
Segundo o Termo de Referência Específico (TRE) n. 008/17IPHAN/CE, do dia 07 de abril de
2017, referente ao processo n. 01496.000961/2016-28 e FCA n. 021/2016, para o
empreendimento em questão, se faz necessária a apresentação do presente Projeto de Avaliação
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, conforme disposto no Art. 20 da Instrução Normativa
N. 001/2015, não havendo necessidade de apresentação do RAIPI (Relatório de Avaliação de
Impacto do Patrimônio Imaterial).
O Termo de Referência no parágrafo acima descrito, autoriza os estudos arqueológicos do
Projeto do Terminal de Uso Privado – TUP, em uma área denominada área 5 com 114 hectares,
localizado próximo à Estação Ecológica do Pecém. Porém, por indeferimento da referida área
5 pela Secretaria de Meio Ambiente do Ceará – SEMACE, conforme descrito no seu Parecer
Técnico nº 3011/2019 que versa sobre a Avaliação das Alternativas Locacionais, para
construção do Terminal de Uso Privado - TUP, tendo como objetivo, apresentar considerações
sobre a análise dos impactos socioeconômicos da implantação do TUP no Complexo Industrial
e Portuário do Pecém. Contudo, apesar do indeferimento da área 5, neste mesmo Parecer
Técnico acima referenciado, a SEMACE autoriza que sejam elaborados novos estudos de
implantação do Terminal de Uso Privado na área 6 (antiga área do TAGL), com extensão de 82
hectares, que fica localizado um pouco abaixo da área 5, na área de expansão do TUP Pecém.
Ressaltamos que parte desta nova área (antiga área do TAGL) fica dentro da mesma ADA da
área 5, e sua totalidade é dentro da mesma AID e AII de implantação do Projeto, desta forma,
por não haver mudanças significativas da localização da área de implantação e grandes
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impactos no escopo do Projeto de Engenharia do referido empreendimento, solicitamos
considerar o conteúdo do PAIPA 1, excetuando-se a área de localização que deixaria de ser a
área 5 e passaria a ser a 6 (antiga área do TAGL – de acordo com o ofício nº 1391/2019 da
SEINFRA destinado a este órgão) e o tamanho do terreno que reduziria de 114 para 82 hectares,
conforme descrito no relatório abaixo.
O Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP) será implantado numa área de 82,0 hectares,
situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Contemplará quatro terminais de cargas, sendo um
pátio para minério de ferro três armazéns para grãos de origem vegetal, um armazém para
fertilizantes e um pátio para contêineres e carga geral. Complementando os terminais de carga
existirá um complexo logístico (pera ferroviária, faixas de rodagem rodoviárias e correias
transportadoras), além das instalações administrativas e estacionamentos.
Em relação às correias transportadoras, essas são em número de dois, sendo uma para o
transporte de minério de ferro para o Berço 10 do TMUT e uma segunda correia, que
transportará grãos para o Berço 5, do TMUT.
A área do empreendimento já foi alvo de pesquisas arqueológicas anteriores desenvolvidas pela
empresa ‘Arqueosocio’ em Maio de 2018. O RAIPA foi avaliado pelo Iphan/CE e sua
aprovação foi indeferida por meio do Parecer Técnico nº 10/2019 - IPHAN-CE/DIVTEC
IPHAN-CE/IPHAN de 11/02/2019 (Documento SEI Nº 0999560).
Salientamos ainda que a área do empreendimento passou por ajustes e apresenta uma nova
configuração. Dessa forma, os shapefiles e mapas foram atualizados e encontram-se anexo a
este projeto.
Diante do exposto, este projeto foi estruturado de modo a atender à Instrução Normativa IPHAN
01/2015, assim como, a legislação vigente – Constituição Federal de 1988; Decreto Lei n°.
25/1937; Lei Federal n°. 3.924/1961; Resolução CONAMA n°. 01/1986; Decreto n°.
3.551/2000; Lei Federal nº. 11.483/2007 – documentos que protegem e normatizam os
procedimentos necessários a aquisição de anuência do IPHAN a empreendimentos
potencialmente impactantes ao patrimônio cultural nacional. Esta solicitação visa à realização
das pesquisas arqueológicas em adequação as diferentes fases do licenciamento ambiental do
empreendimento.

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

11

Portanto, de acordo com o arcabouço jurídico elencado, esta solicitação visa à realização das
pesquisas arqueológicas com o objetivo primário de localizar, mapear e promover a proteção
do patrimônio arqueológico, buscando adequações favoráveis à gestão do patrimônio cultural.
Por gestão cultural entende-se o gerenciamento do patrimônio de modo que se proponham
diretrizes para sua proteção, valoração e socialização.
Como destacado por Bastos (2006, p.49): “O patrimônio arqueológico possui uma base de
dados finita e diferentemente de outros sistemas não comporta restauração, sendo sua
capacidade de suporte de alteração muito limitada”.
Tendo em vista essa base finita, incapacidade de restauração e a capacidade limitada de suporte,
logo, práticas preventivas e de gerenciamento dos bens arqueológicos são essenciais
(DELFORGE, 2013), uma vez que as elaborações de planos de Gestão Cultural são
fundamentais para “(...) diagnosticar e prognosticar os impactos e efeitos cumulativos sobre os
bens arqueológicos” (BASTOS, 2006, p. 49).
Ainda de acordo com Bastos (2006, p.50), esse gerenciamento deve levar em conta algumas
variáveis imprescindíveis à arqueologia preventiva (empresarial ou de contrato), a saber:
•

O maior número de variáveis de perturbação do sítio ou unidade arqueológica;

•

Causas inter e intra-sítios e em complexos arqueológicos;

•

Avaliação integrada da área de captação de recursos das populações pretéritas e
dinâmica populacional;

•

Processo de interação;

•

Escala temporal e seus intervalos;

•

Previsão de impactos e efeitos futuros.

Para a realização deste projeto de pesquisa foi estimado um cronograma de 6 meses, onde serão
realizados:
•

O levantamento da bibliografia disponível para elaboração do contexto etnohistórico e arqueológico.

•

Execução de malha virtual para intervenções em subsuperfície e compreensão dos
contextos ambientais da área de estudo.

•

Análise dos dados e informações obtidas e a produção do Relatório Final, que
resultará nas recomendações em relação à proteção e ao estudo dos bens
arqueológicos porventura localizados em superfície e subsuperfície.
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1.1

OBJETIVO

Prevenir os danos ao patrimônio cultural por meio da execução de pesquisa de PROSPECÇÃO
ARQUEOLÓGICO INTENSIVA a fim de definir a realidade arqueológica da Área Diretamente
Afetada, e a partir daí, avaliar os possíveis impactos e propor medidas a serem adotadas para
mitigação ou compensação, bem como recomendar ao IPHAN propostas de gestão para o
patrimônio identificado.
1.2
•

OBJETIVO ESPECÍFICO
Realizar intensa atividade de campo para conhecimento da realidade arqueológica
local e suas relações com o que foi descrito na literatura regional.

•

Garantir a integridade do patrimônio arqueológico regional (por meio da
preservação e/ou conservação), de modo que se possam identificar os possíveis
impactos frente ao patrimônio cultural, material e imaterial da área a ser impactada
pelo empreendimento.

•

Vistoriar e delimitar os 06 sítios arqueológicos que foram identificados no primeiro
campo da pesquisa (PAIPA 01) executado pela empresa ‘Arqueosocio’ em maio de
2018, bem como caracterizar e delimitar os novos sítios que possam vir a ser
localizados na área do empreendimento. Tentar compreender os vestígios
arqueológicos em termos espaciais e temporais, bem como estimar a diversidade
cultural e o grau de preservação dos mesmos.

•

Registrar minuciosamente a existência de ocorrências isoladas ou estruturas de
interesse arqueológico, indicando ao IPHAN a necessidade de resgate imediato (ou
não).

•

Contemplar, no Relatório Final de atividades, proposta para minimizar os danos ao
patrimônio cultural, caso isto seja evidenciado.

•
1.3

Registrar por meio de ficha do CNSA os sítios identificados.
O EMPREENDIMENTO

O Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP) será implantado numa área de 82,0 hectares,
situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Contemplará quatro terminais de cargas, sendo um
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pátio para minério de ferro, três armazéns para grãos de origem vegetal, um armazém para
fertilizantes e um pátio para contêineres e carga geral. Complementando os terminais de carga
existirá um complexo logístico (pera ferroviária, faixas de rodagem rodoviárias e correias
transportadoras), além das instalações administrativas e estacionamentos.
Em relação às correias transportadoras, essas são em número de dois, sendo uma para o
transporte de minério de ferro para o Berço 10 do TMUT e uma segunda correia, que
transportará grãos para o Berço 5, do TMUT.
A fase provisória de implantação abrangeria os seguintes equipamentos e instalações:
•

Canteiro de obras e almoxarifado, com disponibilização fundamentalmente de:
Instalações administrativas, vestiário, refeitório, sanitários, ambulatório,

•

Carpintaria e depósito;

•

Sistema de esgoto - fossas sépticas;

•

Corte e aterro, com volume de movimentação de terra: Corte = 3.745.251 m³ e
Aterro = 4.657.824 m³, com empréstimo total, já considerado o empolamento, de
1.003.830 m³;

•

Instalações elétricas provisórias;

•

Sistema de coleta de resíduos sólidos;

•

Sistema de drenagem provisória;

•

Oficina de manutenção;

•

Estacionamentos para os seguintes equipamentos em geral: caminhões,
empilhadeiras de garfo, betoneira, caminhão basculante, pá carregadeira,
retroescavadeiras, motoniveladoras compactadores e caminhões pipa.

As estruturas permanentes deverão ser compostas das seguintes instalações e equipamentos:
•

Empilhadeira de minério de ferro - 01 equipamento;

•

Retomadora de minério de ferro - 01 equipamento;

•

Virador de vagões - 01 equipamento;

•

Locomotivas ferroviárias - 04 equipamentos;

•

Pá carregadeiras - 02 equipamentos;

•

Moega ferroviária - 01 equipamento;

•

Moega rodoviária - 01 equipamento;

•

Reach stackers - 06 equipamentos;

•

Caminhões para transporte de containers - 60 equipamentos;

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

14

•

Empilhadeira Top Loader - 02 equipamentos;

•

Empilhadeira - 04 equipamentos;

•

Correias transportadoras convencionais para movimentação interna;

•

Correias transportadoras tubulares para movimentação entre terminal off-shore e
pier;

•

Carregadores de navios para minério de ferro e grãos agrícolas - 02 equipamentos.

O detalhamento dos ativos que serão implantados em cada uma das fases está descrito nos itens
a seguir:
A. 1ª Fase (Start-up 2022)
➢ Itens Gerais
•

Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;

•

Drenagem;

•

Sistema de água potável;

•

Sistema de água de serviço;

•

Sistema de água de combate a incêndio;

•

Sistema de esgotos sanitários;

•

CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.

➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 2.875.000 tpa)
•

01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;

•

01 pá carregadeira;

•

01 moega rodoviária/ferroviária;

•

02 balanças ferroviárias;

•

02 balanças rodoviárias;

•

01 sistema de amostragem de grãos;

•

01 balança de fluxo;

•

01 abrigo de pás carregadeiras;

•

01 prédio de apoio operacional;

•

08 casas de transferência;

•

16 transportadores de correia convencional;

•

01 transportador de correia tubular entre onshore e offshore;
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•

02 casas de transferências interligação onshore/offshore;

•

01 carregador de navios;

•

01 travessia subterrânea (rodoviário);

•

1,0 km de via rodoviária L = 7,2 m;

•

Portaria para granéis.

➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (Cap. 150.000 TEUs/ano)
•

Portaria principal;

•

Portaria administrativa;

•

Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);

•

Galpão de inspeção;

As estruturas permanentes deverão ser compostas das seguintes instalações e equipamentos:
•

Empilhadeira de minério de ferro - 01 equipamento;

•

Retomadora de minério de ferro - 01 equipamento;

•

Virador de vagões - 01 equipamento;

•

Locomotivas ferroviárias - 04 equipamentos;

•

Pá carregadeiras - 02 equipamentos;

•

Moega ferroviária - 01 equipamento;

•

Moega rodoviária - 01 equipamento;

•

Reach stackers - 06 equipamentos;

•

Caminhões para transporte de containers - 60 equipamentos;

•

Empilhadeira Top Loader - 02 equipamentos;

•

Empilhadeira - 04 equipamentos;

•

Correias transportadoras convencionais para movimentação interna;

•

Correias transportadoras tubulares para movimentação entre terminal offshore e píer;

•

Carregadores de navios para minério de ferro e grãos agrícolas - 02 equipamentos.

O detalhamento dos ativos que serão implantados em cada uma das fases está descrito nos itens
a seguir:
A. 1ª Fase (Start-up 2022)
➢ Itens Gerais
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•

Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;

•

Drenagem;

•

Sistema de água potável;

•

Sistema de água de serviço;

•

Sistema de água de combate a incêndio;

•

Sistema de esgotos sanitários;

•

CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.

➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 2.875.000 tpa)
•

01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;

•

01 pá carregadeira;

•

01 moega rodoviária/ferroviária;

•

02 balanças ferroviárias;

•

02 balanças rodoviárias;

•

01 sistema de amostragem de grãos;

•

01 balança de fluxo;

•

01 abrigo de pás carregadeiras;

•

01 prédio de apoio operacional;

•

08 casas de transferência;

•

16 transportadores de correia convencional;

•

01 transportador de correia tubular entre onshore e offshore;

•

02 casas de transferências interligação onshore/offshore;

•

01 carregador de navios;

•

01 travessia subterrânea (rodoviário);

•

1,0 km de via rodoviária L = 7,2 m;

•

Portaria para granéis.

➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (Cap. 150.000 TEUs/ano)
•

Portaria principal;

•

Portaria administrativa;

•

Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);

•

Galpão de inspeção;
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•

Galpão de manutenção;

•

Área para carga solta (cargas gerais);

•

SPCI;

•

Iluminação;

•

01 Scanner para contêineres;

•

02 Balanças rodoviárias;

•

Sistema de CFTV;

•

Sistema OCR;

•

Certificação ISPS Code;

•

22,0 ha de pátio;

•

Prédio de apoio operacional;

•

02 guaritas para ramal ferroviário.

➢ Área Administrativa
•

Prédio para autoridades;

•

Prédio administrativo;

•

Estacionamento para carreta;

•

Estacionamento para autoridades;

•

Estacionamento para visitantes;

•

Estacionamento para prédio administrativo;

•

Cisterna e castelo d’água;

•

Subestação principal.

B. 2ª Fase (Start-up 2020)
➢ Itens Gerais
•

Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;

•

Drenagem;

•

Sistema de água potável;

•

Sistema de água de serviço;

•

Sistema de água de combate a incêndio;

•

Sistema de esgotos sanitários;
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•

CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.

➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 5.750.000 tpa)
•

01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;

•

01 pá carregadeiras;

•

03 casas de transferência;

•

04 transportadores de correia convencional;

•

450,0 m via rodoviária L=7,2 m.

C. 3ª Fase (Start-up 2025)
➢ Itens Gerais
•

Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;

•

Drenagem;

•

Sistema de água potável;

•

Sistema de água de serviço;

•

Sistema de água de combate a incêndio;

•

Sistema de esgotos sanitários;

•

CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.

➢ Terminal de Minério de Ferro (cap. máxima de 5,6 Mtpa)
•

01 pátio de armazenamento;

•

02 bermas para equipamentos de pátio;

•

01 empilhadora;

•

01 retomadora;

•

01 virador de vagão;

•

02 balanças ferroviárias;

•

07 correias transportadoras;

•

04 casas de transferência;

•

01 amostrador;

•

Transportador de correia tubular entre onshore e offshore;

•

02 casas de transferência interligação onshore/offshore;

•

01 carregador de navios;
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•

1,8 km de vias rodoviárias L=7,2 m.

➢ Terminal de Fertilizantes (cap. máxima de 0,4 Mtpa)
•

01 galpão de armazenagem;

•

01 balança rodoviária;

•

01 pá carregadeira;

•

01 travessia subterrânea;

•

2,1 km via rodoviária L = 7,2 m.

➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (cap. 250.000 TEUs/ano)
•

6,0 ha de pátio;

•

Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);

•

Galpão de cargas apreendidas/perdidas.

D. 4ª Fase (Start-up 2035)
➢ Itens Gerais
•

Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;

•

Espalhamento e compactação do solo;

•

Drenagem;

•

Sistema de água potável;

•

Sistema de água de serviço;

•

Sistema de água de combate a incêndio;

•

Sistema de esgotos sanitários;

•

CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.

➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 8.625.000 tpa)
•

01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;

•

03 casas de transferência;

•

04 transportadores de correia convencional;

•

450,0 m de vias rodoviárias L = 7,2 m
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➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (cap. 320.000 TEUs/ano)
•

8,0 ha de pátio;

•

Área para cargas perigosas.
1.3.1

Descrição do Projeto de Engenharia

O Terminal de Portuário de Uso Privado (TUP) será implantado na retroárea do TUP do Pecém,
numa área de aproximadamente 82,0 ha. Abrigará quatro terminais de cargas, sendo (Vide
Mapa 3 no Anexo I):
•

Um pátio para minério de ferro com capacidade estática para 375.000 t, operado por
empilhadeiras sobre trilhos (conformação das pilhas) e uma recuperadora (recuperação
do minério estocado);

•

Um terminal de grãos agrícolas composto por 03 armazéns de 125.000t cada, duas
unidades de apoio operacional e um abrigo para pás carregadeiras;

•

Terminal de Fertilizantes composto por um armazém com capacidade para 15.000t. O
sistema será alimentado por carretas com descarga e recuperação executados no interior
do armazém, sendo o manuseio do material auxiliados por um conjunto de pás
carregadeiras;

•

Um terminal de contêineres e carga geral, com capacidade de 7.388 TEUS de
contêineres de exportação, importação, cabotagem, reefers (refrigerados) e vazios.

Além do pátio, o terminal contêineres e carga geral contará com galpões de inspeção, cargas
apreendidas/perdidas, manutenção e almoxarifado, local de armazenamento de cargas
perigosas, pátio de armazenagem de cargas soltas, scanner de contêineres, balanças rodoviárias,
subestação elétrica e tomadas steck para contêineres refrigerados. A movimentação dos
contêineres será realizada por meio de equipamentos do tipo “reach stackers” e carreta
plataforma.
Contornando os terminais de minério de ferro e de grãos agrícolas, é prevista uma pera
ferroviária dotada de 4 linhas férreas em bitola mista/larga com cerca de 3,0km cada, sendo
duas destinadas a operações e descarga de grãos, uma destinada a operações e descarga de
minério de ferro e a outra destinada a estacionamento de vagões da descarga ou para a descarga
de minério de ferro.

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

21

A ligação entre a área do TUP e as instalações offshore do Terminal Portuário do Pecém será
composta por uma faixa que abrigará as correias transportadoras, faixas rodoviárias e linhas de
utilidades, que deverão atender as movimentações de cargas deste terminal. Será efetuada em
dois trechos distintos, sendo o primeiro ligando o TUP à ponte de acesso. O segundo trecho se
dará em ponte de acesso estaqueada sobre o mar, ligando o fim do primeiro trecho ao cabeço
do quebra-mar existente. Já sobre a berma do quebra-mar existente, as faixas seguirão até
alcançarem as instalações offshore do TUP do Pecém.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA
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DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Neste projeto, estas áreas foram definidas levando-se em consideração a Resolução do
CONAMA nº 001/1986, em seu artigo 50°, inciso III, que define a área de influência de um
empreendimento como o espaço a ser direta ou indiretamente afetado pelos impactos gerados
pelos processos de planejamento, implantação e operação.
Segundo Bastos (2010), estas áreas correspondem ao espaço suscetível de sofrer alterações
como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de toda sua vida útil.
Em termos de definições, a ADA deverá ser considerada a área necessária para a implantação
do empreendimento, assim deverá levar em consideração, segundo a Resolução do CONAMA
nº 001/1986, suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser construídas,
ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operações associadas exclusivamente à
infraestrutura de uso privativo do empreendimento.
A Área de Influência Direta – AID – deve ser considerada como a área geográfica diretamente
afetada pelos impactos oriundos do empreendimento, em resumo, considera-se o espaço
territorial contínuo e ampliado da ADA. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou
potencializados (se positivos) pelo empreendedor.
Enfim, a Área de Influência Indireta – AII – abrange um território que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são
considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência
(ADA e a AID).
Assim, para melhor avaliar o impacto de um empreendimento sobre o patrimônio cultural,
foram definidas três áreas de influência, sendo a Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de
Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII).
•

Área Diretamente Afetada (ADA): serão consideradas as áreas que sofreram impactos
diretos causados pelo empreendimento = 82,0 hectares.

•

Área de Influência Direta (AID): Considerará neste projeto como AID, o entorno
imediato da ADA como uma faixa de segurança = 940,4 hectares.

•

Área de Influência Indireta: No caso desta solicitação, corresponde ao território dos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará
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Figura 1: Mapa das Áreas de Influência (Meio Socioeconômico) - Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP-NELOG) – CE.
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CONTEXTOS DA ÁREA DE ESTUDO
3.1

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL1

As informações apresentadas a seguir foram extraídas dos Estudos de Impacto Ambiental e do
Relatório de Impacto de Meio Ambiente – EIA/RIMA, de autoria da empresa ENGESOFT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., e de responsabilidade técnica do engenheiro
agrônomo João Fernandes Vieira Neto.
➢ Geomorfologia Local
A Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência e Indireta (AII) do TUP possuem
dinâmica ambiental marcada pela atuação de processos característicos de zonas costeiras, que
são constituídos por forte dinâmica de sedimentos, sendo essa o principal fator atuante na
evolução da paisagem e na formação de subunidades de relevo.
A predominância de processos eólicos é claramente identificada na paisagem, de modo que
prevalecem feições típicas de áreas de transporte, transição e deposição de sedimentos bem
selecionados pela ação eólica.
Para a área estudada, a compartimentação geomorfológica conforme FUNCEME (2009) é a
Planície Litorânea que é marcada por processos resultantes da interação entre continente e
oceano. Segundo Souza (1988), a paisagem é constituída por neoformações, ou seja, feições
cujo material é de origem recente. A Planície Litorânea referente à área foi subdividida em
feições de Faixa de Praia; Superfície de Deflação; Campos de Dunas Móveis; Campos de Dunas
Fixas e Paleodunas.
No sistema praial observa-se o recobrimento parcial por beach rocks (rochas de praia). A Faixa
de Praia é limitada por dunas frontais de caráter móvel e semifixo. A Faixa de Praia é
positivamente inclinada em direção ao campo de dunas frontais. Além do pontal rochoso, na
Faixa de Praia observa-se acumulação de sedimentos recentes bem selecionados trabalhados
pela dinâmica marinha que desenvolve transporte mecânico com participação das ondas e
dinâmica das marés promovendo ambientes fortemente dinâmicos e ativos. Este ambiente é

1

Fonte: Dados cedidos pelo empreendedor.
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extremamente instável devido à dinâmica inerente a interação oceano-continente, onde vários
processos são atuantes e possuem intensidades distintas diárias e anuais.
O campo de dunas é representado por formações superficiais que marcam feições de acúmulo
de material arenoso bem selecionado, cujo transporte se dá exclusivamente pela ação eólica.
Existem duas unidades de ocorrência do Campo de Dunas Móveis e Semifixas: as chamadas
Dunas Frontais que limitam a Faixa de Praia e possuem caráter móvel e semifixo,
continuamente acompanhando a Faixa de Praia ao longo de toda área e, o segundo campo de
Dunas Móveis é disposto após as Dunas Frontais, sendo separado por uma contínua Superfície
de Deflação, possuindo maior magnitude com dunas de até 30,0 m de altura.
A fixação parcial e incipiente se dá por vegetação pioneira psamófila altamente especializada e
adaptada para instalação em sedimentos arenosos. O grau de fitoestabilização desse tipo de
dunas é variável, sendo maior no período de chuvoso onde a redução da velocidade dos ventos
diminui a ação eólica e a pluviosidade tende a aumentar a biomassa incipiente, mas que age
como estabilizadora de algumas Dunas Frontais na área.

Figura 2 - Dunas Frontais em contato com a Faixa de Praia
Fonte: Engesoft, 2016.

O campo de Dunas Móveis ocupa 3,13 km2 correspondendo a 32% da área. As feições mistas
são marcadas por Dunas Longitudinais e Transversais, com as primeiras alinhadas no sentido
E-SE conforme o quadrante de ventos (CUNHA, 2009). As Dunas Transversais possuem forma
em crescente e assimétrica, e se dispõem de forma perpendicular a direção dos ventos. As partes
mais arqueadas e sinuosas são desprovidas de solos e vegetação (FUNCEME, 2009). As feições
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são retrabalhadas e modificadas, principalmente em função da dinâmica e intensidade da ação
eólica.
As Dunas Móveis e Semifixas são consideradas ambientes fortemente instáveis devido ao
transporte de sedimentos e movimentação de dunas (SOUZA, 1998). As condições de
instalação de equipamentos e ocupação da área estão sujeitas a forte ação eólica tanto de
acresção como abrasão por sedimentos movidos pela ação eólica.

Figura 3 - A) Dunas móveis na ADA. B) Dunas móveis na AID.
Fonte: Engesoft, 2016.

Na área estudada, a unidade evidencia relevos planos a suave ondulados que se estendem desde
as Dunas Frontais até as Dunas Móveis, sendo uma área de corredores de ventos que facilita a
mobilidade dos sedimentos. De acordo com Cunha (2009), compõe a ligação entre a zona fonte
de sedimentos e zona de dunas ativas. Na área é, ainda, observado acúmulo de areia formando
bancos arenosos causados pelo barramento dos sedimentos pela vegetação.
De acordo com Cunha (2009), compõe a ligação entre a zona fonte de sedimentos e zonas de
dunas ativas. Na área, é ainda observado o acúmulo de areia formando bancos arenosos
causados pelo barramento dos sedimentos pela vegetação.
A Superfície de Deflação está disposta paralela à linha de costa, sendo caracterizada por
vegetação pioneira, mais comum próximo ao aparecimento de ressurgências do nível freático
que formam pequenas lagoas, as quais tendem a manter uma vegetação especializada um pouco
mais densa, porém ainda incipiente, suportadas por Neossolo Quartzarênico Órtico típico.
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Figura 4 - A) Superfície de deflação na AID. B) Superfície de deflação na ADA.
Fonte: Engesoft, 2016.

Figura 5 - Imagem Google com a localização da ADA (em vermelho), onde se observa a
presença predominante de Dunas Móveis.
Fonte: Google Imagens, 202).

Do ponto de vista ambiental, pode-se definir essa unidade como instável, pois apesar da
vegetação atuar como fator fixador de parte dos sedimentos, estes podem ser acrescidos caso
haja agente que promova a interceptação dos sedimentos nesse ambiente, podendo resultar no
acúmulo de sedimentos e, assim, reativação de fatores erosivos que podem promover a
degradação do sistema ambiental dessa unidade.
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Na ADA do TUP há predominância de Neossolos Quatzarênicos Órticos típicos. São solos
pouco desenvolvidos em virtude da própria natureza refratária do material quartzoso, resultante
em pouca evolução pedogenética. Apresentam sequência de horizontes A-C, sem contato lítico
dentro de 50cm de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes, pelo
menos até a profundidade de 150,0 cm a partir da superfície do solo, tendo nas frações areia
grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, praticamente, ausente de minerais primários
alteráveis, facilmente intemperizáveis, excessivamente drenados. É o tipo de solo mais
representativo da área estudada, sendo disposto em praticamente toda a planície litorânea,
recobrindo principalmente as Dunas Fixas e Paleodunas, além de áreas do Tabuleiro Prélitorâneo.
➢ Recursos Hídricos
A água é um recurso natural de fundamental importância para a manutenção dos ecossistemas
naturais e produtivos, além do seu valor inestimável à qualidade de vida das sociedades
humanas e ao desenvolvimento socioeconômico de forma geral. Qualquer modificação na
quantidade ou qualidade dos recursos hídricos poderá trazer consequências negativas no
equilíbrio ecológico dos ecossistemas naturais e meio antrópico, visto que a água é recurso para
a produção biológica primária e, portanto, é um fator limitante ao desenvolvimento dos meios
naturais. No que se refere ao homem, a água é também recurso limitante, visto que o mesmo
depende de seu consumo contínuo (mínimo de 2 litros por dia), além da atividade industrial e
produção energética (REBOUÇAS et al., 2006).
A implantação e operação do TUP é prevista na região do semiárido do Nordeste Brasileiro,
com área aproximada de 1 milhão de quilômetros quadrados, com precipitação média de 700
milímetros por ano (equivalente à precipitação da região central do continente europeu) e com
estresse hídrico histórico, devido às condições climáticas de grande irregularidade e
desequilíbrio, pois a maior parte das chuvas ocorre nos primeiros três meses do ano e de forma
irregular, com períodos chuvosos fora da média histórica com frequência. Ademais, a água
precipitada armazenada em lagoas e rios tem alta taxa de evaporação, contribuindo para um
balanço hídrico consistentemente negativo. No que diz respeito às condições geológicas do
semiárido nordestino, a baixíssima permeabilidade (formações cristalinas respondem por 52%
do território) do solo em grande parte dessa região também contribui para tal situação de
estresse hídrico (REBOUÇAS et al., 2006).
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Diante do exposto e, também, da natureza do empreendimento proposto pelo empreendedor,
que tem caráter industrial e irá, inevitavelmente, impactar de forma positiva ou negativa a
quantidade e qualidade da água, seja ela superficial ou subterrânea e, ainda, da necessidade de
se conhecer o meio natural em que se insere o empreendimento (visando à preservação
ambiental), faz-se necessária a caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
bem como as mais variadas formas de uso existentes na área de influência do TUP, tomandose como base as regiões da AII, AID e ADA.
O projeto do TUP se encontra assentado na Bacia Metropolitana, onde se concentra as
atividades econômicas do Ceará, tendo em vista a capital cearense de Fortaleza, o complexo
industrial de Maracanaú e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, este último
abrangendo a área do projeto citado. Essa bacia é constituída de 16 sub-bacias e abrange o
território de 31 municípios (inclusive a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF).
Dentre os recursos hídricos de maior expressividade, podem ser citados os rios Choró, Pirangi
e Pacoti, com 200, 177,5 e 112,5 km de extensão, respectivamente. Além desses corredores de
água, também têm maior relevância na bacia as coleções hídricas superficiais representadas por
reservatórios e canais. Entre os reservatórios, os açudes Pacajus, Riachão e Gavião são os de
maior expressividade para a bacia, além do açude Sítios Novos (de relevância para o projeto
objeto de análise por este EIA/RIMA). Ademais, no que diz respeito aos canais, o Canal da
Integração, Canal do Trabalhador e Canal Sítios Novos-Pecém (de importância portuária)
também passam pela Bacia Metropolitana (INESP, 2009).
Com uma área total de pouco mais de 15 mil km², a Bacia Metropolitana contempla uma região
de grande desequilíbrio hídrico, onde a demanda por água supera a capacidade hídrica da bacia,
sendo necessário o aporte de água por outras regiões hidrográficas do Ceará, como, por
exemplo, as bacias do Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, através dos canais citados anteriormente.
Na área contemplada pela ADA, AID e AII empreendimento proposto, foram mapeados os
Sistemas Hidrogeológicos, Dunas, Aluviões, Barreiras e Cristalino, sendo que o primeiro
ocorre na zona costeira acompanhando paralelamente a linha de costa; as Aluviões ocorrem
margeando, com pequena expressão, a rede de drenagem; o Barreiras ocorre um pouco mais
para o interior, sotoposto as Dunas e, logo a seguir, aflorante, enquanto o Meio Cristalino ocorre
após o Barreiras, em contato com este próximo a CE 085 e, a partir daí, aflorando na área sul
da AII.
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A ADA e a AID do TUP, em função de seus posicionamentos e perímetros, está localizada na
faixa costeira litorânea e é totalmente recoberta pelo Sistema Aquífero Dunas onde, em função
da similaridade dos aspectos hidrogeológicos pode ser considerado como a junção das Dunas
Móveis, Fixas e Paleodunas.

Figura 6 - Pequenos afloramentos de água subterrânea na AID resultantes do
afloramento do nível estático do Aquífero Dunas (Maio/2016). Ao fundo, próximo as
Dunas Móveis, observa-se a área (cercada e telada) designada para depósito de minério
de ferro.
Fonte: Engesoft, 2016.
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Figura 7 - Fluxo de Águas Subterrâneas.
Fonte: Engesoft, 2016

3.2

CONTEXTO ETNO-HISTÓRICO

Os estudos em etnohistória inicialmente surgiram ligados ao estudo de povos ágrafos, a
“história dos povos sem escrita”, todavia, com o tempo a definição foi ampliada e diversificada
em um método interdisciplinar de pesquisa histórica (ROJAS, 2008), um modelo que
possibilitasse um desenho da história dos povos a partir de características etnográficas,
balizando pesquisas sobre povos das mais variadas etnias.
Entender o contexto das populações nativas no território do que viria a se constituir mais tarde
como o Brasil, no momento do contato com o “colonizador” europeu, é uma tarefa árdua.
Muitos pesquisadores vêm se dedicando a este tema que ainda guarda algumas lacunas,
paulatinamente preenchidas com o desenvolvimento de novos estudos.
Quando os europeus chegaram a este território, existiam mais de mil povos indígenas e uma
população de mais de 4 milhões de pessoas. Devido ao processo de expansão da colonização
europeia, os povos indígenas sofreram um processo de desaparecimento. Atualmente no Brasil
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há imensa diversidade de povos indígenas com o registro de 305 diferentes etnias e 274 línguas
indígenas no país.
Uma das principais fontes para este estudo são os documentos gerados nos primeiros séculos
de contato - como mapas, cartas e toda forma de registro escrito, que resistiram até os tempos
atuais. Além é claro, da memória coletiva dos muitos povos que já habitavam a América do
Sul.
O Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú representa a
distribuição espacial das etnias indígenas da América do Sul, em
áreas datadas da documentação das sociedades indígenas do
século XVI ao XX. A classificação adotada é composta por 40
famílias linguísticas, 33 línguas isoladas e uma variedade de
línguas desconhecidas. Também são representados os indícios
das migrações de povos indígenas, as etnias existentes (sedes
atuais e abandonadas) e etnias extintas (BARBOSA, 2016, p.4).

Figura 8 - Recorte do mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (1994).
Fonte: SIG IPHAN, 2017.

Analisando o mapa etno-histórico (1940) na região do Estado do Ceará podemos observar o
registro de 21 grupos: Aconguassu, Acriú, Baturité, Calabaça, Canindé, Canindé-Jenipapo,
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Caratiú, Cariú, Choco, Icozinho, Inhamum, Jaguaribara, Jaguaruana, Jucá, Kariri, Quixelô,
Quixexéu, Reriú, Tobajara. Mais especificamente para a área do empreendimento (litoral oeste
cearense), o autor sinaliza para as etnias: Anacé, Potiguara, Payacú e Tremembé. Para as etnias
mencionadas, indica três grupos linguísticos - Potiguara: língua Tupi; Kariri: língua Kariri e
Choco: língua isolada.
Em sua tese de doutorado, João Leite Neto (2006) apresenta uma síntese sobre a distribuição
territorial das etnias indígenas para o Estado do Ceará e Região Nordeste. Segundo os
apontamentos do autor, os estudos efetuados por Pompeu Sobrinho (1937) registram que duas
grandes famílias teriam ocupado a região entre o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba,
englobando os territórios de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e
Piauí. As áreas de influência do Rio São Francisco e Serra da Ibiapaba seriam ocupadas por
povos Tupi, enquanto que nas terras do interior e litoral do RN e CE estariam os Cariri. Mais
espalhados nesse território estariam os Jê e Karaiba.
Capistrano de Abreu (2000) nos informa que o grupo de migração mais antiga na região seria
os Tupi, em especial os Tupiniquim. Para o autor, em diversos pontos do território brasileiro,
os Tupinambá acabaram por “empurrar” os Tupiniquim para o interior. No caso do Ceará, os
Tupiniquim acabaram por migrar para a região serrana de Ibiapaba.
Para Serafim Leite (1945), os Tabajara migraram da Bahia em direção ao Rio São Francisco
para as serras do Rariguaçu; acabaram por cruzar o rio Ipiaugui, entrando em disputa com os
grupos que já habitavam os sertões, passando dessa forma a habitar a Serra de Ibiapaba. Esse
processo migratório teria acontecido 200 anos antes da chegada dos portugueses.
Segundo os estudos de Studart Filho (1959/1962), os potiguara (que foram também
denominados de forma genérica de Tupinambá) migraram do RN na direção oriental do litoral
cearense, indo até a barra do Rio Ceará. Existem registros desse grupo da faixa litorânea e as
margens do Parnaíba até o golfo maranhense por volta do fim do século XVI.
No estado do Ceará, no momento de contato com os colonizadores, os Potiguara habitavam o
interior, na região do baixo Jaguaribe. Após o estabelecimento de Martim Soares Moreno nessa
região, os potiguara acabaram por ser aldeados no encontro do Rio Ceará com o mar
(BEZERRA, 1918).
Após a chegada dos portugueses, os Tapuia passaram a habitar a margem esquerda do rio São
Francisco e as encostas no interior do PE. Já no CE predominavam no interior, na Serra da
Ibiapaba, disputando territórios com os Tabajara (POMPEU SOBRINHO, 1997).
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Os Tremembé são considerados um dos habitantes mais antigos do território cearense.
Ocupavam vastas regiões entre o Rio Camucim e o Rio Parnaíba, estendendo-se até a foz do
rio Itapicuru. Existem registros de que no século XVI, ocupavam também a foz do Rio Iguaçu
até o Cabo de São Roque. No momento de contato com o colonizador, ocupavam o litoral do
meio norte, entre o Maranhão e Almofala no Ceará (STUART FILHO, 1962, p. 46).
Os Cariri migraram provavelmente do da região do Rio Amazonas e Tocantins para o Rio São
Francisco. Com a expansão dos grupos, migraram também para a Serra da Borborema na
Paraíba, alcançando o Rio Salgado e Rio Jaguaribe (CE), ocupando o Vale do Cariri, entre as
Serras do Araripe e de São Pedro, regiões propicias para a agricultura (NETO, 2006).
Conforme Studart Filho (1962), os Tarairiú ocupavam as praias do Rio Grande do Norte indo
até os sertões do Ceará e Piauí, tendo como vizinhos povos dos grupos Jê, Cariri e Tremembé.
Os Jê ocupavam principalmente as florestas do planalto oriental brasileiro, próximas ao Rio
São Francisco, rio Tocantins e rio Mearim.
Segundo dados da Associação Missão Tremembé, existem 15 etnias indígenas no século XXI
distribuídas em 21 municípios no Estado do Cerará:
(...) Os Tremembé estão situados nos municípios de Itarema e
Itapipoca; os Tapeba, em Caucaia; os Potiguari, em Maracanaú e
Pacatuba; os Genipapo-Kanindé, em Aquiraz, os Anacé, em São
Gonçalo do Amarante; os Potiguara, nos municípios de Crateús,
Monsenhor Tabosa, Tamboril, Novo Oriente e Independência; os
Jucá, em Parambu; Os Kariri, em Crateús; os Kalabaça, em
Crateús e Quiterianópolis; os Tupinambá, em Crateús; os
Gaviões, em Monsenhor Tabosa; os Paiacu, em Bberibe e
Pacajús, conforme podemos verificar no Mapa 1. (NETO, 2006,
p.22)
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Figura 9 - Mapa Povos Indígenas no Ceará, século XXI.
Fonte: NETO, 2006, p.23.
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Conforme os dados do Censo IBGE 2010, o estado do Ceará apresenta 19.336 indígenas2. Após
buscas nos dados oficiais da FUNAI, constata-se que nos municípios pertencentes a AII
(Caucaia e São Gonçalo do Amarante) na atualidade duas etnias habitam a região:
1. Anacé3
O povo Anacé "habita tradicionalmente um território situado em
São Gonçalo do Amarante e Caucaia, municípios da Região
Metropolitana de Fortaleza. Sua emergência étnica tem estreita
ligação com a instalação, na mesma área, de uma série de
empreendimentos que integram o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (CIPP)” (Brissac e Nóbrega, 2010).
Segundo Santana (2010) os Anacé aparecem “na literatura desde
o século XVII, quando o padre Antônio Vieira cita este povo em
seu relato da missão na serra de Ibiapaba. O historiador Carlos
Studart Filho, em sua obra “Notas históricas sobre indígenas
cearenses”, documenta que os Anacé moravam junto à costa,
eram guerreiros e estavam indispostos a submeter-se ao novo
reordenamento imposto pela Coroa portuguesa. Em 1694, Fernão
Carrilho sitiou parte dos Anacé a oito léguas ao Norte da
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, onde permanecem até
hoje." (Santana et al, 2010)
"Em 1863, o Governo Provincial decretou não haver mais índios
no Ceará, alegando que os indígenas foram mortos ou fugiram,
dessa forma, os territórios indígenas podiam ser usurpados. Mas
o que ocorreu na verdade, foi que as populações indígenas, como
estratégia de sobrevivência, optaram por ocultar sua identidade,
sobretudo nos aspectos mais exógenos. Deixaram de falar a

2

Fonte:

https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf

Acesso em: Janeiro/2021.
3

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Anac%C3%A9 Acesso em: Janeiro/2021.
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língua nativa e adotaram alguns elementos do catolicismo popular
que se assemelhavam aos seus costumes religiosos.” (Santana et
al, 2010)
“Esse povo, assim como tantos povos indígenas do Nordeste, têm
elegido o toré como “prática performática” para o fortalecimento
de sua luta em meio ao conflitivo processo de implantação do
CIPP. No entanto, além dessa manifestação cultural, que, em
certo sentido, é voltada para o exterior, os índios Anacé têm
outras práticas que podemos considerar voltadas para dentro. É
neste ponto em que se situam os ritos realizados pelos
especialistas de cura Anacé e a “corrente de índios” ou “corrente
dos encantados”. (Brissac e Nóbrega, 2010)
2. Tapeba 4
"Tapeba", "tapebano" ou "perna-de-pau" são atribuições étnicas
pelas quais uma dada coletividade se identifica e é reconhecida
na paisagem social local do município de Caucaia como
constituindo um grupo distinto. Esse reconhecimento estende-se
ao nível regional, dada a repercussão, nos meios de comunicação,
do movimento reivindicatório que os Tapeba encamparam, com
o apoio da Arquidiocese de Fortaleza, visando a proteção de
algumas áreas que ocupam hoje (entre as quais, o manguezal às
margens do Rio Ceará) e a recuperação do território da antiga
Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia, exigindo junto
à FUNAI a demarcação de uma área indígena.
As áreas em que os Tapeba residem constituem grupos locais de
tamanho, padrão de assentamento, densidade e localização
distintos, dentro da geografia multifacetada do município.
Ocupando nichos diferentes, os Tapeba atualizam formas

4

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Tapeba Acesso em: Janeiro/2021.
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diferenciadas de apropriação dos recursos naturais, basicamente
extrativistas e sazonais.
As fontes disponíveis mencionam que o município de Caucaia
origina-se da Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia,
missionada regularmente pelos jesuítas entre 1741 e 1759, mas
cuja origem remonta a uma época imprecisa do século XVIII,
entre 1603 e 1666. A natureza das fontes não possibilita
determinar com rigor a procedência e a composição do
contingente indígena originalmente reunido ali: se os Potiguara
que ali já se encontravam comerciando com os franceses quando
da expedição de Pero Coelho, em 1603 (Potiguara esses que, ao
refluírem de suas derrotas para os portugueses, foram
responsáveis pelo deslocamento para o interior dos Cariri e
Tremembé - "senhores originais da orla cearense" -, segundo
Carlos Pereira Studart); se os 200 ou 800 Potiguara que
compuseram o próprio exército recrutado por Pero Coelho; se os
Potiguara e Tabajara que o Pe. Luís Figueira logrou fazer
acompanhá-lo no retorno da sua primeira missão à serra da
Ibiapaba; ou se todas essas alternativas.
As referências, portanto, destacam que a história da área em que
hoje se situa o município de Caucaia e vivem os Tapeba, está
relacionada ao trânsito das populações aborígenes que ali
habitaram antes e depois da chegada dos primeiros colonizadores,
e à conquista e ao povoamento pelos europeus (franceses,
holandeses e portugueses) do que hoje é a costa cearense. Isso faz
com que se sustente hoje a tese de que os Tapeba sejam o
resultado de um lento processo de individuação étnica dos
contingentes indígenas originários (Potiguara, Tremembé, Cariri
e Jucá) reunidos sob a autoridade da administração colonial.

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

41

3. Potiguara5
Os Potiguara fazem parte dos povos da família linguística TupiGuarani, mas hoje falam somente o português, como ocorre entre
a grande maioria dos grupos indígenas da região Nordeste, com
exceção dos Fulni-ô de Pernambuco.
Assim, a localização dos Potiguara nas faixas de terras acima
mencionadas guarda uma estreita relação com os processos
históricos dos séculos XVIII e XIX, os quais marcaram a
conquista definitiva do território potiguara pelos portugueses.
Na segunda metade do século XVIII, a situação das aldeias
missionárias vai ser modificada pelo diretório pombalino que
determina a expulsão das ordens missionárias e a elevação das
aldeias à categoria de vilas de índios. O aldeamento de São
Miguel de Baía da Traição passou a ser chamado de Vila de São
Miguel da Baía da Traição e o aldeamento de Preguiça, Vila
Nossa Senhora dos Prazeres de Monte-Mór.
3.3

COMUNIDADES TRADICIONAIS

Conforme dados disponibilizados na página oficial da FUNAI6, a Coordenação Regional de
Nordeste II (com sede em Fortaleza – CE) desenvolve suas atividades junto aos 14 povos
indígenas no Ceará: Anacé, Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Kanindé, Tapeba, Tabajara,
Potyguara, Kalabaça, Pitaguary, Gavião, Kariri, Tapuya-Kariri, Tupinambá e Tupiba-Tapuia
(que habitam em 19 municípios); Tabajara, no Piauí (várias regiões); e Potiguara, no Rio
Grande do Norte (quatro municípios). Estes três estados somam uma população com cerca de
31 mil indígenas.
➢ TERRAS INDÍGENAS
Tabela 1 - Terras Indígenas no Estado do Ceará

5

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Potiguara Acesso em: Janeiro/2021.

6

Fonte: http://funai.gov.br/index.php/apresentacao-nord-ii Acesso em: Janeiro/2021.
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TERRA
INDÍGENA

Anacé
Córrego João
Pereira

ETNIA

UF MUNICÍPIO

SUPERFÍCIE FASE DO
(HA)

PROCEDIMENTO

MODALIDADE

CE

Caucaia

0,0000

Em Estudo

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé CE

Itarema,
Acaraú

3.162,3901

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

Anacé

Lagoa
Encantada

Kanindé

CE

Aquiraz

1.731,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Mundo
Novo/Viração

Potiguara

CE

Tamboril,
Monsenhor
Tabosa

0,0000

Em Estudo

Tradicionalmente
ocupada

Pitaguary

Pitaguari

CE

Pacatuba,
Maracanaú

1.727,8686

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

543,0000

Encaminhada RI

Reserva Indígena

Taba dos
Anacé

Anacé

CE

São Gonçalo
do Amarante,
Caucaia

Tapeba

Tapeba

CE

Caucaia

5.294,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé da
Barra do
Tremembé CE
Mundaú

Itapipoca

3.580,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé de
Tremembé CE
Almofala

Itarema

4.900,0000

Delimitada

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé de
Tremembé CE
Queimadas

Acaraú

767,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
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Figura 10 - Mapa das Terras Indígenas no entorno do empreendimento
Fonte: Emab, 2021

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

44

➢ COMUNIDADE DE REMANESCENTES QUILOMBOLAS
Tabela 2 - Certidões expedidas às Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQS)
atualizada até a Portaria Nº 268/2017, publicada no DOU de 02/10/2017.
DATA DA
ABERTURA
REGIÃO

UF

MUNICÍPIO COMUNIDADE

Nº PROCESSO
NA FCP

DO
PROCESSO

NORDESTE

CE

CAUCAIA

BOQUEIRÃO
DAS ARARAS

01420.001103/201251

23/01/2012

NORDESTE

CE

CAUCAIA

CAETANOS EM
CAPUAN

01420.008813/201121

04/07/2011

NORDESTE

CE

CAUCAIA

CERCADÃO
DO DICETAS

01420.013928/201137

11/10/2011

NORDESTE

CE

CAUCAIA

DESERTO

01420.001595/201616

02/03/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

PORTEIRAS

01420.001102/201214

25/01/2012

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DA
CONCEIÇÃO

01420.006438/201699

29/06/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DA
RAJADA

01420.002013/201619

14/03/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DO JUÁ

01420.001101/201261

26/01/2012

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) do Terminal Portuário de uso Privado TUP NELOG.

45

Figura 11 - Mapa das Comunidades Quilombolas no entorno do empreendimento.
3.4

FASE HISTÓRICA

➢ CAUCAIA - CE
Caucaia foi um dos primeiros núcleos de população do Ceará. Seu
povoamento teve início quando chegaram ali os jesuítas Luís
Figueiras e Francisco Pinto, encarregados, pela Carta Régia de 22
de outubro de 1735, de iniciar na região uma segunda tentativa de
colonização. Homens afeitos à catequese, os padres da
Companhia de Jesus conseguiram aldear os índios “caucaias”,
transformando-os em amigos e auxiliares em sua missão.
Por ocasião da luta entre o Marquês de Pombal e os jesuítas, o
Governo português expediu, a 14 de setembro de 1758, ordem ao
Ouvidor de Pernambuco, Bernardo Coelho Gama Casco, para
sequestrar os bens desses religiosos naquela Capitania e suas
anexas e para elevar à vila as aldeias indígenas que se
encontravam sob a orientação dos jesuítas.
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O topônimo é de origem indígena e quer dizer “mato queimado”,
de caa (mato) e caia (queimado ou levemente), ou seja, “bem
queimado está o mato” (Portal IBGE Cidades)7.
➢ SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE
As terras entre os rios Pará (atualmente Curu) e Mundaú foram
concedidas a quantos desejassem lá se instalarem.
Surgiu então o núcleo de Parazinho. Em 1862 o Parazinho foi
transformado em distrito pela lei nº 1.020. de 14 de novembro.
Poucos anos eram decorridos da criação do distrito e já o povoado
se transformava em vila, sede de município, com a denominação
de Paracuru, pela lei provincial nº 1.604, de 14 de agosto de 1874,
o município de Paracuru foi suprimido, transferindo-se a Sede
para Trairi com a denominação de Nossa Senhora do Livramento.
Restaurado em 1º de outubro de 1890, pelo decreto estadual nº
73, foi instalado em 25 de outubro de 1890.Uma capela dedicada
à São Gonçalo foi erigida em 1898, iniciando-se então nova fase
da vida na localidade. Aos 17 de agosto de 1921 a povoação de
São Gonçalo foi elevada à categoria de vila pela lei estadual nº
1.841 e o município recebeu essa denominação, em obediência à
lei estadual nº 1.436 de 12 de novembro de do mesmo ano. A sede
do município ficou numa disputa entre, ora Paracuru, ora São
Gonçalo. Somente a partir de 7 de agosto de 1935 é que se fixou
a Sede em São Gonçalo do Amarante. Por pouco tempo o
topônimo São Gonçalo foi mudado para Anecetaba, isto é, “aldeia
dos Anecés” por terem habitado índios dessa tribo. (Portal IBGE
Cidades)8.

7
8

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/caucaia/historico Acesso: Janeiro/2021.
Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/historico

Acesso:

Janeiro/2021.
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CONTEXTO
ARQUEOLÓGICO
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO9
4.1

ARQUEOLOGIA NO ESTADO DO CEARÁ

As primeiras pesquisas arqueológicas começaram a ser desenvolvidas no Ceará no século
XVIII, através do levantamento da arte rupestre no interior do estado feito pelo Padre Teles
Correia Menezes (VIANA & LUNA, 2002). Já no século XX, os trabalhos de Nogueira (1901),
Araripe (1909) e Studart Filho (1926) relatam sítios arqueológicos, principalmente de pinturas
e gravuras rupestres, em vários pontos do Estado (VIANA & LUNA, 2002). Na década de 1950,
Pompeu Sobrinho citou a existência de ocorrência de arte rupestre no Ceará, especialmente no
planalto dos Inhamuns, Serra de Ibiapaba, Banabuiú e médio Jaguaribe (VIANA & LUNA,
2002).
Todavia, a pesquisa arqueológica sistemática no Ceará remonta à década de 1960, com
primeiras escavações arqueológicas nos municípios de Quixeramobim, Quixadá, Boa Viagem
e Baturité (VIANA & LUNA, 2002). Estes trabalhos foram desenvolvidos pelo Centro de
Investigações Arqueológicas (CIA), tendo como referencial teórico as pesquisas realizadas pelo
Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas - PRONAPA (VIANA & LUNA, 2002).
Na década de 1990 quando foram instalados na Universidade Estadual do Ceará (UECE) o
Núcleo de Estudos de Etnologia e Arqueologia (NEEA), sediado em Fortaleza, e o Núcleo de
História e Arqueologia do Sertão Central (NHASC), em Quixadá (VIANA & LUNA, 2002).
No sertão Central tiveram início as pesquisas de mapeamento de sítios arqueológicos com
gravuras e pinturas nas regiões de Taperuaba, entre Sobral e Irauçuba. (VIANA, 2000; VIANA
& LUNA, 2002). Além disso, teve início o Projeto Litoral, desenvolvido em parceria com o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e coordenado pela Arqueóloga
Miriam Cazzetta (Núcleo de Estudos de Etnologia e Arqueologia - NEEA), que teve como
objetivo o levantamento das evidências arqueológicas, incluindo identificação, localização e
estudo dos vestígios de populações pré-históricas e históricas, que habitaram o litoral do Ceará
(VIANA & LUNA, 2002).

9

Fonte:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/historico

Acesso:

Janeiro/2021.
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Durante o Projeto Litoral foram identificados 10 sítios arqueológicos na faixa costeira dos
municípios de Trairi e Paraipaba, sítios estes lito-cerâmicos, líticos, cerâmicos ou com vestígios
históricos, situados principalmente em áreas de dunas móveis nos municípios de Trairi e
Paraipaba (VIANA & LUNA, 2002). A partir do Projeto Litoral, ainda durante a década de
1990 e anos 2000, diversas áreas da costa cearense começaram a serem trabalhadas, o que
resultou no cadastramento de sítios arqueológicos pré-históricos e históricos, principalmente
no litoral Oeste em municípios como Camocim, Itapipoca, Itarema, Jijoca de Jericoacoara,
Paraipaba, Trairi e Taíba, e no litoral Leste em municípios como Aquiraz, Cascavel, Aracati,
Icapuí e em Fortaleza na Praia de Sabiaguaba (VIANA & LUNA, 2002; VIANA, SOARES &
SOUZA, 2007). Esses sítios foram registrados tanto campos em dunas como nas bordas de
lagoas (MARTIN et al, 2003).
➢ SITIOS LITORANEOS DO LITORAL OESTE
Dos 582 sítios arqueológicos do Ceará inscritos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
(CNSA), a grande maioria se concentra no litoral. Conforme podemos observar a imagem
seguinte, esses sítios estão subdivididos entre o litoral leste e oeste.

Figura 12 - Distribuição espacial dos sítios arqueológicos do Ceará. Como o mapa é de
2011, a concentração de sítios arqueológicos pode ter aumentado exponencialmente.
FONTE: GUEDES, 2011.
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Sabe-se que os sítios costeiros no estado do Ceará, em sua grande maioria, se encontram
assentes sobre extensos campos de dunas móveis ou consolidadas em ambiente caracterizado
pela vulnerabilidade e pela dinâmica ecossistêmica, além de falésias, e até mesmo no contexto
urbano. Neste cenário, os vários grupos pré-históricos são comumente denominados de
pescadores-coletores-caçadores-ceramistas, uma vez que sua subsistência se baseou nos
recursos marinhos e estuarinos, importante fonte de captação de recursos, sendo recorrente a
ingestão de peixes, moluscos e crustáceos, embora a caça e a coleta de vegetais também fossem
praticadas (DOS SANTOS et al, 2013).
Estes sítios litorâneos pertencem a cronologias diversificadas, cujos vestígios encontram-se por
vezes aflorando em superfície e correspondem a artefatos líticos, cerâmico, restos
malacológicos e adornos de diferentes matéria-prima. Viana, Soares & Souza (2007)
propuseram a classificação dos sítios costeiros em quatro grupos distintos, com base nas
características dos conjuntos artefatuais.
O primeiro destes grupos, frequente nos municípios de Trairi e Paraipaba, pode estar
relacionado a grupos inseridos na primeira metade do Holoceno (VIANA, SOARES &
SOUZA, 2007). Os vestígios artefatuais são notadamente oriundos de oficinas líticas de
lascamento, às quais estão associados materiais malacológicos, gastrópodes e bivalves
(VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
O segundo grupo, no qual estão incluídos sítios descobertos nos municípios costeiros de Icapuí,
Jijoca de Jericoacoara (Praia de Jericoacoara), Aracati, Beberibe, Aquiraz, Fortaleza (Praia de
Sabiaguaba), Trairi, Paraipaba, Itapipoca e Camocim, caracteriza-se pela abundância de
cerâmicas de paredes finas representativas de pequenas vasilhas, associada à fase cultural
papeba (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007). Bem como pela presença de uma indústria lítica
com predominância de raspadores unifaciais e pequenos furadores (VIANA, SOARES &
SOUZA, 2007). Nestes sítios também há estruturas de fogueira e muitos materiais
malacológicos (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
O terceiro grupo de sítios situados em Paraipaba, Aracati e Trairi está representado pelos
assentamentos tupis, onde há predominância de cerâmicas de paredes grossas com pinturas em
vermelho, branco e marrom, além de exemplares de tortuais de fusos de cerâmica utilizados na
fiação (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
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Entre os sítios do grupo 4 estaria todo o conjunto de sítios associados ao período histórico do
século XIX, com vestígios associados a antigas habitações, pequenos entrepostos comerciais,
portos ou fortes existentes por toda a costa cearense (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
Além dos sítios identificados pelo projeto Litoral no litoral Oeste em 2006, dois sítios foram
identificados através do licenciamento arqueológico para a obra de implantação do sistema de
esgotamento sanitário da Praia de Jericoacoara. Eles estavam localizados na Área de
Intervenção Indireta (AII) e apresentaram uma grande quantidade de fragmentos cerâmicos de
paredes finas e coloração escura; e em menor número, artefatos líticos lascados e polidos, tais
como raspadores e furadores em quartzo, quartzito, sílex e calcedônia; materiais malacológicos
e fogueiras de grandes e pequenas dimensões. Eles foram denominados de Sítio Malhada e Sítio
Serrote, este, maior, formado por três áreas vestigiais. Estas ocupações em Jericoacoara foram
filiadas a uma fase Papeba, ou a grupos Tremembé evidenciados no Piauí (VIANA; SOARES;
SOUZA, 2007).
Ainda no litoral Oeste são cadastrados sítios arqueológicos históricos e pré-históricos nos
municípios de Itarema, Trairi, Parapaiba, Camocim, Amontada e Paracuru. Com presença de
líticos, cerâmicas, vestígios malacológicos, faiança, vidro, grès, louças... (CNSA, 2017). Para
o litoral oeste destacam-se as pesquisas de Nobre (2013) e Dourado (2016), sobre sítios
arqueológicos assentados sobre dunas móveis e dunas estabilizadas.
Em Trairi Nobre (2013) estudou assentamentos ligados ao grupo étnico Tupi-Guarani. A
pesquisa teve como base o perfil técnico de dois sítios associados (Sítio Boa Esperança e aldeia
Trairi) e na análise espacial comparada a dados etnohistóricos, como resultado demonstrou-se
que esse local era uma aldeia pertencente a um grupo ceramista localizado as margens do rio
Trairi, cuja economia estaria voltada a agricultura (NOBRE, 2013).
Dourado (2016) estudou 6 sítios arqueológicos de Trairi, sendo um deles um antigo aldeamento
do grupo Tremembé e os outros se caracterizam por ocupações Pré-históricas. Nos sítios préhistóricos foi possível verificar a presença de cerâmicas Papeba e Tupiguarani, vestígios
malacológicos e ossos de pequenos animais, além de carvões provenientes de fogueiras
(DOURADO, 2016). Os sítios estudados por Dourado (2016) apresentam similaridades entre
os assentamentos, com predominância de cerâmicas filiadas à Tradição Tupiguarani e Cabocla,
restos de lascamento, núcleos pouco utilizados e percutores na maioria em quartzo, além de
malacológicos.
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Além, destes municípios em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, municípios que fazem parte
deste empreendimento, também foram encontrados sítios arqueológicos. Em seguida
discorreremos sobre as pesquisas arqueológicas desenvolvidas nestes municípios.
4.2

CONSULTA AO CNSA/IPHAN

➢ MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
De acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) tem-se conhecimento
atualmente de 11 sítios arqueológicos no município de São Gonçalo do Amarante. Tratam-se
em sua maioria, de sítios a céu aberto, implantados em superfície de dunas móveis e tabuleiros
pré-litorâneos, com abundante material lítico, cerâmico e malacológico. Dentre eles, existem
igualmente sítios multicomponenciais e outros que são referentes ao período histórico cuja
cultura material corresponde a faiança, grès e cerâmica.
Tabela 3 - Sítios arqueológicos cadastrados no CNSA.
CNSA

NOME

DESCRIÇÃO

CE00193

Sítio1-Pecém

Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado pela presença de
materiais líticos, cerâmicos e malacológicos.

CE00194

Sítio2-Pecém

Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado por material
cerâmico roletado, espalhado em superfície.

CE00195

Sítio3-Pecém

Sítio pré-colonial unicomponencial com presença de materiais
líticos, cerâmicos e malacológicos em superfície.

Taíba I

Sítio pré-histórico localizado em área de deflação dunar de intensa
dinâmica com presença de cerâmica de paredes finas, malacológicos
e materiais líticos lascados

Taíba II

Sítio pré-histórico localizado em área de planície de deflação
marinha de intensa dinâmica ambiental com presença de material
lítico lascado e polido, cerâmica de paredes finas e grossas, além de
malacológicos.

CE00206

Taíba III

Sítio histórico em área litorânea de restingas com presença de
faianças finas inglesas do século XIX, fragmentos de grès, material
cerâmico e construtivo.

CE00269

CE 0081
LA/UFPE

Ocorrência isolada fragmento de faiança fina na superfície, em área
a céu aberto

CE00270

CE 0082
LA/UFPE

Ocorrência fragmentos de material arqueológico histórico na
superfície, em área a céu aberto.

CE00298

CE 0110
LA/UFPE

Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.

CE00204

CE00205
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CNSA

NOME

DESCRIÇÃO

CE00370

CE 0111
LA/UFPE

Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.

CE00371

CE 0109
LA/UFPE

Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.

Dentre esses 11 sítios arqueológicos, 02 estão localizados na Área de Influência Direta (AID)
do empreendimento, Sítio 1 - Pecém e Sítio 2 - Pécem. Ambos, segundo o CNSA, sítios préhistóricos com presença de lítico lascado, cerâmica e malacológico.
➢ MUNICÍPIO DE CAUCAIA
No município de Caucaia, até o presente momento, foram registrados 14 sítios arqueológicos
no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Em sua maioria, tratam-se de sítios
cerâmicos, históricos e unicomponenciais. Dentre os sítios arqueológicos identificados, 12 são
históricos e 2 pré-históricos.
Tabela 4 - Sítios arqueológicos cadastrados no CNSA.
CNSA

NOME

DESCRIÇÃO

CE00207

Ribeira dos
Coelhos

Sítio pré-histórico com presença de artefatos líticos elaborados em sílex e
arenito silicificado, em superfície.

CE00214

Caucaia 1

Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de baixa relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 30 m.

CE00215

Caucaia 2

Trata-se de um sítio histórico (s.XIX/XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 73 m lineares.

CE00216

Caucaia 3

Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 92 m lineares.

CE00217

Caucaia 4

Trata-se de um sítio histórico (s.XIX/XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 248 m lineares.

CE00272

CE 0039
LA/UFPE

Ocorrência de vestígios líticos e fragmentos de cerâmica vermelha sobre
terreno arenoso.

CE00273

CE 0067
LA/UFPE

Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno arenoso.

CE00274

CE 0076
LA/UFPE

Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno arenoso.

CE00420

Caucaia 5

Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 150 m lineares.

CE00421

Caucaia 6

Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de baixa relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 148 m lineares.

CE00422

Caucaia 7

Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância.
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CNSA

NOME

DESCRIÇÃO

CE00423

Caucaia 8

Trata-se de um sítio histórico (s. XIX/ XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 120 m lineares.

CE00424

Caucaia 9

Trata-se de um sítio histórico (s. XIX/ XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 15 m lineares.

Matões

Sítio Tupiguarani, em ambiente pré-litorâneo, com fragmentos de
vasilhas cerâmicas decoradas e não decoradas, estruturas de fogueiras,
adornos em amazonita e malacológicos.

CE00535

Cinco sítios históricos foram diagnosticados durante o Programa de Diagnóstico, Prospecção,
Resgate e Monitoramento Arqueológico da Ferrovia Transnordestina - Trecho Missão Velha TUP do Pecém (CE), no ano de 2008, sob coordenação de Paulo Zanettini, Luis Claudio
Symanski e Camila Moraes, são, todos eles, datados do período entre o século XIX e XX. Sítios
de cronologia semelhante também foram identificados e registrados durante atividades de
diagnóstico arqueológico coordenadas pelo arqueólogo Marcos Albuquerque em um trecho do
município de Caucaia destinado à construção do BRASIL REAL CUMBUCO RESORT, no
ano de 2010.
No que diz respeito a testemunhos sobre a ocupação pré-colonial na área compreendida pelo
município de Caucaia, há registros sobre sítios arqueológicos constituídos por vestígios líticos
lascados identificados, em superfície, encontrados durante os trabalhos arqueológicos da LT
500 KV TERESINA II - SOBRAL III - FORTALEZA II, CIRCUITO II em 2005, sob a
coordenação da arqueóloga Verônica Viana.
Como parte das atividades de diagnóstico arqueológico da área do Complexo Industrial e
Portuário do Pecém, realizadas por uma equipe de arqueologia sob coordenação da arqueóloga
Marcélia Marques em 2009, foi registrado o sítio cerâmico Baixa das Carnaúbas, associado à
tradição ceramista Tupiguarani3. Segundo informações contidas no relatório de
DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DO COMPLEXO INDUSTRIAL E
PORTUÁRIO DO PECÉM, havia sido identificada uma urna funerária neste mesmo local,
cerca de seis anos antes, durante escavações realizadas para a construção de um tanque
destinado à criação de peixes por membros da população local (SILVA FILHO & RAMOS
apud MARQUES et al, 2009). A referida urna faz parte do acervo do Museu do Ceará desde o
ano de 2002 (MARQUES et al, 2009).
Em julho de 2013, durante vistoria arqueológica realizada pelo IPHAN-CE, em um trecho da
localidade de Matões que passava por extração de sedimentos argilo-arenosos, foi identificado
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um outro sítio arqueológico, com ponto central sob as coordenadas UTM 0520355/9604337
24M (Datum: SAD 69). Ali, puderam ser observados inúmeros vestígios arqueológicos,
dispostos em superfície, em montes de areias já revolvidos ou nos perfis revelados pelas
atividades de extração, constatando-se a presença de uma “aldeia ceramista”3, formada por uma
expressiva quantidade de vestígios cerâmicos, filiada à tradição ceramista “Tupiraguarani”4,
além de outros implementos de pedra lascada e polida, adornos, bem como estruturas calcinadas
de antigas fogueiras (IPHAN/ INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 063/13 - DITEC/IPHAN/CE,
2013).
O sítio denominado Matões foi alvo de um projeto de resgate.

Figura 13 - Sítios mais próximos da ADA – CNSA/Iphan
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Figura 14 - Mapa dos sítios arqueológicos mais próximos do empreendimento – Registrados no CNSA/IPHAN.
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4.3

RESULTADOS PRELIMINARES – PAIPA 01 (ESTUDO DESENVOLVIDO
PARA ÁREA ANTIGA, DENOMINADA “ÁREA 5”)

A área do empreendimento já foi alvo de pesquisas arqueológicas anteriores desenvolvidas pela
empresa Arqueosocio em Maio de 2018. O RAIPA foi avaliado pelo Iphan/CE e sua aprovação
foi indeferida por meio do Parecer Técnico nº 10/2019 - IPHAN-CE/DIVTEC IPHANCE/IPHAN de 11/02/2019 (Documento SEI Nº 0999560).
Passamos abaixo a resumir os procedimentos realizados e os principais resultados alcançados
por meio desta etapa interventiva.
➢ SONDAGENS REALIZADAS
Do total de 65 intervenções previstas, foram realizadas 38
sondagens e apenas 27 não foram. Nesse último caso, deveu-se à
localização desses pontos nas áreas dunares em que havia uma
inclinação do terreno muito acentuada, implantação sobre a crista
dunar (cume) e/ ou sobre solo exógeno oriundo de antropizações
recentes, tais como o Terminal de Cargas do TUP e vias de acesso
asfaltado. Em todos os casos optou-se pela não realização da
intervenção, pois esses locais indicam baixo ou inexistente
potencial arqueológico (RAIPA 01, Arqueosocio, p. 45, 2018).
Tabela 5 - Tabulação de dados sobre as intervenções.
SONDAGENS UTM X UTM Y

ESCAVADA PROFUNDIDADE MATERIAL

1

522781

9604256

NÃO

-

NÃO

2

522706

9604354

SIM

030-040 cm

SIM

3

522636

9604447

SIM

040-050 cm

NÃO

4

522563

9604543

SIM

050-060 cm

NÃO

5

522491

9604638

SIM

030-040 cm

NÃO

6

522454

9604761

SIM

040-050 cm

NÃO

7

522346

9604830

SIM

040-050 cm

NÃO

8

522273

9604925

SIM

040-050 cm

NÃO

9

522201

9605021

SIM

030-040 cm

NÃO

10

522186

9605118

SIM

040-050 cm

SIM

11

522055

9605212

SIM

040-050 cm

NÃO

12

521970

9605334

SIM

050-060 cm

SIM
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SONDAGENS UTM X UTM Y

ESCAVADA PROFUNDIDADE MATERIAL

13

521910

9605403

SIM

040-050 cm

SIM

14

521835

9605536

SIM

040-050 cm

SIM

15

521765

9605594

SIM

040-050 cm

NÃO

16

521702

9605716

SIM

030-040 cm

NÃO

17

521620

9605785

SIM

050-060 cm

NÃO

18

522686

9604184

NÃO

-

NÃO

19

522613

9604279

NÃO

-

NÃO

20

522540

9604375

NÃO

-

NÃO

21

522468

9604470

NÃO

-

NÃO

22

522395

9604566

NÃO

-

NÃO

23

522372

9604398

NÃO

-

NÃO

24

522300

9604493

NÃO

-

NÃO

25

522323

9604662

NÃO

-

NÃO

26

522227

9604589

SIM

040-050 cm

NÃO

27

522250

9604757

NÃO

-

NÃO

28

522154

9604685

NÃO

-

NÃO

29

522178

9604853

NÃO

-

NÃO

30

522082

9604780

SIM

040-050 cm

NÃO

31

522105

9604948

NÃO

-

NÃO

32

522009

9604876

NÃO

-

NÃO

33

522032

9605044

SIM

030-040 cm

NÃO

34

521937

9604971

NÃO

-

NÃO

35

521960

9605139

SIM

030-040 cm

NÃO

36

521864

9605067

NÃO

-

NÃO

37

521887

9605235

NÃO

-

NÃO

38

521792

9605162

SIM

040-050 cm

NÃO

39

521815

9605331

SIM

030-040 cm

NÃO

40

521719

9605258

NÃO

-

NÃO

41

521742

9605426

SIM

040-050 cm

SIM

42

521647

9605354

SIM

030-040 cm

NÃO

43

521670

9605522

NÃO

-

NÃO

44

521574

9605449

NÃO

-

NÃO

45

521597

9605617

NÃO

-

NÃO

46

521501

9605545

SIM

040-050 cm

NÃO

47

521524

9605713

NÃO

-

NÃO

48

521403

9605650

SIM

040-050 cm

NÃO
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SONDAGENS UTM X UTM Y

ESCAVADA PROFUNDIDADE MATERIAL

49

521587

9606040

SIM

010-020 cm

NÃO

50

522854

9604161

NÃO

-

NÃO

51

522758

9604088

NÃO

-

NÃO

52

521676

9605898

SIM

050-060 cm

SIM

53

521452

9605808

SIM

030-040 cm

NÃO

54

521356

9605736

NÃO

-

NÃO

55

521544

9606235

SIM

050-060 cm

NÃO

56

521559

9606435

SIM

040-050 cm

NÃO

57

521586

9606633

SIM

030-040 cm

NÃO

58

521676

9606814

SIM

030-040 cm

NÃO

59

521786

9606981

SIM

030-040 cm

NÃO

60

521764

9607105

SIM

030-040 cm

NÃO

61

521641

9607254

SIM

030-040 cm

NÃO

62

521531

9607435

SIM

030-040 cm

NÃO

63

521388

9607568

NÃO

-

NÃO

64

521270

9607729

NÃO

-

NÃO

65
521150 9607883
Fonte: Arqueosocio, 2018, pp. 47 e 48.

NÃO

-

NÃO

➢ RESULTADOS DA PESQUISA – RAIPA 01
Dentre os resultados alcançados com a pesquisa na Área de
Implantação do Terminal de Uso Privado - TUP, foram
identificados seis (6) sítios, denominados Caicanga 1 a 6,
devido à proximidade a um dos marcos naturais mais importantes
na paisagem da região, a duna fixa Caicanga. (RAIPA 01,
Arqueosocio, p. 45, 2018).
DESCRIÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NO CAMPO 01
(Arqueosocio, 2018, pp. 49 a 68).
➢ SÍTIO CAICANGA 1 (CCG 1)
O sítio arqueológico Caicanga 1, do tipo lito-cerâmico, situa-se
próximo à divisa dos municípios de Caucaia e S. Gonçalo do
Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro,
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
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O sítio tem 240x150m (36.000 m2), sendo previamente
delimitado pelas coordenadas abaixo apresentadas.
Tabela 6 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 1 – ADA
COORDENADAS GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y E Z)
Ponto central

522706

9604354.60

29

Vértice 01

522792

9604294

-

Vértice 02

522814

9604376

-

Vértice 03

522623

9604458

-

Vértice 04

522677

9604317

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a
localização do sítio está na ADA, conforme pode ser visto nos
mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida
importância e realizou-se o registro e a delimitação preliminar do
sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha prevista
para a prospecção, nesse caso SD2 e SD3.
O sítio Caicanga 1 caracteriza-se como Pré-colonial, está
implantado em uma planície situada entre cordões de dunas semifixas, a 29 m acima do nível do mar. Sua superfície apresenta
troncos de uma paleovegetação semelhante a espécies
encontradas em mangue, além da presença pontual de uma
vegetação do tipo Pioneira. No entorno encontram-se espécies
arbustivas.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam
ocupações de diferentes momentos tal como artefatos líticos,
notadamente percutores, lascas e micro lascas, com uso
predominante do quartzo; fragmentos cerâmicos possivelmente
filiados a tradição ceramista Tupiguarani contendo vasilhas com
paredes de espessura grossa, algumas apresentando alisamento
em ambas as faces e engobo vermelho, além do antiplástico
possuir grãos de quartzo > 3mm ou cacos moídos de outras
cerâmicas, nesse último caso apontando um reaproveitamento de
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utensílios. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos.
Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos e a
circulação de veículos do tipo bug. A isto soma-se a uma
construção de uma edificação de grande porte que fica a
aproximadamente 150m.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas
em SD2 foi possível identificar vestígios, e esses apenas em
superfície. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as
intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração
bege, como pode ser constatado nas fichas que acompanham esse
relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam que
o material arqueológico pode também ter passado por ação de
movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito
do trânsito de animais, veículos e ação pluvial. As ocupações
mais recuadas fizeram uso do quartzo como matéria-prima para a
fabricação de utensílios líticos, e da argila, provavelmente de
origem local, para a cerâmica pré-colonial.
➢ SÍTIO CAICANGA 2 (CCG 2)
O sítio arqueológico Caicanga 2, do tipo lítico situa-se próximo a
divisa dos municípios de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante,
porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo a estrada
que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 200x115m (23.000 m2), sendo previamente
delimitado pelas coordenadas abaixo apresentadas.
Tabela 7 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 2 – ADA
COORDENADAS GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y E Z)
Ponto central

522706

9604733

35

Vértice 01

522475

9604683

-

Vértice 02

522814

9604683

-

Vértice 03

522509

9604764

-

Vértice 04

522316

9604848

-
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Em relação às áreas de influência do empreendimento, a
localização do sítio está na ADA, conforme pode ser visto nos
mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida
importância e realizou-se o registro e a delimitação preliminar do
sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha prevista
para a prospecção, nesse caso SD6 e SD7.
O sítio Caicanga 2 caracteriza-se como Pré-colonial, está
implantado em uma planície com pequena deflação situada entre
uma duna semi-fixa, a 35 m acima do nível do mar. Sua superfície
apresenta troncos de uma paleovegetação, além da densa
presença de uma vegetação do tipo Pioneira no entorno do
rebaixamento natural. Algumas ferramentas líticas se estendem
para a duna situada ao sul.
Acerca da cultura material, detectou-se apenas artefatos líticos,
notadamente percutores, núcleos, lascas e bigornas, com uso
predominante do quartzo. Destaca-se também a farta presença de
malacológicos diversos.
Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos. A isto
soma-se a uma construção de uma edificação de grande porte que
fica a aproximadamente 130m.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas
em SD6 foi possível identificar vestígios, e esses apenas em
superfície e no nível 0 - 10cm. A estratigrafia apresenta-se
homogênea em ambas as intervenções e é composta por
sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser constatado
nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo. Os dados
preliminares coletados indicam que o material arqueológico pode
também ter passado por ação de movimentação vertical e
horizontal ao longo do tempo sob efeito do trânsito de animais e
ação pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo
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como matéria-prima para a fabricação de utensílios líticos,
elemento bastante presente na foz de córregos e riachos da região.
➢ SÍTIO CAICANGA 3 (CCG 3)
O sítio arqueológico Caicanga 3, do tipo lito-cerâmico situa-se
próximo à divisa dos municípios de Caucaia e S. Gonçalo do
Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro,
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 360x220m (79.200 m2), e está dividido em duas (2)
concentrações, na qual a primeira está na ADA e a segunda na
AID, distante aproximadamente 200m uma da outra e divididas
por um cordão de duna, sendo previamente delimitadas pelas
coordenadas abaixo apresentadas.
Tabela 8 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 3 – ADA e AID
COORDENADAS GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y E Z)
Ponto central

522278

9605102

25

Vértice 01

522221

9604982

-

Vértice 02

522457

9605139

-

Vértice 03

522373

9605210

-

Vértice 04

522026

9605096

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a
localização da concentração 1 do sítio está na ADA, conforme
pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista
para a implantação do terminal de armazenamento, razão pela
qual se deu a devida importância e realizou-se o registro e a
delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície
a partir da malha prevista para a prospecção, nesse caso SD9 e
SD10 apenas na concentração 1, que receberá o impacto direto da
implantação do empreendimento.
O sítio Caicanga 3 caracteriza-se como Pré-colonial, a
concentração 1, cuja coordenada central é 24M 522139/ 9605024
(Datum SIRGAS 2000) está implantada sobre um corredor eólico
e possui grande densidade de malacológicos e líticos, além de
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algumas cerâmicas dispersas ao longo da formação que também
apresenta paleovegetação típica de mangue. A concentração 2,
cuja coordenada central é 24M 522400/ 9605153 (Datum
SIRGAS 2000) está implantada sobre uma planície coberta pela
vegetação do tipo Pioneira que se estende até a estrada que liga
Pecém ao Cumbuco (+- 550m), nesse ponto ocorre uma menor
densidade de líticos, malacológicos e da paleovegetação, porém
a uma inexistência de cerâmicas. O sítio Caicanga 3 está situado
próximas a uma lagoa (300m) e do mar (650m), onde a área sofre
impacto para uso como pastagem de bovinos e possui está, em
média, a 20 m acima do nível do mar.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam
ocupações de diferentes momentos tal como artefatos líticos,
notadamente percutores, lascas e micro lascas e detritos com uso
de quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos possivelmente
filiados a fase ceramista Papeba contendo fragmentos de
utensílios com paredes de espessura fina, apresentando
alisamento na face interna e banho em vermelho, além do
antiplástico possuir grãos de quartzo com variações entre 2 e
5mm. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos.
Os resultados das sondagens realizadas na área do sítio (SD9 e
SD10) indicam que apenas em SD10 foi possível identificar
vestígios, e esses apenas em superfície e no nível 0 - 10cm,
constando apenas líticos de pequeno porte. A estratigrafia
apresenta-se homogênea em ambas as intervenções e é composta
por sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser
constatado nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo.
Os dados preliminares coletados indicam que o material
arqueológico

pode

também

ter

passado

por

ação

de

movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito
do trânsito de animais e ação pluvial. As ocupações mais recuadas
fizeram uso do quartzo e silexito como matéria-prima para a
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fabricação de utensílios líticos, elemento bastante presente na foz
de córregos e riachos da região.
➢ SÍTIO CAICANGA 4 (CCG 4)
O sítio arqueológico Caicanga 4, do tipo lítico e situa-se próximo
a divisa dos municípios de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante,
porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo a estrada
que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 200x130 m (26.0 00 m2), e está dividido em cinco (5)
pequenas concentrações, todas inseridas na ADA, distantes em
média, 100m uma da outra e divididas por cordões de dunas,
sendo previamente delimitadas pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
Tabela 9 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 4 – ADA
COORDENADAS GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y E Z)
Ponto central

521649

9605903

22

Vértice 01

521590

9605917

-

Vértice 02

521637

9605921

-

Vértice 03

521659

9605883

-

Vértice 04

521696

9605896

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a
localização do sítio está na ADA, conforme pode ser visto nos
mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida
importância e realizou-se o registro e a delimitação preliminar do
sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha prevista
para a prospecção, nesse caso SD52.
O sítio Caicanga 5 caracteriza-se como Pré-colonial, está
implantado em um corredor eólico situado entre uma duna fixa e
outra semi-fixa, a 22 m acima do nível do mar. Sua superfície
apresenta troncos de uma paleovegetação, além da presença
pontual de uma vegetação do tipo Pioneira. No entorno
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encontram-se espécies arbustivas. Atualmente a área é utilizada
para a circulação de veículos do tipo bug.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam
ocupações de diferentes momentos tal como artefatos líticos,
notadamente bigorna, lascas e micro lascas, com uso
predominante do quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos
possivelmente filiados a fase ceramista Papeba contendo
fragmentos de utensílios com paredes de espessura fina,
apresentando alisamento na face interna e banho em vermelho,
além do antiplástico possuir grãos de quartzo com variações entre
2 e 5mm, um fragmento de composição cerâmica, porém não
identificada foi registrado no local. Destaca-se também a farta
presença de malacológicos diversos.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas
em SD2 foi possível identificar vestígios, e esses apenas em
superfície. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as
intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração
bege, como pode ser constatado nas fichas que acompanham esse
relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam que
o material arqueológico pode também ter passado por ação de
movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito
do trânsito de veículos e ação pluvial, além do descarte de lixo
doméstico. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo,
silexito e sílex como matéria-prima para a fabricação de utensílios
líticos, e da argila, provavelmente de origem local, para a
cerâmica pré-colonial.
➢ SÍTIO CAICANGA 6 (CCG 6)
O sítio arqueológico Caicanga 6, do tipo lítico situa-se próximo à
divisa dos municípios de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante,
porém encontra-se espacialmente no segundo, próximo ao
cruzamento da estrada que interliga os distritos de Pecém e
Cumbuco e a CE-422.
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O sítio tem 115x90m (10.350 m2), sendo previamente delimitado
pelas coordenadas abaixo apresentadas.
Tabela 10 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 6 – ADA e AID
COORDENADAS GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y E Z)
Ponto central

521710

9606657

18

Vértice 01

521746

9606713

-

Vértice 02

521791

9606638

-

Vértice 03

521654

9606647

-

Vértice 04

521689

9606594

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a
localização do sítio está nos limites entre a ADA e AID, conforme
pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se no entorno
imediato a área correspondente ao traçado das correias elevadas,
razão pela qual se deu a devida importância e realizou-se o
registro e a apenas a delimitação preliminar em superfície do sítio,
sem intervenções.
O sítio Caicanga 6 caracteriza-se como Pré-colonial, está
implantado em uma planície com pequena deflação, a 18 m acima
do nível do mar. Sua superfície é ausente de vegetação,
divergente do entorno do sítio onde a formação geomorfológica é
densa na presença da vegetação do tipo Pioneira.
Acerca da cultura material, detectou-se apenas artefatos líticos,
notadamente percutores, núcleos, lascas, micro-lascas e bigornas,
com uso predominante do quartzo.
Atualmente a área é utilizada para descarte de lixo doméstico
gerada por transeuntes. A isto soma-se a construção das duas vias
de acesso mencionadas anteriormente, sobretudo a aquela que
liga Pecém ao Cumbuco (aproximadamente 40m).
Os dados preliminares coletados indicam que o material
arqueológico

pode

também

ter

passado

por

ação

de

movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito
da passagem de transeuntes e da ação pluvial. As ocupações mais
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recuadas fizeram uso do quartzo como matéria-prima para a
fabricação de utensílios líticos, elemento bastante presente na foz
de córregos e riachos da região.
Devido a área se encontrar nas imediações da ADA e AID, com
considerável parte do assentamento na AID, e a sua baixa
densidade vestigial, optou-se por não realizar intervenções em
superfície e subsuperfície.
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LEGISLAÇÃO
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A LEGISLAÇÃO E A ARQUEOLOGIA
Os estudos arqueológicos no Brasil são regidos por um corpo legislativo extremamente bem
fundamentado (MIRANDA, 2006), e fiscalizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN/MinC).
A pesquisa deve ser devidamente autorizada pelo órgão e o arqueólogo designado coordenador
responsável por essa pesquisa, se torna fiel depositário dos remanescentes culturais recolhidos,
até que estes sejam depositados na Instituição de apoio.
A proteção do patrimônio cultural, em especial o arqueológico, constitui-se de uma condição
essencial para a conservação de dados fundamentais sobre os processos históricos e culturais
de uma nação, garantindo, inclusive, a consolidação de sua memória, identidade e cidadania,
suscitando processos de valoração e preservação desse patrimônio enquanto práticas de
educação (MIRANDA, 2006; CASCO, 2006).
De acordo com Delforge (2013, p.20):
O Patrimônio Arqueológico (PA) é uma especialidade do
patrimônio cultural que se constitui em um conjunto de locais e
objetos arqueológicos definidos por lei. O Registro Arqueológico
pode ser definido como qualquer tipo de vestígio da atividade
humana do passado remoto até o presente (...) O PA considerado
um bem de interesse difuso, ou seja, de interesse de todos,
incorporado e equiparado ao meio ambiente, por isso, sua
preservação requer metodologias especificas de gestão ou de
gerenciamento.
Neste sentido, o patrimônio arqueológico pode ser entendido como a porção do patrimônio
material para o qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba
todos os vestígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de
atividades humanas não importando quais sejam elas, estruturais e vestígios abandonados de
todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados
(ICOMOS, 1990).
Para Miranda (2006, p.73):
Em nosso país, a proteção específica para os bens de valor
arqueológico surgiu com a edição da Lei n. 3924, de 26 de julho
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de 1961, que dispõe sobre monumentos arqueológicos e préhistóricos. Até então, a proteção de tais bens ficava na
dependência do tombamento (regido pelo Decreto Lei 25/37),
instituto pouco adequado à tutela do patrimônio arqueológico
tendo em vista que em muitos casos a pesquisa científica
necessária para o estudo dos sítios acaba por desmontá-lo
integralmente, o que a rigor contraria a norma de proteção integral
inserta no art.17 da Lei de Tombamento (MIRANDA, 2006, pp.
75-76).
Portanto, o patrimônio arqueológico brasileiro é regido por uma legislação que normatiza a
proteção, a pesquisa, o gerenciamento e a apropriação dos bens desta natureza. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MinC), é a instituição que tem como missão
precípua a proteção, a salvaguarda e a gestão dos sítios arqueológicos, e que atua também como
um órgão da União para expedição de portarias que autorizam a realização dos estudos
arqueológicos durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que
poderiam ocasionar possíveis impactos ao patrimônio cultural.
Esta solicitação de pesquisa foi planejada e será executada para dar pleno atendimento à
legislação referente ao patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico, fundamentada nas
seguintes leis:
➢ EM ÂMBITO FEDERAL
•

Constituição Federal de 1988 (artigo 216º, item V), que considera os sítios
arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção
(parágrafos 1°, 4° e 5°);

•

Lei Federal nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para
qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado
crime contra o patrimônio nacional;

•

Resolução CONAMA nº 01/86, especificamente o artigo 6°, inciso I, alínea c, onde
são destacados os sítios e monumentos arqueológicos como elementos a serem
considerados nas diferentes fases de planejamento e implantação de um
empreendimento (LP, LI e LO);

•

Resolução CONAMA 237/97 de 19/12/1997 que detalha as atividades e produtos
esperados para cada uma das fases do licenciamento ambiental (artigo 8°) e de sua
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obrigatoriedade nos empreendimentos descritos em seu Anexo 1 como obras civis,
rodoviárias, barragens, usinas, entre outras;
•

Portaria IPHAN / MinC nº 07, de 01.12.1988, que normatiza e legaliza as ações de
intervenção e resgate junto ao patrimônio arqueológico nacional, definindo a
documentação necessária para pedidos de autorização federal de pesquisa;

•

Lei Federal nº 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade), que também determina a
proteção do patrimônio cultural.

•

Decreto nº 3551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

•

Instrução Normativa 001/2015, que extingue a Portaria 230/2002 e normatiza e
regulamenta

os

procedimentos

de

licenciamento

cultural

junto

ao

IPHAN/CNA/DEPAN.
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BASES TEÓRICAS
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AS BASES TEÓRICAS
A Arqueologia surge como ciência no século XIX e, desde então, procura compreender como
viviam e se organizavam grupos humanos pretéritos. Para tanto, os arqueólogos buscam realizar
inferências sobre o comportamento, modo de vida e cultura destes grupos por meio de
remanescentes culturais (TRIGGER, 1989).
A Arqueologia infere sobre o comportamento humano, e também
ideias, a partir de materiais remanescentes do que pessoas fizeram
e usaram, e do impacto físico de sua presença no meio ambiente.
A

interpretação

dos

dados

arqueológicos

depende

da

compreensão de como os seres humanos se comportam no
presente e, em particular de como esse comportamento se reflete
na cultura material (TRIGGER, 1989, p.19).
Segundo Funari (1988), a arqueologia estuda os sistemas socioculturais, sua estrutura,
funcionamento e transformações com o decorrer do tempo a partir da totalidade material
transformada e consumida pela sociedade. Assim, seu principal objeto de estudo é a cultura
material (ou repertório cultural), pois ela carrega consigo todo um legado técnico, social e
cultural de um dado grupo (GAMBLE, 2002).
Este repertório cultural é a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte
de uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico (FUNARI,
1988, p.11).
Nesta linha de pensamento, a cultura material é vista como registro arqueológico, pois além de
serem resistentes às ações temporais e antrópicas, são fontes de grandes informações para os
pesquisadores, pois guardam em si comportamentos técnicos e culturais, uma vez que foram
produzidos em contextos espaciais repletos de significados (GALHARDO, 2010).
Considera-se como cultura material todo e qualquer elemento que caracterize e/ou possa indicar
a presença de atividades humanas pretéritas na área de estudo, independente do período
cronológico a que se relacionem e dos possíveis critérios subjetivos de valoração científica e/ou
econômica.
No entanto, de acordo com Schiffer (apud FAGUNDES, 2007), deve-se estar alerta ao fato de
que os vestígios encontrados por arqueólogos em suas pesquisas não são ‘fotografias do
passado’, uma vez que passaram por processos culturais e naturais (biopertubações), desde sua
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confecção, perpassando pela utilização, reuso e/ou reciclagem, descarte ou perda até a sua
evidenciação em um sítio arqueológico. Portanto, para Schiffer (2005) o registro arqueológico
é um reflexo distorcido do passado, que necessita da pesquisa e interpretação do arqueólogo
para seu entendimento.
Neste trabalho, a definição de registro arqueológico foi o mesmo adotado por Morais (2000
apud FAGUNDES, 2010) que seria:
Para definição de registro arqueológico preferimos àquela dada por Morais (2000, p. 07): “(...)
referência genérica aos objetos, artefatos, estruturas e construções produzidas pelas sociedades
do passado, inseridas em determinado contexto. Conceito amplo que independe da posterior
classificação do registro como sítio, ocorrência ou geoindicador arqueológico. Refere-se aos
objetos naturalmente inseridos no meio ambiente físico ou às estruturas implantadas nas
paisagens urbanas ou rurais. Abrange as matrizes arqueológicas evidentes (um conjunto
funerário, por exemplo) e as suas expressões arqueológicas latentes (por exemplo, as
assinaturas físico-químicas no solo que corroboram estruturas funerárias praticamente
invisíveis). Inclui certos arranjos paisagísticos (...) bem como elementos do meio físico-biótico
de interesse para a Arqueologia (FAGUNDES, 2007).
Assim, para a execução do projeto aqui em pauta, buscou-se a realização de estudos
direcionados ao levantamento sistemático regional, tanto por pesquisas bibliográficas (fonte
primária), quanto pelas intervenções em campo (como se discutirá à frente), sempre levando
em consideração o contexto arqueológico e seus processos formativos, bem como tendo em
mente a necessidade de inferências acerca do contexto sistêmico.
Além disso, tem-se consciência de que a principal tarefa da interpretação arqueológica, neste
sentido, é reconstruir o contexto sistêmico, mesmo dedutivamente, daquilo que foi enterrado
(ou que perdeu significado), isso implica em dar extrema importância ao contexto original, uma
vez que o objeto (ou estruturas) fora do seu contexto não permite qualquer leitura.
6.1

O CONCEITO DE SÍTIO ARQUEOLÓGICO

Nesse projeto de diagnóstico o conceito de sítio arqueológico é expandido, pois se acredita
como Fagundes (2011) que:
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Há centenas de definições sobre o que seja um sítio arqueológico.
Preferimos entendê-lo como espaços onde são evidenciados
remanescentes culturais (de qualquer ordem) que nos indicam
usos e comportamentos sociais em escala diacrônica, sendo
espaços destinados à moradia (na vida ou na morte), paradas para
descanso, locais de observações, estações de caça ou pesca, áreas
de captação de recurso, enfim lugares que trazem consigo
informações temporais e espaciais acerca do modo de vida e
cultura de um determinado grupo (FAGUNDES, 2011).
Neste aspecto, os sítios arqueológicos se formam como resultado de interações entre ações
humanas e processos naturais que são responsáveis em enterrar os vestígios deixados no solo
por populações antigas (SCHIFFER, 2005).
Ainda como citado anteriormente, a Carta de Laussane de 1990 (recomendação internacional
para proteção e gestão do patrimônio arqueológico), o patrimônio arqueológico “compreende a
porção do patrimônio material para a qual os métodos da Arqueologia fornecem os
conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios e os lugares onde há indícios de atividades
humanas, não importando quais sejam eles; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na
superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados”.
Para caracterização de possíveis sítios arqueológicos adotou-se os seguintes critérios:
•

Sítio Arqueológico Pré-histórico: local de atividades humanas, aldeamentos,
acampamentos e oficinas referentes ao período pré-histórico, com tecnologias deste
período.

•

Sítio Arqueológico Multicomponencial: local com vestígios de atividades humanas,
estruturas, etc. que remetem aos períodos pré-histórico e histórico.

•

Sítio Arqueológico Histórico: local de moradia, áreas de trabalho, etc. relacionado com
tecnologias introduzidas após a chegada dos colonizadores europeus, no século XVI.

Neste projeto foi utilizada ainda a definição de Bastos e Teixeira (2005), que considera como
sítio histórico os bens relevantes para a reconstrução da memória, com técnicas construtivas
antigas e que remetem ao processo de ocupação regional.
Como ocorrência arqueológica será considerada “(...) os achados isolados de vestígio
arqueológico”, estes vestígios atestam a presença humana em determinado local, mas em
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quantidade insuficiente para caracterizá-lo como sítio, podendo, por outro lado, atestar o
deslocamento de grupos humanos ou vestígios descontextualizados.
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NOVA POLIGONAL
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS A SEREM EMPREGADOS NA NOVA
POLIGONAL
A abordagem metodológica assumida, tem como princípio norteador estudos que focam nas
interações entre o ambiente e cultura e, desta forma, como estas interações deixam marcas na
paisagem, passíveis de reconhecimento e leitura arqueológica, e que cooperam para a
compreensão do potencial regional, uma vez que para o diagnóstico espera-se conhecer a
realidade arqueológica local em sua totalidade.
Os procedimentos metodológicos serão baseados em estudos amplamente discutidos e
aplicados em prospecções regionais, sobretudo aqueles com enfoque na paisagem, de forma
que na definição de métodos e técnicas para a elaboração da presente investigação também
foram levadas em conta não somente as especificidades técnicas do empreendimento, mas
também as características ambientais da área onde o mesmo está inserido (BOADO, 1991,
1995; BINFORD, 1982; SCHIFFER & GUMMERMAN, 1997; MORAIS, 2000; ARAÚJO,
2001; FAGUNDES, 2014).
É sabido que o registro arqueológico é constituído por uma pluralidade de contextos
socioculturais (sistêmicos e diacrônicos, que podem ser contemporâneos ou não). Em um único
ambiente se pode evidenciar vestígios de diferentes ocupações ao longo do tempo. Assim, pela
metodologia aqui adotada, não serão tratados apenas os sítios ou ocorrências mais antigas (ou,
então, àquelas relacionadas à ocupação indígena pré-colonial), mas também os vestígios
materiais históricos, relacionados às diferentes fases da formação da sociedade nacional,
mesmo que as mais recentes.
Para tanto, a pesquisa será dividida em duas fases, sendo uma não interventiva e outra
interventiva. Inicialmente a equipe de arqueologia realizará o levantamento arqueológico não
interventivo, buscando todas as informações possíveis para a compreensão das diferentes
ocupações humanas que tiveram na região do empreendimento.
Por levantamento arqueológico entende-se a descoberta e a documentação de remanescentes
culturais pré-históricos (e/ou históricos) em um dado espaço, cuja execução permite-se o
emprego de diversos procedimentos e estratégias metodológicas (FERDIÈRE, 1998).
Nesta fase, a equipe fará incursões (caminhamento) para reconhecimento da ADA onde farão
observações acercada dos diferentes compartimentos geoambientais.
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A partir daí, munidos destas informações a equipe passará para a fase interventiva e lançará
mão de técnica de localização e identificação de sítios arqueológico em superfície e em
subsuperfície indicado por diversos autores como Krakker et al (1983), Lightfoot (1986),
McManamon, (1984) e por Oliveira & Caldarelli, (2002). Essa técnica, estabelece que para o
conhecimento acurado da realidade arqueológica em um dado empreendimento, devem-se
realizar intervenções totais construídas por meio de vários tipos de metodologia que se
complementam, permitindo estabelecer uma visão geral sobre o patrimônio cultural regional.
Dessa forma, o que se propõe é a utilização de uma malha virtual com sondagens a cada 100
metros na ADA onde in loco serão realizados os poços testes na área do empreendimento. Ao
todo foram planejados 103 poços-testes com previsão de execução de pelo menos 70% do
planejado, levando em consideração a possível existência de impeditivos tais como áreas
alagadas, cascalho, afloramentos rochosos, infraestrutura ou estradas pré-existentes. Além da
baixa compactação do solo no caso da areia solta em dunas móveis que dificultam ou
inviabilizam a escavação.
Salientamos que todas as sondagens planejadas terão a sua ficha de registro preenchida e os
impeditivos observados para escavação serão comprovados através de fotos com coordenadas.
Segue abaixo o Mapa de Intervenções e em anexo a Malha Virtual com a proposta metodológica
em kmz e os shapefiles gerados.
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Figura 15 - Mapa de Intervenções - Prospecção Arqueológica no Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) – CE.
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7.1

EXECUÇÃO DE POÇOS TESTES

Estes poços ou tradagens são perfurações feitas na superfície, com cavadeiras articuladas (bocade-lobo), geralmente com profundidade média de 100 cm, isto também pode variar conforme
as características geológicas e geomorfológicas do local sob intervenção.
As tradagens são utilizadas especialmente para delimitar a extensão horizontal de sítios
arqueológicos (dimensão espacial), mas também visam à coleta de informações com relação a
pacotes estratigráficos (dimensão temporal).
Todos os poços serão executados por níveis artificiais (a cada 10 cm), sendo todos
georreferenciados e seus pacotes sedimentares descritos conforme granulometria, tonalidade e
demais características que o arqueólogo achar pertinente em campo.
Todo o sedimento será peneirado e cuidadosamente examinado. Após a análise e o registro, o
sedimento é retornado ao furo.
Em casos específicos os pesquisadores poderão também realizar sondagens isoladas em
subsolo, de dimensões variáveis de 0,50 x 0,50 a 1,0 x 1,0 m, e que podem ser realizadas em
diferentes pontos do empreendimento com maior potencial arqueológico, utilizando-se controle
estratigráfico mais acurado que os poços-testes.
Os poços-teste ou tradagens obedecerão aos seguintes procedimentos práticos:
•

Retirada da cobertura vegetal, com auxílio de enxada e / ou enxadão visando à exposição
do solo superficial para a consequente deposição e análise do sedimento retirado da
escavação;

•

Abertura de uma tradagem (poço-teste) de ao menos 30 cm de diâmetro, com auxílio de
enxadão, aprofundado com cavadeira manual (boca-de-lobo) até aproximadamente 1 m
de profundidade, ou mais, conforme a estratigrafia do terreno;

•

Desagregação, peneiramento, triagem e exame do sedimento retirado da tradagem, com
auxílio de colher de pedreiro e / ou enxadão;

•

Como registro de cada poço-teste, os dados serão anotados na ficha de
Caminhamento/Sondagem (Figura abaixo).

•

Ao final de cada escavação se procederá com o registro fotográfico e a sondagem será
aterrada. O registro fotográfico realizará, no mínimo (04) quatro imagens, sendo uma
de implantação da paisagem, uma da escavação, uma do pesquisador analisando o
sedimento e uma com trena mostrando a medida final do poço-teste.
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Se durante as escavações, vestígios culturais forem evidenciados, será realizado o registro e
acondicionamento dos materiais em sacos plásticos, juntamente com uma etiqueta de
identificação, contendo: (a) o nome do projeto, (b) localização do objeto, (c) tipo de material,
(d) profundidade, (e) data e nome do pesquisador responsável pela coleta. Finalizado o processo
de registro, o poço-teste será aterrado.

Figura 16 – Ficha de Campo
7.2

DELIMITAÇÃO DE SÍTIO
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No caso de identificação de sítio arqueológico durante o caminhamento ou durante as
escavações dos poços-teste, serão efetuadas diferentes metodologias para a delimitação.
No caso de o vestígio ter sido evidenciado em um poço-teste, para o procedimento de
delimitação do sítio empregar-se-á os métodos propostos por Chartkoff (1978 apud
CALDARELI, 2003), os quais consistem no uso de transects (radiais ou paralelos), traçados a
partir do(s) artefato(s) encontrado(s), conforme croquis abaixo.
A partir do ponto central, caso se encontre material, as tradagens para delimitação serão
realizadas em intervalos de 10m uma da outra (ou em intervalos maiores ou menores, se houver
necessidade), até que duas consecutivas resultem negativas. O limite do sítio será estabelecido
pela última tradagem com material em cada um dos transects.

Figura 17 - Esquema de delimitação de um sítio arqueológico com caminhamento e
sondagens realizadas de sobre linhas radiais, a partir de um ponto central.
Fonte: CALDARELI, 2003.

No caso de vestígios em superfície, a equipe irá delimitar a dispersão da cultura material
visualmente e abrirá poços testes apenas nas margens desta dispersão (buscando não afetar um
possível registro em estratigrafia). Os poços serão abertos até a área se mostrar estéril. A partir
desse momento, poder-se-á delimitar, hipoteticamente, o sítio arqueológico.
Cabe destacar que todas as posições das tradagens realizadas durante a delimitação de um sítio
serão registradas por aparelho GPS e posteriormente plotadas em SIRGAS 2000, como sugerido
pelo IPHAN/MinC.
Cada sítio identificado será registrado na ficha de Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
(CNSA) do IPHAN/MinC.
Todas as ações também serão registradas por meio de fotografias que farão parte do relatório
final e de banco de dados digitais disponíveis na empresa responsável pela pesquisa
arqueológica.
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7.3

ATIVIDADES DE GABINETE E LABORATÓRIO

Os trabalhos de gabinete e laboratório serão realizados no retorno de campo e de acordo com o
determinado pela Portaria IPHAN n° 196/201610, e em conformidade com o cronograma e
plano de ação. De acordo com a referida portaria, em campo o material deverá ser devidamente
acondicionado em sacos próprios com a atividade, bem como identificado por meio da etiqueta
que fornecerá dados de localização, tipo de coleta, tipo de material, arqueólogo responsável,
projeto, data, etc.
Estes procedimentos correspondem à sistematização de dados de campo, organização das
informações primárias e secundárias, de modo a garantir a integridade do patrimônio
arqueológico resgatado em campo (caso ocorra), sendo que somada a eles, outras ações deverão
ser assumidas, tais como: produção de mapas e produtos gráficos e a confecção do relatório
final de cultura material, entre outros.
Assim sendo, a análise laboratorial volta-se aos materiais resgatados e compõem atividades que
envolvem a limpeza, secagem e registro, triagem das amostras coletadas, análises quantitativas,
entre outros.
De acordo com o item I, anexo I, da portaria 196/2016, cabe ao coordenador de portaria indicar
no projeto os custos e materiais para higienização, registro e análise da cultura material que
possa a vir ser resgatada de campo.
Em campo serão necessários materiais básicos de acondicionamento, tais como sacos plásticos
apropriados, etiquetas, canetas de retroprojetor, saco bolha (dependendo da natureza e
fragilidade do material ao manuseio e transporte), além de caixas apropriadas para transporte,
observando as indicações da portaria 196/2016 de não empilhamento de material, quantidade
de vestígios por caixa, etc.
Em laboratório, independente da natureza da cultura material (cerâmica, lítico, vidro, ossos,
etc.), todos passarão pela etapa de higienização e novo acondicionamento, que consiste:

10

Disponível

em:

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Portaria_n_196_de_18_de_maio_de_2016.pdf
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A. Retirada do material dos sacos plásticos vindo de campo e cuidados com as etiquetas de
procedência.
B. Limpeza por meio de diferentes pincéis de cerdas macias – evitar-se-á a lavagem dos
materiais, sobretudo daqueles que possam a vir serem analisados posteriormente. Caso
seja utilizada água, será de acordo com as normas regidas pela Portaria 196/2016 e as
peças devidamente indicadas no relatório de análise.
C. Troca de sacos e etiquetas, caso seja necessário.
D. O registro e inventário dos conjuntos artefatuais serão realizados conforme indicado
pela reserva técnica e devidamente protocolados no ato de entrega das mesmas.
E. Análise e interpretação dos dados.
Será entregue a reserva técnica cópias: (a) livro de registros; (b) relatórios de campo e de
análise; (c) cadernos de campo; (d) cartografia, enfim todo o material produzido em campo e
em gabinete-laboratório.
Para todos os materiais coletados, devem ser observadas as recomendações Portaria 196/2016,
ainda se destacando aqui alguns itens:
VII.

Recomenda-se,

para

fins

de

evitar

degradações

desencadeadas pela umidade, que os bens sejam higienizados
com pincéis, escovas e trinchas macias, sem o uso de água ou
demais solventes;
X. No caso de lavagem dos bens, optar pelo uso de água destilada
ou deionizada, além de secá-los em superfícies limpas e inertes,
naturalmente, sem uso de ar quente;
XI. Bens advindos de meios úmidos deverão ser coletados com
sedimento e colocados em dupla embalagem. Em laboratório
deverão ser mantidos em meio úmido ou submetidos a uma
secagem lenta, dependendo do caso;
XII. Bens advindos de meio aquático, assim que coletados,
deverão

ser

imediatamente

submergidos

em

recipientes

preenchidos com o mesmo líquido de sua origem. Em laboratório
deverão permanecer nestas condições até que sejam definidos os
procedimentos de conservação;
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XIII. As embalagens a serem utilizadas em campo e o trânsito do
material até o laboratório deverão ser planejados visando evitar a
deterioração dos bens (vide tópico de acondicionamento e
mobiliário).
7.3.1

Coleções Líticas e Cerâmicas – Uso de Cadeias Operatórias

A análise tipológica das coleções líticas pela tipologia “clássica” por categorias
tecnomorfológicas (INIZAN et al, 1995; LAMING- EMPERAIRE, 1967), deverá permitir
reconhecer, definir e classificar as variedades de utensílios dentro dos conjuntos recolhidos.
Dependendo das características apresentadas e número de artefatos, serão utilizadas propostas
de análise tecnofuncional (BOËDA, 1997; BOËDA, 2000), ou de cadeia operatória
(FAGUNDES 2005, 2007, 2009, 2010; TAMEIRAO, 2013).
Entretanto, é necessário salientar que isto só é possível desde que sejam traçados os parâmetros
da análise, ou seja, com a somatória de determinados itens analíticos, permite-se realizar uma
leitura das técnicas empregadas na fabricação de determinado instrumento, isto também se
aplica a vários outros tipos de utensílios como, por exemplo, as cerâmicas.
Segundo Fagundes (2005) o “estudo da cultura material sob esta abordagem, visa compreender
as mudanças no registro arqueológico, e por meio deste indicar traços importantes à
compreensão do modo de vida e cultura”.
Ainda segundo o autor, os estudos dos atributos técnicos impressos nos objetos, sejam eles
quais forem, cooperam para uma melhor compreensão da variabilidade artefatual, assim
subsidiam respostas para possíveis mudanças culturais ocorridas no passado.
O campo da antropologia das técnicas atualmente é um dos mais utilizados por arqueólogos,
principalmente aos vinculados a Escola Francesa, uma vez que estes consideram a tecnologia
integrada aos matizes sociais de um determinado grupo (FAGUNDES, 2007).
Ainda de acordo com Fagundes (2007), o conceito de cadeia operatória seria, portanto, um meio
que possibilita a compreensão das técnicas, sob a ótica das tradições culturais, indissociáveis
da cognição humana, apresentando a definição dada a este conceito por Lemonnier:
O meio pelo qual podemos compreender não só a cultura material enquanto um fim em si
mesmo, mas vislumbrando a possibilidade de compreender as técnicas como sistema,
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objetivando entender os processos mentais e matérias envolvidos na tecnologia (LEMONNIER,
1992 apud FAGUNDES, 2007).
Então, a aplicação deste conceito possibilita que o pesquisador analise cada parte da cadeia
operatória, ou seja, a escolha e coleta da matéria-prima, modo de produção, utilização e descarte
da cultura material.
7.3.2

Coleções Históricas

Na análise do material histórico (louça, metal, material construtivo, metais e outros), a equipe
de laboratório seguirá os mesmos procedimentos da análise de vestígios antes do contato,
buscando compreender os processos produtivos.
Para tanto autores como Symanski (2007, 2008), Tocchetto (2009), Zanettini (1986), Soares
(2011), entre outros seguirão como base para a análise.
Caso sejam evidenciadas cerâmicas históricas, os procedimentos metodológicos de análise
serão os mesmos descritos para a pré-histórica, também focando na interpretação dos sistemas
técnicos e dos processos produtivos, destacando: técnica, tipologia, tipo de pasta, decoração,
marcas de uso, etc.
No caso das louças (grés, porcelanas, faianças, faianças finas), as categorias privilegiadas serão:
tipo de pasta, técnica decorativa, esmalte, forma/tipologia, motivos, fabricante e ano de
fabricação (quando possível).
Para os vidros, se utilizará como base teórico-metodológica o texto de Zanettini e Camargo
(1999), sendo os atributos privilegiados: tipologia, coloração, técnica de fabrico, fabricante e
ano (quando possível).
Para metais e outros tipos de vestígios não listados, serão analisados conforme a tipologia,
estado de conservação, marcas de utilização, dimensões, entre outros que se fizerem necessários
para análise e interpretação.
7.3.3

Materiais Orgânicos

Para os materiais orgânicos (ósseos, malacológicos, restos de alimentação, carvões e restos de
fogueiras) – serão coletados de forma amostral e de acordo com a sua relevância para
entendimento do contexto arqueológico. Seguindo as orientações da Portaria 196/2016:
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VI. Sempre que possível, não remover totalmente a camada de
depósitos aderidos à superfície dos bens (como areia, limo, argila,
carvão etc.);
VIII. Metais e materiais orgânicos nunca deverão ser
higienizados com água;
Os malacológicos deverão ser quantificados e classificados quanto a sua tipologia taxonômica,
buscando averiguar possível relação com a dieta alimentar dos habitantes pretéritos ou
entendimento do contexto ambiental regional e deposicional.
Os carvões, restos de fogueira e objetos contendo vestígios alimentares deverão ser coletados
com pinça (sem contato direto com as mãos) e quando necessário, com o sedimento no qual foi
encontrado, de forma a preservá-los da luz e do contato direto com raios solares, de perefência
em papel alumínio e depois ensacados com etiqueta ou coletados diretamente em canos PVC
(hermeticamente tampados).
Caso a datação destes itens seja essencial para o entendimento dos contextos arqueológicos
identificados, estes devem ser encaminhados para laboratórios especializados, procedendo com
a melhor metodologia de datação avaliada para cada item – Carbono 14, termoluminescência
(TL) ou outros.
7.3.4

Enterramentos

No caso da identificação de enterramentos humanos na ADA (ou AID) do empreendimento
inicialmente a área será isolada e se buscará a melhor estratégia de gestão para os bens
arqueológicos juntamento com o IPHAN/CNA.
Para a localização de urnas funerárias na ADA (ou AID), caso se decida pela escavação da
ocorrência ou sítio, estas serão escavadas seguindo os procedimentos padrões em busca de
preservar e minimizar os impactos ao bem arqueológico, registrando minuciosamente os
procedimentos adotados, podendo ser utilizada a técnica de casulo de gesso, se assim for
avaliado pertinente pelos coordenadores da pesquisa.
Para análises ósseas, osteologistas ou profissionais da antropologia física poderão ser
contactados para auxiliar na gestão dos achados.
7.4

ANÁLISE E CONSERVAÇÃO DOS BENS ARQUEOLÓGICOS
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Após os procedimentos de laboratório e análise descritos acima, os materiais arqueológicos
serão registrados através das Fichas de Inventários de Bens Móveis do IPHAN - Portaria n°.
196, de 18 de maio de 2016 que “dispõe sobre a conservação de bens arqueológicos móveis,
cria o Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa, o Termo de Recebimento de
Coleções Arqueológicas e a Ficha de Cadastro de Bem Arqueológico Móvel”.
Seguindo os trâmites estabelecidos, o material segue para a Instituição de Guarda com cópia do
Relatório Final da pesquisa e as planilhas de análise e tombo.
Os demais tipos de bens arqueológicos não-móveis devem ser caracterizados e analisados com
o máximo de dados possíveis; no caso de sítios arqueológicos precisa ser preenchida a ficha do
cadastro do sítio junto ao CNSA/IPHAN. Os dados precisam ser apresentados no Relatório de
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) indicando a necessidade de
resgate ou não. A ideia chave deve ser a preservação desses bens. Em casos de registros de
ocorrências arqueológicas, estas também devem ser minuciosamente descritas e analisadas no
Relatório Final da pesquisa.
7.5

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO

Este tipo de empreendimento já é comum dentro do licenciamento ambiental e,
consequentemente, também no cultural, Caldarelli (2003), Caldarelli e Santos (1999/2000) e
Martins (1997) apontam impactos associados a diferentes tipos de empreendimentos geradores
de impacto ao patrimônio arqueológico, ressaltando os empreendimentos urbanísticos. Segundo
Souza (2010), este tipo de empreendimento pode ser altamente impactante ao patrimônio
arqueológico, entre eles podemos observar no quadro abaixo:
Tabela 11 - Tipos de impactos causados por empreendimentos urbanísticos. Adaptado de
Souza (2010)
PROCESSO TECNOLÓGICO

IMPACTO ARQUEOLÓGICO

Cortes e aterros para implantação do sistema
viário, quadras e lotes.

Exposição, destruição e soterramento de
estruturas arqueológicas descaracterização
do território pretérito de captação de
recursos.

Implantação de cobertura vegetal.

Mascaramento e perturbação de estruturas
arqueológicas superficiais /
descaracterização do território pretérito de
captação de recursos.
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PROCESSO TECNOLÓGICO

IMPACTO ARQUEOLÓGICO

Pavimentação asfáltica ou tratamento do leito
viário com solo e material granular
compactado.

Compactação de solos arqueológicos.

Edificações

Destruição de estruturas arqueológicas
superficiais e Enterradas.

Intensa pavimentação da superfície;
terraplanagem de grandes áreas;
movimentação do solo em obras subterrâneas;
intensa ocupação das áreas ribeirinhas.

Destruição total ou parcial de sítios
arqueológicos históricos, etnoarqueológicos
e pré-históricos; descaracterização de
monumentos arquitetônicos e artísticos;
destruição ou descaracterização de
paisagens urbanas tradicionais (ruas,
bairros, praças, etc.).

Implantação do canteiro de obras e
alojamentos:

Impactos de ordem negativa levando a
Exposição / destruição de estruturas
arqueológicas superficiais e subsuperficiais
(-).

Aberturas de vala de saneamento, rede elétrica,
telefônica e de drenagem pluvial:

Exposição / destruição de estruturas
arqueológicas superficiais e subsuperficiais
(-).

Desta forma, o estudo arqueológico preventivo é de suma importância para uma devida gestão
do patrimônio cultural. No caso específico do empreendimento em tela, os impactos causados
dizem respeito principalmente a inundação da área, assim sendo, caso os estudos preliminares
indiquem a presença de material arqueológico, estes devem ser salvaguardados, visando a
proteção do patrimônio cultural nacional.
7.5.1

Matriz de Impactos

A partir dos resultados alcançados em campo e no caso de identificação de sítios arqueológicos
será realizado análise dos impactos considerando as diferentes causas de sua geração, sua
magnitude (ou severidade), abrangência, temporalidade, reversibilidade. Os resultados serão
mensurados em uma matriz de impactos como a indicada abaixo, e conforme a sua
caracterização será possível indicar as ações e as melhores alternativas para gerenciar o
patrimônio arqueológico local.
Após este procedimento será elaborado um plano de gestão para cada um dos remanescentes
identificados que será apresentado juntamente com o relatório final de atividade deste projeto.
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Tabela 12 - Análise de Impactos
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural:
ID/Nome:
Tipologia:
Localização: UTM/

ADA
≥ 25%

Integridade:

Relevância Regional:

AID

AII

25% ≤75%

≤75%

Média

Baixa

Alta

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
Descrição:
Temporalidade:

Passado

Constante

Futuro

Magnitude:

Baixa

Média

Alta

Atuação:

Direta

Indireta

Caráter:

Positivo

Negativo

Reversível:

Sim

Não

Previsão:

Curto

Médio

Longo

MEDIDAS MITIGATÓRIAS:

7.6

RESUMOS DAS SEQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES

Em resumo as operações que serão realizadas no âmbito desta pesquisa serão:
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•

Em campo será realizado inicialmente caminhamento e observação da superfície da
ADA e AID. Concomitante a este procedimento será executada as sondagens planejadas
por meio de malha virtual de orientação para as atividades interventivas.

•

Vistoria, delimitação e nova caracterização dos 06 sítios identificados no PAIPA 01,
assim como delimitação e caracterização de novos sítios ou ocorrências, caso sejam
localizadas.

•

Após o término da etapa de campo os esforços serão direcionados para laboratório caso
seja resgatado alguma cultura material durante as atividades de campo.

•

Neste momento também será confeccionado em gabinete a cartografia que juntamente
com os dados de laboratório irão subsidiar a composição do Relatório Final que será
apresentado ao Iphan/CE.
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ESTRATÉGIAS
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ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Em conformidade com a Instrução Normativa 01/2015 e com o TRE do processo, faz-se
necessário apresentar “proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens
culturais das atividades a serem realizadas no local, destinadas a comunidade local e ao público
envolvido”.
A constituição do campo de patrimônio no Brasil resulta das estratégias discursivas e não
discursivas do Estado, que construíram a noção de patrimônio nacional, ao realizarem a
produção, gestão e imposição de determinados bens culturais como uma memória coletiva da
nação (GONÇALVES, 2007).
Assim, entende-se que o conceito de “Patrimônio” precisa ser desnaturalizado e historicizado:
“Isso significa dizer que os bens tombados e reconhecidos como ‘patrimônio nacional’ não são
dados naturais, mas sim produtos das práticas culturais que os engendram” (SILVA &
DELGADO, 2011, p. 2). Quer dizer que certos bens culturais foram escolhidos por sua
simbologia e importância em determinado período histórico, em detrimento de outros, de forma
parcial.
Ainda segundo Silva e Delgado:
No Brasil, a construção do patrimônio nacional resulta de uma
política oficial do Estado desenvolvida pelo órgão federal do
Patrimônio Nacional, organizado com o nome de Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937,
denominado atualmente, e na maior parte de sua história, de
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
(SILVA & DELGADO, 2011, p. 02).
Quando se trabalha com os conceitos de patrimônio, cultura e história, tem-se por objetivo
sensibilizar da importância da memória sociohistórica e de nossa herança cultural. Logo, a
sensibilização (bem como as discussões), são caminhos para o estabelecimento de sujeitos
críticos e agentes da História.
Isso equivale dizer que, a ação estará voltada ao caminho da cidadania (pessoal, comunitária, e
nacional), permitindo a todos os envolvidos, acesso a nossa história e cultura, não apenas aquela
imposta pela elite dominante, mas, do povo comum, de nossa herança indígena e também
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africana, pois se acredita que por meio da suscitação do pertencimento consegue-se atingir a
valorização, respeito e, principalmente, preservação dos bens culturais.
Desta forma, valorizar e preservar são atos de cidadania (HORTA, 1999 apud FAGUNDES,
2016). Portanto, a meta é iniciar um processo de sensibilização/conscientização da importância
do patrimônio cultural e arqueológico, esclarecendo as principais medidas de conservação
(proteção e gestão) que podem ser assumidas pela comunidade local.
8.1

OBJETIVO

Buscar fortalecer o sentimento de pertencimento dos envolvidos no projeto (nosso público
alvo), discutindo acerca de questões relacionadas ao patrimônio cultural, de forma a:
A. Permitir o reconhecimento dos bens culturais (materiais e imateriais) como parte da
herança cultural local.
B. Discutir e fortalecer os princípios de preservação dos bens arqueológicos (evidenciados
na pesquisa ou não).
C. Fornecer informações básicas sobre o trabalho do arqueólogo, sua importância e da
necessidade de proteção dos bens culturais.
8.2

PÚBLICO ALVO

Estas atividades estarão voltadas aos alunos da rede pública de ensino dos municípios
pertencentes a AII (São Gonçalo do Amarante e Caucaia - CE).
Salientamos que ainda não existe mobilização de funcionários no empreendimento o que
inviabiliza a apresentação de conteúdo para este público nesta fase da pesquisa.
8.3

METODOLOGIA

A discussão acerca do tema dos bens culturais deve servir como fonte primária de conhecimento
e enriquecimento individual e coletivo, por meio dos tão falados processos de reconhecimento,
valoração e preservação do patrimônio.
Diante da atual situação de pandemia, provocada pelo novo coronavírus denominado SARSCoV-2 (que provoca a doença COVID-19) e acatando as recomendações da Organização
Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomerações, por ordem governamental houve a
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suspensão temporária das atividades presenciais nas escolas, como tentativa de reduzir o risco
de contágio e disseminação do coronavírus entre os alunos e o restante da população.
A suspensão das aulas presenciais começou no início de março/2020 em escolas públicas e
privadas da rede estadual e municipal de diversos estados. As IES aderiram ao movimento
posteriormente, não só suspendendo aulas presenciais, como também provas, atividades
extracurriculares, formaturas e palestras.
Diante disso, diversos estados, municípios e órgãos públicos federais, considerando a
gravidade da situação, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse
evento e também para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos
suspeitos e confirmados, elaboraram Plano de Contingência. Adotaram emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública,
afim de evitar a disseminação da doença.
Em razão disso, propomos desenvolver as atividades educativas por meio da apresentação de
conteúdo pertinente em documento do programa Power Point, folder informativo e divulgação
do material em plataforma de mensagens, por exemplo o aplicativo WhatsApp, para que as
Secretarias de Educação dos municípios da AII possam repassar para as escolas e aos seus
professores e alunos; visto que os contatos diretos com as escolas estão inviabilizados, já que
as instituições permanecem fechadas. O material didático será encaminhado para as secretarias
por e-mail e App’s (quando possível), pela empresa responsável pela pesquisa arqueológica.
8.4

MECANISMOS DE AVALIAÇÃO

As avaliações deste processo educativo ocorrerão com base nos objetivos estabelecidos e nos
possíveis desdobramentos, e estão previstas para acontecer no decorrer da atividade expositiva,
através do envolvimento dos participantes e de conversas informais.
Perguntas como Você sabe o que é patrimônio? Qual a importância do patrimônio? Quais são
as manifestações culturais locais de que você participa? E o que podemos fazer para preservar
estes bens? fomentam a discussão e envolvimento dos participantes para a construção coletiva
do conhecimento.
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8.5

DESCRIÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL

A equipe contará com pessoal qualificado e multidisciplinar, com ampla experiência em
arqueologia, como pode ser observado nos currículos em anexo. A equipe é composta por
profissionais licenciados e bacharéis com experiência em pesquisas arqueológicas e no ensino
de jovens e adultos.
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PROPOSTA
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PROPOSTA

DE

PRODUÇÃO

DE

CONHECIMENTO,

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA E EXTROVERSÃO
Além da possibilidade de divulgação dos resultados da pesquisa em congressos e simpósios,
nesse projeto busca-se o que Marshall (2002) denominou de Arqueologia Comunitária, ou seja,
formar entre membros das comunidades os gestores desse patrimônio, ao mesmo tempo em que
permite a identificação do patrimônio arqueológico como herança social e cultural dessas
comunidades.
Para tanto, deverá ser elaborado material de divulgação utilizando-se de imagens geradas no
desenvolvimento do trabalho de campo por meio de folders que serão encaminhados para os
alunos da rede pública.
9.1

PROPOSTA PRELIMINAR DE UTILIZAÇÃO FUTURA DO MATERIAL
RESGATADO E SUA DIVULGAÇÃO

O material arqueológico que poderá ser coletado em campo ficará sob os cuidados da Instituição
de Guarda e todas as informações produzidas pelo Projeto, serão disponibilizados para consulta.
O material arqueológico coletado em campo poderá ser utilizado para exposições ou estudos
em níveis de iniciação científica ou monografias, contribuindo para a formação de novos
arqueólogos.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
O projeto está previsto para ser executado em seis meses semanas a partir da publicação da
portaria de autorização do IPHAN, conforme a tabela a seguir:
Tabela 13 - Cronograma de execução com 6 meses.
PERÍODO EM MESES
ATIVIDADES
1

2

3

4

5

6

Levantamento bibliográfico
Publicação da Portaria Autorizativa da Pesquisa
Preparativos de campo/ Mobilização
Levantamento de Campo
Divulgação do Patrimônio Cultural
Laboratório
Relatório Final
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ANEXOS
➢ Modelo de Documento - Apoio Institucional

Cidade/Estado, XX de janeiro de 2021.

Ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Superintendência do IPHAN - Ceará

Ilmo Sr.
Otacílio José Pinheiro Macedo

Declaramos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN que a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

oferece

apoio

institucional

ao

"Prospecção Arqueológica do Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG)
no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante, no Estado do Ceará", responsabilizando-se pela guarda do material arqueológico
eventualmente coletado durante as pesquisas ali realizadas. Sob responsabilidade do
arqueólogo - Coordenador de portaria Sergio Bruno dos Reis Almeida, CPF nº. 907.264.48168.
Colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos que se fizerem necessários.

_____________________________
Responsável

➢ Modelo de Documento - Apoio Financeiro
Cidade/Estado, XX de janeiro de 2021.
Ao Senhor,
Otacílio José Pinheiro Macedo
Superintendente do IPHAN – Ceará
Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 – Centro
Fortaleza, Ceará
CEP: 60030-160

Assunto: Endosso Financeiro.

Referência: "Prospecção Arqueológica do Terminal Portuário de Uso Privado da
NELOG (TUP-NELOG) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios
de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará".

Prezado Superintendente,

A (EMPRESA), sediada na XXXXXXXXXXXX – CEP: XXXXX,

cadastro CNPJ:

XXXXXXXXXXXXXX, com telefone para contato: (XX)XXXXX, vem por meio deste
declarar que se responsabilizará pelas despesas da pesquisa arqueológica referente ao projeto
do "Prospecção Arqueológica do Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUPNELOG) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará".
Sob coordenação do arqueólogo Sergio Bruno dos Reis Almeida, CPF 907.264.481-68.

Atenciosamente,

NOME
____________________________________________________
CARGO (ITEM OBRIGATÓRIO)

COMPLEMENTAÇÃO PAIPA
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Ofício Nº 18/2021
Goiânia, 03 de maio de 2021.

Para: Otacílio José Pinheiro Macêdo
Superintendente do IPHAN no Estado do Ceará
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Divisão Técnica do IPHAN-CE

ASSUNTO: Solicitação de complementação ao ”Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico na área do Terminal Portuário da NELOG no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP), Estado do Ceará".
REFERÊNCIA: Proc. n. º 01496.000961/2016-28 (FCA 021/2016)

Resposta a NOTA TÉCNICA nº 96/2021/DIVTEC IPHAN-CE/IPHAN-CE

1) Documentos imprescindíveis para publicação de portaria autorizativa de pesquisa
arqueológica.
• Endosso Institucional
• Endosso Financeiro e Solicitação de Alteração de Titularidade
• TCE (Termo de Compromisso do Empreendedor)
• TCAC (Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador)
• Declarações assinadas, da equipe que participará do PAIPA em questão, acompanhada
de currículos lattes atualizados (mínimo de 6 meses) e documentação comprobatória de
idoneidade técnica científica conforme Lei 13.653, de 18/04/2018 que "dispõe sobre a
regulamentação da profissão de arqueólogo e dá outras providências.
Recomenda-se o envio desses documentos acompanhados de uma folha de rosto com
indicação dos anexos.

Resposta: Segue em anexo os documentos solicitados.
2) Ausência de informações fundamentais no corpo do PAIPA
• Dados do empreendedor
• Dados dos responsáveis pela pesquisa arqueológica
• Dados do endosso financeiro
• Dados do endosso institucional

Resposta: Segue abaixo a quadro do PAIPA preenchido.

PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
(PAIPA) DO TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG (TUP
NELOG) NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM,
MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
ESTADO DO CEARÁ.
EMPREEDIMENTO: Terminal Portuário de Uso Privativo – TUP
EMPREENDEDOR: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do
Pécem
CNPJ: 01.256.678/0001-00
Responsável Legal: Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira / Andreas Kiekebusch
Endereço para envio de correspondência: ieda.passos@complexodopecem.com.br /
andreas.kiekebusch@tlsa.com.br/ jgomesadm@hotmail.com
RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA ARQUEOLÓGICA: Companhia de Desenvolvimento do
Complexo Industrial e Portuário do Pécem - CIPP
Endereço: Esplanada do Pecém, S/N, N/A, Bairro: Distrito de Pecém, Município: São Gonçalo
do Amarante – CE, CEP: 62.674-906
Representante Legal: Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira / Andreas Kiekebusch
ARQUEÓLOGO RESPONSÁVEL: Sergio Bruno dos Reis Almeida
Tel.: 61 8114-6646
E-mails: sergbruno@hotmail.com
APOIO INSTITUCIONAL: Instituto Tembetá - Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural
do Ceará.
CNPJ.: 20.099.869/0001-42
Endereço: Rua Gervásio de Castro, no 302, Farias Brito. Fortaleza-Ceará
CEP: 60.015-185
Tel.: (85) 98500-7345 / (21) 98605-0644
E-mail: contato@tembeta.com.br
Site: www.tembeta.com.br
ENDOSSO FINANCEIRO: Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e
Portuário do Pécem S.A – CIPP
CNPJ: 01.256.678/0001-00
Endereço: Esplanada do Pecém, S/N, N/A, Bairro: Distrito de Pecém, Município: São Gonçalo
do Amarante – CE, CEP: 62.674-906
Representante Legal: Ieda Passos Theophilo Gaspar de Oliveira / Andreas Kiekebusch

3) Georreferenciamento e Cartografia
•

Mapa com sobreposição da ADA e AID atual com a ADA e AID anterior conforme
apresentado ao Órgão Ambiental.

•

Mapa com indicação dos sítios arqueológicos encontrados na pesquisa anterior
(Caiganga 1, 2, 3, 4, 5 e 6) relacionando-os com a ADA e AID do empreendimento atual.

•

Mapa com indicação das sondagens realizadas evidenciando aquelas que deram positivo
para cultura material em subsuperfície (conforme tabela apresentada nas pgs 58, 59 e
60) sobrepondo os PT e as sondagens previstas para essa nova etapa.

Resposta: Segue abaixo e em anexo os mapas solicitados.

Figura 1: Mapa com sobreposição da ADA e AID atual com a ADA e AID anterior do empreendimento.

Figura 2: Mapa com indicação dos sítios arqueológicos encontrados na pesquisa anterior (Caiganga 1, 2, 3, 4, 5 e 6) relacionando-os com a ADA e AID do empreendimento atual, mostrando também as
sondagens realizadas, não executadas e positivas na Etapa 1.

Figura 3: Mapa dos sítios arqueológicos encontrados na pesquisa anterior (Caiganga 1, 2, 3, 4, 5 e 6) com a ADA e AID do empreendimento atual.

Tabela 1 - Dados de localização dos sítios arqueológicos identificados na etapa anterior
da pesquisa arqueológica (Relatório - Sei 0736457).

Tabela 2 - Dados das sondagens positivas para material arqueológico
(Relatório - Sei 0736457).

•

Shapefiles da ADA e AID atual do empreendimento para novo Cadastro na Base de Dados
Georreferenciada - DBGEO, do IPHAN.

•

Shapefiles correspondentes aos 3 mapas citados.

Recomenda-se o envio dos mapas e shapefiles como anexos devidamente numerados.

Resposta: Segue em anexo os mapas e shapefiles solicitados.

4) Metodologia de campo
A compartimentação geomorfológica da área que será prospectada é a "Planície Litorânea",
subdividido em feições de Faixa de Praia; Superfície de Deflação; Campos de Dunas Móveis;
Campos de Dunas Fixas e Paleodunas (p.27). Nesse sentido a metodologia proposta deve
priorizar as superfícies de deflação, as bacias e os corredores eólicos, locais propícios para a
identificação dos vestígios arqueológicos em superfície, assim como, a observação dos cortes
estratigráficos naturais.
Recomendamos o detalhamento das atividades de prospecção superficial indicando o
distanciamento entre membros da equipe (entre 5 e 15 metros mínimo) por toda a ADA e quanto
as intervenções (poços-teste) precisam ser redimensionamos para a realidade da "Planície
Litorânea" - eles não são efetivos nessa realidade - portanto, sugerimos a diminuição do
quantitativo e a inserção de sondagens de 1x1m ou 2x1m nas áreas de Deflação e nas
proximidades das áreas identificadas com vestígios arqueológicos nas etapas anteriores (sítios e
sondagens positivas / tabela 1 e 2).
Com relação a revisão e delimitação de novos sítios é fundamental que esteja previsto no projeto
que serão seguidas as instruções da Portaria Iphan No 316, de 04 de novembro de 2019.

Resposta: Informamos que a nova proposta metodológica seguiu as recomendações expressas.
Segue o novo mapa de intervenções, assim como a nova malha com 83 pontos de sondagens
em kmz e shapefiles gerados.
A metodologia proposta visou priorizar as superfícies de deflação, as bacias e os corredores
eólicos, locais propícios para a identificação dos vestígios arqueológicos em superfície, assim
como contará com a observação dos cortes estratigráficos naturais in loco.
Quanto as atividades de prospecção não interventivas, os pesquisadores deverão realizar a
varredura em superfície através de caminhamentos com membros equidistantes no máximo 15
metros por toda a ADA.
Sendo o compartimento ambiental a planície litorânea e o solo arenoso, ocorrerá a tentativa de
abrir poços-testes nos locais previamente planejados na malha virtual; no entanto, nas áreas de
Deflação e nas proximidades das áreas identificadas com vestígios arqueológicos nas etapas
anteriores ocorrerá a inserção de sondagens de 1x1m, 2x1m ou trincheiras maiores (caso seja
detectada tal necessidade).
Seguiremos as instruções da Portaria Iphan Nº 316, de 04 de novembro de 2019 para análise e
delimitação dos sítios arqueológicos.

5) Estratégias de Divulgação do Patrimônio
Recomendamos que sejam previstas atividades virtuais efetivas, como a realização de vídeos
educativos (conteúdo associado a pesquisa em questão) e webinários envolvendo alunos e
professores das escolas dos municípios envolvidos, sensibilizando-os para a temática
"Arqueológica" valorizando o patrimônio cultural da sua região. Esse material pode
ser disponibilizado nas plataformas youtube, facebook e Instagram evitando ao máximo o
contato direto com as pessoas em função da atual situação de avanço da Pandemia COVID-19.
Resposta: Estamos de acordo. As atividades educativas seguirão as recomendações expressas.

Esperamos ter apresentado os esclarecimentos de maneira satisfatória. Sem mais para o
momento, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

______________________________________________________
Sérgio Bruno dos Reis Almeida
Historiador, Arqueólogo e Gestor de Patrimônio.

Anexos

Endosso Institucional

ENDOSSO CIENTÍFICO

Fortaleza, 04 de março de 2021.

Ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Fortaleza-CE.

Ilmo. Sr. Otacílio Macedo,
Superintendente - IPHAN.
Em conformidade com as exigências da portaria SPHAN 007/1988, declaro para os fins
que forem necessários que o “PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO
ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG
(TUP-NELOG) NO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, MUNICÍPIOS DE
CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ”, sob responsabilidade
do arqueólogo Sérgio Bruno dos Reis Almeida, CPF 907.264.481-68, conta com o apoio
científico do Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará - INSTITUTO
TEMBETÁ.
Atenciosamente,

Marcus Vinicius Franco Pompilio
PRESIDENTE
INSTITUTO TEMBETÁ

Instituto Tembetá
Instituto de Arqueologia e Patrimônio Cultural do Ceará
Rua Gervásio de Castro, nº 302, Farias Brito Cep.: 60.015-185
CNPJ. 20.099.869/0001-42
Tel.: 85 98500 7345 / 21 98605 0644
Fortaleza-Ceará
e-mail: contato@tembeta.com.br
site: www.tembetá.com.br

Endosso Financeiro e Solicitação de Alteração de
Titularidade

TCE (Termo de Compromisso do Empreendedor)

TCAC (Termo de Compromisso do Arqueólogo
Coordenador)

ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO DO ARQUEÓLOGO COORDENADOR – TCAC
Processo N⁰:

01496.000961/2016-28

Unidade Administrativa do IPHAN: IPHAN - CE

I. Identificação do Responsável Técnico pelos Estudos previstos pela Lei 3.924/61
Nome:

Sergio Bruno dos Reis Almeida

CPF:

907.264.481-68

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Avenida Ravena 125, apartamento nº 903 torre 01, Edifício Diamante, residência
Eldorado

Município:

Goiânia

CEP:

74.367-633

UF:

Telefone: (61) 9 8114-6646

Fax:
E-mail:

GO

Caixa Postal:
sergbruno@hotmail.com

II. Identificação do Empreendimento
Razão Social ou Nome:

NODESTE LOGÍSTICA SA

Nome Fantasia / Apelido:

N/A

CNPJ/CPF:

23.172.480/0001-73

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Avenida Francisco Sá

N⁰/Km:

04829

Complemento:

N/A

Bairro/Localidade:

Álvaro Weyne

Município:

Fortaleza

CEP:

60335195

Fax:

N/A

E-mail:

Jose.roberto@csn.com.br

Inscrição
65405382
Estadual:

UF:

CE

Telefone: (85) 40082500
Caixa Postal: N/A

III. Tipologia do Empreendimento
Nível:

<1, 2, 3 ou 4>

Tipo de Estudo a ser
executado:

3

IV. Equipe de Profissionais envolvida no Processo
Nome:

Sergio Bruno dos Reis Almeida

Formação profissional:

Historiador / Arqueólogo

Atividade que Coordenador de
irá desenvolver: portaria e

1

coordenador de campo
CPF:

907.264.481-68

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Avenida Ravena 125, apartamento nº 903 torre 01, Edifício Diamante, residência
Eldorado - Goiânia - GO

E-mail:

sergbruno@hotmail.com

Nome:

Mateus de Souza Ferreira

Formação profissional:

Geógrafo / Humanidades / Mestre em
Ciência Florestal

CPF:

145.603.357-37

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Rua Augusto Sizenando Correa, 206 Bairro São Camilo CEP: 29.194-245
Aracruz/ES

E-mail:

mateus.amme10@gmail.com

Nome:

Bárbara Costa Diniz Barros

Formação profissional:

Engenheira Florestal /
Mestra em Ciência Florestal

CPF:

Atividade que
Pesquisador
irá desenvolver:

Atividade que
Pesquisadora
irá desenvolver:

100.886.276-24

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Rua Luiz Berreza de Melo, número 137, Bairro Maria Amália - Curvelo/MG

E-mail:

barbarabarros1992@hotmail.com

Nome:

Indira Chaves Batista

Formação profissional:

Historiadora e Especialista
em Arqueologia

CPF:

Atividade que
Pesquisadora
irá desenvolver:

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

011.462.045-82
Rua Prof Faraildes santos 00378 - Bairro Campo do América- Jequié - Bahia - BA
Cep: 45203124

E-mail:

indirachav@gmail.com

Nome:

Gustavo Xavier Vilarinho

Formação profissional:

Geólogo e técnico em
geoprocessamento

CPF:

704.010.531-48

Endereço: (Rua, Av., Rod.,
etc)

Rua do Delfim, Qd.44, Setor Jardim Atlântico, Goiânia, Goiás - CEP 74343-270

E-mail:

vilarinho.gx@gmail.com

Atividade que
Técnico de
irá desenvolver:
Geoprocessamento

V. Dados Complementares
Este Empreendimento está
relacionado a outro processo
administrativo do IPHAN?

Justificativa:
Sim

x

Não

2

Em caso positivo
citar o n⁰ dos
processos
relacionados:
O Empreendimento está inserido
em algum programa de Governo?

Sim

Instância Administrativa do
IPHAN responsável pela análise
deste processo:

IPHAN-CE

x

Não

Caso positivo citar
o(s) programa(s):

Sergio Bruno dos Reis Almeida
, portador da carteira n⁰ 3668551 SSP - GO , inscrito no CPF
sob o nº 907.264.481-68 , residente na Avenida Ravena 125, apartamento nº 903 torre 01, Edifício
Diamante, residência Eldorado - Goiânia - GO _, responsável técnico, nos termos do art. 9º da Lei
3.924/61, pelos estudos arqueológicos relacionados ao empreendimento acima identificado,
DECLARA, sob as penas da lei, que as informações prestadas no presente termo são verdadeiras e
que está ciente de que a falsidade de qualquer dessas informações constitui crime, na forma do
Artigo 299, do Código Penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa).

03/03/2021/ Sergio Bruno dos Reis Almeida / ________________________________/ Arqueólogo_
Data
Nome do responsável técnico Assinatura
Vínculo com a empresa
1⁰ Via (IPHAN)
2⁰ Via (Responsável Legal)

3

Declarações assinadas, da equipe que participará
do PAIPA em questão, acompanhada de currículos
lattes atualizados (mínimo de 6 meses) e
documentação comprobatória de idoneidade
técnica científica conforme Lei 13.653, de
18/04/2018 que "dispõe sobre a regulamentação
da profissão de arqueólogo e dá outras
providências.

DECLARAÇÃO

Eu, Sergio Bruno dos Reis Almeida, portador da carteira de identidade nº. 3668551
SSP - GO e do CPF 907.264.481-68, declaro, para os devidos fins, que me comprometo
a participar do empreendimento denominado: PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL
PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG (TUP-NELOG) NO COMPLEXO
INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ, assumindo a função de
coordenador geral.

Goiânia, 11 de janeiro de 2021

Sergio Bruno dos Reis Almeida

DECLARAÇÃO

Eu, Mateus de Souza Ferreira, portador da Carteira de Identidade nº. 3264621 SSP-ES
e do CPF 145.603.357-37, DECLARO, para os devidos fins, que me comprometo a
participar do empreendimento denominado: PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL
PORTUÁRIO DE USO PRIVADO DA NELOG (TUP-NELOG) NO COMPLEXO
INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM, MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ, assumindo a função de
pesquisador.

Goiânia, 11 de janeiro de 2021.

Mateus de Souza Ferreira

DECLARAÇÃO

Eu, Bárbara Costa Diniz Barros, portador da Carteira de Identidade nº. 17.622.518
PC-MG e do CPF 100.886.276-24, DECLARO, para os devidos fins, que me comprometo a participar do empreendimento denominado: PROJETO DE AVALIAÇÃO DE
IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL
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1. INTRODUÇÃO
Este documento vem apresentar à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional no estado do Ceará, o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO
AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (PAIPA) DO TERMINAL PORTUÁRIO DE
USO PRIVADO DA NELOG (TUP NELOG) NO COMPLEXO INDUSTRIAL E
PORTUÁRIO DO PECÉM, MUNICÍPIOS DE CAUCAIA E SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, ESTADO DO CEARÁ, coordenado pelo arqueólogo Sergio Bruno dos Reis
Almeida.
O empreendimento foi enquadrado como NÍVEL III, de acordo com o Art. 18 da Instrução
Normativa N. 001, datada de 25 de março de 2015, e conforme apontado pelo parecer técnico
do IPHAN-CE, após a análise da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) protocolada nesta
superintendência.
Segundo o Termo de Referência Específico (TRE) n. 008/17IPHAN/CE, do dia 07 de abril de
2017, referente ao processo n. 01496.000961/2016-28 e FCA n. 021/2016, para o
empreendimento em questão, se faz necessária a apresentação do presente Projeto de Avaliação
de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, conforme disposto no Art. 20 da Instrução Normativa
N. 001/2015, não havendo necessidade de apresentação do RAIPI (Relatório de Avaliação de
Impacto do Patrimônio Imaterial).
O Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP) será implantado numa área de 940,4 hectares,
situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Contemplará quatro terminais de cargas, sendo um
pátio para minério de ferro, três armazéns para grãos de origem vegetal, um armazém para
fertilizantes e um pátio para contêineres e carga geral. Complementando os terminais de carga
existirá um complexo logístico (pera ferroviária, faixas de rodagem rodoviárias e correias
transportadoras), além das instalações administrativas e estacionamentos.
Em relação às correias transportadoras, essas são em número de dois, sendo uma para o
transporte de minério de ferro para o Berço 10 do TMUT e uma segunda correia, que
transportará grãos para o Berço 5, do TMUT.
A área do empreendimento já foi alvo de pesquisas arqueológicas anteriores desenvolvidas pela
empresa ‘Arqueosocio’ em Maio de 2018. O RAIPA foi avaliado pelo Iphan/CE e sua
aprovação foi indeferida por meio do Parecer Técnico nº 10/2019 - IPHAN-CE/DIVTEC
IPHAN-CE/IPHAN de 11/02/2019 (Documento SEI Nº 0999560).
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Salientamos ainda que a área do empreendimento passou por ajustes e apresenta uma nova
configuração. Dessa forma, os shapefiles e mapas foram atualizados e encontram-se anexo a
este projeto.
Diante do exposto, este projeto foi estruturado de modo a atender à Instrução Normativa
IPHAN 01/2015, assim como, a legislação vigente – Constituição Federal de 1988; Decreto
Lei n°. 25/1937; Lei Federal n°. 3.924/1961; Resolução CONAMA n°. 01/1986; Decreto n°.
3.551/2000; Lei Federal nº. 11.483/2007 – documentos que protegem e normatizam os
procedimentos necessários a aquisição de anuência do IPHAN a empreendimento
potencialmente impactantes ao patrimônio cultural nacional. Esta solicitação visa à realização
das pesquisas arqueológicas em adequação as diferentes fases do licenciamento ambiental do
empreendimento.
Portanto, de acordo com o arcabouço jurídico elencado, esta solicitação visa à realização das
pesquisas arqueológicas com o objetivo primário de localizar, mapear e promover a proteção
do patrimônio arqueológico, buscando adequações favoráveis à gestão do patrimônio cultural.
Por gestão cultural entende-se o gerenciamento do patrimônio de modo que se proponham
diretrizes para sua proteção, valoração e socialização.
Como destacado por Bastos (2006, p.49): “O patrimônio arqueológico possui uma base de
dados finita e diferentemente de outros sistemas não comporta restauração, sendo sua
capacidade de suporte de alteração muito limitada”.
Tendo em vista essa base finita, incapacidade de restauração e a capacidade limitada de suporte,
logo, práticas preventivas e de gerenciamento dos bens arqueológicos são essenciais
(DELFORGE, 2013), uma vez que as elaborações de planos de Gestão Cultural são
fundamentais para “(...) diagnosticar e prognosticar os impactos e efeitos cumulativos sobre os
bens arqueológicos” (BASTOS, 2006, p. 49).
Ainda de acordo com Bastos (2006, p.50), esse gerenciamento deve levar em conta algumas
variáveis imprescindíveis à arqueologia preventiva (empresarial ou de contrato), a saber:
•

O maior número de variáveis de perturbação do sítio ou unidade arqueológica;

•

Causas inter e intra-sítios e em complexos arqueológicos;

•

Avaliação integrada da área de captação de recursos das populações pretéritas e
dinâmica populacional;

•

Processo de interação;

•

Escala temporal e seus intervalos;

•

Previsão de impactos e efeitos futuros.
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Para a realização deste projeto de pesquisa foi estimado um cronograma de 6 meses, onde
serão realizados:
•

O levantamento da bibliografia disponível para elaboração do contexto etno-histórico e
arqueológico.

•

Execução de malha virtual para intrvenções em subsuperfície e compreensão dos
contextos ambientais da área de estudo.

•

Análise dos dados e informações obtidas e a produção do Relatório Final, que resultará
nas recomendações em relação à proteção e ao estudo dos bens arqueológicos
porventura localizados em superfície e subsuperfície.

1.1.

Objetivo Geral

Prevenir os danos ao patrimônio cultural por meio da execução de pesquisa de PROSPECÇÃO
ARQUEOLÓGICO INTENSIVA a fim de definir a realidade arqueológica da Área
Diretamente Afetada, e a partir daí, avaliar os possíveis impactos e propor medidas a serem
adotadas para mitigação ou compensação, bem como recomendar ao IPHAN propostas de
gestão para o patrimônio identificado.
1.2

Objetivos Específicos
•

Realizar intensa atividade de campo para conhecimento da realidade arqueológica local
e suas relações com o que foi descrito na literatura regional.

•

Executar prospecção de superfície exaustiva, com distância de caminhamento
entre pesquisadores de no mínimo 15 metros para melhor averiguação da
superfície na ADA.

•

Garantir a integridade do patrimônio arqueológico regional (por meio da preservação
e/ou conservação), de modo que se possam identificar os possíveis impactos frente ao
patrimônio cultural, material e imaterial da área a ser impactada pelo empreendimento.

•

Vistoriar e delimitar os 06 sítios arqueológicos que foram identificados no primeiro
campo da pesquisa (PAIPA 01) executado pela empresa ‘Arqueosocio’ em maio de
2018, bem como caracterizar e delimitar os novos sítios que possam vir a ser localizados
na área do empreendimento. Tentar compreender os vestígios arqueológicos em termos
espaciais e temporais, bem como estimar a diversidade cultural e o grau de preservação
dos mesmos.

•

Registrar minuciosamente a existência de ocorrências isoladas ou estruturas de interesse
arqueológico, indicando ao IPHAN a necessidade de resgate imediato (ou não).

•

Contemplar, no Relatório Final de atividades, proposta para minimizar os danos ao
patrimônio cultural, caso isto seja evidenciado.
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•

Registrar por meio de ficha do CNSA os sítios identificados.

O Empreendimento1

1.3

O Terminal Portuário de Uso Privativo (TUP) será implantado numa área de 940,4 hectares,
situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos municípios de Caucaia e São
Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Contemplará quatro terminais de cargas, sendo um
pátio para minério de ferro, três armazéns para grãos de origem vegetal, um armazém para
fertilizantes e um pátio para contêineres e carga geral. Complementando os terminais de carga
existirá um complexo logístico (pera ferroviária, faixas de rodagem rodoviárias e correias
transportadoras), além das instalações administrativas e estacionamentos.
Em relação às correias transportadoras, essas são em número de dois, sendo uma para o
transporte de minério de ferro para o Berço 10 do TMUT e uma segunda correia, que
transportará grãos para o Berço 5, do TMUT.

A fase provisória de implantação abrangeria os seguintes equipamentos e instalações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canteiro de obras e almoxarifado, com disponibilização fundamentalmente de:
Instalações administrativas, vestiário, refeitório, sanitários, ambulatório,
Carpintaria e depósito;
Sistema de esgoto - fossas sépticas;
Corte e aterro, com volume de movimentação de terra: Corte = 3.745.251 m³ e Aterro =
4.657.824 m³, com empréstimo total, já considerado o empolamento, de 1.003.830 m³;
Instalações elétricas provisórias;
Sistema de coleta de resíduos sólidos;
Sistema de drenagem provisória;
Oficina de manutenção;
Estacionamentos para os seguintes equipamentos em geral: caminhões, empilhadeiras
de garfo, betoneira, caminhão basculante, pá carregadeira, retroescavadeiras,
motoniveladoras compactadores e caminhões pipa.

As estruturas permanentes deverão ser compostas das seguintes instalações e equipamentos:
•
•
•

1

Empilhadeira de minério de ferro - 01 equipamento;
Retomadora de minério de ferro - 01 equipamento;
Virador de vagões - 01 equipamento;

Fonte: Formulário de Caracterização de Atividades – Dados fornecidos pelo empreendedor.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Locomotivas ferroviárias - 04 equipamentos;
Pá carregadeiras - 02 equipamentos;
Moega ferroviária - 01 equipamento;
Moega rodoviária - 01 equipamento;
Reach stackers - 06 equipamentos;
Caminhões para transporte de containers - 60 equipamentos;
Empilhadeira Top Loader - 02 equipamentos;
Empilhadeira - 04 equipamentos;
Correias transportadoras convencionais para movimentação interna;
Correias transportadoras tubulares para movimentação entre terminal off-shore e pier;
Carregadores de navios para minério de ferro e grãos agrícolas - 02 equipamentos.

O detalhamento dos ativos que serão implantados em cada uma das fases está descrito nos itens
a seguir:

a) 1ª Fase (Start-up 2019)
➢ Itens Gerais

- Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;
- Drenagem;
- Sistema de água potável;
- Sistema de água de serviço;
- Sistema de água de combate a incêndio;
- Sistema de esgotos sanitários;
- CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.
➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 2.875.000 tpa)

- 01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;
- 01 pá carregadeira;
- 01 moega rodoviária/ferroviária;
- 02 balanças ferroviárias;
- 02 balanças rodoviárias;
- 01 sistema de amostragem de grãos;
- 01 balança de fluxo;
- 01 abrigo de pás carregadeiras;
- 01 prédio de apoio operacional;
- 08 casas de transferência;
- 16 transportadores de correia convencional;
- 01 transportador de correia tubular entre onshore e offshore;
- 02 casas de transferências interligação onshore/off shore;
- 01 carregador de navios;
- 01 travessia subterrânea (rodoviário);
- 1,0 km de via rodoviária L = 7,2 m;
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- Portaria para granéis.
➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (Cap. 150.000 TEUs/ano)

- Portaria principal;
- Portaria administrativa;
- Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);
- Galpão de inspeção;
As estruturas permanentes deverão ser compostas das seguintes instalações e equipamentos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empilhadeira de minério de ferro - 01 equipamento;
Retomadora de minério de ferro - 01 equipamento;
Virador de vagões - 01 equipamento;
Locomotivas ferroviárias - 04 equipamentos;
Pá carregadeiras - 02 equipamentos;
Moega ferroviária - 01 equipamento;
Moega rodoviária - 01 equipamento;
Reach stackers - 06 equipamentos;
Caminhões para transporte de containers - 60 equipamentos;
Empilhadeira Top Loader - 02 equipamentos;
Empilhadeira - 04 equipamentos;
Correias transportadoras convencionais para movimentação interna;
Correias transportadoras tubulares para movimentação entre terminal off-shore e píer;
Carregadores de navios para minério de ferro e grãos agrícolas - 02 equipamentos.

O detalhamento dos ativos que serão implantados em cada uma das fases está descrito nos itens
a seguir:

a) 1ª Fase (Start-up 2019)
➢ Itens Gerais

- Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;
- Drenagem;
- Sistema de água potável;
- Sistema de água de serviço;
- Sistema de água de combate a incêndio;
- Sistema de esgotos sanitários;
- CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.
➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 2.875.000 tpa)
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- 01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;
- 01 pá carregadeira;
- 01 moega rodoviária/ferroviária;
- 02 balanças ferroviárias;
- 02 balanças rodoviárias;
- 01 sistema de amostragem de grãos;
- 01 balança de fluxo;
- 01 abrigo de pás carregadeiras;
- 01 prédio de apoio operacional;
- 08 casas de transferência;
- 16 transportadores de correia convencional;
- 01 transportador de correia tubular entre onshore e offshore;
- 02 casas de transferências interligação onshore/off shore;
- 01 carregador de navios;
- 01 travessia subterrânea (rodoviário);
- 1,0 km de via rodoviária L = 7,2 m;
- Portaria para granéis.
➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (Cap. 150.000 TEUs/ano)

- Portaria principal;
- Portaria administrativa;
- Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);
- Galpão de inspeção;
- Galpão de manutenção;
- Área para carga solta (cargas gerais);
- SPCI;
- Iluminação;
- 01 Scanner para contêineres;
- 02 Balanças rodoviárias;
- Sistema de CFTV;
- Sistema OCR;
- Certificação ISPS Code;
- 22,0 ha de pátio;
- Prédio de apoio operacional;
- 02 guaritas para ramal ferroviário.
➢ Área Administrativa

- Prédio para autoridades;
- Prédio administrativo;
- Estacionamento para carreta;
- Estacionamento para autoridades;
- Estacionamento para visitantes;
- Estacionamento para prédio administrativo;
- Cisterna e castelo d’água;
- Subestação principal.
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b) 2ª Fase (Start-up 2020)
➢ Itens Gerais

- Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;
- Drenagem;
- Sistema de água potável;
- Sistema de água de serviço;
- Sistema de água de combate a incêndio;
- Sistema de esgotos sanitários;
- CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.
➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 5.750.000 tpa)

- 01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;
- 01 pá carregadeiras;
- 03 casas de transferência;
- 04 transportadores de correia convencional;
- 450,0 m via rodoviária L=7,2 m.
c) 3ª Fase (Start-up 2025)
➢ Itens Gerais

- Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;
- Drenagem;
- Sistema de água potável;
- Sistema de água de serviço;
- Sistema de água de combate a incêndio;
- Sistema de esgotos sanitários;
- CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.
➢ Terminal de Minério de Ferro (cap. máxima de 5,6 Mtpa)

- 01 pátio de armazenamento;
- 02 bermas para equipamentos de pátio;
- 01 empilhadora;
- 01 retomadora;
- 01 virador de vagão;
- 02 balanças ferroviárias;
- 07 correias transportadoras;
- 04 casas de transferência;
- 01 amostrador;
- Transportador de correia tubular entre onshore e offshore;
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- 02 casas de transferência interligação onshore/offshore;
- 01 carregador de navios;
- 1,8 km de vias rodoviárias L=7,2 m.
➢ Terminal de Fertilizantes (cap. máxima de 0,4 Mtpa)

- 01 galpão de armazenagem;
- 01 balança rodoviária;
- 01 pá carregadeira;
- 01 travessia subterrânea;
- 2,1 km via rodoviária L = 7,2 m.
➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (cap. 250.000 TEUs/ano)

- 6,0 ha de pátio;
- Subestação e 192 tomadas para contêineres reefers (refrigerados);
- Galpão de cargas apreendidas/perdidas.
d) 4ª Fase (Start-up 2035)
➢ Itens Gerais

- Mobilização/desmobilização/canteiro de obras;
- Espalhamento e compactação do solo;
- Drenagem;
- Sistema de água potável;
- Sistema de água de serviço;
- Sistema de água de combate a incêndio;
- Sistema de esgotos sanitários;
- CFTV, telefonia, redes, sistema de automação, sistemas gerenciais.
➢ Terminal de Grãos Agrícolas (cap. máxima de 8.625.000 tpa)

- 01 galpão de armazenamento com equipamentos internos;
- 03 casas de transferência;
- 04 transportadores de correia convencional;
- 450,0 m de vias rodoviárias L = 7,2 m
➢ Terminal de Cargas Gerais e Contêineres (cap. 320.000 TEUs/ano)

- 8,0 ha de pátio;
- Área para cargas perigosas.
1.3.1 Descrição do Projeto de Engenharia
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O Terminal de Portuário de Uso Privativo (TUP) será implantado na retroárea do Porto do
Pecém, numa área de aproximadamente 83,4 ha. Abrigará quatro terminais de cargas, sendo
(Vide Mapa 3 no Anexo I):
Um pátio para minério de ferro com capacidade estática para 375.000 t, operado por
empilhadeiras sobre trilhos (conformação das pilhas) e uma recuperadora (recuperação do
minério estocado);
✓ Um terminal de grãos agrícolas composto por 03 armazéns de 125.000t cada, duas
unidades de apoio operacional e um abrigo para pás carregadeiras;
✓ Terminal de Fertilizantes composto por um armazém com capacidade para 15.000t. O
sistema será alimentado por carretas com descarga e recuperação executados no interior
do armazém, sendo o manuseio do material auxiliados por um conjunto de pás
carregadeiras;
✓ Um terminal de contêineres e carga geral, com capacidade de 7.388 TEUS de
contêineres de exportação, importação, cabotagem, reefers (refrigerados) e vazios.

Além do pátio, o terminal contêineres e carga geral contará com galpões de inspeção, cargas
apreendidas/ perdidas, manutenção e almoxarifado, local de armazenamento de cargas
perigosas, pátio de armazenagem de cargas soltas, scanner de contêineres, balanças rodoviárias,
subestação elétrica e tomadas steck para contêineres refrigerados. A movimentação dos
contêineres será realizada por meio de equipamentos do tipo “reach stackers” e carreta
plataforma.
Contornando os terminais de minério de ferro e de grãos agrícolas, é prevista uma pera
ferroviária dotada de 4 linhas férreas em bitola mista/larga com cerca de 3,0km cada, sendo
duas destinadas a operações e descarga de grãos, uma destinada a operações e descarga de
minério de ferro e a outra destinada a estacionamento de vagões e descarga de minério de ferro.
A ligação entre a área do TUP e as instalações offshore do Terminal Portuário do Pecém será
composta por uma faixa que abrigará as correias transportadoras, faixas rodoviárias e linhas de
utilidades, que deverão atender as movimentações de cargas deste terminal. Será efetuada em
dois trechos distintos, sendo o primeiro ligando o TUP à ponte de acesso. O segundo trecho se
dará em ponte de acesso estaqueada sobre o mar, ligando o fim do primeiro trecho ao cabeço
do quebra-mar existente. Já sobre a berma do quebra-mar existente, as faixas seguirão até
alcançarem as instalações offshore do Terminal Portuário do Pecém.
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2. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA
Neste projeto, estas áreas foram definidas levando-se em consideração a Resolução do
CONAMA nº 001/1986, em seu artigo 50°, inciso III, que define a área de influência de um
empreendimento como o espaço a ser direta ou indiretamente afetado pelos impactos gerados
pelos processos de planejamento, implantação e operação.
Segundo Bastos (2010), estas áreas correspondem ao espaço suscetível de sofrer alterações
como consequência da sua implantação, manutenção e operação ao longo de toda sua vida
útil.
Em termos de definições, a ADA deverá ser considerada a área necessária para a implantação
do empreendimento, assim deverá levar em consideração, segundo a Resolução do CONAMA
nº 001/1986, suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser construídas,
ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operações associadas exclusivamente à
infraestrutura de uso privativo do empreendimento.
A Área de Influência Direta – AID – deve ser considerada como a área geográfica diretamente
afetada pelos impactos oriundos do empreendimento, em resumo, considera-se o espaço
territorial contínuo e ampliado da ADA. Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou
potencializados (se positivos) pelo empreendedor.
Enfim, a Área de Influência Indireta – AII – abrange um território que é afetado pelo
empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são
considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência
(ADA e a AID).
Assim, para melhor avaliar o impacto de um empreendimento sobre o patrimônio cultural,
foram definidas três áreas de influência, sendo a Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de
Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII).

•

Área Diretamente Afetada (ADA): serão consideradas as áreas que sofreram impactos
diretos causados pelo empreendimento = 83,4 hectares.

•

Área de Influência Direta (AID): Considerará neste projeto como AID, o entorno
imediato da ADA como uma faixa de segurança = 940,4 hectares.

•

Área de Influência Indireta: No caso desta solicitação, corresponde ao território dos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará.

[Digite aqui]

Figura 1 - Mapa das Áreas de Influência (Meio Socioeconômico) - Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) – CE.
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3. CONTEXTOS DA ÁREA DE ESTUDO

3.1 Caracterização Ambiental2

As informações apresentadas a seguir foram extraídas dos Estudos de Impacto Ambiental e do
Relatório de Impacto de Meio Ambiente – EIA/RIMA, de autoria da empresa ENGESOFT
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., e de responsabilidade técnica do engenheiro
agrônomo João Fernandes Vieira Neto.

➢ Geomorfologia Local

A Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Direta (AID) do TUP possuem
dinâmica ambiental marcada pela atuação de processos característicos de zonas costeiras, que
são constituídos por forte dinâmica de sedimentos, sendo essa o principal fator atuante na
evolução da paisagem e na formação de subunidades de relevo.
A predominância de processos eólicos é claramente identificada na paisagem, de modo que
prevalecem feições típicas de áreas de transporte, transição e deposição de sedimentos bem
selecionados pela ação eólica.
Para a área estudada, a compartimentação geomorfológica conforme FUNCEME (2009) é a
Planície Litorânea que é marcada por processos resultantes da interação entre continente e
oceano. Segundo Souza (1988), a paisagem é constituída por neoformações, ou seja, feições
cujo material é de origem recente. A Planície Litorânea referente à área foi subdividida em
feições de Faixa de Praia; Superfície de Deflação; Campos de Dunas Móveis; Campos de Dunas
Fixas e Paleodunas.
No sistema praial observa-se o recobrimento parcial por beach rocks (rochas de praia). A Faixa
de Praia é limitada por dunas frontais de caráter móvel e semifixo. A Faixa de Praia é
positivamente inclinada em direção ao campo de dunas frontais. Além do pontal rochoso, na
Faixa de Praia observa-se acumulação de sedimentos recentes bem selecionados trabalhados

2

Fonte: Dados cedidos pelo empreendedor.
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pela dinâmica marinha que desenvolve transporte mecânico com participação das ondas e
dinâmica das marés promovendo ambientes fortemente dinâmicos e ativos. Este ambiente é
extremamente instável devido à dinâmica inerente a interação oceano-continente, onde vários
processos são atuantes e possuem intensidades distintas diárias e anuais.
O campo de dunas é representado por formações superficiais que marcam feições de acúmulo
de material arenoso bem selecionado, cujo transporte se dá exclusivamente pela ação eólica.
Existem duas unidades de ocorrência do Campo de Dunas Móveis e Semifixas: as chamadas
Dunas Frontais que limitam a Faixa de Praia e possuem caráter móvel e semifixo,
continuamente acompanhando a Faixa de Praia ao longo de toda área e, o segundo campo de
Dunas Móveis é disposto após as Dunas Frontais, sendo separado por uma contínua Superfície
de Deflação, possuindo maior magnitude com dunas de até 30,0 m de altura.
A fixação parcial e incipiente se dá por vegetação pioneira psamófila altamente especializada
e adaptada para instalação em sedimentos arenosos. O grau de fitoestabilização desse tipo de
dunas é variável, sendo maior no período de chuvoso onde a redução da velocidade dos ventos
diminui a ação eólica e a pluviosidade tende a aumentar a biomassa incipiente, mas que age
como estabilizadora de algumas Dunas Frontais na área.

Figura 2 - Dunas Frontais em contato com a Faixa de Praia (Fonte: Engesoft, 2016).

O campo de Dunas Móveis ocupa 3,13 km2 correspondendo a 32% da área. As feições mistas
são marcadas por Dunas Longitudinais e Transversais, com as primeiras alinhadas no sentido
E-SE conforme o quadrante de ventos (CUNHA, 2009). As Dunas Transversais possuem forma
em crescente e assimétrica, e se dispõem de forma perpendicular a direção dos ventos. As partes
mais arqueadas e sinuosas são desprovidas de solos e vegetação (FUNCEME, 2009). As feições
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são retrabalhadas e modificadas, principalmente em função da dinâmica e intensidade da ação
eólica.
As Dunas Móveis e Semifixas são consideradas ambientes fortemente instáveis devido ao
transporte de sedimentos e movimentação de dunas (SOUZA, 1998). As condições de
instalação de equipamentos e ocupação da área estão sujeitas a forte ação eólica tanto de
acresção como abrasão por sedimentos movidos pela ação eólica.

Figura 3 - A) Dunas móveis na ADA. B) Dunas móveis na AID. (Fonte: Engesoft, 2016).

Na área estudada, a unidade evidencia relevos planos a suave ondulados que se estendem desde
as Dunas Frontais até as Dunas Móveis, sendo uma área de corredores de ventos que facilita a
mobilidade dos sedimentos. De acordo com Cunha (2009), compõe a ligação entre a zona fonte
de sedimentos e zona de dunas ativas. Na área é, ainda, observado acúmulo de areia formando
bancos arenosos causados pelo barramento dos sedimentos pela vegetação.
De acordo com Cunha (2009), compõe a ligação entre a zona fonte de sedimentos e zonas de
dunas ativas. Na área, é ainda observado o acúmulo de areia formando bancos arenosos
causados pelo barramento dos sedimentos pela vegetação.
A Superfície de Deflação está disposta paralela à linha de costa, sendo caracterizada por
vegetação pioneira, mais comum próximo ao aparecimento de ressurgências do nível freático
que formam pequenas lagoas, as quais tendem a manter uma vegetação especializada um pouco
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Figura 4 - 25 A) Superfície de deflação na AID. B) Superfície de deflação na ADA. (Fonte: Engesoft, 2016).

Figura 5 - Imagem Google com a localização da ADA (em vermelho), onde se observa a presença predominante
de Dunas Móveis. (Fonte: Engesoft, 2016).

Do ponto de vista ambiental, pode-se definir essa unidade como instável, pois apesar da
vegetação atuar como fator fixador de parte dos sedimentos, estes podem ser acrescidos caso
haja agente que promova a interceptação dos sedimentos nesse ambiente, podendo resultar no
acúmulo de sedimentos e, assim, reativação de fatores erosivos que podem promover a
degradação do sistema ambiental dessa unidade.
Na ADA do TUP/CP há predominância de Neossolos Quatzarênicos Órticos típicos. São solos
pouco desenvolvidos em virtude da própria natureza refratária do material quartzoso, resultante
em pouca evolução pedogenética. Apresentam sequência de horizontes A-C, sem contato lítico
dentro de 50cm de profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos horizontes,
pelo menos até a profundidade de 150,0 cm a partir da superfície do solo, tendo nas frações
areia grossa e areia fina 95% ou mais de quartzo, praticamente, ausente de minerais primários
alteráveis, facilmente intemperizáveis, excessivamente drenados. É o tipo de solo mais
representativo da área estudada, sendo disposto em praticamente toda a planície litorânea,
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recobrindo principalmente as Dunas Fixas e Paleodunas, além de áreas do Tabuleiro Prélitorâneo.

➢ RECURSOS HÍDRICOS
A água é um recurso natural de fundamental importância para a manutenção dos ecossistemas
naturais e produtivos, além do seu valor inestimável à qualidade de vida das sociedades
humanas e ao desenvolvimento socioeconômico de forma geral. Qualquer modificação na
quantidade ou qualidade dos recursos hídricos poderá trazer consequências negativas no
equilíbrio ecológico dos ecossistemas naturais e meio antrópico, visto que a água é recurso para
a produção biológica primária e, portanto, é um fator limitante ao desenvolvimento dos meios
naturais. No que se refere ao homem, a água é também recurso limitante, visto que o mesmo
depende de seu consumo contínuo (mínimo de 2 litros por dia), além da atividade industrial e
produção energética (REBOUÇAS et al., 2006).
A implantação e operação do TUP é prevista na região do semiárido do Nordeste Brasileiro,
com área aproximada de 1 milhão de quilômetros quadrados, com precipitação média de 700
milímetros por ano (equivalente à precipitação da região central do continente europeu) e com
estresse hídrico histórico, devido ás condições climáticas de grande irregularidade e
desequilíbrio, pois a maior parte das chuvas ocorre nos primeiros três meses do ano e de forma
irregular, com períodos chuvosos fora da média histórica com frequência. Ademais, a água
precipitada armazenada em lagoas e rios tem alta taxa de evaporação, contribuindo para um
balanço hídrico consistentemente negativo. No que diz respeito às condições geológicas do
semiárido nordestino, a baixíssima permeabilidade (formações cristalinas respondem por 52%
do território) do solo em grande parte dessa região também contribui para tal situação de
estresse hídrico (REBOUÇAS et al., 2006).
Diante do exposto e, também, da natureza do empreendimento proposto pelo empreendedor,
que tem caráter industrial e irá, inevitavelmente, impactar de forma positiva ou negativa a
quantidade e qualidade da água, seja ela superficial ou subterrânea e, ainda, da necessidade de
se conhecer o meio natural em que se insere o empreendimento (visando à preservação
ambiental), faz-se necessária a caracterização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos,
bem como as mais variadas formas de uso existentes na área de influência do TUP, tomandose como base as regiões da AII, AID e ADA.
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O projeto do TUP se encontra assentado na Bacia Metropolitana, onde se concentra as
atividades econômicas do Ceará, tendo em vista a capital cearense de Fortaleza, o complexo
industrial de Maracanaú e o Complexo Industrial/Portuário do Pecém – CIPP, este último
abrangendo a área do projeto citado. Essa bacia é constituída de 16 sub-bacias e abrange o
território de 31 municípios (inclusive a Região Metropolitana de Fortaleza – RMF).
Dentre os recursos hídricos de maior expressividade, podem ser citados os rios Choró, Pirangi
e Pacoti, com 200, 177,5 e 112,5 km de extensão, respectivamente. Além desses corredores de
água, também têm maior relevância na bacia as coleções hídricas superficiais representadas por
reservatórios e canais. Entre os reservatórios, os açudes Pacajus, Riachão e Gavião são os de
maior expressividade para a bacia, além do açude Sítios Novos (de relevância para o projeto
objeto de análise por este EIA/RIMA). Ademais, no que diz respeito aos canais, o Canal da
Integração, Canal do Trabalhador e Canal Sítios Novos-Pecém (de importância portuária)
também passam pela Bacia Metropolitana (INESP, 2009).
Com uma área total de pouco mais de 15 mil km², a Bacia Metropolitana contempla uma região
de grande desequilíbrio hídrico, onde a demanda por água supera a capacidade hídrica da bacia,
sendo necessário o aporte de água por outras regiões hidrográficas do Ceará, como, por
exemplo, as bacias do Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, através dos canais citados anteriormente.
Na área contemplada pela ADA, AID e AII empreendimento proposto, foram mapeados os
Sistemas Hidrogeológicos, Dunas, Aluviões, Barreiras e Cristalino, sendo que o primeiro
ocorre na zona costeira acompanhando paralelamente a linha de costa; as Aluviões ocorrem
margeando, com pequena expressão, a rede de drenagem; o Barreiras ocorre um pouco mais
para o interior, sotoposto as Dunas e, logo a seguir, aflorante, enquanto o Meio Cristalino ocorre
após o Barreiras, em contato com este próximo a CE 085 e, a partir daí, aflorando na área sul
da AII.
A ADA e a AID do TUP, em função de seus posicionamentos e perímetros, está localizada na
faixa costeira litorânea e é totalmente recoberta pelo Sistema Aquífero Dunas onde, em função
da similaridade dos aspectos hidrogeológicos pode ser considerado como a junção das Dunas
Móveis, Fixas e Paleodunas.
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Figura 6 - Pequenos afloramentos de água subterrânea na AID resultantes do afloramento do nível estático do
Aquífero Dunas (maio/2016). Ao fundo, próximo as Dunas Móveis, observa-se a área (cercada e telada)
designada para depósito de minério de ferro. (Fonte: Engesoft, 2016).

Figura 7 - Fluxo de Águas Subterrâneas. (Fonte: Engesoft, 2016).
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3.2 Contexto Etno-Histórico

Os estudos em etnohistória inicialmente surgiram ligados ao estudo de povos ágrafos, a
“história dos povos sem escrita”, todavia, com o tempo a definição foi ampliada e diversificada
em um método interdisciplinar de pesquisa histórica (ROJAS, 2008), um modelo que
possibilitasse um desenho da história dos povos a partir de características etnográficas,
balizando pesquisas sobre povos das mais variadas etnias.
Entender o contexto das populações nativas no território do que viria a se constituir mais tarde
como o Brasil, no momento do contato com o “colonizador” europeu, é uma tarefa árdua.
Muitos pesquisadores vêm se dedicando a este tema que ainda guarda algumas lacunas,
paulatinamente preenchidas com o desenvolvimento de novos estudos.
Quando os europeus chegaram a este território, existiam mais de mil povos indígenas e uma
população de mais de 4 milhões de pessoas. Devido ao processo de expansão da colonização
europeia, os povos indígenas sofreram um processo de desaparecimento. Atualmente no Brasil
há imensa diversidade de povos indígenas com o registro de 305 diferentes etnias e 274 línguas
indígenas no país.
Uma das principais fontes para este estudo são os documentos gerados nos primeiros séculos
de contato - como mapas, cartas e toda forma de registro escrito, que resistiram até os tempos
atuais. Além é claro, da memória coletiva dos muitos povos que já habitavam a América do
Sul.
O Mapa Etno-histórico de Curt Nimuendajú representa a distribuição espacial
das etnias indígenas da América do Sul, em áreas datadas da documentação
das sociedades indígenas do século XVI ao XX. A classificação adotada é
composta por 40 famílias linguísticas, 33 línguas isoladas e uma variedade de
línguas desconhecidas. Também são representados os indícios das migrações
de povos indígenas, as etnias existentes (sedes atuais e abandonadas) e etnias
extintas (BARBOSA, 2016, p.4).
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Figura 8 - Recorte do mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju (1994). Fonte: SIG IPHAN, 2017.

Analisando o mapa etno-histórico (1940) na região do Estado do Ceará podemos observar o
registro de 21 grupos: Aconguassu, Acriú, Baturité, Calabaça, Canindé, Canindé-Jenipapo,
Caratiú, Cariú, Choco, Icozinho, Inhamum, Jaguaribara, Jaguaruana, Jucá, Kariri, Quixelô,
Quixexéu, Reriú, Tobajara. Mais especificamente para a área do empreendimento (litoral oeste
cearense), o autor sinaliza para as etnias: Anacé, Potiguara, Payacú e Tremembé. Para as etnias
mencionadas, indica três grupos linguísticos - Potiguara: língua Tupi; Kariri: língua Kariri e
Choco: língua isolada.
Em sua tese de doutorado, João Leite Neto (2006) apresenta uma síntese sobre a distribuição
territorial das etnias indígenas para o Estado do Ceará e Região Nordeste. Segundo os
apontamentos do autor, os estudos efetuados por Pompeu Sobrinho (1937) registra que duas
grandes famílias teriam ocupado a região entre o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba,
englobando os territórios de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e
Piauí. As áreas de influência do Rio São Francisco e Serra da Ibiapaba seriam ocupados por
povos Tupi, enquanto que nas terras do interior e litoral do RN e CE estariam os Cariri. Mais
espalhados nesse território estariam os Jê e Karaiba.
Capistrano de Abreu (2000) nos informa que o grupo de migração mais antiga na região seria
os Tupi, em especial os Tupiniquim. Para o autor, em diversos pontos do território brasileiro,
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os Tupinambá acabaram por “empurrar” os Tupiniquim para o interior. No caso do Ceará, os
Tupiniquim acabaram por migrar para a região serrana de Ibiapaba.
Para Serafim Leite (1945), os Tabajara migraram da Bahia em direção ao Rio São Francisco
para as serras do Rariguaçu; acabaram por cruzar o rio Ipiaugui, entrando em disputa com os
grupos que já habitavam os sertões, passando dessa forma a habitar a Serra de Ibiapaba. Esse
processo migratória teria acontecido 200 anos antes da chegada dos portugueses.
Segundo os estudos de Studart Filho (1959/1962), os potiguara (que foram também
denominados de forma genérica de Tupinambá) migraram do RN na direção oriental do litoral
cearense, indo até a barra do Rio Ceará. Existem registros desse grupo da faixa litoranea e as
margens do Parnaíba até o golfo maranhense por volta do fim do século XVI.
No estado do Ceará, no momento de contato com os colonizadores, os Potiguara habitavam o
interior, na região do baixo Jaguaribe. Após o estabelecimento de Martim Soares Moreno nessa
região, os potiguara acabaram por ser aldeados no encontro do Rio Ceará com o mar
(BEZERRA, 1918).
Após a chegada dos portugueses, os Tapuia passaram a habitar a margem esquerda do rio São
Francisco e as encostas no interior do PE. Já no CE predominavam no interior, na Serra da
Ibiapaba, disputando territórios com os Tabajara (POMPEU SOBRINHO, 1997).
Os Tremembé são considerados um dos habitantes mais antigos do território cearense.
Ocupavam vastas regiões entre o Rio Camucim e o Rio Parnaíba, estendendo-se até a foz do
rio Itapicuru. Existem registros de que no século XVI, ocupavam também a foz do Rio Iguaçu
até o Cabo de São Roque. No momento de contato com o colonizador, ocupavam o litoral do
meio norte, entre o Maranhão e Almofala no Ceará (STUART FILHO, 1962, p. 46).
Os Cariri migraram provavelmente do da região do Rio Amazonas e Tocantins para o Rio São
Francisco. Com a expansaço dos grupos, migraram também para a Serra da Borborema na
Paraíba, alcançando o Rio Salgado e Rio Jaguaribe (CE), ocupando o Vale do Cariri, entre as
Serras do Araripe e de São Pedro, regiões propicias para a agricultura (NETO, 2006).
Conforme Studart Filho (1962), os Tarairiú ocupavam as praias do Rio Grande do Norte indo
até os sertões do Ceará e Piauí, tendo como vizinhos povos dos grupos Jê, Cariri e Tremembé.
Os Jê ocupavam principalmente as florestas do planalto oriental brasileiro, próximas ao Rio
São Francisco, rio Tocantins e rio Mearim.
Segundo dados da Associação Missão Tremembé, existem 15 etnias indígenas no século XXI
distribuídas em 21 municípios no Estado do Cerará:
(...) Os Tremembé estão situados nos municípios de Itarema e Itapipoca; os
Tapeba, em Caucaia; os Potiguari, em Maracanaú e Pacatuba; os GenipapoKanindé, em Aquiraz, os Anacé, em São Gonçalo do Amarante; os Potiguara,
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nos municípios de Crateús, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Novo Oriente e
Independência; os Jucá, em Parambu; Os Kariri, em Crateús; os Kalabaça, em
Crateús e Quiterianópolis; os Tupinambá, em Crateús; os Gaviões, em
Monsenhor Tabosa; os Paiacu, em Bberibe e Pacajús, conforme podemos
verificar no Mapa 1. (NETO, 2006, p.22)

Figura 9 - Mapa Povos Indígenas no Ceará, século XXI. Fonte: NETO, 2006, p.23.
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Conforme os dados do Censo IBGE 2010, o estado do Ceará apresenta 19.336 indígenas 3.
Após buscas nos dados oficiais da FUNAI, constata-se que nos municípios pertencentes a AII
(Caucaia e São Gonçalo do Amarante) na atualidade duas etnias habitam a região:
1. Anacé 4

O povo Anacé "habita tradicionalmente um território situado em São Gonçalo
do Amarante e Caucaia, municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.
Sua emergência étnica tem estreita ligação com a instalação, na mesma área,
de uma série de empreendimentos que integram o Complexo Industrial e
Portuário do Pecém (CIPP)” (Brissac e Nóbrega, 2010).
Segundo Santana (2010) os Anacé aparecem “na literatura desde o século
XVII, quando o padre Antônio Vieira cita este povo em seu relato da missão
na serra de Ibiapaba. O historiador Carlos Studart Filho, em sua obra “Notas
históricas sobre indígenas cearenses”, documenta que os Anacé moravam
junto à costa, eram guerreiros e estavam indispostos a submeter-se ao novo
reordenamento imposto pela Coroa portuguesa. Em 1694, Fernão Carrilho
sitiou parte dos Anacé a oito léguas ao Norte da Fortaleza de Nossa Senhora
da Assunção, onde permanecem até hoje." (Santana et al, 2010)
"Em 1863, o Governo Provincial decretou não haver mais índios no Ceará,
alegando que os indígenas foram mortos ou fugiram, dessa forma, os
territórios indígenas podiam ser usurpados. Mas o que ocorreu na verdade, foi
que as populações indígenas, como estratégia de sobrevivência, optaram por
ocultar sua identidade, sobretudo nos aspectos mais exógenos. Deixaram de
falar a língua nativa e adotaram alguns elementos do catolicismo popular que
se assemelhavam aos seus costumes religiosos.” (Santana et al, 2010)
“Esse povo, assim como tantos povos indígenas do Nordeste, têm elegido o
toré como “prática performática” para o fortalecimento de sua luta em meio
ao conflitivo processo de implantação do CIPP. No entanto, além dessa
manifestação cultural, que, em certo sentido, é voltada para o exterior, os
índios Anacé têm outras práticas que podemos considerar voltadas para
dentro. É neste ponto em que se situam os ritos realizados pelos especialistas
de cura Anacé e a “corrente de índios” ou “corrente dos encantados”. (Brissac
e Nóbrega, 2010)

2. Tapeba5

"Tapeba", "tapebano" ou "perna-de-pau" são atribuições étnicas pelas quais
uma dada coletividade se identifica e é reconhecida na paisagem social local
do município de Caucaia como constituindo um grupo distinto. Esse
reconhecimento estende-se ao nível regional, dada a repercussão, nos meios
de comunicação, do movimento reivindicatório que os Tapeba encamparam,

3

Fonte:
https://indigenas.ibge.gov.br/images/indigenas/estudos/indigena_censo2010.pdf
Janeiro/2021.
4
Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Anac%C3%A9 Acesso em: Janeiro/2021.
5
Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Tapeba Acesso em: Janeiro/2021.
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com o apoio da Arquidiocese de Fortaleza, visando a proteção de algumas
áreas que ocupam hoje (entre as quais, o manguezal às margens do Rio Ceará)
e a recuperação do território da antiga Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres
de Caucaia, exigindo junto à FUNAI a demarcação de uma área indígena.
As áreas em que os Tapeba residem constituem grupos locais de tamanho,
padrão de assentamento, densidade e localização distintos, dentro da geografia
multifacetada do município. Ocupando nichos diferentes, os Tapeba atualizam
formas diferenciadas de apropriação dos recursos naturais, basicamente
extrativistas e sazonais.
As fontes disponíveis mencionam que o município de Caucaia se origina da
Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia, missionada regularmente
pelos jesuítas entre 1741 e 1759, mas cuja origem remonta a uma época
imprecisa do século XVIII, entre 1603 e 1666. A natureza das fontes não
possibilita determinar com rigor a procedência e a composição do contingente
indígena originalmente reunido ali: se os Potiguara que ali já se encontravam
comerciando com os franceses quando da expedição de Pero Coelho, em 1603
(Potiguara esses que, ao refluírem de suas derrotas para os portugueses, foram
responsáveis pelo deslocamento para o interior dos Cariri e Tremembé "senhores originais da orla cearense" -, segundo Carlos Pereira Studart); se os
200 ou 800 Potiguara que compuseram o próprio exército recrutado por Pero
Coelho; se os Potiguara e Tabajara que o Pe. Luís Figueira logrou fazer
acompanhá-lo no retorno da sua primeira missão à serra da Ibiapaba; ou se
todas essas alternativas.
As referências, portanto, destacam que a história da área em que hoje se situa
o município de Caucaia e vivem os Tapeba, está relacionada ao trânsito das
populações aborígenes que ali habitaram antes e depois da chegada dos
primeiros colonizadores, e à conquista e ao povoamento pelos europeus
(franceses, holandeses e portugueses) do que hoje é a costa cearense. Isso faz
com que se sustente hoje a tese de que os Tapeba sejam o resultado de um
lento processo de individuação étnica dos contingentes indígenas originários
(Potiguara, Tremembé, Cariri e Jucá) reunidos sob a autoridade da
administração colonial.
3. Potiguara6
Os Potiguara fazem parte dos povos da família linguística Tupi-Guarani, mas
hoje falam somente o português, como ocorre entre a grande maioria dos
grupos indígenas da região Nordeste, com exceção dos Fulni-ô de
Pernambuco.
Assim, a localização dos Potiguara nas faixas de terras acima mencionadas
guarda uma estreita relação com os processos históricos dos séculos XVIII e
XIX, os quais marcaram a conquista definitiva do território potiguara pelos
portugueses.
Na segunda metade do século XVIII, a situação das aldeias missionárias vai
ser modificada pelo diretório pombalino que determina a expulsão das ordens
missionárias e a elevação das aldeias à categoria de vilas de índios. O
aldeamento de São Miguel de Baía da Traição passou a ser chamado de Vila
de São Miguel da Baía da Traição e o aldeamento de Preguiça, Vila Nossa
Senhora dos Prazeres de Monte-Mór.

6

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Potiguara Acesso em: Janeiro/2021.
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3.3 Comunidades Tradicionais

Conforme dados disponibilizados na página oficial da FUNAI 7, a Coordenação Regional de
Nordeste II (com sede em Fortaleza – CE) desenvolve suas atividades junto aos 14 povos
indígenas no Ceará: Anacé, Tremembé, Jenipapo-Kanindé, Kanindé, Tapeba, Tabajara,
Potyguara, Kalabaça, Pitaguary, Gavião, Kariri, Tapuya-Kariri, Tupinambá e Tupiba-Tapuia
(que habitam em 19 municípios); Tabajara, no Piauí (várias regiões); e Potiguara, no Rio
Grande do Norte (quatro municípios). Estes três estados somam uma população com cerca de
31 mil indígenas.

➢ Terras Indígenas

Tabela 1 - Terras Indígenas no Estado do Ceará
TERRA
INDÍGENA

ETNIA

UF

MUNICÍPIO

SUPERFÍCIE
(ha)

FASE DO
PROCEDIMENTO

MODALIDADE

Anacé

Anacé

CE

Caucaia

0,0000

Em Estudo

Tradicionalmente
ocupada

Córrego João
Pereira

Trememb
é

CE

Itarema, Acaraú

3.162,3901

Regularizada

Tradicionalmente
ocupada

Lagoa
Encantada

Kanindé

CE

Aquiraz

1.731,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Mundo
Novo/Viração

Potiguara

CE

Tamboril,
Monsenhor
Tabosa

0,0000

Em Estudo

Tradicionalmente
ocupada

Pitaguary

Pitaguari

CE

Pacatuba,
Maracanaú

1.727,8686

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Taba dos
Anacé

Anacé

CE

São Gonçalo do
Amarante,
Caucaia

543,0000

Encaminhada RI

Reserva Indígena

Tapeba

Tapeba

CE

Caucaia

5.294,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé da
Barra do
Mundaú

Trememb
é

CE

Itapipoca

3.580,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

7

Fonte: http://funai.gov.br/index.php/apresentacao-nord-ii Acesso em: Janeiro/2021.
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TERRA
INDÍGENA

ETNIA

UF

MUNICÍPIO

SUPERFÍCIE
(ha)

FASE DO
PROCEDIMENTO

MODALIDADE

Tremembé de
Almofala

Trememb
é

CE

Itarema

4.900,0000

Delimitada

Tradicionalmente
ocupada

Tremembé de
Queimadas

Trememb
é

CE

Acaraú

767,0000

Declarada

Tradicionalmente
ocupada

Fonte: http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas

Figura 10 - Mapa das Terras Indígenas no entorno do empreendimento.
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➢ Comunidade de Remanescentes Quilombolas
Planilha 1 - Certidões expedidas às Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQS) atualizada até a
Portaria Nº 268/2017, publicada no DOU de 02/10/2017.
DATA DA
ABERTURA
DO
PROCESSO

REGIÃO

UF

MUNICÍPIO

COMUNIDADE

Nº PROCESSO NA
FCP

NORDESTE

CE

CAUCAIA

BOQUEIRÃO
DAS ARARAS

01420.001103/201251

23/01/2012

NORDESTE

CE

CAUCAIA

CAETANOS EM
CAPUAN

01420.008813/201121

04/07/2011

NORDESTE

CE

CAUCAIA

CERCADÃO
DO DICETAS

01420.013928/201137

11/10/2011

NORDESTE

CE

CAUCAIA

DESERTO

01420.001595/201616

02/03/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

PORTEIRAS

01420.001102/201214

25/01/2012

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DA
CONCEIÇÃO

01420.006438/201699

29/06/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DA
RAJADA

01420.002013/201619

14/03/2016

NORDESTE

CE

CAUCAIA

SERRA DO JUÁ

01420.001101/201261

26/01/2012

[Digite aqui]

Figura 11 - Mapa das Comunidades Quilombolas no entorno do empreendimento (Mapa com configuração
anterior do empreendimento).

3.4 Fase Histórica
❖ Caucaia - CE

Caucaia foi um dos primeiros núcleos de população do Ceará. Seu
povoamento teve início quando chegaram ali os jesuítas Luís Figueiras e
Francisco Pinto, encarregados, pela Carta Régia de 22 de outubro de 1735, de
iniciar na região uma segunda tentativa de colonização. Homens afeitos à
catequese, os padres da Companhia de Jesus conseguiram aldear os índios
“caucaias”, transformando-os em amigos e auxiliares em sua missão.
Por ocasião da luta entre o Marquês de Pombal e os jesuítas, o Governo
português expediu, a 14 de setembro de 1758, ordem ao Ouvidor de
Pernambuco, Bernardo Coelho Gama Casco, para sequestrar os bens desses
religiosos naquela Capitania e suas anexas e para elevar à vila as aldeias
indígenas que se encontravam sob a orientação dos jesuítas. O topônimo é de
origem indígena e quer dizer “mato queimado”, de caa (mato) e caia
(queimado ou levemente), ou seja, “bem queimado está o mato” (Portal IBGE
Cidades).8

8

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/caucaia/historico Acesso: Janeiro/2021.
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❖ São Gonçalo do Amarante - CE
As terras entre os rios Pará (atualmente Curu) e Mundaú foram concedidas a
quantos desejassem lá se instalarem.
Surgiu então o núcleo de Parazinho. Em 1862 o Parazinho foi transformado
em distrito pela lei nº 1.020. de 14 de novembro. Poucos anos eram decorridos
da criação do distrito e já o povoado se transformava em vila, sede de
município, com a denominação de Paracuru, pela lei provincial nº 1.604, de
14 de agosto de 1874, o município de Paracuru foi suprimido, transferindo-se
a Sede para Trairi com a denominação de Nossa Senhora do Livramento.
Restaurado em 1º de outubro de 1890, pelo decreto estadual nº 73, foi
instalado em 25 de outubro de 1890.Uma capela dedicada à São Gonçalo foi
erigida em 1898, iniciando-se então nova fase da vida na localidade. Aos 17
de agosto de 1921 a povoação de São Gonçalo foi elevada à categoria de vila
pela lei estadual nº 1.841 e o município recebeu essa denominação, em
obediência à lei estadual nº 1.436 de 12 de novembro de do mesmo ano. A
sede do município ficou numa disputa entre, ora Paracuru, ora São Gonçalo.
Somente a partir de 7 de agosto de 1935 é que se fixou a Sede em São Gonçalo
do Amarante. Por pouco tempo o topônimo São Gonçalo foi mudado para
Anecetaba, isto é, “aldeia dos Anecés” por terem habitado índios dessa tribo.
(Portal IBGE Cidades).9

9

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sao-goncalo-do-amarante/historico Acesso: Janeiro/2021.
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4. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO 10
4.1 Arqueologia no Estado do Ceará

As primeiras pesquisas arqueológicas começaram a ser desenvolvidas no Ceará no século XVIII,
através do levantamento da arte rupestre no interior do estado feito pelo Padre Teles Correia
Menezes (VIANA & LUNA, 2002). Já no século XX, os trabalhos de Nogueira (1901), Araripe
(1909) e Studart Filho (1926) relatam sítios arqueológicos, principalmente de pinturas e gravuras
rupestres, em vários pontos do Estado (VIANA & LUNA, 2002). Na década de 1950, Pompeu
Sobrinho citou a existência de ocorrência de arte rupestre no Ceará, especialmente no planalto dos
Inhamuns, Serra de Ibiapaba, Banabuiú e médio Jaguaribe (VIANA & LUNA, 2002).
Todavia, a pesquisa arqueológica sistemática no Ceará remonta à década de 1960, com primeiras
escavações arqueológicas nos municípios de Quixeramobim, Quixadá Boa Viagem e Baturité
(VIANA & LUNA, 2002). Estes trabalhos foram desenvolvidos pelo Centro de Investigações
Arqueológicas (CIA), tendo como referencial teórico as pesquisas realizadas pelo Programa
Nacional de Pesquisas Arqueológicas - PRONAPA (VIANA & LUNA, 2002).
Na década de 1990 quando foram instalados na Universidade Estadual do Ceará (UECE) o Núcleo
de Estudos de Etnologia e Arqueologia (NEEA), sediado em Fortaleza, e o Núcleo de História e
Arqueologia do Sertão Central (NHASC), em Quixadá (VIANA & LUNA, 2002). No sertão Central
tiveram início as pesquisas de mapeamento de sítios arqueológicos com gravuras e pinturas nas
regiões de Taperuaba, entre Sobral e Irauçuba. (VIANA, 2000; VIANA & LUNA, 2002). Além
disso, teve início o Projeto Litoral, desenvolvido em parceria com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e coordenado pela Arqueóloga Miriam Cazzetta (Núcleo de
Estudos de Etnologia e Arqueologia - NEEA), que teve como objetivo o levantamento das
evidências arqueológicas, incluindo identificação, localização e estudo dos vestígios de populações
pré-históricas e históricas, que habitaram o litoral do Ceará (VIANA & LUNA, 2002).
Durante o Projeto Litoral foram identificados 10 sítios arqueológicos na faixa costeira dos
municípios de Trairi e Paraipaba, sítios estes lito-cerâmicos, líticos, cerâmicos ou com vestígios
históricos, situados principalmente em áreas de dunas móveis nos municípios de Trairi e Paraipaba
(VIANA & LUNA, 2002). A partir do Projeto Litoral, ainda durante a década de 1990 e anos 2000,
diversas áreas da costa cearense começaram a serem trabalhadas, o que resultou no cadastramento
de sítios arqueológicos pré-históricos e históricos, principalmente no litoral Oeste em municípios

Fontes: Dados cedidos pelo empreendedor. “Complementação ao Programa de Avaliação do Impacto ao
Patrimônio Arqueológico - Nível III”. Arqueosócio. Fortaleza (CE). Junho/2017.
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como Camocim, Itapipoca, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Paraipaba, Trairi e Taíba, e no litoral
Leste em municípios como Aquiraz, Cascavel, Aracati, Icapuí e em Fortaleza na Praia de
Sabiaguaba (VIANA & LUNA, 2002; VIANA, SOARES & SOUZA, 2007). Esses sítios foram
registrados tanto campos em dunas como nas bordas de lagoas (MARTIN et al, 2003).

➢ SÍTIOS LITORANEOS DO LITORAL OESTE

Dos 582 sítios arqueológicos do Ceará inscritos no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
(CNSA), a grande maioria se concentra no litoral. Conforme podemos observar a imagem
seguinte, esses sítios estão subdivididos entre o litoral leste e oeste (figura).

Figura 12 - Distribuição espacial dos sítios arqueológicos do Ceará. Como o mapa é de 2011, a concentração de
sítios arqueológicos pode ter aumentado exponencialmente. FONTE: GUEDES, 2011.

Sabe-se que os sítios costeiros no estado do Ceará, em sua grande maioria, se encontram
assentes sobre extensos campos de dunas móveis ou consolidadas em ambiente caracterizado
pela vulnerabilidade e pela dinâmica ecossistêmica, além de falésias, e até mesmo no contexto
urbano. Neste cenário, os vários grupos pré-históricos são comumente denominados de
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pescadores-coletores-caçadores-ceramistas, uma vez que sua subsistência se baseou nos
recursos marinhos e estuarinos, importante fonte de captação de recursos, sendo recorrente a
ingestão de peixes, moluscos e crustáceos, embora a caça e a coleta de vegetais também fossem
praticadas (DOS SANTOS et al, 2013).
Estes sítios litorâneos pertencem a cronologias diversificadas, cujos vestígios encontram-se por
vezes aflorando em superfície e correspondem a artefatos líticos, cerâmico, restos
malacológicos e adornos de diferentes matéria-prima. Viana, Soares & Souza (2007)
propuseram a classificação dos sítios costeiros em quatro grupos distintos, com base nas
características dos conjuntos artefatuais.
O primeiro destes grupos, frequente nos municípios de Trairi e Paraipaba, pode estar
relacionado a grupos inseridos na primeira metade do Holoceno (VIANA, SOARES &
SOUZA, 2007). Os vestígios artefatuais são notadamente oriundos de oficinas líticas de
lascamento, às quais estão associados materiais malacológicos, gastrópodes e bivalves
(VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
O segundo grupo, no qual estão incluídos sítios descobertos nos municípios costeiros de Icapuí,
Jijoca de Jericoacoara (Praia de Jericoacoara), Aracati, Beberibe, Aquiraz, Fortaleza (Praia de
Sabiaguaba), Trairi, Paraipaba, Itapipoca e Camocim, caracteriza-se pela abundância de
cerâmicas de paredes finas representativas de pequenas vasilhas, associada à fase cultural
papeba (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007). Bem como pela presença de uma indústria lítica
com predominância de raspadores unifaciais e pequenos furadores (VIANA, SOARES &
SOUZA, 2007). Nestes sítios também há estruturas de fogueira e muitos materiais
malacológicos (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
O terceiro grupo de sítios situados em Paraipaba, Aracati e Trairi está representado pelos
assentamentos tupis, onde há predominância de cerâmicas de paredes grossas com pinturas em
vermelho, branco e marrom, além de exemplares de tortuais de fusos de cerâmica utilizados na
fiação (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
Entre os sítios do grupo 4 estaria todo o conjunto de sítios associados ao período histórico do
século XIX, com vestígios associados a antigas habitações, pequenos entrepostos comerciais,
portos ou fortes existentes por toda a costa cearense (VIANA, SOARES & SOUZA, 2007).
Além dos sítios identificados pelo projeto Litoral no litoral Oeste em 2006, dois sítios foram
identificados através do licenciamento arqueológico para a obra de implantação do sistema de
esgotamento sanitário da Praia de Jericoacoara. Eles estavam localizados na Área de
Intervenção Indireta (AII) e apresentaram uma grande quantidade de fragmentos cerâmicos de
paredes finas e coloração escura; e em menor número, artefatos líticos lascados e polidos, tais

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

41

como raspadores e furadores em quartzo, quartzito, sílex e calcedônia; materiais malacológicos
e fogueiras de grandes e pequenas dimensões. Eles foram denominados de Sítio Malhada e Sítio
Serrote, este, maior, formado por três áreas vestigiais. Estas ocupações em Jericoacoara foram
filiadas a uma fase Papeba, ou a grupos Tremembé evidenciados no Piauí (VIANA; SOARES;
SOUZA, 2007).
Ainda no litoral Oeste são cadastrados sítios arqueológicos históricos e pré-históricos nos
municípios de Itarema, Trairi, Parapaiba, Camocim, Amontada e Paracuru. Com presença de
líticos, cerâmicas, vestígios malacológicos, faiança, vidro, grès, louças... (CNSA, 2017). Para
o litoral oeste destacam-se as pesquisas de Nobre (2013) e Dourado (2016), sobre sítios
arqueológicos assentados sobre dunas móveis e dunas estabilizadas.
Em Trairi Nobre (2013) estudou assentamentos ligados ao grupo étnico Tupi-Guarani. A
pesquisa teve como base o perfil técnico de dois sítios associados (Sítio Boa Esperança e aldeia
Trairi) e na análise espacial comparada a dados etnohistóricos, como resultado demonstrou-se
que esse local era uma aldeia pertencente a um grupo ceramista localizado as margens do rio
Trairi, cuja economia estaria voltada a agricultura (NOBRE, 2013).
Dourado (2016) estudou 6 sítios arqueológicos de Trairi, sendo um deles um antigo aldeamento
do grupo Tremembé e os outros se caracterizam por ocupações Pré-históricas. Nos sítios préhistóricos foi possível verificar a presença de cerâmicas Papeba e Tupiguarani, vestígios
malacológicos e ossos de pequenos animais, além de carvões provenientes de fogueiras
(DOURADO, 2016). Os sítios estudados por Dourado (2016) apresentam similaridades entre
os assentamentos, com predominância de cerâmicas filiadas à Tradição Tupiguarani e Cabocla,
restos de lascamento, núcleos pouco utilizados e percutores na maioria em quartzo, além de
malacológicos.
Além, destes municípios em São Gonçalo do Amarante e Caucaia, municípios que fazem parte
deste empreendimento, também foram encontrados sítios arqueológicos. Em seguida
discorreremos sobre as pesquisas arqueológicas desenvolvidas nestes municípios.
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4.2 Consulta ao CNSA/IPHAN

➢ Município de São Gonçalo do Amarante
De acordo com o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) tem-se conhecimento
atualmente de 11 sítios arqueológicos no município de São Gonçalo do Amarante 11. Tratam-se
em sua maioria, de sítios a céu aberto, implantados em superfície de dunas móveis e tabuleiros
pré-litorâneos, com abundante material lítico, cerâmico e malacológico. Dentre eles, existem
igualmente sítios multicomponenciais e outros que são referentes ao período histórico cuja
cultura material corresponde a faiança, grès e cerâmica.

Tabela 2 - Tabela: Sítios arqueológicos cadastrados no CNSA.

CNSA

Nome

CE00193 Sítio1-Pecém
CE00194 Sítio2-Pecém
CE00195 Sítio3-Pecém
CE00204 Taíba I

CE00205 Taíba II

CE00206 Taíba III
CE00269
CE00270
CE00298
CE00370
CE00371

11

CE 0081
LA/UFPE
CE 0082
LA/UFPE
CE 0110
LA/UFPE
CE 0111
LA/UFPE
CE 0109
LA/UFPE

Descrição
Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado pela presença de
materiais líticos, cerâmicos e malacológicos.
Sítio pré-histórico unicomponencial caracterizado por material
cerâmico roletado, espalhado em superfície.
Sítio pré-colonial unicomponencial com presença de materiais
líticos, cerâmicos e malacológicos em superfície.
Sítio pré-histórico localizado em área de deflação dunar de intensa
dinâmica com presença de cerâmica de paredes finas, malacológicos
e materiais líticos lascados
Sítio pré-histórico localizado em área de planície de deflação
marinha de intensa dinâmica ambiental com presença de material
lítico lascado e polido, cerâmica de paredes finas e grossas, além de
malacológicos.
Sítio histórico em área litorânea de restingas com presença de
faianças finas inglesas do século XIX, fragmentos de grès, material
cerâmico e construtivo.
Ocorrência isolada fragmento de faiança fina na superfície, em área
a céu aberto
Ocorrência fragmentos de material arqueológico histórico na
superfície, em área a céu aberto.
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.
Ocorrência isolada de cerâmica vermelha sobre dunas.

Fonte: http://portal.iphan.gov.br/sgpa/cnsa_resultado.php Acesso em: Janeiro/2021.
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Dentre esses 11 sítios arqueológicos, 02 estão localizados na Área de Influência Direta (AID)
do empreendimento, Sítio 1 - Pecém e Sítio 2 - Pécem. Ambos, segundo o CNSA, sítios préhistóricos com presença de lítico lascado, cerâmica e malacológico.
➢ Município de Caucaia
No município de Caucaia, até o presente momento, foram registrados 14 sítios arqueológicos
no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Em sua maioria, tratam-se de sítios
cerâmicos, históricos e unicomponenciais. Dentre os sítios arqueológicos identificados, 12 são
históricos e 2 pré-históricos.

Tabela 3 - Tabela: Sítios arqueológicos cadastrados no CNSA.

CNSA

Nome
Ribeira dos
CE00207
Coelhos
CE00214 Caucaia 1
CE00215 Caucaia 2
CE00216 Caucaia 3
CE00217 Caucaia 4
CE 0039
LA/UFPE
CE 0067
CE00273
LA/UFPE
CE 0076
CE00274
LA/UFPE
CE00272

CE00420 Caucaia 5
CE00421 Caucaia 6
CE00422 Caucaia 7
CE00423 Caucaia 8
CE00424 Caucaia 9
CE00535 Matões

Descrição
Sítio pré-histórico com presença de artefatos líticos elaborados em sílex e
arenito silicificado, em superfície.
Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de baixa relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 30 m.
Trata-se de um sítio histórico (s.XIX/XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 73 m lineares.
Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 92 m lineares.
Trata-se de um sítio histórico (s.XIX/XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 248 m lineares.
Ocorrência de vestígios líticos e fragmentos de cerâmica vermelha sobre
terreno arenoso.
Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno arenoso.
Ocorrência de fragmentos de cerâmica vermelha sobre terreno arenoso.
Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 150 m lineares.
Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de baixa relevância, com
uma dimensão de aproximadamente 148 m lineares.
Trata-se de um sítio histórico recente (s. XX) de média relevância.
Trata-se de um sítio histórico (s. XIX/ XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 120 m lineares.
Trata-se de um sítio histórico (s. XIX/ XX) de alta relevância, com uma
dimensão de aproximadamente 15 m lineares.
Sítio Tupiguarani, em ambiente pré-litorâneo, com fragmentos de
vasilhas cerâmicas decoradas e não decoradas, estruturas de fogueiras,
adornos em amazonita e malacológicos.

Cinco sítios históricos foram diagnosticados durante o Programa de Diagnóstico, Prospecção,
Resgate e Monitoramento Arqueológico da Ferrovia Transnordestina - Trecho Missão Velha -
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Porto de Pecém (CE), no ano de 2008, sob coordenação de Paulo Zanettini, Luis Claudio
Symanski e Camila Moraes, são, todos eles, datados do período entre o século XIX e XX. Sítios
de cronologia semelhante também foram identificados e registrados durante atividades de
diagnóstico arqueológico coordenadas pelo arqueólogo Marcos Albuquerque em um trecho do
município de Caucaia destinado à construção do BRASIL REAL CUMBUCO RESORT, no
ano de 2010.
No que diz respeito a testemunhos sobre a ocupação pré-colonial na área compreendida pelo
município de Caucaia, há registros sobre sítios arqueológicos constituídos por vestígios líticos
lascados identificados, em superfície, encontrados durante os trabalhos arqueológicos da LT
500 KV TERESINA II - SOBRAL III - FORTALEZA II, CIRCUITO II em 2005, sob a
coordenação da arqueóloga Verônica Viana.
Como parte das atividades de diagnóstico arqueológico da área do Complexo Industrial do
Pecém, realizadas por uma equipe de arqueologia sob coordenação da arqueóloga Marcélia
Marques em 2009, foi registrado o sítio cerâmico Baixa das Carnaúbas, associado à tradição
ceramista Tupiguarani3. Segundo informações contidas no relatório de DIAGNÓSTICO
ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DO COMPLEXO INDUSTRIAL DO PECÉM, havia sido
identificada uma urna funerária neste mesmo local, cerca de seis anos antes, durante escavações
realizadas para a construção de um tanque destinado à criação de peixes por membros da
população local (SILVA FILHO & RAMOS apud MARQUES et al, 2009). A referida urna faz
parte do acervo do Museu do Ceará desde o ano de 2002 (MARQUES et al, 2009).
Em julho de 2013, durante vistoria arqueológica realizada pelo IPHAN-CE, em um trecho da
localidade de Matões que passava por extração de sedimentos argilo-arenosos, foi identificado
um outro sítio arqueológico, com ponto central sob as coordenadas UTM 0520355/9604337
24M (Datum: SAD 69). Ali,
puderam ser observados inúmeros vestígios arqueológicos, dispostos em
superfície, em montes de areias já revolvidos ou nos perfis revelados pelas
atividades de extração, constatando-se a presença de uma “aldeia ceramista”3,
formada por uma expressiva quantidade de vestígios cerâmicos, filiada à
tradição ceramista “Tupiraguarani”4, além de outros implementos de pedra
lascada e polida, adornos, bem como estruturas calcinadas de antigas
fogueiras (IPHAN/ INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 063/13 DITEC/IPHAN/CE, 2013).

O sítio denominado Matões foi alvo de um projeto de resgate.
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Quadro 1 - Sítios mais próximos da ADA – CNSA/Iphan
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Figura 13 - Mapa dos sítios arqueológicos mais próximos do empreendimento – Registrados no CNSA/IPHAN.

[Digite aqui]

5. RESULTADOS PRELIMINARES – PAIPA 01

A área do empreendimento já foi alvo de pesquisas arqueológicas anteriores desenvolvidas pela
empresa Arqueosocio em Maio de 2018. O RAIPA foi avaliado pelo Iphan/CE e sua aprovação
foi indeferida por meio do Parecer Técnico nº 10/2019 - IPHAN-CE/DIVTEC IPHANCE/IPHAN de 11/02/2019 (Documento SEI Nº 0999560).
Passamos abaixo a resumir os procedimentos realizados e os principais resultados alcançados
por meio desta etapa interventiva.
➢ SONDAGENS REALIZADAS

Do total de 65 intervenções previstas, foram realizadas 38 sondagens e apenas
27 não foram. Nesse último caso, deveu-se à localização desses pontos nas
áreas dunares em que havia uma inclinação do terreno muito acentuada,
implantação sobre a crista dunar (cume) e/ ou sobre solo exógeno oriundo de
antropizações recentes, tais como o Terminal de Cargas do Porto e vias de
acesso asfaltado. Em todos os casos optou-se pela não realização da
intervenção, pois esses locais indicam baixo ou inexistente potencial
arqueológico (RAIPA 01, Arqueosocio, p. 45, 2018).

Quadro 2 - Tabulação de dados sobre as intervenções.
SONDAGENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

[Digite aqui]

UTM X
522781
522706
522636
522563
522491
522454
522346
522273
522201
522186
522055
521970
521910
521835
521765
521702
521620
522686
522613
522540
522468
522395
522372
522300
522323

UTM Y
9604256
9604354
9604447
9604543
9604638
9604761
9604830
9604925
9605021
9605118
9605212
9605334
9605403
9605536
9605594
9605716
9605785
9604184
9604279
9604375
9604470
9604566
9604398
9604493
9604662

ESCAVADA
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

PROFUNDIDADE
030-040 cm
040-050 cm
050-060 cm
030-040 cm
040-050 cm
040-050 cm
040-050 cm
030-040 cm
040-050 cm
040-050 cm
050-060 cm
040-050 cm
040-050 cm
040-050 cm
030-040 cm
050-060 cm
-

MATERIAL
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

SONDAGENS
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

UTM X
522227
522250
522154
522178
522082
522105
522009
522032
521937
521960
521864
521887
521792
521815
521719
521742
521647
521670
521574
521597
521501
521524
521403
521587
522854
522758
521676
521452
521356
521544
521559
521586
521676
521786
521764
521641
521531
521388
521270
521150

UTM Y
9604589
9604757
9604685
9604853
9604780
9604948
9604876
9605044
9604971
9605139
9605067
9605235
9605162
9605331
9605258
9605426
9605354
9605522
9605449
9605617
9605545
9605713
9605650
9606040
9604161
9604088
9605898
9605808
9605736
9606235
9606435
9606633
9606814
9606981
9607105
9607254
9607435
9607568
9607729
9607883

ESCAVADA
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
NÃO

PROFUNDIDADE
040-050 cm
040-050 cm
030-040 cm
030-040 cm
040-050 cm
030-040 cm
040-050 cm
030-040 cm
040-050 cm
040-050 cm
010-020 cm
050-060 cm
030-040 cm
050-060 cm
040-050 cm
030-040 cm
030-040 cm
030-040 cm
030-040 cm
030-040 cm
030-040 cm
-

MATERIAL
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Fonte: Arqueosocio, 2018, pp. 47 e 48.

➢ RESULTADOS DA PESQUISA – RAIPA 01
Dentre os resultados alcançados com a pesquisa na Área de Implantação do
Terminal de Uso Privado - TUP, foram identificados seis (6) sítios,
denominados Caicanga 1 a 6, devido à proximidade a um dos marcos
naturais mais importantes na paisagem da região, a duna fixa Caicanga.
(RAIPA 01, Arqueosocio, p. 45, 2018).

- DESCRIÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NO CAMPO 01
(Arqueosocio, 2018, pp. 49 a 68).

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

49

❖ SÍTIO CAICANGA 1 (CCG 1)

O sítio arqueológico Caicanga 1, do tipo lito-cerâmico, situa-se próximo à divisa dos
municípios de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no
primeiro, próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 240x150m (36.000 m2), sendo previamente delimitado pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
Quadro 2 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 1 – ADA
Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

522706

9604354.60

29

Vértice 01

522792

9604294

-

Vértice 02

522814

9604376

-

Vértice 03

522623

9604458

-

Vértice 04

522677

9604317

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio está na ADA,
conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida importância e realizou-se o
registro e a delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha
prevista para a prospecção, nesse caso SD2 e SD3.
O sítio Caicanga 1 caracteriza-se como Pré-colonial, está implantado em uma planície situada
entre cordões de dunas semi-fixas, a 29 m acima do nível do mar. Sua superfície apresenta
troncos de uma paleovegetação semelhante a espécies encontradas em mangue, além da
presença pontual de uma vegetação do tipo Pioneira. No entorno encontram-se espécies
arbustivas.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de diferentes
momentos tal como artefatos líticos, notadamente percutores, lascas e micro lascas, com uso
predominante do quartzo; fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a tradição ceramista
Tupiguarani contendo vasilhas com paredes de espessura grossa, algumas apresentando
alisamento em ambas as faces e engobo vermelho, além do antiplástico possuir grãos de quartzo
> 3mm ou cacos moídos de outras cerâmicas, nesse último caso apontando um
reaproveitamento de utensílios. Destaca-se também a farta presença de malacológicos diversos.
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Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos e a circulação de veículos do tipo bug.
A isto soma-se a uma construção de uma edificação de grande porte que fica a
aproximadamente 150m.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas em SD2 foi possível identificar
vestígios, e esses apenas em superfície. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as
intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser constatado
nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam
que o material arqueológico pode também ter passado por ação de movimentação vertical e
horizontal ao longo do tempo sob efeito do trânsito de animais, veículos e ação pluvial. As
ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo como matéria-prima para a fabricação de
utensílios líticos, e da argila, provavelmente de origem local, para a cerâmica pré-colonial.

❖

SÍTIO CAICANGA 2 (CCG 2)

O sítio arqueológico Caicanga 2, do tipo lítico situa-se próximo à divisa dos municípios de
Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo a
estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 200x115m (23.000 m2), sendo previamente delimitado pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
Quadro 3 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 2 – ADA
Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

522706

9604733

35

Vértice 01

522475

9604683

-

Vértice 02

522814

9604683

-

Vértice 03

522509

9604764

-

Vértice 04

522316

9604848

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio está na ADA,
conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida importância e realizou-se o
registro e a delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha
prevista para a prospecção, nesse caso SD6 e SD7.
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O sítio Caicanga 2 caracteriza-se como Pré-colonial, está implantado em uma planície com
pequena deflação situada entre uma duna semi-fixa, a 35 m acima do nível do mar. Sua
superfície apresenta troncos de uma paleovegetação, além da densa presença de uma vegetação
do tipo Pioneira no entorno do rebaixamento natural. Algumas ferramentas líticas se estendem
para a duna situada ao sul.
Acerca da cultura material, detectou-se apenas artefatos líticos, notadamente percutores,
núcleos, lascas e bigornas, com uso predominante do quartzo. Destaca-se também a farta
presença de malacológicos diversos.
Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos. A isto soma-se a uma construção de
uma edificação de grande porte que fica a aproximadamente 130m.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas em SD6 foi possível identificar
vestígios, e esses apenas em superfície e no nível 0 - 10cm. A estratigrafia apresenta-se
homogênea em ambas as intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração bege,
como pode ser constatado nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo. Os dados
preliminares coletados indicam que o material arqueológico pode também ter passado por ação
de movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito do trânsito de animais e
ação pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo como matéria-prima para a
fabricação de utensílios líticos, elemento bastante presente na foz de córregos e riachos da
região.

❖

SÍTIO CAICANGA 3 (CCG 3)

O sítio arqueológico Caicanga 3, do tipo lito-cerâmico situa-se próximo à divisa dos municípios
de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo
a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 360x220m (79.200 m2), e está dividido em duas (2) concentrações, na qual a
primeira está na ADA e a segunda na AID, distante aproximadamente 200m uma da outra e
divididas por um cordão de duna, sendo previamente delimitadas pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
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Quadro 4 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 3 – ADA e AID

Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

522278

9605102

25

Vértice 01

522221

9604982

-

Vértice 02

522457

9605139

-

Vértice 03

522373

9605210

-

Vértice 04

522026

9605096

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização da concentração 1 do sítio
está na ADA, conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista para
a implantação do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida importância e
realizou-se o registro e a delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície a
partir da malha prevista para a prospecção, nesse caso SD9 e SD10 apenas na concentração 1,
que receberá o impacto direto da implantação do empreendimento.
O sítio Caicanga 3 caracteriza-se como Pré-colonial, a concentração 1, cuja coordenada central
é 24M 522139/ 9605024 (Datum SIRGAS 2000) está implantada sobre um corredor eólico e
possui grande densidade de malacológicos e líticos, além de algumas cerâmicas dispersas ao
longo da formação que também apresenta paleovegetação típica de mangue. A concentração 2,
cuja coordenada central é 24M 522400/ 9605153 (Datum SIRGAS 2000) está implantada sobre
uma planície coberta pela vegetação do tipo Pioneira que se estende até a estrada que liga Pecém
ao Cumbuco (+- 550m), nesse ponto ocorre uma menor densidade de líticos, malacológicos e
da paleovegetação, porém a uma inexistência de cerâmicas. O sítio Caicanga 3 está situado
próximas a uma lagoa (300m) e do mar (650m), onde a área sofre impacto para uso como
pastagem de bovinos e possui está, em média, a 20 m acima do nível do mar.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de diferentes
momentos tal como artefatos líticos, notadamente percutores, lascas e micro lascas e detritos
com uso de quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a fase ceramista
Papeba contendo fragmentos de utensílios com paredes de espessura fina, apresentando
alisamento na face interna e banho em vermelho, além do antiplástico possuir grãos de quartzo
com variações entre 2 e 5mm. Destaca-se também a farta presença de malacológicos diversos.
Os resultados das sondagens realizadas na área do sítio (SD9 e SD10) indicam que apenas em
SD10 foi possível identificar vestígios, e esses apenas em superfície e no nível 0 - 10cm,
constando apenas líticos de pequeno porte. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas
as intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser
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constatado nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo. Os dados preliminares
coletados indicam que o material arqueológico pode também ter passado por ação de
movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito do trânsito de animais e ação
pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo e silexito como matéria-prima para
a fabricação de utensílios líticos, elemento bastante presente na foz de córregos e riachos da
região.

❖

SÍTIO CAICANGA 4 (CCG 4)

O sítio arqueológico Caicanga 4, do tipo lítico e situa-se próximo à divisa dos municípios de
Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo a
estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco.
O sítio tem 200x130 m (26.0 00 m2), e está dividido em cinco (5) pequenas concentrações, todas
inseridas na ADA, distantes em média, 100m uma da outra e divididas por cordões de dunas,
sendo previamente delimitadas pelas coordenadas abaixo apresentadas.
Quadro 5 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 4 – ADA
Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

521856

9605455

25

Vértice 01

521970

9605334

-

Vértice 02

521797

9605416

-

Vértice 03

521835

9605536

-

Vértice 04

521904

9605454

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização das concentrações do sítio
estão todas na ADA, conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista
para a implantação do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida importância
e realizou-se o registro e a delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície a
partir da malha prevista para a prospecção, nesse caso SD12, SD 13, SD 14 e SD41.
O sítio Caicanga 4 caracteriza-se como Pré-colonial, e suas concentrações representam os
limites do sítio, assim como o ponto central (Quadro 5). As concentrações 1, 2 e 4,
respectivamente implantadas sobre as sondagens 12, 41 e 13, estão inseridas junto a corredores
eólicos entre cordões de dunas semi-fixas, apresentam vegetação do tipo Pioneira e no caso da
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concentração 4 verifica-se a formação de lagoa interdunar. A concentração 3 encontra-se entre
a base de uma duna móvel e uma planície vegetada. Em todos os casos verifica-se uma
paleovegetação típica de mangue. O sítio Caicanga 4 está situado próximas a várias lagoas, cuja
distância tem um raio máximo de 250m. A área sofre impacto para uso como pastagem de
bovinos e possui está, em média, a 31 m acima do nível do mar.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações ligadas apenas a
artefatos líticos, notadamente percutores, lascas e micro lascas e detritos com uso de quartzo e
silexito, matéria-prima abundante na foz de pequenos riachos e córregos na região. Além desses
verificam-se farta presença de malacológicos diversos.
Os resultados das sondagens realizadas na área do sítio (SD12, As13, SD14 e SD41) indicaram
que todas haviam a ocorrência de vestígios, e esses apenas em superfície, constando apenas
líticos de pequeno porte. A estratigrafia apresenta-se homogênea em todas as intervenções e é
composta por sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser constatado nas fichas que
acompanham esse relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam que o material
arqueológico pode também ter passado por ação de movimentação vertical e horizontal ao longo
do tempo sob efeito do trânsito de animais e ação pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram
uso do quartzo e silexito como matéria-prima para a fabricação de utensílios líticos, elemento
bastante presente na foz de córregos e riachos da região.

❖

SÍTIO CAICANGA 5 (CCG 5)

O sítio arqueológico Caicanga 5, do tipo lito-cerâmico, situa-se próximo à divisa dos municípios
de Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no primeiro, próximo
a CE-422 que interliga o Porto do Pecém ao sertão do estado.
O sítio tem 80x40m (3.200 m2), sendo previamente delimitado pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
Quadro 6 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 5 – ADA
Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

521649

9605903

22

Vértice 01

521590

9605917

-

Vértice 02

521637

9605921

-

Vértice 03

521659

9605883

-
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Vértice 04

521696

9605896

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio está na ADA,
conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se na área prevista para a implantação
do terminal de armazenamento, razão pela qual se deu a devida importância e realizou-se o
registro e a delimitação preliminar do sítio com intervenções de subsuperfície a partir da malha
prevista para a prospecção, nesse caso SD52.
O sítio Caicanga 5 caracteriza-se como Pré-colonial, está implantado em um corredor eólico
situado entre uma duna fixa e outra semi-fixa, a 22 m acima do nível do mar. Sua superfície
apresenta troncos de uma paleovegetação, além da presença pontual de uma vegetação do tipo
Pioneira. No entorno encontram-se espécies arbustivas. Atualmente a área é utilizada para a
circulação de veículos do tipo bug (Foto 38).
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de diferentes
momentos tal como artefatos líticos, notadamente bigorna, lascas e micro lascas, com uso
predominante do quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a fase
ceramista Papeba contendo fragmentos de utensílios com paredes de espessura fina,
apresentando alisamento na face interna e banho em vermelho, além do antiplástico possuir
grãos de quartzo com variações entre 2 e 5mm, um fragmento de composição cerâmica, porém
não identificada foi registrado no local. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos.
Os resultados das sondagens na área do sítio indicam que apenas em SD2 foi possível identificar
vestígios, e esses apenas em superfície. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as
intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser constatado
nas fichas que acompanham esse relatório, em anexo.
❖

SÍTIO CAICANGA 6 (CCG 6)

O sítio arqueológico Caicanga 6, do tipo lítico situa-se próximo à divisa dos municípios de
Caucaia e S. Gonçalo do Amarante, porém encontra-se espacialmente no segundo, próximo ao
cruzamento da estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco e a CE-422.
O sítio tem 115x90m (10.350 m2), sendo previamente delimitado pelas coordenadas abaixo
apresentadas.
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Quadro 7 - Vértices de delimitação do sítio Caicanga 6 – ADA e AID
Coordenadas GPS – UTM 24M DATUM WGS 84 (X, Y e Z)
Ponto central

521710

9606657

18

Vértice 01

521746

9606713

-

Vértice 02

521791

9606638

-

Vértice 03

521654

9606647

-

Vértice 04

521689

9606594

-

Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio está nos limites
entre a ADA e AID, conforme pode ser visto nos mapas em anexo, situando-se no entorno
imediato a área correspondente ao traçado das correias elevadas, razão pela qual se deu a devida
importância e realizou-se o registro e a apenas a delimitação preliminar em superfície do sítio,
sem intervenções.
O sítio Caicanga 6 caracteriza-se como Pré-colonial, está implantado em uma planície com
pequena deflação, a 18 m acima do nível do mar. Sua superfície é ausente de vegetação,
divergente do entorno do sítio onde a formação geomorfológica é densa na presença da
vegetação do tipo Pioneira.
Acerca da cultura material, detectou-se apenas artefatos líticos, notadamente percutores,
núcleos, lascas, micro-lascas e bigornas, com uso predominante do quartzo.
Os dados preliminares coletados indicam que o material arqueológico pode também ter passado
por ação de movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito da passagem de
transeuntes e da ação pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo como
matéria-prima para a fabricação de utensílios líticos, elemento bastante presente na foz de
córregos e riachos da região.
Devido a área se encontrar nas imediações da ADA e AID, com considerável parte do
assentamento na AID, e a sua baixa densidade vestigial, optou-se por não realizar intervenções
em superfície e subsuperfície.
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Figura 14 - Mapa dos sítios arqueológicos identificados no PAIPA 01 realizado pela empresa Arqueosocio em Maio/2018.

[Digite aqui]

6. A LEGISLAÇÃO E A ARQUEOLOGIA

Os estudos arqueológicos no Brasil são regidos por um corpo legislativo extremamente bem
fundamentado (MIRANDA, 2006), e fiscalizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN/MinC).
A pesquisa deve ser devidamente autorizada pelo órgão e o arqueólogo designado coordenador
responsável por essa pesquisa, se torna fiel depositário dos remanescentes culturais recolhidos,
até que estes sejam depositados na Instituição de apoio.
A proteção do patrimônio cultural, em especial o arqueológico, constitui-se de uma condição
essencial para a conservação de dados fundamentais sobre os processos históricos e culturais
de uma nação, garantindo, inclusive, a consolidação de sua memória, identidade e cidadania,
suscitando processos de valoração e preservação desse patrimônio enquanto práticas de
educação (MIRANDA, 2006; CASCO, 2006).
De acordo com Delforge (2013, p.20):
O Patrimônio Arqueológico (PA) é uma especialidade do patrimônio cultural
que se constitui em um conjunto de locais e objetos arqueológicos definidos
por lei. O Registro Arqueológico pode ser definido como qualquer tipo de
vestígio da atividade humana do passado remoto até o presente (...) O PA
considerado um bem de interesse difuso, ou seja, de interesse de todos,
incorporado e equiparado ao meio ambiente, por isso, sua preservação requer
metodologias especificas de gestão ou de gerenciamento.

Neste sentido, o patrimônio arqueológico pode ser entendido como a porção do patrimônio
material para o qual os métodos da arqueologia fornecem os conhecimentos primários. Engloba
todos os vestígios da existência humana e interessa todos os lugares onde há indícios de
atividades humanas não importando quais sejam elas, estruturais e vestígios abandonados de
todo tipo, na superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados
(ICOMOS, 1990).
Para Miranda (2006, p.73):
Em nosso país, a proteção específica para os bens de valor arqueológico surgiu
com a edição da Lei n. 3924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre
monumentos arqueológicos e pré-históricos. Até então, a proteção de tais bens
ficava na dependência do tombamento (regido pelo Decreto Lei 25/37),
instituto pouco adequado à tutela do patrimônio arqueológico tendo em
vistaque em muitos casos a pesquisa científica necessária para o estudo dos
sítios acaba por desmontá-lo integralmente, o que a rigor contraria a norma de
proteção integral inserta no art.17 da Lei de Tombamento (MIRANDA, 2006,
pp. 75-76).
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Portanto, o patrimônio arqueológico brasileiro é regido por uma legislação que normatiza a
proteção, a pesquisa, o gerenciamento e a apropriação dos bens desta natureza. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN/MinC), é a instituição que tem como missão
precípua a proteção, a salvaguarda e a gestão dos sítios arqueológicos, e que atua também como
um órgão da União para expedição de portarias que autorizam a realização dos estudos
arqueológicos durante o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos que
poderiam ocasionar possíveis impactos ao patrimônio cultural.
Esta solicitação de pesquisa foi planejada e será executada para dar pleno atendimento à
legislação referente ao patrimônio arqueológico pré-histórico e histórico, fundamentada nas
seguintes leis:

6.1 Em Âmbito Federal
•

Constituição Federal de 1988 (artigo 216º, item V), que considera os sítios
arqueológicos como patrimônio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e proteção
(parágrafos 1°, 4° e 5°);

•

Lei Federal nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para
qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado
crime contra o patrimônio nacional;

•

Resolução CONAMA nº 01/86, especificamente o artigo 6°, inciso I, alínea c, onde
são destacados os sítios e monumentos arqueológicos como elementos a serem
considerados nas diferentes fases de planejamento e implantação de um
empreendimento (LP, LI e LO);

•

Resolução CONAMA 237/97 de 19/12/1997 que detalha as atividades e produtos
esperados para cada uma das fases do licenciamento ambiental (artigo 8°) e de sua
obrigatoriedade nos empreendimentos descritos em seu Anexo 1 como obras civis,
rodoviárias, barragens, usinas, entre outras;

•

Portaria IPHAN / MinC nº 07, de 01.12.1988, que normatiza e legaliza as ações de
intervenção e resgate junto ao patrimônio arqueológico nacional, definindo a
documentação necessária para pedidos de autorização federal de pesquisa;

•

Lei Federal nº 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade), que também determina a
proteção do patrimônio cultural.
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•

Decreto nº 3551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais
de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa
Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

•

Instrução Normativa 001/2015, que extingue a Portaria 230/2002 e normatiza e
regulamenta

os

procedimentos

de

licenciamento

cultural

junto

ao

IPHAN/CNA/DEPAN.
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7. AS BASES TEÓRICAS
A Arqueologia surge como ciência no século XIX e, desde então, procura compreender como
viviam e se organizavam grupos humanos pretéritos. Para tanto, os arqueólogos buscam realizar
inferências sobre o comportamento, modo de vida e cultura destes grupos por meio de
remanescentes culturais (TRIGGER, 1989).
A Arqueologia infere sobre o comportamento humano, e também ideias, a
partir de materiais remanescentes do que pessoas fizeram e usaram, e do
impacto físico de sua presença no meio ambiente. A interpretação dos dados
arqueológicos depende da compreensão de como os seres humanos se
comportam no presente e, em particular de como esse comportamento se
reflete na cultura material (TRIGGER, 1989, p.19).

Segundo Funari (1988), a arqueologia estuda os sistemas socioculturais, sua estrutura,
funcionamento e transformações com o decorrer do tempo a partir da totalidade material
transformada e consumida pela sociedade. Assim, seu principal objeto de estudo é a cultura
material (ou repertório cultural), pois ela carrega consigo todo um legado técnico, social e
cultural de um dado grupo (GAMBLE, 2002).
Este repertório cultural é a totalidade material apropriada pelas sociedades humanas, como parte
de uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico (FUNARI,
1988, p.11).
Nesta linha de pensamento, a cultura material é vista como registro arqueológico, pois além de
serem resistentes às ações temporais e antrópicas, são fontes de grandes informações para os
pesquisadores, pois guardam em si comportamentos técnicos e culturais, uma vez que foram
produzidos em contextos espaciais repletos de significados (GALHARDO, 2010).
Considera-se como cultura material todo e qualquer elemento que caracterize e/ou possa indicar
a presença de atividades humanas pretéritas na área de estudo, independente do período
cronológico a que se relacionem e dos possíveis critérios subjetivos de valoração científica e/ou
econômica.
No entanto, de acordo com Schiffer (apud FAGUNDES, 2007), deve-se estar alerta ao fato de
que os vestígios encontrados por arqueólogos em suas pesquisas não são ‘fotografias do
passado’, uma vez que passaram por processos culturais e naturais (biopertubações), desde sua
confecção, perpassando pela utilização, reuso e/ou reciclagem, descarte ou perda até a sua
evidenciação em um sítio arqueológico. Portanto, para Schiffer (2005) o registro arqueológico
é um reflexo distorcido do passado, que necessita da pesquisa e interpretação do arqueólogo
para seu entendimento.
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Neste trabalho, a definição de registro arqueológico foi o mesmo adotado por Morais (2000
apud FAGUNDES, 2010) que seria:
Para definição de registro arqueológico preferimos àquela dada por Morais (2000, p. 07): “(...)
referência genérica aos objetos, artefatos, estruturas e construções produzidas pelas sociedades
do passado, inseridas em determinado contexto. Conceito amplo que independe da posterior
classificação do registro como sítio, ocorrência ou geoindicador arqueológico. Refere-se aos
objetos naturalmente inseridos no meio ambiente físico ou às estruturas implantadas nas
paisagens urbanas ou rurais. Abrange as matrizes arqueológicas evidentes (um conjunto
funerário, por exemplo) e as suas expressões arqueológicas latentes (por exemplo, as assinaturas
físico-químicas no solo que corroboram estruturas funerárias praticamente invisíveis). Inclui
certos arranjos paisagísticos (...) bem como elementos do meio físico-biótico de interesse para
a Arqueologia (FAGUNDES, 2007).
Assim, para a execução do projeto aqui em pauta, buscou-se a realização de estudos
direcionados ao levantamento sistemático regional, tanto por pesquisas bibliográficas (fonte
primária), quanto pelas intervenções em campo (como se discutirá à frente), sempre levando
em consideração o contexto arqueológico e seus processos formativos, bem como tendo em
mente a necessidade de inferências acerca do contexto sistêmico.
Além disso, tem-se consciência de que a principal tarefa da interpretação arqueológica, neste
sentido, é reconstruir o contexto sistêmico, mesmo dedutivamente, daquilo que foi enterrado
(ou que perdeu significado), isso implica em dar extrema importância ao contexto original, uma
vez que o objeto (ou estruturas) fora do seu contexto não permite qualquer leitura.

7.1

O Conceito de Sítio Arqueológico

Nesse projeto de diagnóstico o conceito de sítio arqueológico é expandido, pois se acredita
como Fagundes (2011) que:
Há centenas de definições sobre o que seja um sítio arqueológico. Preferimos
entendê-lo como espaços onde são evidenciados remanescentes culturais (de
qualquer ordem) que nos indicam usos e comportamentos sociais em escala
diacrônica, sendo espaços destinados à moradia (na vida ou na morte), paradas
para descanso, locais de observações, estações de caça ou pesca, áreas de
captação de recurso, enfim lugares que trazem consigo informações temporais
e espaciais acerca do modo de vida e cultura de um determinado grupo
(FAGUNDES, 2011).
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Neste aspecto, os sítios arqueológicos se formam como resultado de interações entre ações
humanas e processos naturais que são responsáveis em enterrar os vestígios deixados no solo
por populações antigas (SCHIFFER, 2005).
Ainda como citado anteriormente, a Carta de Laussane de 1990 (recomendação internacional
para proteção e gestão do patrimônio arqueológico), o patrimônio arqueológico “compreende a
porção do patrimônio material para a qual os métodos da Arqueologia fornecem os
conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios e os lugares onde há indícios de atividades
humanas, não importando quais sejam eles; estruturas e vestígios abandonados de todo tipo, na
superfície, no subsolo ou sob as águas, assim como o material a eles associados”.
Para caracterização de possíveis sítios arqueológicos adotou-se os seguintes critérios:
•

Sítio Arqueológico Pré-histórico: local de atividades humanas, aldeamentos,
acampamentos e oficinas referentes ao período pré-histórico, com tecnologias deste
período.

•

Sítio Arqueológico Multicomponencial: local com vestígios de atividades humanas,
estruturas, etc. que remetem aos períodos pré-histórico e histórico.

•

Sítio Arqueológico Histórico: local de moradia, áreas de trabalho, etc. relacionado com
tecnologias introduzidas após a chegada dos colonizadores europeus, no século XVI.

Neste projeto foi utilizada ainda a definição de Bastos e Teixeira (2005), que considera como
sítio histórico os bens relevantes para a reconstrução da memória, com técnicas construtivas
antigas e que remetem ao processo de ocupação regional.
Como ocorrência arqueológica será considerada “(...) os achados isolados de vestígio
arqueológico”, estes vestígios atestam a presença humana em determinado local, mas em
quantidade insuficiente para caracterizá-lo como sítio, podendo, por outro lado, atestar o
deslocamento de grupos humanos ou vestígios descontextualizados.
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8. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A abordagem metodológica assumida, tem como princípio norteador estudos que focam nas
interações entre o ambiente e cultura e, desta forma, como estas interações deixam marcas na
paisagem, passíveis de reconhecimento e leitura arqueológica, e que cooperam para a
compreensão do potencial regional, uma vez que para o diagnóstico espera-se conhecer a
realidade arqueológica local em sua totalidade.
Os procedimentos metodológicos serão baseados em estudos amplamente discutidos e
aplicados em prospecções regionais, sobretudo aqueles com enfoque na paisagem, de forma
que na definição de métodos e técnicas para a elaboração da presente investigação também
foram levadas em conta não somente as especificidades técnicas do empreendimento, mas
também as características ambientais da área onde o mesmo está inserido (BOADO, 1991,
1995; BINFORD, 1982; SCHIFFER & GUMMERMAN, 1997; MORAIS, 2000; ARAÚJO,
2001; FAGUNDES, 2014).
É sabido que o registro arqueológico é constituído por uma pluralidade de contextos
socioculturais (sistêmicos e diacrônicos, que podem ser contemporâneos ou não). Em um único
ambiente se pode evidenciar vestígios de diferentes ocupações ao longo do tempo. Assim, pela
metodologia aqui adotada, não serão tratados apenas os sítios ou ocorrências mais antigas (ou,
então, àquelas relacionadas à ocupação indígena pré-colonial), mas também os vestígios
materiais históricos, relacionados às diferentes fases da formação da sociedade nacional,
mesmo que as mais recentes.
Para tanto, a pesquisa será dividida em duas fases, sendo uma não interventiva e outra
interventiva. Inicialmente a equipe de arqueologia realizará o levantamento arqueológico não
interventivo, buscando todas as informações possíveis para a compreensão das diferentes
ocupações humanas que tiveram na região do empreendimento.
Por levantamento arqueológico entende-se a descoberta e a documentação de remanescentes
culturais pré-históricos (e/ou históricos) em um dado espaço, cuja execução permite-se o
emprego de diversos procedimentos e estratégias metodológicas (FERDIÈRE, 1998).
Nesta fase, a equipe fará incursões (caminhamento) para reconhecimento da ADA onde farão
observações acercada dos diferentes compartimentos geoambientais.
A partir daí, munidos destas informações a equipe passará para a fase interventiva e lançará
mão de técnica de localização e identificação de sítios arqueológico em superfície e em
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subsuperfície indicado por diversos autores como Krakker et al (1983), Lightfoot (1986),
McManamon, (1984) e por Oliveira & Caldarelli, (2002). Essa técnica, estabelece que para o
conhecimento acurado da realidade arqueológica em um dado empreendimento, devem-se
realizar intervenções totais construídas por meio de vários tipos de metodologia que se
complementam, permitindo estabelecer uma visão geral sobre o patrimônio cultural regional.
Em conformidade com o pedido de complementação NOTA TÉCNICA nº 96 2021
IPHAN-CE_ PORTO PECEM (SEI 2520854)
Informamos que a nova proposta metodológica seguiu as recomendações expressas. Segue o
novo mapa de intervenções, assim como a nova malha com 83 pontos de sondagens em kmz e
shapefiles gerados.
A metodologia proposta visou priorizar as superfícies de deflação, as bacias e os corredores
eólicos, locais propícios para a identificação dos vestígios arqueológicos em superfície, assim
como contará com a observação dos cortes estratigráficos naturais in loco.
Quanto as atividades de prospecção não interventivas, os pesquisadores deverão realizar a
varredura em superfície através de caminhamentos com membros equidistantes no máximo 15
metros por toda a ADA.
Sendo o compartimento ambiental a planície litorânea e o solo arenoso, ocorrerá a tentativa de
abrir poços-testes nos locais previamente planejados na malha virtual; no entanto, nas áreas de
Deflação e nas proximidades das áreas identificadas com vestígios arqueológicos nas etapas
anteriores ocorrerá a inserção de sondagens de 1x1m, 2x1m ou trincheiras maiores (caso seja
detectada tal necessidade).
Seguiremos as instruções da Portaria Iphan Nº 316, de 04 de novembro de 2019 para análise e
delimitação dos sítios arqueológicos.
Salientamos que todas as sondagens planejadas terão a sua ficha de registro preenchida e os
impeditivos observados para escavação serão comprovados através de fotos com coordenadas.
Segue abaixo o Mapa de Intervenções e em anexo a Malha Virtual com a proposta metodológica
em kmz e os shapefiles gerados.
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Figura 15 - Mapa de Intervenções - Prospecção Arqueológica no Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) – CE.
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8.1 Execução de Poços Testes
Estes poços ou tradagens são perfurações feitas na superfície, com cavadeiras articuladas
(boca-de-lobo), geralmente com profundidade média de 100 cm, isto também pode variar
conforme as características geológicas e geomorfológicas do local sob intervenção.
As tradagens são utilizadas especialmente para delimitar a extensão horizontal de sítios
arqueológicos (dimensão espacial), mas também visam à coleta de informações com relação a
pacotes estratigráficos (dimensão temporal).
Todos os poços serão executados por níveis artificiais (a cada 10 cm), sendo todos
georreferenciados e seus pacotes sedimentares descritos conforme granulometria, tonalidade e
demais características que o arqueólogo achar pertinente em campo.
Todo o sedimento será peneirado e cuidadosamente examinado. Após a análise e o registro, o
sedimento é retornado ao furo.
Em casos específicos os pesquisadores poderão também realizar sondagens isoladas em
subsolo, de dimensões variáveis de 0,50 x 0,50 a 1,0 x 1,0 m, e que podem ser realizadas em
diferentes pontos do empreendimento com maior potencial arqueológico, utilizando-se controle
estratigráfico mais acurado que os poços-testes.
Os poços-teste ou tradagens obedecerão aos seguintes procedimentos práticos:
•

Retirada da cobertura vegetal, com auxílio de enxada e / ou enxadão visando à exposição
do solo superficial para a consequente deposição e análise do sedimento retirado da
escavação;

•

Abertura de uma tradagem (poço-teste) de ao menos 30 cm de diâmetro, com auxílio de
enxadão, aprofundado com cavadeira manual (boca-de-lobo) até aproximadamente 1 m
de profundidade, ou mais, conforme a estratigrafia do terreno;

•

Desagregação, peneiramento, triagem e exame do sedimento retirado da tradagem, com
auxílio de colher de pedreiro e / ou enxadão;

•

Como registro de cada poço-teste, os dados serão anotados na ficha de
Caminhamento/Sondagem (Figura abaixo).

•

Ao final de cada escavação se procederá com o registro fotográfico e a sondagem será
aterrada. O registro fotográfico realizará, no mínimo (04) quatro imagens, sendo uma
de implantação da paisagem, uma da escavação, uma do pesquisador analisando o
sedimento e uma com trena mostrando a medida final do poço-teste.
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Se durante as escavações, vestígios culturais forem evidenciados, será realizado o registro e
acondicionamento dos materiais em sacos plásticos, juntamente com uma etiqueta de
identificação, contendo: (a) o nome do projeto, (b) localização do objeto, (c) tipo de material,
(d) profundidade, (e) data e nome do pesquisador responsável pela coleta. Finalizado o processo
de registro, o poço-teste será aterrado.

Figura 16 - Ficha de Campo.

8.2 Delimitação de Sítio
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No caso de identificação de sítio arqueológico durante o caminhamento ou durante as
escavações dos poços-teste, serão efetuadas diferentes metodologias para a delimitação.
No caso de o vestígio ter sido evidenciado em um poço-teste, para o procedimento de
delimitação do sítio empregar-se-á os métodos propostos por Chartkoff (1978 apud
CALDARELI, 2003), os quais consistem no uso de transects (radiais ou paralelos), traçados a
partir do(s) artefato(s) encontrado(s), conforme croquis abaixo.
A partir do ponto central, caso se encontre material, as tradagens para delimitação serão
realizadas em intervalos de 10m uma da outra (ou em intervalos maiores ou menores, se houver
necessidade), até que duas consecutivas resultem negativas. O limite do sítio será estabelecido
pela última tradagem com material em cada um dos transects.

Figura 17 - Esquema de delimitação de um sítio arqueológico com caminhamento e sondagens realizadas de
sobre linhas radiais, a partir de um ponto central. (CALDARELI, 2003).

No caso de vestígios em superfície, a equipe irá delimitar a dispersão da cultura material
visualmente e abrirá poços testes apenas nas margens desta dispersão (buscando não afetar um
possível registro em estratigrafia). Os poços serão abertos até a área se mostrar estéril. A partir
desse momento, poder-se-á delimitar, hipoteticamente, o sítio arqueológico.
Cabe destacar que todas as posições das tradagens realizadas durante a delimitação de um sítio
serão registradas por aparelho GPS e posteriormente plotadas em SIRGAS 2000, como sugerido
pelo IPHAN/MinC.
Cada sítio identificado será registrado na ficha de Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
(CNSA) do IPHAN/MinC.
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Todas as ações também serão registradas por meio de fotografias que farão parte do relatório
final e de banco de dados digitais disponíveis na empresa responsável pela pesquisa
arqueológica.
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9. PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A prospecção arqueológica realizada na área do empreendimento Terminal Portuário de Uso
Privativo – TUP buscou identificar a presença de cultura material como sítios ou ocorrências
arqueológicas.
O empreendimento está situado em uma área de fácil acesso, cerca de 3 km do município de
São Gonçalo do Amarante. Possui em seu percurso de acesso uma diferença geomorfológica
bem peculiar, variando de terrenos planos e não inundáveis, bem como cursos d’água que
cortam o relevo formando a Bacia do Parnaíba.
A metodologia seguiu os procedimentos estabelecidos no projeto de pesquisa com varredura
em superfície e intervenções em subsuperfície ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) e
Área Indiretamente Afetada (AID). A malha virtual previamente planejada comportou 83
poços-testes e 10 sondagens (1x1m).

9.1 Etapa Não Interventiva

Em primeiro momento foi realizado um reconhecimento da área onde está inserido o
empreendimento, ou seja, observação das condições de visibilidade da superfície, identificação
dos compartimentos ambientais a serem percorridos, observação do uso do solo e contato com
o pessoal local. Também ocorreu o registro de feições, caminhos e estruturas de interesse com
GPS portátil.
Na área do empreendimento a variação geomorfológica não ocorre com frequência, variando
apenas entre planície litorânea e baixa vertente. De modo geral o empreendimento está
implantado em baixa vertente, com todos pontos em declividade leve, e com a presença de
alguns locais com ondulações e variações na cor do solo (bege e marrom claro).
O empreendimento atualmente não desenvolve nenhuma atividade, porém é possível perceber
que ADA e AID são realizados passeios de “bug”, além também de possuir muito lixo na área
em virtude do turismo e também de uma construção abandonada.
Constatamos também que a vegetação das áreas é típica de Dunas Costeiras, o que é
caracterizado por um predomínio do estrato gramíneo e presença isolada de arbustos raízes
profundas como meio de fixação, pois o ambiente possui intensa movimentação eólica.
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IMAGENS DA ETAPA NÃO INTERVENTIVA

Figura 18 - Caminhamento e varredura em superfície
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IMAGENS DA PAISAGENS ADA E AID

Figura 19 – Imagens da Paisagem na ADA e AID
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IMAGENS DA ÁREA IMPACTADA

Figura 20 - Imagens da área impactada - construção abandonada
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Figura 21 - Mapa de localização do empreendimento com caminhamento e varredura em superfície

[Digite aqui]

9.2 Etapa Interventiva

O trabalho de prospecção realizado foi desenvolvido com uma metodologia de perfuração de
poços-testes ao longo da área do empreendimento com malha preestabelecida.
Os poços-testes foram escavados com cavador articulado (boca de lobo) e as sondagens 1x1m
escavadas na ADA do empreendimento, objetivando avaliar a existência de vestígios
arqueológicos, para isso todos os sedimentos retirados dos PTs foram examinados.
Durante a prospecção, a equipe de campo permaneceu atenta a possíveis evidências
arqueológicas dispostas na superfície do terreno, barrancos expostos ou em cortes previamente
executados.
Segue abaixo resumo dos procedimentos/resultados obtidos.
Quadro 3 - Resultados da Prospecção Arqueológica
RESULTADOS DA PROSPECÇÃO ARQUEOLÓGICA
Terminal Portuário de Uso Privativo – TUP
Poços-Testes Escavados

83 PTs

100%

Sondagens Escavadas (1x1m)

10 PTs

100%

É importante frisar que todos os pontos foram acessados. A média dos poços-testes ficou em
100cm, isso devido a área está situada em região de dunas, onde o pacote sedimentar em sua
maioria é bastante espesso. Em relação a composição do solo, o sedimento variou entre arenoso
e suas variações, com coloração variando entre tons de marrom e bege.
Todas as atividades foram realizadas com o auxílio de um aparelho GPS e registrado com
câmera fotográfica, garantindo assim o registro de todas as etapas do trabalho de campo.
Segue abaixo imagens das atividades executadas, o mapa com o resultado das intervenções e a
planilha com a caracterização de cada poço-teste e as fichas de acompanhamento das
sondagens.
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IMAGENS DA PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA – POÇOS TESTES (PT)

Figura 22 - Abertura do PT 02

Figura 23 - Peneiramento do sedimento PT 06

Figura 24 - Finalização do PT 07

Figura 25 - Abertura do PT 12

Figura 26 - Peneiramento do sedimento PT 21

Figura 27 - Análise do sedimento PT 22
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IMAGENS DA PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA – POÇOS TESTES (PT)

Figura 28 – Finalização do PT 26

Figura 29 - Análise do sedimento PT 30

Figura 30 - Abertura do PT 38

Figura 31 - Finalização do PT 42

Figura 32 – Finalização do PT 60

Figura 33 – Abertura do PT 66
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IMAGENS DA PROSPEÇÃO ARQUEOLÓGICA – SONDAGENS (1x1m)

Figura 34 – Marcação da sondagem 03

Figura 35 – Escavação da Sondagem 01

Figura 36 – Análise do perfil norte (sondagem 01)

Figura 37 – Medição do perfil sul (sondagem 02)

Figura 38 – Finalização da sondagem 01

Figura 39 – Abertura do PT (sondagem 01)
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Figura 40 - Mapa de localização do empreendimento com intervenções executadas
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Tabela 4 – Caracterização dos poços-testes do empreendimento
PT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Coordenada
24 M 523541
9603816
24 M 523756
9603976
24 M 523581
9603983
24 M 523444
9604003
24 M 523578
9604130
24 M 523420
9604199
24 M 523202
9604139
24 M 523309
9604202
24 M 523004
9604190
24 M 523278
9604342
24 M 523078
9604342
24 M 523168
9604413
24 M 523297
9604468
24 M 523324
9604566
24 M 522790
9604319
24 M 523078
9604542
24 M 523370
9604754

Data

Resp.

Vegetação

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
30/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas

Unid.
Declive Uso do solo
Geomorf.
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente
Baixa
Leve
Dunas
vertente

Nível
cm

Textura

Tipo de
Cult.
Coloração
solo
Mat.

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

110

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

105

Grossa

Arenoso

Bege

Não

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não
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Status
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos

82

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

24 M 522689
9604332
24 M 522775
9604380
24 M 522646
9604438
24 M 522919
9604516
24 M 523057
9604667
24 M 523142
9604750
24 M 523341
9604866
24 M 522610
9604585
24 M 522907
9604685
24 M 523211
9604962
24 M 522481
9604697

30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

30/06/2021 Bárbara Gramíneas
30/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

30/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

65

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Infraestrutura

5

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

29

24 M 522665
9604706

30/06/2021 Bárbara Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

60

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

30

24 M 522823
9604803

29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Infraestrutura

10

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

31

24 M 522380
9604795

30/06/2021 Bárbara Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

80

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

32

24 M 522542
9604812

29/06/2021 Mateus Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

80

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

33

24 M 522542
9604941

29/06/2021 Mateus Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida presença
de cascalho. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida presença
de cascalho. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos

83

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

24 M 522813
9604982
24 M 522942
9605024
24 M 523026
9605098
24 M 522633
9605031
24 M 522763
9605150
24 M 522226
9605006
24 M 522378
9605142
24 M 522608
9605196
24 M 522205
9605127
24 M 522099
9605020
24 M 522284
9605242
24 M 522397
9605324

29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
30/06/2021 Mateus Gramíneas
30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

30/06/2021 Bárbara Gramíneas
30/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas

Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

105

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

110

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

46

24 M 522495
9605342

29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

50

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

47

24 M 522113
9605297

30/06/2021 Bárbara Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

48

24 M 522245
9605407

30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

80

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

49

24 M 522391
9605403

29/06/2021 Bárbara Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

80

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

50

24 M 522527
9605487

29/06/2021 Mateus Gramíneas

Baixa
vertente

Leve

Dunas

105

Grossa

Arenoso

Bege

Não
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Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devido
surgimento de água em profundidade. Não
foram evidenciados vestígios
arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos

84

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

24 M 521916
9605366
24 M 521815
9605416
24 M 521849
9605506
24 M 521922
9605468
24 M 522118
9605563
24 M 522365
9605523
24 M 522444
9605629
24 M 522508
9605717
24 M 521865
9605671
24 M 522120
9605673
24 M 522216
9605706
24 M 522411
9605755
24 M 521966
9605714
24 M 522121
9605848
24 M 522219
9605873
24 M 521784
9605800
24 M 521875
9605917
24 M 521677
9605889

30/06/2021 Mateus Gramíneas
30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

30/06/2021 Bárbara Gramíneas
30/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
01/07/2021 Sérgio

Gramíneas

01/07/2021 Bárbara Gramíneas
01/07/2021 Mateus Gramíneas

Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

45

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

105

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

95

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não
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Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos

85

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

24 M 521626
9605911
24 M 521471
9605868
24 M 521333
9605964
24 M 521168
9605951
24 M 520761
9606083
24 M 521667
9606487
24 M 521549
9606682
24 M 521665
9606646
24 M 521771
9606672
24 M 522324
9606057
24 M 522128
9606287
24 M 522814
9605484
24 M 521986
9606521
24 M 521891
9606720
24 M 520340
9606166

01/07/2021 Mateus Gramíneas
01/07/2021 Sérgio

Gramíneas

01/07/2021 Bárbara Gramíneas
01/07/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
01/07/2021 Mateus Gramíneas
01/07/2021 Mateus Gramíneas
01/07/2021 Sérgio

Gramíneas

01/07/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
29/06/2021 Mateus Gramíneas
01/07/2021 Sérgio

Gramíneas

29/06/2021 Bárbara Gramíneas

Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente
Baixa
vertente

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

55

Grossa

Arenoso

Marrom
claro

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

100

Grossa

Arenoso

Bege

Não

Leve

Dunas

90

Grossa

Arenoso

Bege

Não
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Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem interrompida devida água em
profundidade. Não foram evidenciados
vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
Sondagem concluída. Não foram
evidenciados vestígios arqueológicos
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FICHAS DE SONDAGENS (1x1 m) NA ADA
FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem ADA 01
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 06/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 523090 9604508
ELEVAÇÃO: 16 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

[Digite aqui]

(X) Não

FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem ADA 02
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 06/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 522552 9605080
ELEVAÇÃO: 14 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem ADA 03
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 06/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 522329 9605715
ELEVAÇÃO: 20 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não

9.3 Sítios arqueológicos evidenciados
Durante a realização da primeira pesquisa de campo executado pela empresa “Arqueosócio”
em maio de 2018, foram evidenciados 06 sítios arqueológicos, denominados: Caicanga 01,
Caicanga 02, Caicanga 03, Caicanga 04, Caicanga 05 e Caicanga 06.
Durante a realização da segunda pesquisa de campo no mês de julho de 2021, foi evidenciado
mais um sítio arqueológico na AID do empreendimento que foi denominado Caicanga 07.
Sendo assim, conforme previsto na metodologia deste projeto todo patrimônio arqueológico
evidenciado deve passar por caracterização e delimitação (tanto os sítios já encontrados
Caicanga 01, 02, 03, 04, 05 e 06, assim como os novos sítios encontrados, no caso, o Caicanga
07).
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SÍTIO CAUCAIA 01
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 522720/9604375 (SIRGAS 2000) – 27 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico e cerâmica

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 1, do tipo lito-cerâmico, situa-se no município de Caucaia
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 240x150m
(36.000 m2). Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio
está na AID, à 100 metros da ADA.
O sítio Caicanga 1 caracteriza-se como pré-colonial, está implantado em uma planície situada
entre cordões de dunas semifixas, a 29 m acima do nível do mar. Sua superfície apresenta
troncos de uma paleovegetação semelhante a espécies encontradas em mangue, além da
presença pontual de uma vegetação do tipo Pioneira. No entorno encontram-se espécies
arbustivas. Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de
diferentes momentos tal como artefatos líticos, notadamente percutores, lascas e micro lascas,
com uso predominante do quartzo; fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a tradição
ceramista Tupiguarani contendo vasilhas com paredes de espessura grossa, algumas
apresentando alisamento em ambas as faces e engobo vermelho, além do antiplástico possuir
grãos de quartzo > 3mm ou cacos moídos de outras cerâmicas, nesse último caso apontando
um reaproveitamento de utensílios. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos. Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos e a circulação de veículos
do tipo bug. A isto soma-se a uma construção de uma edificação de grande porte que fica a
aproximadamente 150m. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as intervenções
e é composta por sedimento arenoso de coloração bege. Os dados preliminares coletados
indicam que o material arqueológico pode também ter passado por ação de movimentação
vertical e horizontal ao longo do tempo sob efeito do trânsito de animais, veículos e ação
pluvial.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS – SÍTIO CAUCAIA 01
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SÍTIO CAUCAIA 02
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 522499/9604725 (SIRGAS 2000) – 19 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico e cerâmica

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 2, do tipo líto-cerâmico e situa-se no município de Caucaia
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 200x115m
(23.000 m2). Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio
está na ADA e AID.
O sítio Caicanga 2 caracteriza-se como pré-colonial, está implantado em uma planície com
pequena deflação situada entre uma duna semi-fixa, a 35 m acima do nível do mar. Sua
superfície apresenta troncos de uma paleovegetação, além da densa presença de uma
vegetação do tipo Pioneira no entorno do rebaixamento natural. Algumas ferramentas líticas
se estendem para a duna situada ao sul. Acerca da cultura material, detectou-se apenas
artefatos líticos, notadamente percutores, núcleos, lascas e bigornas, com uso predominante
do quartzo. Além de fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a tradição ceramista
Tupiguarani contendo vasilhas com paredes de espessura grossa, algumas apresentando
alisamento em ambas as faces e engobo vermelho, além do antiplástico possuir grãos de
quartzo > 3mm ou cacos moídos de outras cerâmicas, nesse último caso apontando um
reaproveitamento de utensílios. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos. Atualmente a área é utilizada para pastagem de bovinos. A isto soma-se a uma
construção de uma edificação de grande porte que fica a aproximadamente 130m. A
estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as intervenções e é composta por sedimento
arenoso de coloração bege, como pode ser constatado nas fichas que acompanham esse
relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam que o material arqueológico
pode também ter passado por ação de movimentação vertical e horizontal ao longo do tempo
sob efeito do trânsito de animais e ação pluvial. As ocupações mais recuadas fizeram uso do
quartzo. como matéria-prima para a fabricação de utensílios líticos, elemento bastante
presente na foz de córregos e riachos da região.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS – SÍTIO CAUCAIA 02
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SÍTIO CAUCAIA 03
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 522301/9605113 (SIRGAS 2000) – 24 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico e cerâmica

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 3, do tipo líto-cerâmico e situa-se no município de Caucaia
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 360x220m
(79.200 m2), e está dividido em duas concentrações. Em relação às áreas de influência do
empreendimento localiza-se na ADA e AID. O sítio Caicanga 3 caracteriza-se como précolonial, a concentração 01 está implantada sobre um corredor eólico e possui grande
densidade de malacológicos e líticos, além de algumas cerâmicas dispersas ao longo da
formação que também apresenta paleovegetação típica de mangue. A concentração 02 está
implantada sobre uma planície coberta pela vegetação do tipo Pioneira, nesse ponto ocorre
uma menor densidade de líticos, malacológicos e da paleovegetação, porém a uma
inexistência de cerâmicas. O sítio Caicanga 3 está situado próximas a uma lagoa (300m) e do
mar (650m), onde a área sofre impacto para uso como pastagem de bovinos e possui está, em
média, a 20 m acima do nível do mar. Acerca da cultura material, detectou-se elementos que
indicam ocupações de diferentes momentos tal como artefatos líticos, notadamente
percutores, lascas e micro lascas e detritos com uso de quartzo e silexito; fragmentos
cerâmicos possivelmente filiados a fase ceramista Papeba contendo fragmentos de utensílios
com paredes de espessura fina, apresentando alisamento na face interna e banho em
vermelho, além do antiplástico possuir grãos de quartzo com variações entre 2 e 5mm.
Destaca-se também a farta presença de malacológicos diversos. A estratigrafia apresenta-se
homogênea em ambas as intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração
bege.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS – SÍTIO CAUCAIA 03
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SÍTIO CAUCAIA 04
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 521874/9605436 (SIRGAS 2000) – 26 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 4, do tipo lítico e situa-se no município de Caucaia próximo a
estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 200x130 m (26.0 00 m2),
e está dividido pequenas concentrações, distantes em média, 100m uma da outra e divididas
por cordões de dunas. Em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização
do sítio está na AID, à 150 metros da ADA. O sítio Caicanga 4 caracteriza-se como précolonial, está implantado em um corredor eólico situado entre uma duna fixa e outra semifixa, a 22 m acima do nível do mar. Sua superfície apresenta troncos de uma paleovegetação,
além da presença pontual de uma vegetação do tipo Pioneira. No entorno encontram-se
espécies arbustivas. Atualmente a área é utilizada para a circulação de veículos do tipo bug.
Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de diferentes
momentos tal como artefatos líticos, notadamente bigorna, lascas e micro lascas, com uso
predominante do quartzo e sílexito. Destaca-se também a farta presença de malacológicos
diversos. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as intervenções e é composta por
sedimento arenoso de coloração bege, como pode ser constatado nas fichas que acompanham
esse relatório, em anexo. Os dados preliminares coletados indicam que o material
arqueológico pode também ter passado por ação de movimentação vertical e horizontal ao
longo do tempo sob efeito do trânsito de veículos e ação pluvial, além do descarte de lixo
doméstico. As ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo, silexito e sílex como
matéria-prima para a fabricação de utensílios líticos, e da argila, provavelmente de origem
local, para a cerâmica pré-colonial.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS – SÍTIO CAUCAIA 04
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SÍTIO CAUCAIA 05
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 521874/9605436 (SIRGAS 2000) – 26 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico e cerâmica

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 5, do tipo líto-cerâmico e situa-se no município de Caucaia
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 70x30m (2.100
m2). Em relação às áreas de influência do empreendimento localiza-se na AID, à 400 metros
da ADA. O sítio Caicanga 5 caracteriza-se como pré-colonial, está implantada sobre um
corredor eólico e possui grande densidade de malacológicos e líticos, além de algumas
cerâmicas dispersas ao longo da formação que também apresenta paleovegetação típica de
mangue. A área localiza-se sobre uma planície coberta pela vegetação do tipo Pioneira, nesse
ponto ocorre uma menor densidade de líticos, malacológicos e da paleovegetação. O sítio
Caicanga 5 está situado próximas a uma lagoa e do mar, onde a área sofre impacto para uso
como pastagem de bovinos e possui está, em média, a 20 m acima do nível do mar. Acerca
da cultura material, detectou-se elementos que indicam ocupações de diferentes momentos
tal como artefatos líticos, notadamente percutores, lascas e micro lascas e detritos com uso
de quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos possivelmente filiados a fase ceramista Papeba
contendo fragmentos de utensílios com paredes de espessura fina, apresentando alisamento
na face interna e banho em vermelho, além do antiplástico possuir grãos de quartzo com
variações entre 2 e 5mm. Destaca-se também a farta presença de malacológicos diversos. A
estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as intervenções e é composta por sedimento
arenoso de coloração bege.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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SÍTIO CAUCAIA 06
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 521724/9606648 (SIRGAS 2000) – 18 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 6, do tipo lítico e situa-se no município de Caucaia próximo a
estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 115x90m (10.350 m2),
em relação às áreas de influência do empreendimento, a localização do sítio está na AID, à
900 metros da ADA, situando-se no entorno imediato a área correspondente ao traçado das
correias elevadas, razão pela qual se deu a devida importância e realizou-se o registro e a
apenas a delimitação preliminar em superfície do sítio, sem intervenções. O sítio Caicanga 6
caracteriza-se como pré-colonial, está implantado em uma planície com pequena deflação, a
18 m acima do nível do mar. Sua superfície é ausente de vegetação, divergente do entorno
do sítio onde a formação geomorfológica é densa na presença da vegetação do tipo Pioneira.
Acerca da cultura material, detectou-se apenas artefatos líticos, notadamente percutores,
núcleos, lascas, micro-lascas e bigornas, com uso predominante do quartzo. Atualmente a
área é utilizada para descarte de lixo doméstico gerada por transeuntes. A isto soma-se a
construção das duas vias de acesso mencionadas anteriormente, sobretudo a aquela que liga
Pecém ao Cumbuco (aproximadamente 40m). Os dados preliminares coletados indicam que
o material arqueológico pode também ter passado por ação de movimentação vertical e
horizontal ao longo do tempo sob efeito da passagem de transeuntes e da ação pluvial. As
ocupações mais recuadas fizeram uso do quartzo como matéria-prima para a fabricação de
utensílios líticos, elemento bastante presente na foz de córregos e riachos da região.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

100

REGISTROS FOTOGRÁFICOS – SÍTIO CAUCAIA 06

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

101

SÍTIO CAUCAIA 07
Coordenadas
Município - UF
Vegetação
Unidade geomorfológica
Declividade
Uso do solo
Tipo do solo
Coloração
Cultura Material

24M 521419/9605965 (SIRGAS 2000) – 40 metros
Caucaia/CE
Herbácea e arbustiva
Baixa vertente
Leve
Dunas
Arenoso
Marrom claro e bege
Lítico e cerâmico

Descrição
O sítio arqueológico Caicanga 7, do tipo líto-cerâmico e situa-se no município de Caucaia
próximo a estrada que interliga os distritos de Pecém e Cumbuco. O sítio tem 75x65m (4.875
m2). Em relação às áreas de influência do empreendimento localiza-se na AID, à 600 metros
da ADA. O sítio Caicanga 7 caracteriza-se como pré-colonial, está implantada sobre um
corredor eólico e possui grande densidade de malacológicos e líticos, além de algumas
cerâmicas dispersas ao longo da formação que também apresenta paleovegetação típica de
mangue. A área localiza-se sobre uma planície coberta pela vegetação do tipo Pioneira, nesse
ponto ocorre uma menor densidade de líticos, malacológicos e da paleovegetação. O sítio
Caicanga 7 sofre impacto para uso como pastagem de bovinos e possui está, em média, a 40
m acima do nível do mar. Acerca da cultura material, detectou-se elementos que indicam
ocupações de diferentes momentos tal como artefatos líticos, notadamente percutores, lascas
e micro lascas e detritos com uso de quartzo e silexito; fragmentos cerâmicos possivelmente
filiados a fase ceramista Papeba contendo fragmentos de utensílios com paredes de espessura
fina, apresentando alisamento na face interna e banho em vermelho, além do antiplástico
possuir grãos de quartzo com variações entre 2 e 5mm. Destaca-se também a farta presença
de malacológicos diversos. A estratigrafia apresenta-se homogênea em ambas as
intervenções e é composta por sedimento arenoso de coloração bege.
Os resultados da delimitação do sítio e também da sondagem deram negativo, não foram
evidenciados vestígios em profundidade, apenas dispersos em superfície.
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Figura 41- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 01

[Digite aqui]

Figura 42- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 02
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Figura 43- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 03
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Figura 44- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 04
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Figura 45- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 05
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Figura 46- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 06
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Figura 47- Mapa do sítio arqueológico Caicanga 07
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Tabela 5 - Caracterização dos Poços-testes de delimitação dos sítios arqueológicos
Ponto

Sítio

Coordenadas

Data

SC01-PT01
SC01-PT02
SC01-PT03
SC01-PT04
SC01-PT05
SC01-PT06
SC01-PT07
SC01-PT08
SC01-PT09
SC01-PT10
SC01-PT11
SC01-PT12
SC01-PT13
SC01-PT14
SC01-PT15
SC01-PT16
SC01-PT17
SC01-PT18
SC01-PT19
SC01-PT20
SC01-PT21
SC01-PT22
SC01-PT23
SC01-PT24
SC01-PT25
SC02-PT01
SC02-PT02
SC02-PT03
SC02-PT04
SC02-PT05
SC02-PT06
SC02-PT07
SC02-PT08
SC02-PT09

Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 01
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02

24 M 522720 9604375
24 M 522710 9604371
24 M 522699 9604369
24 M 522689 9604369
24 M 522678 9604369
24 M 522720 9604366
24 M 522721 9604353
24 M 522719 9604344
24 M 522720 9604332
24 M 522729 9604377
24 M 522741 9604378
24 M 522752 9604378
24 M 522763 9604379
24 M 522719 9604382
24 M 522719 9604394
24 M 522719 9604403
24 M 522720 9604414
24 M 522707 9604383
24 M 522731 9604386
24 M 522732 9604364
24 M 522708 9604358
24 M 522790 9604319
24 M 522689 9604332
24 M 522776 9604387
24 M 522646 9604438
24 M 522401 9604759
24 M 522527 9604714
24 M 522520 9604717
24 M 522509 9604722
24 M 522499 9604725
24 M 522489 9604728
24 M 522478 9604731
24 M 522531 9604721
24 M 522540 9604729

30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021

Responsável Vegetação
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara

Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas

Unid. Geomorf.

Declive

Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente

Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Uso do Nível
Tipo de
Cult.
Textura
Coloração
solo
cm
solo
Mat.
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 105 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
90
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 105 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
90
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
90
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
90
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 105 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 105 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
90
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas 100 Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
Dunas
95
Grossa Arenoso
Bege
Não
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SC02-PT10
SC02-PT11
SC02-PT12
SC02-PT13
SC02-PT14
SC02-PT15
SC02-PT16
SC02-PT17
SC02-PT18
SC02-PT19
SC02-PT20
SC02-PT21
SC02-PT22
SC02-PT23
SC02-PT24
SC02-PT25
SC02-PT26
SC03-PT01
SC03-PT02
SC03-PT03
SC03-PT04
SC03-PT05
SC03-PT06
SC03-PT07
SC03-PT08
SC03-PT09
SC03-PT10
SC03-PT11
SC03-PT12
SC03-PT13
SC03-PT14
SC03-PT15
SC03-PT16
SC03-PT17
SC03-PT18
SC03-PT19
SC03-PT20

Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 02
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03

24 M 522547 9604737
24 M 522524 9604726
24 M 522512 9604708
24 M 522524 9604704
24 M 522517 9604697
24 M 522509 9604688
24 M 522533 9604699
24 M 522536 9604708
24 M 522544 9604717
24 M 522545 9604702
24 M 522553 9604700
24 M 522561 9604697
24 M 522571 9604693
24 M 522481 9604697
24 M 522665 9604706
24 M 522389 9604798
24 M 522550 9604797
24 M 522158 9605013
24 M 522212 9605059
24 M 522204 9605052
24 M 522197 9605045
24 M 522191 9605036
24 M 522218 9605054
24 M 522228 9605051
24 M 522237 9605047
24 M 522212 9605044
24 M 522219 9605068
24 M 522224 9605075
24 M 522232 9605084
24 M 522226 9605062
24 M 522211 9605074
24 M 522201 9605065
24 M 522195 9605057
24 M 522194 9605071
24 M 522184 9605076
24 M 522314 9605141
24 M 522310 9605130

30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
29/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
01/07/2021

Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio

Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas

Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente

Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas

100
90
90
90
90
100
100
85
90
90
90
100
100
95
60
80
80
100
95
90
90
90
90
90
100
95
90
100
90
80
95
90
90
90
95
105
90
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Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa

Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso

Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege

112

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

SC03-PT21
SC03-PT22
SC03-PT23
SC03-PT24
SC03-PT25
SC03-PT26
SC03-PT27
SC03-PT28
SC03-PT29
SC03-PT30
SC03-PT31
SC03-PT32
SC03-PT33
SC03-PT34
SC03-PT35
SC03-PT36
SC03-PT37
SC03-PT38
SC03-PT39
SC03-PT40
SC04-PT01
SC04-PT02
SC04-PT03
SC04-PT04
SC04-PT05
SC04-PT06
SC04-PT07
SC04-PT08
SC04-PT09
SC04-PT10
SC04-PT11
SC04-PT12
SC04-PT13
SC04-PT14
SC04-PT15
SC04-PT16
SC04-PT17

Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 03
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04

24 M 522305 9605121
24 M 522301 9605113
24 M 522301 9605135
24 M 522322 9605131
24 M 522303 9605144
24 M 522294 9605148
24 M 522285 9605151
24 M 522307 9605152
24 M 522317 9605151
24 M 522319 9605160
24 M 522324 9605168
24 M 522329 9605150
24 M 522325 9605140
24 M 522335 9605138
24 M 522349 9605136
24 M 522226 9605006
24 M 522378 9605142
24 M 522205 9605127
24 M 522099 9605020
24 M 522284 9605242
24 M 521874 9605436
24 M 521867 9605436
24 M 521858 9605436
24 M 521849 9605436
24 M 521837 9605436
24 M 521860 9605427
24 M 521865 9605447
24 M 521875 9605444
24 M 521877 9605452
24 M 521879 9605463
24 M 521881 9605472
24 M 521888 9605445
24 M 521882 9605435
24 M 521891 9605434
24 M 521902 9605432
24 M 521912 9605429
24 M 521883 9605425

01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021

Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio

Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas

Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente

Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas

100
105
90
100
90
95
90
95
90
100
100
90
100
100
100
100
100
110
100
100
95
100
90
95
100
80
90
100
95
100
100
90
90
100
90
100
90

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa

Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso

Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege

113

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

SC04-PT18
SC04-PT19
SC04-PT20
SC04-PT21
SC04-PT22
SC04-PT23
SC04-PT24
SC04-PT25
SC07-PT01
SC07-PT02
SC07-PT03
SC07-PT04
SC07-PT05
SC07-PT06
SC07-PT07
SC07-PT08
SC07-PT09
SC07-PT10
SC07-PT11
SC07-PT12
SC07-PT13
SC07-PT14
SC07-PT15
SC07-PT16
SC07-PT17
SC07-PT18
SC07-PT19
SC05-PT01
SC05-PT02
SC05-PT03
SC05-PT04
SC05-PT05
SC05-PT06
SC05-PT07
SC05-PT08
SC05-PT09
SC05-PT10

Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 04
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 07
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05

24 M 521873 9605429
24 M 521872 9605422
24 M 521871 9605413
24 M 521869 9605402
24 M 521916 9605366
24 M 521815 9605416
24 M 521849 9605506
24 M 521922 9605468
24 M 521646 9605905
24 M 521637 9605908
24 M 521625 9605910
24 M 521640 9605915
24 M 521644 9605897
24 M 521642 9605887
24 M 521634 9605898
24 M 521649 9605914
24 M 521651 9605924
24 M 521657 9605912
24 M 521654 9605895
24 M 521655 9605903
24 M 521666 9605901
24 M 521677 9605889
24 M 521613 9605907
24 M 521724 9606648
24 M 521721 9606653
24 M 521715 9606662
24 M 521711 9606672
24 M 521706 9606680
24 M 521708 9606650
24 M 521732 9606660
24 M 521736 9606649
24 M 521745 9606653
24 M 521753 9606655
24 M 521764 9606658
24 M 521741 9606640
24 M 521715 9606641
24 M 521717 9606631

30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021

Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara

Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas

Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente

Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas

80
90
90
105
90
100
100
90
90
100
100
90
90
95
90
90
90
85
90
100
90
100
100
95
100
100
100
100
100
85
100
105
90
90
90
100
90

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa

Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso

Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege

114

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

SC05-PT11
SC05-PT12
SC05-PT13
SC05-PT14
SC05-PT15
SC06-PT01
SC06-PT02
SC06-PT03
SC06-PT04
SC06-PT05
SC06-PT06
SC06-PT07
SC06-PT08
SC06-PT09
SC06-PT10
SC06-PT11
SC06-PT12
SC06-PT13
SC06-PT14
SC06-PT15
SC06-PT16
SC06-PT17
SC06-PT18
SC06-PT19
SC06-PT20
SC06-PT21
SC06-PT22
SC06-PT23
SC06-PT24
SC06-PT25
SC06-PT26

Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 05
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06
Caicanga 06

24 M 521706 9606637
24 M 521698 9606635
24 M 521688 9606632
24 M 521727 9606637
24 M 521729 9606628
24 M 521732 9606620
24 M 521736 9606611
24 M 521667 9606487
24 M 521549 9606682
24 M 521665 9606646
24 M 521771 9606672
24 M 521891 9606720
24 M 521431 9605962
24 M 521429 9605953
24 M 521427 9605944
24 M 521425 9605935
24 M 521417 9605955
24 M 521419 9605965
24 M 521407 9605967
24 M 521397 9605970
24 M 521426 9605974
24 M 521435 9605971
24 M 521438 9605980
24 M 521442 9605989
24 M 521446 9605969
24 M 521442 9605960
24 M 521440 9605951
24 M 521452 9605956
24 M 521464 9605952
24 M 521469 9605877
24 M 521333 9605964

01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021
01/07/2021

Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus
Mateus
Bárbara
Sérgio
Sérgio
Bárbara
Mateus

Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas
Gramíneas

Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente
Baixa vertente

Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve
Leve

Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas
Dunas

90
100
100
95
100
90
90
90
90
90
100
90
95
90
80
85
95
95
95
90
90
90
90
90
90
95
90
90
90
90
100

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO (RAIPA )

Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa
Grossa

Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso
Arenoso

Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege
Bege

115

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

FICHAS DE SONDAGENS (1x1 m) DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS
FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 01
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 02/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 522764 9604359
ELEVAÇÃO: 17 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

[Digite aqui]

(X) Não

FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 02
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 02/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 522493 9604711
ELEVAÇÃO: 20 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 03
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 522264 9605154
ELEVAÇÃO: 18 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 04
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 521914 9605391
ELEVAÇÃO: 25 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 05
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 521628 9605904
ELEVAÇÃO: 23 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 06
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 02/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 521734 9606671
ELEVAÇÃO: 19 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não
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FICHA DE REGISTRO DE SONDAGEM ARQUEOLÓGICA
PROJETO: PAIPA Terminal Portuário Pecém
SONDAGEM N°: Sondagem Caicanga 07
UNIDADE DE ESCAVAÇÃO N°: PT N° RESPONSÁVEL: Mateus/Bárbara/Sérgio
DATA: 05/07/2021
MUNICÍPIO: Caucaia
COMUNIDADE: Praia de Pecém
UF: Ceará
DATUM: Sirgas 2000 COORDENADAS: 24 M 521393 9605995
ELEVAÇÃO: 42 metros
PRECISÃO: 5 metros
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO LOCAL: Alta vertente
COMPARTIMENTO TOPOGRÁFICO DO ENTONO: Alta vertente
HIDROGRAFIA MAIS PRÓXIMA: Oceano Atlântico
DISTÂNCIA: 500 metros
VEGETAÇÃO DO LOCAL: Dunas Costeiras
VEGETAÇÃO DO ENTORNO: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO LOCAL: Dunas Costeiras
USO DO SOLO NO ENTORNO: Dunas Costeiras
EXPOSIÇÃO DO SOLO/VISIBILIDADE NO LOCAL: ( )Inferior a 5% ( ) 25% ( ) 50% (X) 75% ( ) 100%
CONTROLE ESTRATIGRÁFICO
MATERIAL ARQUEOLÓGICO
NÍVEL (CM)
TEXTURA
TIPO DE SOLO
COLORAÇÃO
COMPACTAÇÃO
TIPO
QUANT
0-10
Média
Arenoso
Bege
Média
10-20
Média
Arenoso
Bege
Média
20-30
Média
Arenoso
Bege
Média
30-40
Média
Arenoso
Bege
Média
40-50
Média
Arenoso
Bege
Média
50-60
Média
Arenoso
Bege
Média
60-70
Média
Arenoso
Bege
Média
70-80
Média
Arenoso
Bege
Média
80-90
Média
Arenoso
Bege
Média
90-100
Média
Arenoso
Bege
Média
110-120
Média
Arenoso
Bege
Média
120-130
Média
Arenoso
Bege
Média
130-140
Média
Arenoso
Bege
Média
140-150
Média
Arenoso
Bege
Média
150-160
Média
Arenoso
Bege
Média
160-170
170-180
180-190
190-200
DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES: A sondagem foi finalizada devido encontrar-se em área de dunas e ocorrer desmoronamento
do perfil, além de não evidenciar vestígios arqueológicos em profundidade.

DESENHO/CROQUI EM ANEXO: ( ) Sim

(X) Não

9.4 Resultados

Como resultado das atividades realizadas nesta etapa de campo da pesquisa
arqueológica “caminhamento e observação/atividades interventivas”, foi evidenciado um sítio
arqueológico denominado Caicanga 07
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Atendendo as solicitações expressas por meio da

NOTA

TÉCNICA nº

96/2021/DIVTEC IPHAN-CE/IPHAN-CE, os sítios arqueológicos Caicanga 01, Caicanga 02,
Caicanga 03, Caicanga 04, Caicanga 05, Caicanga 06, Caicanga 07, localizados na ADA e AID
do empreendimento foram devidamente delimitados horizontal e verticalmente, além de
vistoriados/caracterizados pela equipe de campo.

9.5 Atividades gabinete e laboratório
Os trabalhos de gabinete foram realizados no retorno de campo e em conformidade
com o cronograma e plano de ação. Estes procedimentos corresponderam à sistematização de
dados de campo, organização das informações primárias e secundárias, tais como: produção de
mapas e produtos gráficos e a confecção do relatório final de pesquisa, entre outros.
Como não houve registro e nem coleta de material arqueológico, a análise laboratorial
foi dispensada.
9.6 Avaliação dos Impactos ao Patrimônio Arqueológico
Este tipo de empreendimento já é comum dentro do licenciamento ambiental e,
consequentemente, também no cultural, Caldarelli (2003), Caldarelli e Santos (1999/2000) e
Martins (1997) apontam impactos associados a diferentes tipos de empreendimentos geradores
de impacto ao patrimônio arqueológico, ressaltando os empreendimentos urbanísticos.
Os empreendimentos minerários podem ser altamente impactantes ao patrimônio arqueológico,
entre eles podemos observar no quadro abaixo:
Quadro 4 - Tipos de impactos causados por empreendimento
Processo Tecnológico

Impacto Arqueológico

Escavação, movimentação e retirada das

Destruição total ou parcial de sítios arqueológicos.

camadas naturais do solo.
Implantação dos acessos, canteiro de obras

Impactos de ordem negativa levando a exposição / destruição de

e alojamentos (caso ocorra)

estruturas arqueológicas superficiais e subsuperficiais.

Desta forma, o estudo arqueológico preventivo é de suma importância para uma devida gestão
do patrimônio cultural. No caso específico do empreendimento em tela, os impactos causados
dizem respeito principalmente a inundação da área, assim sendo, caso os estudos preliminares
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indiquem a presença de material arqueológico, estes devem ser salvaguardados, visando a
proteção do patrimônio cultural nacional.

9.6.1 Matriz de impactos
A partir dos resultados alcançados em campo e no caso de identificação de sítios arqueológicos
será realizado análise dos impactos considerando as diferentes causas de sua geração, sua
magnitude (ou severidade), abrangência, temporalidade, reversibilidade. Os resultados serão
mensurados em uma matriz de impactos como a indicada abaixo, e conforme a sua
caracterização será possível indicar as ações e as melhores alternativas para gerenciar o
patrimônio arqueológico local.
Após este procedimento será elaborado um plano de gestão para cada um dos remanescentes
identificados que será apresentado juntamente com o relatório final de atividade deste projeto.
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Quadro 5 – Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 01
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 01
Tipologia: Pré-Colonial (lítico e cerâmica)
ADA
AID
AII
Localização: UTM 24 M 522720 9604366
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na AID, mas à 120 metros da ADA, sugere-se a
elaboração do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico
afim de evitar maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa
indicativa de sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução
dos visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.

Quadro 6 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 02
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 02
Tipologia: Pré-Colonial (lítico e cerâmica)
ADA
AID
AII
Localização: 24 M 522499 9604725
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na ADA e AID, sugere-se a elaboração do
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico afim de evitar
maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa indicativa de
sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução dos
visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.
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Quadro 7 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 03
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 03
Tipologia: Pré-Colonial (lítico e cerâmica)
ADA
AID
AII
Localização: 24 M 522269 9605103
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na ADA e AID, sugere-se a elaboração do
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico afim de evitar
maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa indicativa de
sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução dos
visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.

Quadro 8 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 04
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 04
Tipologia: Pré-Colonial (lítico)
ADA
AID
Localização: 24 M 521874 9605436
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

AII
≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na AID, mas à 160 metros da ADA, sugere-se a
elaboração do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico
afim de evitar maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa
indicativa de sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução
dos visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.
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Quadro 9 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 05
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 05
Tipologia: Pré-Colonial (lítico e cerâmica)
ADA
AID
AII
Localização: 24 M 521646 9605905
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na ADA e AID, sugere-se a elaboração do
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico afim de evitar
maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa indicativa de
sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução dos
visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.

Quadro 10 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 06
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 06
Tipologia: Pré-Colonial (lítico)
ADA
AID
Localização: 24 M 521724 9606648
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

AII
≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na AID, mas à 50 metros da ADA, sugere-se a
elaboração do Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico
afim de evitar maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa
indicativa de sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução
dos visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.
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Quadro 11 - Análise de impactos sítio arqueológico Caicanga 07
ANÁLISE DOS IMPACTOS
Caracterização do Bem Cultural: Sítio Arqueológico
ID/Nome: Sítio Caicanga 07
Tipologia: Pré-Colonial (lítico e cerâmica)
ADA
AID
AII
Localização: 24 M 521428 9605967
Integridade do Sítio:
Relevância Regional do Sítio:

≥ 25%
Alta

25% ≤75%
Média

≤75%
Baixa

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS
DESCRIÇÃO: O Sítio arqueológico atualmente sofre impacto dos turistas durante as atividades de passeio de
“bug”, uma prática bastante comum na região, em virtudes das paisagens belas e também das dunas.
Temporalidade dos Impactos:
Passado
Constante
Futuro
Magnitude dos Impactos:
Baixa
Média
Alta
Atuação dos Impactos:
Direta
Indireta
Caráter dos Impactos:
Positivo
Negativo
Impactos Reversíveis:
Sim
Não
Previsão de Duração dos Impactos:
Curto
Médio
Longo
MEDIDAS MITIGATÓRIAS: Estando o sítio arqueológico na ADA e AID, sugere-se a elaboração do
Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico afim de evitar
maiores danos ao patrimônio arqueológico. Faz-se de extrema importância a afixação de placa indicativa de
sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para que possa contribuir com a instrução dos
visitantes para a preservação e não degradação do sítio arqueológico.

9.7 RESUMO DAS SEQUÊNCIAS DE OPERAÇÕES
Segue resumo das operações que foram realizadas no âmbito desta pesquisa:
•

Em campo foi realizado inicialmente caminhamento e observação da superfície da ADA
e AID. Concomitante a este procedimento foram executadas as sondagens planejadas
por meio de malha virtual de orientação para as atividades interventivas.

•

Averiguação, delimitação e caracterização dos sítios arqueológicos Caicanga 01,
Caicanga 02, Caicanga 03, Caicanga 04, Caicanga 05, Caicanga 06 e Caicanga 07.

•

Como não foram localizados demais vestígios de cultura material durante as atividades
de campo, a etapa de laboratório foi dispensada.

•

Em gabinete foi produzida a cartografia que juntamente com os dados de campo
subsidiaram a composição do Relatório Final ora apresentado ao Iphan/CE.
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10. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Neste projeto estavam previstas atividades educacionais para abordar as temáticas: patrimônio
cultural, patrimônio material e imaterial e ainda o trabalho do arqueólogo no licenciamento
ambiental, além de exposições fotográficas de material arqueológico.
A discussão acerca do tema dos bens culturais deve servir como fonte primária de conhecimento
e enriquecimento individual e coletivo, por meio dos tão falados processos de reconhecimento,
valoração e preservação do patrimônio.
Diante

da

atual

situação

de

pandemia,

provocada

pelo

novo

coronavírus

denominado SARS-CoV-2 (que provoca a doença COVID-19) e acatando as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar aglomerações, por
ordem governamental houve a suspensão temporária das atividades presenciais nas
escolas, como tentativa de reduzir o risco de contágio e disseminação do coronavírus entre
os alunos e o restante da população.
A suspensão das aulas presenciais começou no início de março/2020 em escolas públicas e
privadas da rede estadual e municipal de diversos estados. As IES aderiram ao movimento
posteriormente, não só suspendendo aulas presenciais, como também provas, atividades
extracurriculares, formaturas e palestras.
Diante disso, diversos estados, municípios e órgãos públicos federais, considerando a gravidade
da situação, devido a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também
para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados,
elaboraram Plano de Contingência. Adotaram emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, afim de evitar a disseminação
da doença.
10.1 Atividades educativas realizadas

Diante da atual situação de Pandemia com o novo Coronavírus as atividades foram direcionadas
aos profissionais do empreendimento.
Os resultados da pesquisa também ficarão disponíveis ao público em geral e seus dados poderão
compor artigos científicos, além de poder ser apresentados em congressos e simpósios
temáticos.
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DESCRIÇÃO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
EMPREENDIMENTO: Terminal Portuário de
Uso Privativo - TUP

Local: Virtual através do link
https://meet.google.com/nyo-shss-wwg

Pesquisadores Responsáveis: Sérgio Bruno, Mateus e Bárbara Barros

Data: 19/07/2021

Fotos do local

Público alvo - A atividade de educação patrimonial foi desenvolvida para os 17 funcionários em
modalidade à distância (todas as empresas ligadas ao empreendimento participaram EMAB, TLSA,
NELOG, PECEM, CSN)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A atividade de Educação Patrimonial foi desenvolvida através de uma conversa sobre a importância do
patrimônio arqueológico, além de apresentados também assuntos relacionados a Arqueologia. Sempre que
possível eram sanadas as dúvidas dos funcionários e também explanação do motivo da realização das
atividades e importância do patrimônio arqueológico.
Os questionamentos foram realizados a respeito da função do arqueólogo, assim como, o que aconteceria
com local que encontramos o sítio, e o que eles deveriam fazer com o sítio. As perguntas foram mais
direcionadas com o futuro do empreendimento em caso positivo para vestígio arqueológico.
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Figura 48 - Lista de presença da educação patrimonial
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As atividades educativas foram realizadas por meio da apresentação de conteúdo
pertinente em documento do programa Power Point e folder informativo para que as
Secretarias de Educação dos municípios da AII pudessem repassar para as escolas e aos
seus professores e alunos; visto que os contatos diretos com as escolas estão inviabilizados,
já que as instituições permanecem fechadas. O material didático foi encaminhado para as
secretarias por e-mail pela empresa responsável pela pesquisa arqueológica.

•

Lista das instituições que receberam o conteúdo educativo por via e-mail:

a) Prefeitura

Municipal

de

Caucaia

–

Telefone:

(85)

3342.4410

-

chefedegabinete@caucaia.ce.gov.br - Rodovia CE-090 KM 01, n° 1076, Itambé,
Caucaia/CE - CEP: 61600-970.

b) Secretaria

Municipal

de

Educação

de

Caucaia

-

(85)

3342-8040

-

sme@caucaia.ce.gov.br - Avenida Juaci Sampaio Pontes, 2000 - Centro, Caucaia CE, 61600-150.

c) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Telefone (85) 3315.4180 ouvidoria@saogoncalodoamarante.ce.gov.br

- Rua Ivete Alcântara, Centro - São

Gonçalo do Amarante - CE - CEP: 62670-000.

d) Conselho Estadual de Educação, Estado do Ceará - Telefone (85) 3472-1209 fernando.brito@cee.ce.gov.br

/ regina.melo@cee.ce.gov.br - Rua Napoleão

Laureano, nº 500, Bairro de Fátima - Fortaleza, CE - CEP: 60.411-170.

Segue em anexo o conteúdo educativo encaminhado, assim como cópia dos e-mails
as instituições acima listadas.
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Figura 49 - Folder infantil enviado junto com apresentação Power Point e animação para as
instituições listadas.

Figura 50 - Capa da apresentação de Power Point com o conteúdo educativo.
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11. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os procedimentos aqui apresentados foram realizados de acordo com o recomendado pela
Instrução Normativa IPHAN 01/2015, bem como com o termo de referência IPHAN/CE. Desta
forma, as atividades de pesquisa ocorreram conforme a metodologia aprovada no projeto de
pesquisa.
As atividades desenvolvidas voltaram-se principalmente para a ADA do empreendimento e os
procedimentos metodológicos foram executados em busca de investigar as áreas a serem
impactadas pelas atividades mineradoras.
É importante frisar que todos os pontos foram acessados, sendo 100% dos PTs escavados e
100% das sondagens 1x1m executadas. A média dos poços-testes ficou em 100cm, isso devido
a área está situada em região de dunas, onde o pacote sedimentar em sua maioria é bastante
espesso. Em relação a composição do solo, o sedimento variou entre arenoso e suas variações,
com coloração variando entre tons de marrom e bege.
Durante a execução da metodologia descrita, foram vistoriados 07 (sete) sítios arqueológicos
denominadas Caicanga 01, Caicanga 02, Caicanga 03, Caicanga 04, Caicanga 05, Caicanga 06
e Caicanga 07.
Após a realização da Avaliação de Impactos, entende-se que estando os sítios arqueológicos na
ADA e na AID (porém a menos de 150 metros da ADA). Sugere-se a elaboração do Programa
de Gestão do Patrimônio Arqueológico (PGPA) com indicação de resgate arqueológico afim de
evitar maiores danos ao patrimônio arqueológico. Além disso, faz-se de extrema importância a
afixação de placa indicativa de sítio arqueológico no local (seguindo o modelo do Iphan) para
que possa contribuir com a instrução dos visitantes para a preservação e não degradação do sítio
arqueológico.
Em vista dos resultados apresentados, constata-se que não houve impacto a bens arqueológicos
ou ao patrimônio cultural, dispensando a etapa de gestão e demais procedimentos de
salvaguarda. Desta forma, solicita-se respeitosamente ao IPHAN/CE que conceda a licença de
instalação ao empreendimento ‘TERMINAL PORTUÁRIO DE USO PRIVATIVO - TUP
localizado nos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará.
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Brasília/DF, 23 de agosto de 2021.

_______________________________________________
Sérgio Bruno dos Reis Almeida
Historiador e Arqueólogo

_______________________________________________
Edison Mileski
Diretor Técnico - EMAB
CREA 1435/D-GO
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ANEXO VIII – DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

1. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
1.1. MEIO FÍSICO
1.1.1. FASE DE IMPLANTAÇÃO
.

.

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. qualidade do ar,
vs. poluição sonora.

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. qualidade das
águas superficiais,
vs.
qualidade
das
águas
subterrâneas, vs. qualidade
dos solos, vs. erosão, vs.
assoreamento.

X1
X2

•

X4
X5

•

X6
X9
X10
X11
•

Durante esta atividade serão produzidas
pequenas quantidades de poeira e médios
níveis de ruído, devido principalmente aos
terraplenos necessários, que comparados com
a qualidade do ar existente representam uma
relativa poluição, mesmo que a nível reduzido
e em área pontual dispersa.

Os movimentos de terra durante a construção
das edificações deixarão os solos expostos à
ação dos agentes erosivos, seja pela ação das
chuvas ou dos ventos, resultando em
carreamento de sólidos para o leito dos cursos
d’água existentes nas áreas periféricas ao
empreendimento.
Caso não seja instalada uma infraestrutura de
esgotamento sanitário adequada na área do
canteiro de obras haverá poluição dos recursos
hídricos subterrâneos. O projeto prevê o uso
de fossas sépticas, as quais devem ser

•

Solicitação do licenciamento do canteiro
de obras junto a SEMACE.

•

Redução dos terraplenos ao mínimo
necessário, umidificação do trajeto de
máquinas e veículos e monitoramento da
fumaça preta emitida pelos veículos e
maquinários movidos a diesel.

•

Seleção de área com cobertura vegetal já
erradicada para implantação do canteiro de
obras.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Outra opção que pode ser adotada como
infraestrutura de esgotamento sanitário é o
uso de banheiros químicos, devendo neste
caso os efluentes coletados serem
encaminhados para uma Estação de
Tratamento de Esgotos da CAGECE, a
qual deve estar devidamente regularizada
junto ao órgão ambiental competente.

•

Drenagem correta da área do canteiro de
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•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

1

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
localizadas distantes dos cursos d’água e
guardando uma distância adequada do nível do
lençol freático.

.

.

Desmatamento / limpeza Y4
das áreas das obras vs.
qualidade do ar, vs.
poluição sonora.

X1
X2

Desmatamento / limpeza Y4
das áreas das obras vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. qualidade
dos solos vs. erosão, vs.
assoreamento.

X4
X9
X10
X11

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
obras e aplicação de medidas de contenção
de erosão.
•

Evitar a construção de novas vias de
serviços à execução das obras, efetuando o
aproveitamento das estradas vicinais
abertas por ocasião da implantação de
outros
empreendimentos
na
área
retroportuária.

Geração de poeiras e ruídos numa escala não
muito significativa, já que a área das obras
apresenta predomínio recobertos por vegetação
do tipo gramíneo/herbácea, com presença de
vegetação arbórea somente na porção lestes do
TUP.

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo
necessário.

•

Deverá ser priorizada a destinação dos
restolhos de vegetais (ramos e folhas) para
o Aterro Sanitário de Caucaia – ASMOC,
evitando o uso de fogo.

O desmatamento/limpeza das áreas onde serão
implantadas as obras de engenharia poderá vir
a contribuir para o desencadeamento de
processos erosivos, com consequente aporte de
sedimentos aos pequenos cursos d’água
intermitentes
existentes
na
área
do
empreendimento,
por
ocasião
do
estabelecimento da quadra chuvosa. Ressaltase, no entanto, que como a implantação das
obras se dará logo após a execução das
operações de supressão da vegetação, os
impactos sobre a qualidade dos solos serão
desprezíveis, já que as infraestruturas
implantadas provocarão a estabilização dos
solos nestas áreas.

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo
necessário.

•

Solicitação de dispensa do licenciamento
do desmatamento das áreas das obras junto
a SEMACE, já que boa parte deste se
restringe a supressão de capeamentos
gramíneo/ herbáceos, estando a área com
vegetação de porte arbustivo restrita e com
poucos exemplares de porte arbóreo (vide
Tomo II).
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•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

2

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
•

•

•

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera
ferroviária)
vs.
qualidade do ar, vs. poluição
sonora.

X1
X2

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera
ferroviária)
vs.
qualidade
das
águas
superficiais
vs.
disponibilidade das águas
subterrâneas,
vs.
nível
freático, vs. qualidade dos
solos
vs.
erosão,
vs.
assoreamento,
vs.
instabilidade de taludes.

X4
X5
X7
X9
X10
X11
X12

•

•

Haverá, ainda, redução das taxas de infiltração
e da recarga do aquífero só que numa escala
mínima, já que a permeabilidade do solo da
área
do
empreendimento
(Neossolos
Quartzarênicos) é bastante elevada.
Os movimentos de terra decorrentes da
execução de cortes no terreno e do lançamento
de materiais/ compactação de aterros
provocará a geração de poeira e ruídos numa
escala considerável

Haverá inicialmente um aumento da incidência
de processos erosivos e de carreamento de
sedimentos pela ação dos ventos e das chuvas
para os cursos d’água periféricos a área do
empreendimento, dado os movimentos de terra
requeridos, causando turbidez e assoreamento.
Posteriormente com o apiloamento das
camadas de aterro haverá uma redução
significativa destes impactos.

•

Haverá, ainda, riscos de instabilidade de
taludes dado a estrutura pouco coesa dos solos.

•

A regularização da superfície do terreno
elevará a cota topográfica das áreas
deprimidas, evitando assim a formação de
charcos, decorrentes da elevação do lençol
freático durante o período chuvoso. Em
contrapartida a compactação dos solos

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário e umidificação do
material a ser compactado e das vias de
serviços.

•

Disposição adequada dos materiais
desagregados que não forem utilizados
como empréstimo em áreas de bota-foras.

•

Redução dos terraplenos ao mínimo
necessário e umidificação do trajeto de
máquinas e veículos e do material a ser
compactado.

•

Disposição adequada dos materiais
desagregados que não forem utilizados
como empréstimo em áreas de bota-foras.

•

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes a serem exercidas
diariamente durante a implantação das
obras e escoramento contínuo de valas,
reduzindo significativamente os riscos de
solapamento de taludes.
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NELOG

•

CIPP

•

NELOG

3

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

dificultará a infiltração das águas pluviais
reduzindo a recarga do aquífero.
•

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas (minério de ferro,
grãos,
fertilizantes,
contêineres e carga geral) e
da área administrativa vs.
qualidade do ar, vs. poluição
sonora.

X1
X2

Implantação dos terminais de Y7
cargas (minério de ferro,
grãos,
fertilizantes,
contêineres e carga geral) e
da área administrativa vs.
disponibilidade das águas
subterrâneas,
vs.
nível
freático, vs. qualidade dos
solos
vs.
erosão,
vs.
instabilidade de taludes.

X4
X5
X7
X9
X10
X11
X12

•

•

•

As operações de terraplenagem das áreas das
obras (cortes e aterros), aliados a abertura de
valas e execução de reaterros para implantação
das fundações das edificações da área
administrativa e dos terminais de grãos e
fertilizantes e ao tráfego de máquinas e
veículos pesados provocarão poeira e ruídos.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário e umidificação do
material a ser compactado e das vias de
serviços.

•

Disposição adequada dos materiais
desagregados que não forem utilizados
como empréstimo em áreas de bota-foras.

A execução das operações de terraplenagem
(cortes e aterros) poderá resultar no
desencadeamento de processos erosivos, com
carreamento de sedimentos para os cursos
d’água situados nas imediações da área do
empreendimento
causando
turbidez
e
assoreamento. Haverá, também, riscos de
ocorrência de instabilidade de taludes durante
a execução das escavações requeridas para
implantação das fundações das edificações,
dado a consistência pouco coesa do solo
(textura arenosa). Especial atenção deve ser
dispensada às áreas onde estão previstas as
implantações do tombador de caminhões, da
descarga de vagões/moegas de recepção no
terminal de grãos e do virador de vagões no
terminal de minério de ferro, dado aos
desníveis do terreno nestes pontos durante as
obras.

•

Redução dos terraplenos ao
necessário.

•

Umidificação do trajeto de máquinas e
veículos e do material a ser compactado e
monitoramento da fumaça preta emitida
pelos veículos e maquinários movidos a
diesel.

•

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes a serem exercidas
diariamente durante a implantação das
obras e escoramento contínuo de valas,
reduzindo significativamente os riscos de
solapamento de taludes.

•

Implantação de sistemas de drenagem
confinada nas áreas dos terminais de
minério de ferro, fertilizantes, grãos e
contêineres/ carga geral.

mínimo

•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

A regularização do nível do terreno eliminará

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

4

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

a presença de áreas deprimidas, evitando o
empoçamento d’água, decorrente da elevação
do lençol freático durante o período chuvoso.

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas (minério de ferro,
grãos,
fertilizantes,
contêineres e carga geral) e
da área administrativa vs
dinâmica costeira

X13

•

Haverá, ainda, redução da recarga do aquífero
Dunas, dado a impermeabilização do terreno
pelas edificações construídas e pelas lajes dos
pátios dos terminais de minério de ferro e de
contêineres/carga geral. Em contrapartida, na
fase de operação do empreendimento serão
reduzidos os riscos de poluição do solo e das
águas subterrâneas pelo aporte de minério de
ferro e fertilizantes ou caso ocorram
vazamentos com derramamento de cargas
perigosas no pátio de contêineres.

•

A implantação do empreendimento proposto
não terá repercussões sobre a dinâmica
costeira existente na área, dado o contexto em
que se encontram inseridos os campos de
dunas móveis aí existentes. Com efeito, na
região do Pecém os campos de dunas móveis
apresentam seus deslocamentos limitados pela
presença de paleodunas/dunas fixas e áreas
urbanizadas, além da região não contar com
rede de drenagem natural de porte para
carreamento dos sedimentos para o mar, o que
já torna atualmente a contribuição de
sedimentos do sistema dunar para o ambiente
praial praticamente nula. Tal configuração, a
priori, já predispõe a elevação dos riscos de
desencadeamento de erosão marinha na região,

-
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
quer o empreendimento
implantado ou não.

•

•

proposto

seja

•

Segundo MANCINI et al. (2011), antes do
advento da implantação do Terminal Portuário
do Pecém, a zona litorânea desta localidade já
era
afetada
pela
erosão
marinha.
Posteriormente, com a implantação do porto
passou a ocorrer uma maior atividade de
sedimentação, com consequente engorda da
faixa de praia, dado a influência exercida pelas
edificações portuárias (ponte de acesso, píer,
aterro hidráulico do TMUT e quebra-mar) na
redução das forças dos fatores ambientais que
modelam a costa (ondas, correntes e marés).
Assim sendo, pode-se afirmar que a
implantação do empreendimento proposto não
terá influência sobre a dinâmica costeira da
região, que atualmente é comandada
exclusivamente pelo mar, não sendo esperada
a ocorrência de erosão marinha já que esta
faixa do litoral se encontra protegida.
A abertura de valas para implantação das
infraestruturas dos sistemas de drenagem,
provocará poeiras e ruídos em pequena escala.

•

Durante a construção das obras de drenagem
haverá desencadeamento de processos erosivos
em pequena escala, com aporte de sedimentos

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO
vs. qualidade do ar, vs.
poluição sonora.

X1
X2

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO

X4
X6
X9

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

CIPP

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes durante a
implantação das obras de drenagem.

•

NELOG

•

CIPP
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
vs. qualidade das águas
X10
superficiais, vs. qualidade
X11
das águas subterrâneas, vs.
X12
qualidade dos solos, vs.
erosão, vs. assoreamento, vs.
instabilidade de taludes.

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO

X7

Impactos
Potenciais
aos corpos d’água periféricos e geração de
turbidez. Além disso, há sempre riscos de
desmoronamentos de taludes das valas
escavadas, devido à textura arenosa do terreno.
Entretanto, após a implantação dos sistemas
será evitada a geração de erosão provocada
pelo escoamento superficial das águas
pluviais, o que terá reflexos positivos sobre a
integridade do próprio TUP NELOG, bem
como das áreas circunvizinhas, evitando o
aporte de sedimentos aos corpos d’água e seu
consequente assoreamento, bem como a
poluição dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos.
•

Ressalta-se que o projeto prevê a implantação
de sistemas de drenagem confinada
contornando as áreas dos terminais de minério
de
ferro,
grãos,
fertilizantes
e
contêineres/carga geral.
Nestes casos o
efluente pluvial captado é encaminhado para
ser submetido a tratamento físico (decantação)
no caso específico da drenagem dos terminais
de minério de ferro, grãos e contêineres/carga
geral, e a tratamento químico, no caso da
drenagem proveniente do Terminal de
Fertilizantes,
sendo
posteriormente
encaminhadas para reuso.

•

A execução da drenagem das águas pluviais
evitará a elevação excessiva do lençol freático
nas áreas mais deprimidas do terreno, durante

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

Manutenção periódica dos sistemas de
drenagem implantados.

•

Manter uma estrutura adequada que
permita a coleta de amostras para
monitoramento periódico dos efluentes
pluviais submetidos a tratamento no
sistema de tratamento químico.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
drenagem implantados.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
vs. nível freático.

•

•

Célula
Matricial

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos (sistemas de correias
transportadoras)
vs.
qualidade do ar, vs. poluição
sonora.

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos (sistemas de correias
transportadoras)
vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. erosão, vs.

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

o período chuvoso.

X1
X2

X4
X10
X11

•

O projeto do TU NELOG prevê a instalação
de bueiros para a macro/média drenagem,
além de meio fio, sarjetas, canaletas, valetas de
proteção, caixas coletoras, dissipadores de
energia nos pontos de desagues, etc.

•

Durante a implantação dos sistemas de
correias transportadoras tubulares a serem
utilizados na transferência de granéis sólidos
(minério de ferro e grãos) entre a plataforma
marítima de descarga no TMUT do Terminal
Portuário do Pecém e os terminais de cargas
do TUP NELOG, os movimentos de terra
decorrentes da escavação das fundações da
base dos pilares de sustentação da estrutura
dos sistemas de correias transportadoras e do
lançamento e compactação de reaterros aliados
ao manuseio de peças metálicas e ao tráfego
intenso de máquinas e veículos pesados
provocarão poeira e ruídos. Haverá, ainda,
emissão de fumos metálicos por ocasião da
soldagem das estruturas metálicas dos sistemas
de correias transportadoras.

•

Durante a implantação das fundações da base
dos pilares de sustentação da estrutura dos
sistemas de correias transportadoras tubulares
haverá desencadeamento de processos
erosivos, devido à consistência pouco coesa do
terreno, só que numa escala relativamente

•

Redução dos movimentos de terra na área
de implantação das obras ao mínimo
necessário.

•

Umidificação do trajeto de máquinas e
veículos e do material a ser compactado.

•

Obrigatoriedade de uso de EPI’s pelos
operários da obra adequados aos tipos de
trabalho executados (capacete; máscara;
máscaras para solda elétrica; protetor
auricular; roupa de proteção adequada;
óculos de segurança com proteção lateral,
cintos de segurança, etc.).

•

Respeito aos horários de silêncio.

•

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes a serem exercidas
diariamente durante a implantação das
obras.

•

•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

Deposição adequada de rejeitos em áreas
de bota-foras.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
assoreamento.

•

•

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

reduzida, já que os movimentos de terra serão
em áreas pontuais. Além disso, os traçados dos
sistemas de correias transportadoras de
minério de ferro e de grãos, respectivamente,
se desenvolverão sobre pilaretes fincados no
solo, com os trechos destas que se
desenvolvem acoplados a estrutura da Ponte e
do TMUT do Terminal Portuário do Pecém
não exigindo movimentos de terra.

Implantação dos sistemas de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs.
qualidade do ar, vs. poluição
sonora.

X1
X2

•

Implantação dos sistemas de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs.
disponibilidade das águas
superficiais, vs. qualidade
das águas superficiais, vs.
erosão, vs. assoreamento, vs.
instabilidade de taludes

X3
X4
X10
X11
X12

•

•

As escavações das valas para aposição das
tubulações da adutora de derivação e da rede
distribuição, bem com das fundações dos
reservatórios integrantes dos sistemas de
abastecimento d’água de serviço e potável do
TUP NELOG resultarão em geração de poeiras
e ruídos em pequena escala.

•

A limpeza dos terrenos das obras do sistema
de abastecimento d’água aliado a escavação /
reaterro das valas e demais movimentos de
terra requeridos provocará o desencadeamento
de processos erosivos, com consequente aporte
de sedimentos aos corpos d’água periféricos,
causando turbidez e assoreamento. Haverá,
também, riscos de solapamento dos taludes das
valas escavadas dado a estrutura arenosa dos
solos.

•

Com a implementação dos sistemas de
abastecimento será disponibilizada água
tratada na área do empreendimento captada no

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

CIPP

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

CIPP

•

Escoramento contínuo das valas escavadas,
visando evitar acidentes decorrentes de
solapamento dos taludes das valas.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
abastecimento d’água e dos sistemas de
drenagem implantados.

•

Manter uma estrutura adequada que
permita a coleta de amostras para
monitoramento periódico dos efluentes
pluviais submetidos a tratamento químico.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
sistema que atende o Terminal Portuário do
Pecém através de uma adutora de derivação. O
fornecimento da água de serviço, por sua vez,
será proveniente do sistema de água bruta do
CIPP, que tem como fonte hídrica o Sistema
Adutor Sítios Novos/Pecém.

•

Implantação dos sistemas de Y11
coleta e tratamento de
efluentes vs. qualidade do ar,
vs. poluição sonora, vs.
erosão, vs. assoreamento, vs.
instabilidade de taludes.

X1
X2
X10
X11
X12

•

Além disso, o projeto prevê a implantação de
um sistema de recuperação / reservação da
água da chuva para posterior uso na irrigação
de áreas verdes, limpeza de equipamentos, nas
descargas das bacias sanitárias e na umectação
das pilhas de minério de ferro, no virador de
vagões e nas casas de transferências. Prevê,
também, o reuso da água captada pelos
sistemas de drenagem pluvial limpa e
confinada, esta última após tratamento
químico ou de sedimentação.

•

A
escavação/reaterro
de
valas
para
implantação das tubulações da rede coletora de
esgotos resultará em geração de poeiras e
ruídos, bem como no desencadeamento de
processos erosivos e riscos de instabilidade dos
taludes das valas escavadas, com carreamento
de sedimento para os corpos d’água
periféricos.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•
•

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas,
visando evitar acidentes decorrentes de
solapamento dos taludes das valas.

•

Locação das ETE’s – Estação de
Tratamento de Esgotos no sentido
contrário aos ventos dominantes, em
relação às áreas edificadas do TUP
NELOG e manutenção periódica da
infraestrutura
implantada,
visando
controlar a emissão de odores fétidos.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

•

•

Célula
Matricial

Implantação dos sistemas de Y11
coleta e tratamento de
efluentes vs. disponibilidade
das águas superficiais, vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas.

X3
X4

Implantação das subestações Y12
e do sistema elétrico vs.
qualidade do ar vs. poluição
sonora.

X1
X2

Impactos
Potenciais

•

X6

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

Com relação à localização das estações
elevatórias em relação às áreas edificadas
do TUP NELOG, embora estas não se
encontrem posicionadas próximo as
edificações, recomenda-se a remoção do
material retido pela grade com a maior
frequência possível (2 a 4 vezes/dia) para
evitar o desprendimento de maus odores.
O material removido deverá ser depositado
no Aterro Sanitário de Caucaia - ASMOC.

O projeto prevê a implantação de sistemas de
esgotamento sanitário com tratamento dos
efluentes centrados no uso de ETE’s
compactas, onde após o tratamento o efluente
final é submetido a desinfecção, permitindo o
seu reuso na irrigação de áreas verdes,
lavagem de pátios e nas descargas das bacias
sanitárias. Assim sendo, haverá um aumento
da disponibilidade d’água na área do TUP
NELOG, além de ser evitada a poluição dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos
pelo aporte de esgotos brutos.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
esgotamento sanitário implantado.

•

Manter uma estrutura adequada que
permita a coleta de amostras para
monitoramento periódico dos efluentes
tratados nas ETE’s.

Os movimentos de terra decorrentes do
lançamento e compactação de aterros nas áreas
das subestações e da escavação das fundações
das bases do posteamento da linha de
distribuição de energia elétrica, aliado ao
tráfego intenso de máquinas e veículos
pesados provocarão poeira e ruídos. Ao longo
dos traçados dos sistemas de correias

•

Umidificação do trajeto de máquinas e
veículos e do material a ser compactado.
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•
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•
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

transportadoras a linha de distribuição se
desenvolve através de leitos de cabos fechados
acoplados a estrutura de suporte das correias.
•

•

•

Implantação das subestações Y12
e do sistema elétrico vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. erosão, vs.
instabilidade de taludes.

X4
X10
X11

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão e nebulização e de
despoeiramento
vs.
qualidade
do
ar,
vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs.
qualidade dos solos

X1
X4
X6
X9

Implantação do sistema de Y14
detecção e combate a
incêndios vs. qualidade do
ar, vs. poluição sonora, vs.
disponibilidade de águas
superficiais, vs. qualidade
das águas superficiais, vs.
qualidade
das
águas

X1
X2
X3
X4
X6
X10
X11
X12

•

•

•

A terraplenagem das áreas das subestações e a
escavação das fundações da base do
posteamento do sistema de distribuição de
energia provocarão geração de erosão, com
consequente carreamento de sedimentos para
os cursos d’água periféricos a área do
empreendimento,
causando turbidez e
assoreamento.

•

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes de valas a serem
exercidas
diariamente
durante
a
implantação das obras do sistema de
distribuição de energia.

•

NELOG

•

CIPP

•

Disposição adequada de rejeitos em áreas
de bota-foras.

Durante a implantação dos sistemas de
aspersão e nebulização e de despoeiramento
previstos pelo projeto proposto serão gerados
pequenos níveis de ruídos, que ficarão restritos
as áreas das obras. Em contrapartida, na fase
de operação do empreendimento o uso de
correias tubulares aliado aos sistemas de
aspersão e nebulização e de despoeiramento
reduzirão significativamente a emissão de
material particulado.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
correias, bem como dos sistemas de
aspersão/nebulização e de despoeiramento.

•

Administração do
TUP NELOG

•

CIPP

A implantação do sistema de detecção e
combate a incêndios envolve a captação e
adução de água do mar exigindo a abertura de
valas para implantação da rede de hidrantes do
ramal previsto para proteção das instalações
retroportuárias de recepção, armazenagem e
distribuição de granéis sólidos e cargas
conteinerizadas/carga geral. Haverá geração de

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

CIPP

•

•

Escoramento contínuo das valas escavadas,
visando evitar acidentes decorrentes de
solapamento dos taludes das valas.

Administração do
TUP NELOG

•

Manutenção periódica da infraestrutura do
sistema de detecção e combate de
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
subterrâneas, vs. erosão, vs.
assoreamento
vs.
instabilidade de taludes.

Impactos
Potenciais
poeira e ruídos em pequena escala, bem como
desencadeamento de processos erosivos e de
instabilidade de taludes com carreamento de
sedimentos para os cursos d’água periféricos a
área do empreendimento causando turbidez e
assoreamento.
•

Já durante a operação do empreendimento a
existência do referido sistema permitirá a
rápida detecção e combate a incêndios, o que
terá reflexos positivos sobre a qualidade do ar
e dos recursos hídricos.

•

Ressalta-se, ainda, que o referido sistema
conta com tanque de armazenamento de água
do mar e rede de hidrantes, responsável pelo
combate a incêndio nas áreas dos terminais de
carga (área onshore). Já o combate a incêndios
no sistema de correias transportadoras de grãos
agrícolas será efetuado através de chuveiros
automáticos instalados desde a área de
descarregamento ferroviário/rodoviário até a
saída do galpão de estocagem e em todo o
corredor logístico até o carregamento de
navios no píer. Para as instalações offshore,
será utilizado o sistema de combate a incêndio
já existente na ponte de acesso e no TMUT,
que é operado pela CIPP. O sistema de
prevenção a incêndios, por sua vez, conta com
detectores de fumaça, termovelocímetros
endereçáveis, acionador manual endereçável e
sirene com sinal luminoso. Além disso, as

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

incêndios implantado.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

instalações prediais dos terminais de carga e da
área administrativa serão dotados com
extintores
portáteis
distribuídos
estrategicamente.
•

Assim sendo, o sistema de prevenção e
combate a incêndios implantado permitirá que
as medidas de combate a este tipo de evento
sejam adotadas com brevidade, evitando que
este tome grandes proporções e que requeira
grandes volumes de água no seu combate,
além de evitar a geração grandes volumes de
resíduos com consequente aporte de poluentes
aos cursos d’água periféricos, bem como ao
ambiente marinho.

•

Na fase de operação do empreendimento, um
dos impactos ambientais decorrentes da
transferência de granéis sólidos (minério de
ferro, grãos agrícolas e fertilizantes) da
plataforma marítima (navios) para a área do
TUP NELOG está associado a emissão de
material particulado durante as operações de
carga/descarga dos navios, de escoamento de
granéis sólidos pelos sistemas de correias
transportadoras (minério de ferro e grãos
agrícolas) ou por carrossel de caminhões
(fertilizantes), durante as fases 1 e 2, até os
pátios de estocagem e armazéns do TUP
NELOG, com riscos de poluição dos solos e

1.1.2. FASE DE OPERAÇÃO
•

Transferência de granéis Y15
sólidos e contêineres/carga
geral entre a plataforma
marítima e os terminais de
cargas vs. qualidade do ar,
vs. qualidade das águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs.
qualidade dos solos.

X1
X4
X6
X9

•

Estabelecimento de um efetivo programa
de manutenção dos sistemas de correias
transportadoras implantados, uma vez que
a falta de manutenção pode alterar os
sistemas a ponto de gerar áreas de emissão
de particulado, devido ao ressecamento do
material da parte tubular do transportador,
e ineficiência dos raspadores de correia,
reduzindo a eficiência do sistema.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
aspersão/nebulização e de despoeiramento
implantados.

•

Controle da poluição atmosférica no
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

dos recursos hídricos periféricos pelo aporte de
poeiras fugitivas, devendo-se essa dispersão de
particulados à ação dos ventos.
•

Durante as operações de carga/descarrega de
navios (transferência dos granéis sólidos dos
navios para caminhões ou sistemas de correias
transportadoras e vice-versa), além da emissão
de material particulado haverá riscos de
derrames acidentais de granéis sólidos
(minério de ferro e fertilizantes) no ambiente
marinho, com consequente contaminação da
água e dos sedimentos.

•

Também poderão ser verificadas perdas de
óleos e graxas utilizados na manutenção dos
transportadores de correias, sendo estas
passíveis de ocorrência ao longo de todo o
traçado destes sistemas, com riscos de
poluição dos solos e dos recursos hídricos.

•

Ressalta-se, todavia, que o projeto proposto
prevê a adoção do uso de correias do tipo
tubular no traçado do sistemas transportadores,
praticamente eliminando a emissão de material
particulado nas operações de transferência, já
que boa parte dos trechos onde as correias são
do tipo convencional estão inseridos em
ambientes fechados ou contam com cobertura,
além de estarem, quase em sua totalidade,
dentro do limite da área do terminal. Com
efeito, a emissão de material particulado pelos

Órgãos a
serem
Envolvidos

descarregador de navios, principalmente
no caso do descarregamento de
fertilizantes, que adota o uso de guindastes
tipo MHC (Mobile Harbour Crane) e de
moega de carregamento de caminhões,
equipamentos mais vulneráveis a ação dos
ventos. No carregamento dos navios com
grãos e minério de ferro, onde é adotado o
uso de carregador de navios móvel do tipo
Samson
ou de sistema de correias
transportadoras com tripper acoplado a
carregador de navio do tipo travelling,
reduz significativamente a emissão de
poeiras fugitivas.
•

Uso de coletor paliativo (lonas) nos
descarregadores de navios e a execução da
varrição mecanizada (supressores a vácuo)
ou não da área do píer, de forma a
diminuir os riscos de queda de material no
mar durante as operações de carga e
descarga de navios.

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento da qualidade da água do
mar e da biota marinha

•

Inspeções diárias para acompanhamento do
desempenho ambiental dos carregadores e
descarregadores de navios e dos sistemas
transportadores convencionais existentes
na área do píer, visando a adoção de

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

15

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
granéis sólidos apresenta-se relevante apenas
no trecho que os sistemas transportadores se
desenvolvem sobre o píer (ambiente marinho),
onde ocorre o carregamento/descarregamento
dos navios e nos trechos dentro da área do
TUP NELOG vinculados a saída do pátio de
minério de ferro e a saída do armazém de
grãos agrícolas, pontos onde os sistemas de
correias são do tipo convencional com
cobertura. Ressalta-se, todavia, que nestes
trechos o projeto proposto prevê o tapamento
lateral e cobertura dos sistemas de correias
para evitar a dispersão de material particulado
pelo vento. Nas áreas das torres de
transferência, onde os transportadores de
correias são convencionais, os sistemas
encontram-se posicionados dentro de um
ambiente fechado e que está sujeito a normas
rígidas de manuseio e controle da produção de
resíduos.
•

Além disso, o projeto proposto prevê a
implantação
de
sistemas
de
aspersão/nebulização centrados no uso de
bicos pulverizadores para despoeiramento a
úmido a serem instalados nos chutes de
transferência entre transportadores de correias.
Prevê, ainda, a implantação de sistemas de
despoeiramento
composto
por
filtros
compactos a serem implantados nas casas de
transferência, chutes de descarga e ao longo

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

medidas corretivas sempre que estas se
fizerem necessárias.
•

Manutenção do sistema de detecção e
combate a incêndio implantado na área
onshore.

•

Elaboração
do
Programa
de
Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

dos transportadores de correia. Em suma, a
implantação
dos
sistemas
de
aspersão/nebulização supracitados, aliados as
medidas mitigadoras previstas contribuirão
para o controle da emissão de material
particulado
durante
a
operação
do
empreendimento proposto, o que terá reflexos
positivos sobre os fatores ambientais citados.
•

Já o controle da emissão de material
particulado nas operações de carregamento de
granéis sólidos através de carrossel de
caminhões (grãos - na Fase 01 e fertilizantes
nas duas fases) prevê operações de
carregamento de caminhões e vagões com
fertilizantes ou grãos em ambiente fechado na
área do TUP NELOG através do uso de tulhas
de carregamento dotadas com trombas
telescópicas, além do recobrimento dos
caminhões com lonas.

•

Ressalta-se que, não haverá riscos de aporte de
material particulado a áreas urbanizadas já que
o núcleo urbano mais próximo se encontra
posicionado a cerca de 2,0 km dos traçados
dos sistemas de correias transportadoras.

•

Outro impacto passível de ocorrer, encontra-se
associado as operações de transferência de
grãos agrícolas através do sistema de correias
transportadoras, dado os riscos de formação de
atmosferas explosivas decorrente do acúmulo
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

de grande quantidade de pó, bastando apenas o
contato com uma fonte de ignição (centelha,
falha elétrica, falhas em rolamentos,
superfícies metálicas quentes, etc.). Em caso
de ocorrência de incêndios haverá poluição do
ar, bem como dos solos e dos recursos
hídricos. Ressalta-se, todavia, que o
empreendimento prevê a implantação de um
sistema de detecção e combate a incêndio na
área onshore e que na área da plataforma
aquaviária será utilizado o sistema de combate
a incêndios operado pela CIPP.
•

•

Transferência de granéis Y15
sólidos e contêineres/carga
geral entre a plataforma
marítima e os terminais vs.
poluição sonora.

Recepção e armazenamento Y16
de
granéis
sólidos
e

X2

X1
X2

•

•

Riscos de elevação dos níveis de ruído e
vibrações emitidos pelos sistemas de correias
transportadoras, caso estes não sejam
submetidos
a
rotinas
periódicas
de
manutenção, podendo gerar danos à saúde dos
operários do TUP NELOG. Com efeito, o
desgaste excessivo das correntes e engrenagens
provocando o desalinhamento do conjunto
pode intensificar os ruídos, enquanto a folga
das correntes e o desgaste desigual entre estas
e a engrenagem contribui para intensificação
da emissão de vibrações. Ressalta-se que, não
haverá riscos de aporte de ruídos a áreas
urbanizadas já que o núcleo urbano mais
próximo dista cerca de 2,0 km dos traçados
dos sistemas de correias transportadoras.

•

No recebimento/descarga de grãos agrícolas no
terminal pelos modais rodoviário ou

Elaboração e execução de auditorias
ambientais
para
acompanhar
o
desempenho operacional dos sistemas
transportadores e dos demais equipamentos
utilizados nas operações de carga/descarga,
identificando
não
conformidades
ambientais, quando aplicável, definindo
planos de ação e ratificando ações já
implantadas.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
correias transportadoras implantados.

•

Uso de EPI’s (abafadores de ruídos) pelos
operários do TUP NELOG.

•

Deverá ser efetuada a varrição periódica
nas
áreas
de
armazenamento
e
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
contêineres/carga geral vs.
qualidade do ar, vs. ruídos.

Impactos
Potenciais
ferroviário efetuado através do uso de
tombador de caminhões e de descarga de
vagões/moegas de recepção haverá emissão de
material particulado em larga escala. Ressaltase, todavia, que o projeto prevê a implantação
de sistemas de despoeiramento do tipo central,
composto por ventilador centrífugo e filtro
manga, nas áreas de descarregamento de
vagões e de descarga de caminhões do
Terminal de Grãos Agrícolas. Além disso,
estas operações serão efetuadas em ambiente
fechado.
•

•

No recebimento/descarga de minério de ferro,
por sua vez, é feito o uso de virador de vagões
dotado com sistema de aspersão de água para
controle da emissão de particulado, sendo a
carga despejada em ambiente lateralmente
fechado e efetuado o seu posterior transporte
para
empilhamento
no
pátio
de
armazenamento através de transportadores de
correia e empilhadeiras. Já no recebimento /
descarga de fertilizantes no terminal é previsto
o uso de descarga de vagões/moegas de
recepção.
O armazenamento do minério de ferro em
pátios ao ar livre através da formação de pilhas
é outra atividade que contribui para a poluição
do ar em função da dispersão de material
particulado durante a movimentação do
produto. Ressalta-se, todavia, que o projeto

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
movimentação de granéis sólidos, evitando
que estes resíduos sejam carreados para os
cursos d’água sem tratamento, podendo o
material varrido ser devolvido as pilhas de
armazenamento no caso do minério de
ferro e dos fertilizantes ou ser
reaproveitado como subproduto para
fabricação de ração animal no caso dos
grãos agrícolas.
•

Suspensão
das
operações
de
descarregamento e movimentação de
minérios quando as condições do tempo
estiverem desfavoráveis, com ventos ou
chuvas muito fortes que podem
potencializar a dispersão de poeiras no
primeiro caso e gerar runoff excessivo no
segundo.

•

Minimizar a distância entre as faces de
trabalho das pilhas e os caminhões/trens
sendo carregados para reduzir a área que
deve ser limpa.

•

Realização de acompanhamento logístico
das pilhas de minério estocadas, de acordo
com as necessidades dos clientes, de modo
a controlar a quantidade de material que
fica exposto às condições climáticas,
evitando assim maiores formações de
poeira e runoff. Além disso, é importante,
também, realizar inspeções constantes nas
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
proposto preconiza o uso de mecanismos de
redução das emissões atmosféricas tais como a
implantação de sistemas de aspersão de água
nas áreas do pátio de armazenamento para
umidificação das pilhas e no virador de vagões
para evitar o levante de material particulado
para atmosfera. Em casos extremos, poderão
ser utilizados polímeros, produto que cria uma
película protetora na superfície da pilha, para
reduzir as emissões de material particulado.
Além disso, os resultados obtidos pelo Estudo
de Dispersão Atmosférica elaborado para este
empreendimento demonstram que as plumas
de dispersão do material particulado geradas
ficarão restritas a área do TUP NELOG e seu
entorno imediato, não atingindo os núcleos
urbanos da região.
•

•

A movimentação de veículos e equipamentos
pesados (virador de vagões, empilhadeiras,
retomadoras, tombador de caminhão, correias
transportadoras convencionais, etc.), também,
contribuirá para a emissão de ruídos, que
deverão
ficar
restritos
a
área
do
empreendimento
Haverá, ainda, riscos de ocorrência de
incêndios e explosões na área dos terminais de
grãos agrícolas e fertilizantes, dado a formação
de atmosferas explosivas decorrentes do
acúmulo de pó, e nos pátios de armazenamento
de contêineres refrigerados e de cargas

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

pilhas e maquinários, garantindo assim a
qualidade e eficiência da operação.
•

Umectação das vias de acesso ao pátio de
minério de ferro para evitar que o fluxo de
veículos utilizados na manutenção dos
sistemas de correias transportadoras seja
responsável pelo arraste/levante de poeiras.

•

Varrição periódica (mecanizada ou não)
das vias internas do TUP NELOG e das
áreas
periféricas
ao
pátio
de
armazenamento de minério de ferro de
forma a reduzir o aporte excessivo de
minério de ferro nas calhas do sistema de
drenagem segregada reduzindo os riscos de
obstrução destas.

•

Lavagem de rodas dos caminhões de
transporte de material do tipo granel sólido
(minério de ferro) sobre a via pública para
reduzir a poeira e a formação de trilha. A
lavagem dos pneus deve ser realizada
numa área restrita e com sistema de
reaproveitamento de água.

•

Manutenção periódica dos veículos e
equipamentos utilizados nas áreas dos
terminais de cargas.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

perigosas associados a falha nas instalações
elétricas ou a reações químicas dos produtos
estocados, respectivamente. Ressalta-se que,
em casos de ocorrência de explosões/incêndios
de grandes proporções haverá poluição do ar,
com possível aporte de fumaça tóxica que
poderá atingir áreas urbanizadas situadas no
entorno do empreendimento (2,0 km),
principalmente em casos de incêndios nos
terminais
de
fertilizantes
e
de
contêineres/cargas perigosas.
•

Recepção e armazenamento Y16
de granéis sólidos e cargas
conteinerizadas / carga geral
vs. qualidade das águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs.
qualidade dos solos.

X4
X6
X9

•

•

O armazenamento do minério de ferro em
pátios ao ar livre aumenta os riscos de
carreamento de resíduos de minério de ferro
para os corpos hídricos periféricos, bem como
de poluição do solo (colmatação/redução da
permeabilidade) e das águas subterrâneas.
Além disso, durante a operação do
empreendimento haverá, ainda, riscos de
vazamentos de materiais poluentes na área do
pátio de cargas perigosas do Terminal de
Contêineres/Carga Geral, bem como de
carreamento de resíduos de fertilizantes, com
consequente poluição dos solos e dos recursos
hídricos locais.
Ressalta-se, todavia, que o projeto proposto
prevê que os pátios de armazenamento de
cargas (minério de ferro e contêineres/carga
geral) serão impermeabilizados e circundados
por canaletas dos sistemas de drenagem

•

Efetuar
inspeção
da
área
de
armazenamento de minério de ferro após
chuvas, para observar a migração do
escoamento ou de águas pluviais e
programar medidas preventivas, caso se
façam necessárias.

•

Limpeza periódica do acúmulo de
sedimentos das canaletas do sistema de
drenagem segregada do pátio de minério
de ferro com utilização de pás ou
máquinas bob-cat. Esses sedimentos serão
novamente encaminhados às pilhas.

•

Limpeza periódica a cada 3 a 4 meses ou
sempre que a vistoria diária a ser realizada
por funcionário indicar limite de acúmulo
de sedimentos nas bacias de sedimentação
do sistema de drenagem segregada do
pátio de minério de ferro. Deposição do
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
segregada para fins de coleta de água
misturada com minério de ferro ou por
eventuais vazamentos de materiais poluentes
oriundos
da
área do terminal
de
contêineres/cargas geral e seu posterior
encaminhamento
para
tanques
de
sedimentação ou sistema de condicionamento.
Assim sendo, pode-se afirmar serão reduzidos
os riscos de poluição do solo e das águas
superficiais e subterrâneas pelo aporte de água
com algum tipo de contaminação.
•

•

A área do Terminal de Fertilizantes, também,
será dotada de sistema de drenagem segregada,
sendo essa drenagem coletada e encaminhada
para
tratamento
em
tanques
de
condicionamento. Somente após análise esse
recurso poderá ser encaminhado para reuso ou
lançado no corpo receptor, (riacho intermitente
sem denominação que se desenvolve próximo
à área do empreendimento) ou drenada
naturalmente para o terreno do entorno.
A drenagem segregada da área do terminal de
grãos, por sua vez, será conduzida para tanque
de sedimentação, sendo posteriormente
encaminhada para reuso, enquanto que os
resíduos resultantes serão direcionados para
leitos de secagem e subsequentemente
destinados
para
o
Aterro
Sanitário
Metropolitano Oeste de Caucaia – ASMOC.

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

material coletado em leito de secagem e
posterior reaproveitamento deste através
do seu encaminhamento para as pilhas de
minério de ferro no pátio de
armazenamento.
•

Monitoramento do efluente final dos
tanques de condicionamento dos sistemas
de drenagem segregada do Terminal de
Fertilizantes
e
do
pátio
de
contêineres/cargas perigosas, bem como
dos sistemas SAO.

•

Reuso dos efluentes dos tanques de
sedimentação dos sistemas de drenagem
segregada dos terminais de minério de
ferro e de grãos agrícolas como água de
serviço.

•

Encaminhamento dos resíduos dos tanques
de sedimentação do sistema de drenagem
segregada do Terminal de Grãos para o
Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de
Caucaia – ASMOC.

•

Contratação de empresa especializada para
coleta dos resíduos oleosos e da borra de
fundo dos sistemas SAO, para que estes
sejam encaminhados para a reciclagem em
empresas de rerrefino de óleo ou para
coprocessamento / incineração.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
drenagem segregada implantados, bem
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
•

•

O projeto proposto prevê, ainda, a implantação
de sistemas de drenagem segregada das áreas
das oficinas mecânicas, sendo os efluentes
coletados
encaminhados
para
caixas
separadoras de água e óleo (Sistemas SAO).
Neste caso o efluente pluvial captado é
encaminhado para uma caixa de passagem
interligada à uma caixa de válvula, sendo a
partir desta encaminhada para o sistema
pluvial limpo, caso não haja registros de
vazamentos ou indícios de presença de óleo.
Havendo indícios, esse efluente será
encaminhado para o Sistema SAO para
tratamento, possibilitando que este possa ser
descarregado na rede de drenagem pluvial,
sem causar a contaminação das águas
superficiais e subterrâneas. Os resíduos
oleosos e a borra de fundo dos Sistemas SAO
serão encaminhados para caixas de acúmulo
para
coleta
periódica
por
empresa
especializada, sendo destinados posteriormente
para a reciclagem em empresas de rerrefino de
óleo ou para coprocessamento / incineração,
respectivamente. O efluente final dos sistemas
SAO deve ser submetido inspeção antes do seu
lançamento no corpo receptor.
Em casos de incêndios e explosões nas áreas
dos terminais de cargas, em especial no
terminal de fertilizantes e no pátio de cargas
perigosas poderá ocorrer poluição dos solos,

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

como dos sistemas SAO.
•

Cumprimento obrigatório das normas
preconizadas na Resolução ANTAQ no
2.239/2011, que trata do estabelecimento
de procedimentos para operações com
produtos perigosos quando em trânsito por
instalações portuárias situadas dentro ou
fora da área do porto organizado. Dentre
as medidas recomendadas nesta norma
figuram, de acordo com o tipo de produto:

•

A restrição do acesso a área operacional e
circunvizinha somente aos funcionários
envolvidos nas operações de transporte e
manuseio deste tipo de carga;

•

Obediência as normas de segregação destas
substâncias constantes no IMDG Code –
Código Marítimo Internacional de
Mercadorias Perigosas;

•

Adoção de medidas de proteção contra
incêndios e explosões no local de
operação, incluindo proibição de fumar e o
controle de qualquer fonte de ignição ou
de calor;

•

Adoção de medidas que impeçam o
contato da água com substâncias sujeitas a
combustão espontânea, dentre outras.

•

Além disso, devem ser previstos
equipamentos para controle e contenção de
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos e do ambiente marinho, dado a
grande quantidade de águas residuárias
geradas pela operação de combate ao incêndio.

Órgãos a
serem
Envolvidos

vazamentos
(areia,
turfa,
mantas
absorventes, vermiculita, etc.), de acordo
com as fichas de emergência dos produtos
armazenados. O pátio de cargas perigosas
deve dispor, ainda, de conjuntos adequados
de EPC e EPI, para o caso de avarias ou na
movimentação de granéis da Classe 6
(substâncias tóxicas e infectantes).
•

Elaboração e execução de auditorias
ambientais
para
acompanhar
o
desempenho ambiental dos sistemas de
operacionais e de segurança preconizados,
identificando
não
conformidades
ambientais, definindo planos de ação e
ratificando ações já implantadas.

•

Elaboração
do
Programa
de
Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

1.1.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTOS PREVISTOS
• Programa
de
controle Y8 X1 • Esta medida visa minorar os impactos
X4
ambiental das obras vs.
decorrentes da implantação das obras do TUP
X6
qualidade do ar vs. qualidade
NELOG sobre os componentes do meio físico
X
9
das águas superficiais vs.
da área do empreendimento através do
X10
qualidade
das
águas
estabelecimento de diretrizes e procedimentos
X11
subterrâneas, vs. qualidade
ambientalmente sustentáveis a serem adotados
X
12
dos solos vs. erosão, vs.
pela Empreiteira envolvendo o controle da
assoreamento,
vs.
qualidade do ar, dos níveis de ruídos e de
instabilidade de taludes
processos erosivos; a recuperação de áreas
degradadas; o gerenciamento de resíduos
sólidos e de efluentes oleosos e sanitários,
entre outros.
• Programa
de
educação Y22 X4 • A difusão de diretrizes e procedimentos
X6
ambiental vs. qualidade das
ambientalmente
sustentáveis
junto
ao
X
9
águas
superficiais,
vs.
contingente obreiro contribuirá para a redução
qualidade
das
águas
dos impactos incidentes sobre os solos e os
subterrâneas, vs. qualidade
recursos hídricos locais.
dos solos.
• Programas
de Y23 X1 • Faz-se necessário o monitoramento da
X2
monitoramento da qualidade
qualidade do ar e dos níveis de ruídos tanto na
do ar e dos níveis de ruídos
área interna do Terminal Onshore como na
vs. qualidade do ar, vs.
área de influência direta lindeira as instalações
ruídos.
deste terminal de cargas, visando a adoção de
medidas corretivas caso essas se façam
necessárias
Y24 X1 • O Programa de Gerenciamento de Riscos de
• Programa de gerenciamento
X4
de riscos de explosão / plano
Explosão proposto prevê a formulação e
X
6
de ação de emergência
implantação de medidas e procedimentos,

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Elaboração de um Programa de Controle
Ambiental das Obras.

•

Exigir equipe capacitada.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.

•

Exigir equipe capacitada.

•

Elaboração
e
implementação
dos
Programas
de
Monitoramento
da
Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruídos.

•

Monitoramento periódico da qualidade do
ar nos pontos indicados no estudo de
dispersão atmosférica.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

•

CIPP

•

NELOG

•

NELOG

•

Empresa
Supervisora

•

Administração do
TUP NELOG.

•

CIPP

•

Administração do
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
contra incêndios e explosões
X9
vs. qualidade do ar vs.
qualidade
das
águas
superficiais vs. qualidade das
águas
subterrâneas,
vs.
qualidade dos solos.

•

•

Programa de controle e Y25
manejo integrado da fauna
sinantrópica
nociva
vs.
qualidade do ar.

X1

Programa de monitoramento Y26

X6
X9

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos
TUP NELOG.

Medidas
Mitigadoras

técnicos e administrativos, que têm por
objetivo prevenir e controlar o risco, bem
como manter o empreendimento operando
dentro de padrões de segurança considerados
toleráveis ao longo de sua vida útil, o que terá
reflexos positivos sobre os componentes
citados.

Incêndios e Explosões.

•

O Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosões, por sua vez, define um
conjunto de diretrizes e procedimentos a serem
adotados pela administração do TUP NELOG
em situações de emergência que possam
ocorrer na área do empreendimento durante a
sua operação. Fornece, ainda, informações
operacionais das áreas de risco ao Corpo de
Bombeiros para otimizar o atendimento de
ocorrências.

•

O armazenamento e movimentação de granéis
sólidos alimentícios elevará os riscos de
atração de fauna sinantrópica nociva (roedores,
pombos e insetos), em virtude da
disponibilidade de alimentos. A qualidade do
ar em áreas pontuais do terminal graneleiro
poderá vir a ser afetada, principalmente no
caso da atração de pombos, já que a
criptococose, principal doença disseminada
por estes animais, é transmitida através da
inalação de fungos presentes nas suas fezes.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva.

•

Administração do
TUP NELOG

•

O referido programa prevê o monitoramento

•

Elaboração e implementação do Programa

•

CIPP
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
dos solos e das águas
subterrâneas vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs.
qualidade dos solos.

•

•

•

Plano de monitoramento da Y27
qualidade da água do ar e da
biota marinha vs. qualidade
das águas superficiais.

X4

Plano de monitoramento dos Y28
efluentes (ETE’s e sistemas
SAO) vs. qualidade das
águas
superficiais
vs.
qualidade
das
águas
subterrâneas vs. qualidade
dos solos.

X4
X6
X9

Plano de gestão dos resíduos Y29
sólidos do empreendimento
vs. qualidade das águas
superficiais vs. qualidade das

X4
X6
X9

Impactos
Potenciais
da qualidade do solo e das águas subterrâneas,
na área do TUP NELOG possibilitando a
identificação de focos de contaminação por
aportes de resíduos de ferro e de fertilizantes
ou decorrentes de vazamentos de cargas
perigosas, de modo a serem adotadas as
medidas corretivas cabíveis, beneficiando
assim os componentes citados.
•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
de Monitoramento dos Solos e das Águas
Subterrâneas.

•

Administração do
TUP NELOG

Estabelecimento de uma parceria entre a
Administração do TUP NELOG e a CIPP,
na execução destes monitoramentos.

•

CIPP

•

Administração do
TUP NELOG

Elaboração e implementação do Plano de
Monitoramento dos Efluentes (ETE’s e
Sistemas SAO).

•

CIPP

•

Administração do
TUP NELOG

•

Administração do
TUP NELOG

A CEARÁPORTOS já exerce atualmente a
execução dos monitoramentos da qualidade da
água do mar e da biota marinha na área de
influência do Terminal Portuário do Pecém, os
quais possibilitam a detecção de poluição da
água do mar por minério de ferro, fertilizantes
e
outros
produtos,
bem
como
o
dimensionamento dos impactos desta poluição
sobre a biota, fornecendo subsídios para a
adoção das medidas corretivas cabíveis.

•

Faz-se necessário o monitoramento sistemático
da qualidade dos efluentes das ETE’s e dos
Sistemas SAO permitindo a tomada de
medidas corretivas sempre que estas se
fizerem necessárias evitando a poluição dos
solos e dos recursos hídricos locais por
patógenos e resíduos oleosos.

•

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
permitirá a otimização das operações de
limpeza na área do empreendimento,
contribuindo para destinação final adequada

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão de Resíduos Sólidos pertinente a
etapa de operação do empreendimento;

•

Implementação de coleta seletiva e doação
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
águas
subterrâneas
vs.
qualidade dos solos

•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
qualidade
do
ar,
vs.
qualidade
das
águas
superficiais vs. qualidade das
águas
subterrâneas,
vs.
qualidade dos solos, vs.
erosão, vs. assoreamento, vs.
instabilidade de taludes.

X1
X4
X6
X9
X10
X11
X12

Impactos
Potenciais
dos resíduos sólidos gerados, bem como a
redução do volume de resíduos a ser
encaminhado para aterros sanitários através da
destinação para reciclagem. Todos os
componentes ambientais citados serão
beneficiados.

•

A inspeção e manutenção periódica dos
terminais de cargas, dos sistemas de correias
transportadoras, dos sistemas de drenagem
pluvial e segregada e das demais
infraestruturas do TUP NELOG reduzirá as
emissões de material particulado, bem como
os riscos vazamentos, explosões e incêndios e
de carreamento de resíduos de minério de
ferro, fertilizantes ou de produtos perigosos,
com reflexos positivos sobre a qualidade do ar,

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
do material reciclável para empresas de
reciclagem;
•

O transporte dos resíduos deverá ser feito
por empresa especializada contratada pela
Administração do TUP NELOG, devendo
a mesma estar devidamente regularizada
no órgão ambiental competente.

•

Destinação final dos resíduos produzidos
ao Aterro Sanitário de Caucaia - ASMOC;

•

Deverão ser realizadas palestras para a
sensibilização dos funcionários do TUP
NELOG, quanto ao engajamento destes na
gestão dos resíduos.

•

Deverão ser emitidos e arquivados os
seguintes
documentos
Planilha
de
Gerenciamento dos Resíduos; o Manifesto
de Geração, Transporte e Destinação Final
de Resíduos e o Mapa de Controle de
Resíduos.

•

Monitoramento visual e manutenção
periódica das correias transportadoras,
armazéns e pátios de estocagem, drenagem
pluvial
e
segregada
e
demais
infraestruturas do TUP NELOG.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

dos solos e dos recursos hídricos. A
manutenção do sistema de esgotamento
sanitário, da drenagem segregada e dos
sistemas SAO terão reflexos positivos sobre a
qualidade
das
águas
superficiais
e
subterrâneas. Já a manutenção da rede de
drenagem pluvial evitará o desencadeamento
de processos erosivos e de assoreamento dos
corpos d’água periféricos.
1.2. MEIO BIÓTICO
1.2.1. FASE DE IMPLANTAÇÃO
•

Instalação do canteiro
obras vs. vegetação
complexo litorâneo,
fauna
terrestre,
ornitofauna (aves).

de Y3
do
vs.
vs.

X15
X17
X18

•

•

Tendo em vista que o TUP NELOG será
implementado predominantemente sobre fixas,
os
desmatamentos
requeridos
estão
representados por vegetação de portes
arbustivo e herbáceo presentes na área do
empreendimento e indivíduos arbóreos
isolados na porção leste da área. Todavia
haverá danos ao patrimônio florístico e as
faunas terrestre e alada que visitam estas áreas
em busca de alimentos serão afetadas.
Ressalta-se que, o canteiro de obras será
implantado na área prevista para o
empreendimento, devendo ter suas instalações
aproveitadas após a conclusão das obras.

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo
necessário e repressão rigorosa à caça.

•

NELOG

•

CIPP

Cumpre, ainda, aqui destacar, que embora o
empreendimento ora em análise esteja
posicionado sobre um campo de dunas,
ambiente que até pouco tempo atrás possuía
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

regulamentação expressa na Resolução
CONAMA no 303/2002, que regulamentou o
Art. 2º da Lei no 4.771/1965, como área de
preservação permanente, estando legalmente
protegido. Com o advento da promulgação da
Lei no 12.651/2012, que instituiu o Novo
Código Florestal, esta resolução foi
tacitamente revogada, já que a norma que
serviu de parâmetro para a sua criação não
mais vigora no ordenamento jurídico, sendo
por conseguinte retirada as dunas móveis da
relação de APP’s.
•

Apesar de não estarem mais legalmente
protegidas, é inegável a importância da
preservação das dunas móveis dado a sua
contribuição para o controle e regulação do
balanço sedimentar de todo o ambiente
costeiro, bem como para a recarga dos
aquíferos e a manutenção dos valores
paisagísticos locais. No caso específico do
empreendimento ora em análise, a sua
localização na área retroportuária do Porto do
Pecém, é imprescindível para viabilizar a
logística de transporte de cargas deste
terminal, capacitando-o para se transformar
num
porto
de
concentração.
Tal
posicionamento
encontra-se
inclusive
respaldado no zoneamento de uso e ocupação
do solo do Plano Diretor de Caucaia, que
destina esta região para a atividade industrial e
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

portuária, viabilizando a instalação do referido
terminal em tal área. Dentro deste contexto, o
empreendimento proposto enquadra-se como
área de utilidade pública, sendo sua
implantação factível mesmo se considerarmos
dunas móveis como APP.
•

Desmatamento / limpeza das Y4
áreas das obras vs. vegetação
do complexo litorâneo, vs.
fauna
terrestre,
vs.
ornitofauna (aves)

X15
X17
X18

•

•

As áreas das obras do empreendimento
deverão ser objeto apenas de pequenos
desmatamentos e limpeza do terreno, uma vez
que o traçado dos sistemas de correias
transportadoras tubulares e dos acessos viário
e ferroviário (ramal e pera ferroviária) se
desenvolvem
predominantemente
sobre
terrenos com solos desnudos ou apenas
recobertos por capeamentos herbáceos,
estando as áreas com vegetação arbustiva.
Além disso, a área onde será assente os
terminais de cargas do TUP NELOG encontrase posicionada sobre dunas móveis, cuja
cobertura vegetal esta restrita a áreas pontuais
com capeamento de espécies herbáceas
pioneiras com raras espécies arbustivas. Assim
sendo, pode-se afirmar que os impactos
incidentes sobre a flora e a fauna da área do
empreendimento, esta última composta por
pequenos mamíferos, aves e répteis que a
visitam ocasionalmente, não são significativos.
Não haverá interferência das obras previstas
com áreas de habitat de espécies endêmicas da
região, nem tampouco com áreas de unidades

•

Implementação de um plano de
desmatamento racional para a área das
obras do empreendimento.

•

Estabelecimento de contato com a SEMA,
órgão responsável pela administração da
Estação Ecológica do Pecém para
determinação das medidas a serem
adotadas durante a implantação das obras,
já que o TUP NELOG se encontra
posicionado na zona de amortecimento
desta UC.

•

A compensação ambiental a ser paga pelo
órgão empreendedor deverá contemplar
ações voltadas para a proteção das UC’s
situadas na área de influência direta do
empreendimento,
representadas
pela
Estação Ecológica do Pecém, de proteção
integral, e pela APA do Pecém, de uso
sustentável.
A referida compensação
objetiva reduzir a vulnerabilidade a qual
estão submetidas estas UC’s através do
fornecimento de recursos financeiros que
permitam o desenvolvimento de estudos e
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

de conservação.
•

A migração de animais peçonhentos para as
áreas periféricas aumentará os riscos de
acidentes apenas com o contingente obreiro, já
que as áreas circunvizinhas ao TUP NELOG
são desabitadas.

Órgãos a
serem
Envolvidos

pesquisas, a regularização fundiária ou a
dotação de bens e serviços que facilitem a
gestão, monitoramento e proteção destas
unidades de conservação.
•

Delimitação em campo dos off set’s da
área do TUP NELOG, da faixa de domínio
dos sistemas de correias transportadoras
tubulares, dos acessos viário e ferroviário e
dos demais sistemas lineares previstos, de
modo a evitar que as equipes engajadas nas
operações de desmatamento incorram na
degradação de áreas maiores do que as
necessárias.

•

Captura e encaminhamento de animais
peçonhentos
ou
debilitados
para
instituições de pesquisa. Repressão
rigorosa a caça.

•

Alerta ao contingente obreiro e as
autoridades sobre o êxodo de animais
peçonhentos, e promover o aparelhamento
dos postos de saúde da região.

•

Os trabalhadores envolvidos na atividade
de
desmatamento
deverão
receber
treinamento sob forma de captura,
acondicionamento e transporte de animais,
além da identificação de animais
peçonhentos e prestação de primeiros
socorros. Devem, também, trajar roupas
adequadas, com botas e luvas de cano
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
longo.

•

Manejo da fauna vs. fauna X5
terrestre, vs. ornitofauna
(aves).

X17
X18

•

•

•

•

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs. flora
aquática, vs. fauna aquática.

X16
X19

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa
vs.
flora
aquática, vs. fauna aquática.

X16
X19

A implementação de uma operação de manejo
dos animais que tiverem dificuldades de
locomoção para as áreas das unidades de
conservação existentes na região beneficiará a
fauna.
A migração de animais peçonhentos para as
áreas periféricas aumentará os riscos de
acidentes com o contingente obreiro.

•

Captura e encaminhamento de animais
peçonhentos
ou
debilitados
para
instituições de pesquisa.

•

Alerta ao contingente obreiro e as
autoridades sobre o êxodo de animais
peçonhentos, e promover o aparelhamento
dos postos de saúde da região.

•

Os trabalhadores envolvidos no manejo da
fauna deverão receber treinamento sobre
formas de captura, acondicionamento e
transporte
de
animais,
além
de
identificação de animais peçonhentos e
prestação de primeiros socorros. Devem,
também, trajar roupas adequadas, com
botas e luvas de cano longo.
Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

O êxodo das aves insetívoras poderá,
eventualmente, causar aumento das populações
de insetos.

•

Os cortes e aterros a serem executados durante
a terraplenagem das faixas de rolamento dos
acessos viários e das plataformas do ramal e da
pera ferroviária resultarão em carreamento de
sedimentos para os cursos e mananciais d’água
periféricos a área do empreendimento com
reflexos negativos sobre a flora e a fauna
aquática.

•

•

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
de bota-foras ou bota-esperas.

Os movimentos de terra requeridos durante as
operações de terraplenagem, bem como a
abertura de valas/reaterros para implantação
das fundações das edificações do TUP

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

•

•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

CIPP

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
NELOG contribuirão para o aporte de
sedimentos aos pequenos cursos e mananciais
d’água situados nas áreas periféricas a este
empreendimento durante o período chuvoso,
perturbando o bioma aquático.

•

•

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO
vs. flora aquática, vs. fauna
aquática.

X16
X19

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras tubulares) vs.
flora aquática, vs. fauna
aquática

X16
X19

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável, vs. flora
aquática, vs. fauna aquática

X16
X19

•

•

•

A implantação dos sistemas de drenagem
pluvial limpa e segregada e dos sistemas SAO,
também, contribuirá para evitar que derrames
acidentais ou vazamentos de resíduos de
fertilizantes, de cargas perigosas e de óleo
venham a poluir os cursos e mananciais d’água
periféricos a área do TUP NELOG,
beneficiando o bioma aquático.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
de bota-foras ou bota-esperas.

•

Implementação de medidas de controle de
estabilidade de taludes durante a
implantação das obras de drenagem e dos
sistemas SAO.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
drenagem pluvial limpa e segregada, bem
como dos sistemas SAO implantados.

•

Manter uma estrutura adequada que
permita a coleta de amostras para
monitoramento periódico dos efluentes
tratados dos Sistemas SAO e da drenagem
pluvial segregada.

Os movimentos de terra decorrentes da
escavação das fundações da base dos pilares de
sustentação das correias tubulares, aliado ao
lançamento e compactação de reaterros
contribuirá para o aporte de sedimentos aos
cursos e mananciais d’água periféricos com
impactos negativos sobre o bioma aquático.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
de bota-foras ou bota-esperas.

As escavações de valas para locação das
tubulações da adutora de derivação e da rede
de distribuição, bem como das fundações dos
reservatórios integrantes do sistema de

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

•

NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

NELOG

34

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
abastecimento d’água provocará desagregação
de material sólido e seu carreamento para os
cursos e mananciais d’água periféricos,
causando turbidez e prejudicando o bioma
aquático.

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento dos
efluentes vs. flora aquática,
vs. fauna aquática

X16
X19

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs. flora
aquática, vs. fauna aquática

X16
X19

•

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão e nebulização e de
despoeiramento vs. flora
aquática, vs. fauna aquática

X16
X19

•

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndios vs. flora aquática,

X16
X19

•

•

de bota-foras ou bota-esperas.

As escavações de valas para locação das
tubulações da rede coletora dos sistemas de
esgotamento sanitário da área do TUP NELOG
provocarão o aporte de sedimentos aos cursos
e mananciais d’água periféricos, causando
turbidez e prejudicando o bioma aquático.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
de bota-foras ou bota-esperas.

A escavação das valas do trecho subterrâneo
do sistema de distribuição de energia
contribuirá para o aporte de sedimentos aos
cursos e mananciais d’água periféricos,
causando turbidez e prejudicando o bioma
aquático.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
de bota-foras ou bota-esperas.

•

O bioma aquático dos corpos d’água
periféricos a área do TUP NELOG será
beneficiada com a redução da emissão de
material particulado proporcionada pelos
sistemas de aspersão/nebulização e de
despoeiramento na etapa de operação do
empreendimento, o que aliado a existência dos
sistemas de drenagem segregada reduzirá o
aporte de poluentes a estes recursos hídricos.

•

•

A abertura de valas para implantação da rede
de hidrantes contribuirá para a desagregação
dos solos, com aporte de sedimentos aos

•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

NELOG

•

NELOG

Manutenção periódica dos sistemas de
aspersão
e
nebulização
e
de
despoeiramento implantados.

•

Administração do
TUP NELOG

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
vs. fauna aquática

Célula
Matricial

•

1.2.2. Etapa de Operação

•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais de
cargas vs. flora aquática, vs
fauna aquática.

Impactos
Potenciais
cursos e mananciais d’água periféricos
causando turbidez e prejudicando o bioma
aquático.

X16

•

X19

•

•

Riscos de ocorrência de derrames acidentais de
granéis sólidos no mar durante o carregamento
e descarregamento de navios, bem como
durante o deslocamento pelos trechos em que
os sistemas transportadores convencionais
(abertos) se desenvolvem pelo píer em
decorrência da ação do vento e da própria
trepidação da correia. Ressalta-se, todavia,
que, nos trechos minoritários onde a correia
será do tipo convencional definidas em função
de questões técnicas, o projeto proposto prevê
o tapamento lateral e cobertura dos sistemas de
correias e o uso de aspersão para evitar a
dispersão de material particulado pelo vento.
Dentre os impactos incidentes sobre a biota
marinha decorrentes de queda de produtos
como o minério de ferro, pode-se citar os
impactos sobre comunidades bentônicas por
finos. Neste impacto, a presença de sólidos em
suspensão atinge vários elementos da cadeia
alimentar,
podendo
resultar
no
empobrecimento da população de peixes e na
rarefação de certas espécies.
Além disso, quando se considera o aporte
concentrado de minério de ferro ou de

Medidas
Mitigadoras
•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Deposição do material desagregado que
não for usado como empréstimo em áreas
de bota-foras ou bota-esperas.
Manutenção periódica dos sistemas de × Administração do
correias transportadoras, bem como dos TUP NELOG.
sistemas de aspersão/nebulização e de
× CIPP
despoeiramento implantados.
Controle da poluição atmosférica no × Capitania dos
descarregador de navios, principalmente Portos
no caso do descarregamento de
fertilizantes, que adota o uso de guindastes
tipo MHC (Mobile Harbour Crane) e de
moega de carregamento de caminhões,
equipamentos mais vulneráveis a ação dos
ventos. No carregamento dos navios com
grãos e minério de ferro, onde é adotado o
uso de carregador de navios móvel do tipo
Samson ou de sistema de correias
transportadoras com tripper acoplado a
carregador de navio do tipo travelling,
reduz significativamente a emissão de
poeiras fugitivas.

•
•

Uso de coletor paliativo (lonas) nos
descarregadores de navios e a execução da
varrição mecanizada (supressores a vácuo)
ou não da área do píer, de forma a
diminuir os riscos de queda de material no
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
fertilizantes na área de carregamento e
descarregamento
dos
navios,
há
a
possibilidade de dispersão destes elementos e
incorporação dos mesmos à biota. A liberação
de substâncias, principalmente no ambiente
aquático pode causar efeitos tóxicos aos
organismos e gerar o acúmulo dos compostos
nos indivíduos, principalmente os que se
encontram no topo da cadeia alimentar,
gerando o fenômeno conhecido como
bioacumulação através da cadeia alimentar. Na
fauna piscícola, esta questão assume grande
importância tanto em termos socioeconômicos
como sanitários, dada a utilização do pescado
na dieta humana. Ressalta-se, todavia, que a
atividade pesqueira artesanal desenvolvida na
região do Pecém é praticada em alto mar,
sendo observado nas áreas costeiras apenas a
prática da pesca esportiva.
•

Em caso de ocorrência de incêndios durante as
operações de transferência de grãos agrícolas,
dado a formação de atmosferas explosivas,
haverá riscos de poluição dos recursos
hídricos, com reflexos negativos sobre a biota
aquática.
Ressalta-se, todavia, que o
empreendimento prevê a implantação de um
sistema de detecção e combate a incêndio e
que na área da plataforma aquaviária será
utilizado o sistema de combate a incêndios
operado pela CIPP.

Medidas
Mitigadoras

•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

mar durante as operações de carga e
descarga de navios.
Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento da qualidade da água do
mar e da biota marinha.
Inspeções diárias para acompanhamento do
desempenho ambiental dos carregadores e
descarregadores de navios e dos sistemas
transportadores convencionais existentes
na área do píer, visando a adoção de
medidas corretivas sempre que estas se
fizerem necessárias.
Manutenção do sistema de detecção e
combate a incêndio implantado.

•

Elaboração
do
Programa
de
Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
. Recepção,

Célula
Matricial

armazenamento e Y16
distribuição de granéis sólidos
e contêineres/carga geral vs.
flora aquática, vs fauna
aquática.

X16

Impactos
Potenciais
•

X19

•

•

Os riscos de poluição dos cursos d’água
periféricos a área do TUP NELOG pelo aporte
de efluentes oriundos do pátio de
armazenamento de minério de ferro ou dos
terminais
de
fertilizantes
e
de
contêineres/cargas perigosas apresentam-se
pouco significativos já que o projeto proposto
prevê a dotação destas áreas com sistemas de
drenagem segregados, sendo a água coletada
encaminhada para tanques de sedimentação ou
de tratamento. Assim sendo, caso seja mantido
um eficiente programa de manutenção dos
sistemas de drenagem segregada implantados
este impacto será devidamente controlado.
Outros impactos passíveis de incidirem sobre a
biota aquática decorre da poluição dos
recursos hídricos das áreas periféricas pelo
aporte de efluentes sanitários ou de resíduos
oleosos oriundos das áreas das oficinas de
manutenção. Ressalta-se, todavia, que a área
do empreendimento será dotada com sistemas
de esgotamento sanitário centrados no uso de
ETE’s compactas e que os resíduos oleosos
gerados serão encaminhados para tratamento
em sistemas SAO.
Em casos de incêndios e explosões nas áreas
dos terminais de cargas, em especial no
terminal de fertilizantes e no pátio de cargas
perigosas poderá ocorrer poluição dos recursos
hídricos superficiais e do ambiente marinho,

Medidas
Mitigadoras
•

•

•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Efetuar
inspeção
da
área
de × Administração do
armazenamento de minério de ferro após TUP NELOG
chuvas, para observar a migração do
escoamento ou de águas pluviais e × CIPP
programar medidas preventivas, caso se × Capitania dos
façam necessárias.
Portos
Limpeza periódica do acúmulo de
sedimentos das canaletas do sistema de
drenagem segregada do pátio de minério
de ferro com utilização de pás ou
máquinas bob-cat. Esses sedimentos serão
novamente encaminhados às pilhas.
Limpeza periódica a cada 3 a 4 meses ou
sempre que a vistoria diária a ser realizada
por funcionário indicar limite de acúmulo
de sedimentos nas bacias de sedimentação
do sistema de drenagem segregada do
pátio de minério de ferro. Deposição do
material coletado em leito de secagem e
posterior reaproveitamento deste através
do seu encaminhamento para as pilhas de
minério de ferro no pátio de
armazenamento.
Monitoramento do efluente final dos
tanques de condicionamento dos sistemas
de drenagem segregada do Terminal de
Fertilizantes
e
do
pátio
de
contêineres/cargas perigosas, bem como
dos efluentes dos sistemas SAO e das
ETE’s.
Reuso dos efluentes dos tanques de
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
dado a grande quantidade de águas residuárias
geradas pela operação de combate ao incêndio.
Ressalta-se, todavia, que a área onshore do
TUP NELOG será dotada com um sistema de
detecção e combate a incêndios, o que reduz
significativamente o volume de águas
residuárias geradas por este tipo de evento,
dado o seu controle de forma mais rápida e
eficiente.

Medidas
Mitigadoras

•

•

•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

sedimentação dos sistemas de drenagem
segregada dos terminais de minério de
ferro e de grãos agrícolas como água de
serviço.
Encaminhamento dos resíduos dos tanques
de sedimentação do sistema de drenagem
segregada do Terminal de Grãos para o
Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de
Caucaia – ASMOC.
Contratação de empresa especializada para
coleta dos resíduos oleosos e da borra de
fundo dos sistemas SAO, para que estes
sejam encaminhados para a reciclagem em
empresas de rerrefino de óleo ou para
coprocessamento / incineração.
Manutenção periódica dos sistemas de
drenagem segregada implantados, bem
como dos sistemas SAO e das ETE’s.
Cumprimento obrigatório das normas
preconizadas na Resolução ANTAQ nº
2.239/2011, que trata do estabelecimento
de procedimentos para operações com
produtos perigosos quando em trânsito por
instalações portuárias situadas dentro ou
fora da área do porto organizado. Dentre
as medidas recomendadas nesta norma
figuram, de acordo com o tipo de produto:
A restrição do acesso a área operacional e
circunvizinha somente aos funcionários
envolvidos nas operações de transporte e
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras
•

•

•

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

manuseio deste tipo de carga;
Obediência as normas de segregação destas
substâncias constantes no IMDG Code –
Código Marítimo Internacional de
Mercadorias Perigosas;
Adoção de medidas de proteção contra
incêndios e explosões no local de
operação, incluindo proibição de fumar e o
controle de qualquer fonte de ignição ou
de calor;
Adoção de medidas que impeçam o
contato da água com substâncias sujeitas a
combustão espontânea, dentre outras.
Além disso, devem ser previstos
equipamentos para controle e contenção de
vazamentos
(areia,
turfa,
mantas
absorventes, vermiculita, etc.), de acordo
com as fichas de emergência dos produtos
armazenados. O pátio de cargas perigosas
deve dispor, ainda, de conjuntos adequados
de EPC e EPI, para o caso de avarias ou na
movimentação de granéis da Classe 6
(substâncias tóxicas e infectantes).
Elaboração e execução de auditorias
ambientais
para
acompanhar
o
desempenho ambiental dos sistemas de
operacionais e de segurança preconizados,
identificando
não
conformidades
ambientais, definindo planos de ação e
ratificando ações já implantadas.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

1.2.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTOS PREVISTOS
• Programa
de
controle Y18 X15 • A elaboração e implementação pela
X16
ambiental das obras vs.
Empreiteira de procedimentos ambientalmente
X
17
vegetação do complexo
sustentáveis para a condução das obras de
X18
litorâneo, vs. flora aquática,
engenharia, aliado ao acompanhamento da
X
19
vs. fauna terrestre, vs.
implantação das obras por ambientalistas
ornitofauna (aves), vs. fauna
integrantes do quadro técnico da Empresa
aquática.
Supervisora
garantirá
a
eficiente
implementação das medidas mitigadoras
recomendadas no presente estudo, reduzindo
os impactos adversos sobre o bioma.
•

Programa
de
educação Y22
ambiental vs. flora aquática,
vs. fauna aquática.

X16
X19

•

O Programa de Educação Ambiental a ser
implementado conscientizará o contingente
obreiro, bem como os futuros funcionários do

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

Elaboração
do
Programa
de
Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão Ambiental e do Programa de
Gerenciamento Ambiental das Obras

•

Exigir equipe técnica capacitada.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

TUP NELOG sobre a importância da adoção
de
atitudes
e
procedimentos
prósustentabilidade com reflexos positivos sobre o
meio ambiente, em especial sobre o bioma
aquático.
•

•

•

•

Programa de gerenciamento Y24
de riscos de explosão / plano
de ação de emergência
contra incêndios e explosão
vs. flora aquática, vs. fauna
terrestre, vs. ornitofauna
(aves), vs. fauna aquática.

X16
X17
X18
X19

Plano de monitoramento da Y27
qualidade da água do mar e
da biota marinha vs. flora
aquática, vs. fauna aquática.

X16

Programa de monitoramento Y28
de efluentes (ETE’s e
Sistemas SAO) vs. flora
aquática, vs. fauna aquática.

X16

Plano de gestão de resíduos Y29

X16

•

•

X19

•

X19

•

O delineamento e implementação de
procedimentos para eliminar riscos de
explosão e do Plano de Ação de Emergência
Contra Incêndios e Explosão, aliado a criação
de brigada de incêndio e ao treinamento dos
funcionários TUP NELOG para o atendimento
de emergência, certamente contribuirão para
reduzir os riscos de ocorrência deste tipo de
acidente, bem como minorar os impactos
decorrentes destes, beneficiando todos os
componentes citados.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Administração do
TUP NELOG

•

CIPP

O monitoramento da qualidade da água do mar
e da biota marinha contribuirá para a adoção
de medidas corretivas sempre que forem
detectados
problemas,
beneficiando
o
ecossistema marinho.

•

Estabelecimento de parceria entre a
Administração do TUP NELOG e a CIPP,
na execução dos monitoramentos da
qualidade da água do mar e da biota
marinha.

•

CIPP

•

Administração do
TUP NELOG

O monitoramento da qualidade dos efluentes
das estações de tratamento de esgotos do TUP
NELOG, bem como do efluente final dos
sistemas SAO evitará a poluição dos recursos
hídricos, com reflexos positivos sobre a biota
aquática.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Monitoramento de Efluentes (ETE’s e
Sistemas SAO).

•

Administração do
TUP NELOG

•

Reuso dos efluentes tratados nas ETE’s na
irrigação de áreas verdes, lavagem de
pátios e descargas sanitárias.

A correta gestão dos resíduos sólidos gerados

•

Elaboração e implementação do Plano de

•

Administração do
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
sólidos do empreendimento
X19
vs. flora aquática, vs. fauna
aquática

•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
flora aquática, vs. fauna
terrestre, vs. ornitofauna
(aves) vs. fauna aquática.

X16
X17
X18
X19

Impactos
Potenciais
na área do TUP NELOG reduzirá os impactos
incidentes sobre os recursos hídricos
superficiais,
beneficiando todo o bioma
aquático.

•

A inspeção e manutenção periódica dos
terminais de cargas, dos sistemas de correias
transportadoras, dos sistemas de drenagem
pluvial e segregada e das demais
infraestruturas do TUP NELOG reduzirá as
emissões de material particulado, bem como

Órgãos a
serem
Envolvidos
TUP NELOG

Medidas
Mitigadoras
Gestão de Resíduos Sólidos pertinente a
etapa de operação do empreendimento.
•

Implementação de coleta seletiva e doação
do material reciclável para empresas de
reciclagem.

•

O transporte dos resíduos deverá ser feito
por empresa especializada contratada pela
Administração do TUP NELOG, devendo
a mesma estar devidamente regularizada
junto ao órgão ambiental competente.

•

Destinação final dos resíduos produzidos
ao Aterro Sanitário de Caucaia – ASMOC.

•

Deverão ser realizadas palestras para a
sensibilização dos funcionários do TUP
NELOG, quanto ao engajamento destes na
gestão dos resíduos.

•

Deverão ser emitidos e arquivados os
seguintes
documentos
Planilha
de
Gerenciamento dos Resíduos; o Manifesto
de Geração, Transporte e Destinação Final
de Resíduos e o Mapa de Controle de
Resíduos.

•

Elaboração e implementação periódica do
Plano de Inspeção e Manutenção da
infraestrutura Implantada.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

os riscos vazamentos, explosões e incêndios e
de carreamento de resíduos de granéis sólidos
(minério de ferro e fertilizantes) ou de
produtos perigosos pelo vento ou pela água
das chuvas, o que impactará de forma benéfica
os componentes do meio biótico citados, uma
vez que reduzirá os riscos de poluição do ar,
dos solos e dos recursos hídricos superficiais,
inclusive do ambiente marinho.
1.3. MEIO SOCIOECONÔMICO
1.3.1. ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
•

•

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. rede viária vs.
valores paisagísticos.

Desmatamento das áreas das Y4
obras vs. saúde

X27

•

X33

X26

A instalação do canteiro de obras causará
degradação ao meio ambiente dado à
erradicação da cobertura vegetal, o que aliado
à possibilidade de deposição inadequada de
bota-foras poderá impactar adversamente os
valores paisagísticos. Ressalta-se que, o
projeto prevê o futuro aproveitamento das
instalações do canteiro de obras na estrutura
do TUP NELOG.

•

Com o início da implantação das obras serão
efetuadas melhorias na rede viária existente
que permite o acesso as frentes de serviços.

•

Haverá riscos de acidentes
trabalhadores engajados nesta
envolvendo
principalmente
peçonhentos e aracnídeos;

com os
atividade,
animais

•

Implementar um projeto de reconstituição
paisagística das áreas dos bota-foras.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão Ambiental e do Programa de
Controle Ambiental das Obras.

•

Treinamento dos trabalhadores sobre
identificação de animais peçonhentos,
técnicas de primeiros socorros e formas de
captura, acondicionamento e transporte de
animais.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

•

•

•

Manejo da fauna vs. saúde.

Célula
Matricial

Y5

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs. saúde.

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e

X26

X26

X34

Impactos
Potenciais

•

•

•

Haverá riscos de acidentes com os
trabalhadores engajados nesta atividade,
envolvendo animais peçonhentos e aracnídeos.

Riscos de solapamento de taludes durante as
operações de terraplenagem requeridas dado a
consistência pouco coesa do terreno.

Haverá riscos de danos
arqueológico durante as

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

ao patrimônio
operações de

•

A equipe envolvida nos trabalhos de
desmatamento deverá estar adequadamente
trajada com botas e luvas de cano longo,
confeccionadas em material resistente.

•

Equipar os postos de saúde da região com
medicamentos e soros antiofídicos
necessários para atender os trabalhadores
em casos de acidentes.

•

Treinamento dos trabalhadores sobre
identificação de animais peçonhentos,
técnicas de primeiros socorros e formas de
captura, acondicionamento e transporte de
animais.

•

A equipe envolvida nos trabalhos de
desmatamento/manejo da fauna deverá
estar adequadamente trajada com botas e
luvas de cano longo, confeccionadas em
material resistente.

•

Dotar os postos de saúde da região de
estoque de soros antiofídicos.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.

•

Escoramento contínuo de taludes e as valas
escavadas em terrenos pouco coesos.

•

Licenciamento
empreendimento

ambiental
junto
ao
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
pera
ferroviária)
vs.
patrimônio arqueológico

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

terraplenagem (cortes e aterros) executadas
para a conformação do corpo estradal e da
plataforma ferroviária, caso este ocorra na área
do empreendimento
•

•

Foi apresentado ao IPHAN a Ficha de
Caracterização Ambiental - FCA do
empreendimento, conforme exigido pela
Instrução Normativa IPHAN no 001/2015.
Após a análise da referida ficha, o IPHAN
enquadrou o empreendimento ora proposto no
Nível III, para o qual é exigida a elaboração do
Projeto de Avaliação de Impacto ao
Patrimônio Arqueológico, cuja aprovação por
este órgão é condição prévia para a posterior
elaboração do Relatório de Avaliação de
Impacto ao Patrimônio Arqueológico. A
EMAB já elaborou o projeto de pesquisa
arqueológica necessário para obtenção da
autorização do IPHAN para dar início aos
levantamentos de campo, estando sendo
aguardado a publicação da referida autorização
no Diário Oficial da União.

Órgãos a
serem
Envolvidos

(Licenças Prévia, de Instalação e de
Operação), conforme reza a Portaria
IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de
2002 e a Instrução Normativa do IPHAN
no 001/2015.
•

Acompanhamento da implantação das
obras por arqueólogo

O desenvolvimento dos estudos arqueológicos
da área do empreendimento exigidos pelo
IPHAN no âmbito do processo de
licenciamento promovido por este órgão será
centrado principalmente nas áreas das obras de
engenharia que exigem movimentos de terra,
os sítios encontrados deverão ser resgatados e
o material coletado ser doado para instituição
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

apta à guarda.

•

•

Implantação dos terminais de Y6
cargas
e
da
área
administrativa vs. saúde

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO
vs. saúde.

X26

X26

•

Na fase de implantação das obras há, ainda, a
possibilidade de descobertas ao acaso de
ocorrências arqueológicas, principalmente
durante as escavações e terraplenagens. Neste
caso, devem-se paralisar as obras naquele local
até a chegada dos técnicos para resgate do
material, dentro dos critérios científicos.
Assim sendo, faz-se necessária a contratação
de um arqueólogo para acompanhamento da
implantação das obras.

•

Riscos elevados de ocorrência de solapamento
das valas escavadas para aposição das
fundações das edificações, bem como do
virador de vagões do terminal de minério de
ferro, do tombador de caminhões e da
descarga de vagões/moegas de recepção no
terminal de grãos, dado a textura arenosa dos
solos e aos desníveis do terreno nas áreas
destes últimos equipamentos. Haverá, ainda,
riscos de quedas em altura durante a
montagem de alguns equipamentos, com
reflexos negativos sobre a saúde do
contingente obreiro.

•

•

Escoramento contínuo das valas escavadas
em terrenos pouco coesos.

O contingente obreiro está sujeito a riscos de
acidentes envolvendo o solapamento das valas
escavadas para aposição das tubulações dos
sistemas de drenagem.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas
em terrenos pouco coesos.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
•

•

Célula
Matricial

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras)
vs.
mobilidade, vs. saúde, vs.
rede viária.

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras)
vs.
patrimônio arqueológico

X20
X26
X27

X34

Impactos
Potenciais
•

Durante a implantação dos sistemas de
correias transportadoras tubulares haverá
intersecção aérea com o traçado da estrada
Porto do Pecém - Barra do Cauípe, gerando
empecilhos temporários ao tráfego de veículos.

•

Haverá riscos de acidentes envolvendo
atropelamentos, batidas ou a queda de peças
metálicas sobre veículos neste trecho, exigindo
a adoção de desvios temporários de tráfego
e/ou a rigorosa sinalização das áreas das obras.

•

Haverá, também, criação de empecilhos ao
desenvolvimento normal das atividades
portuárias, por ocasião da implantação das
obras do trecho offshore do sistema de correias
transportadoras, que se desenvolve sobre o
TMUT e a Ponte de Acesso 2 ao Terminal
Portuário do Pecém.

•

Riscos de danos ao patrimônio arqueológico
durante as escavações das fundações dos
pilaretes sobre os quais os sistemas de correias
serão assentes, caso ele ocorra na área do
empreendimento.

•

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs.

X20
X26
X27

•

A adutora de derivação integrante do sistema
de abastecimento d’água interceptará o traçado
da rodovia CE-155, bem como de

Implementação de desvios temporários de
tráfego e/ou sinalização ostensiva no
trecho onde há interferências com a rede
viária.

•

Contatar a
normas a
execução
aquaviário
Pecém.

•

Faz-se
necessário
o
licenciamento
ambiental do empreendimento junto ao
IPHAN (Licenças Prévia, de Instalação e
de Operação), conforme reza a Portaria
IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de
2002 e a Instrução Normativa IPHAN no
001/2015.
Acompanhamento da implantação das
obras por arqueólogo

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

•

NELOG

•

CIPP

•

CIPP

•

NELOG

•

NELOG

•

CIPP

CIPP para a determinação das
serem seguidas durante a
das obras na plataforma
do Terminal Portuário do

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
mobilidade, vs. saúde, vs.
X28
rede viária, vs. infraestrutura
de uso público.

•

•

•

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento de
efluentes vs. saúde

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs. saúde

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão/nebulização e de
despoeiramento vs. saúde,
vs. valores paisagísticos.

X26

X26

X26
X33

Impactos
Potenciais
infraestruturas de uso público que se
desenvolvem pela faixa de domínio desta
rodovia (adutora, gasoduto, cabo de fibra
óptica, etc.) podendo resultar em interseções
temporárias no fornecimento destes serviços,
caso não seja adotado um método
de
construção não destrutivo.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas.

•

Contatar os órgãos responsáveis pelo
fornecimento dos serviços públicos que
terão infraestruturas interceptadas pelo
traçado da obra (DER, CAGECE, CEGÁS,
etc.) para definição das medidas a serem
adotadas.

•

Haverá, ainda, riscos de ocorrência de
acidentes envolvendo o contingente obreiro e
usuários desta rodovia associados a
solapamento de taludes de valas, acidentes de
trânsito e explosões.

•

Riscos de acidentes com o contingente obreiro
durante a escavação das valas para aposição da
rede coletora dos sistemas de esgotamento
sanitário dado a textura arenosa dos solos.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas
em terrenos pouco coesos.

Riscos de acidentes com o contingente obreiro
durante a escavação das valas para
implantação do trecho subterrâneo do sistema
elétrico, bem como riscos de choques elétricos
durante a montagem do sistema.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas
em terrenos pouco coesos.

Tais sistemas contribuirão para a redução
significativa nos níveis de emissão de material
particulado beneficiando a saúde dos
funcionários do TUP NELOG e os valores
paisagísticos da área do empreendimento e seu
entorno.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
aspersão/nebulização e de despoeiramento
implantados.

•

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

•

Célula
Matricial

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndio vs. mobilidade, vs.
saúde, vs. rede viária.

X20
X26
X27

Impactos
Potenciais

•

•

Intersecção das tubulações integrantes da rede
de hidrantes com a estrada Porto do Pecém –
Barra do Cauípe dificultando a mobilidade de
veículos durante a implantação das obras.
Haverá riscos de acidentes de trânsito
(atropelamentos, batidas) ou solapamento de
taludes das valas escavadas dado a
consistência pouco coesa do terreno.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Implementação de desvios temporários de
tráfego e/ou sinalização ostensiva no
trecho onde há interferências com a rede
viária.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho e uso obrigatório de EPI’s
pelos operários.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas
em terrenos pouco coesos.

•

NELOG

•

CIPP

•

Administração do
TUP NELOG

1.3.2. FASE DE OPERAÇÃO
•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais vs.
saúde.

X26

•

A emissão de material particulado na
transferência de minério de ferro, fertilizantes
e grãos terá reflexos negativos sobre a saúde
dos funcionários do TUP NELOG.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho, bem como de tecnologias que
permitam recuperação de voláteis, entre
outras.

•

Todavia, os maiores danos passíveis de
ocorrerem à saúde e segurança dos
funcionários do TUP NELOG
estão
associados aos riscos de acidentes durante as
operações de transferência/armazenamento de
grãos agrícolas ou de reações químicas no
manuseio de cargas perigosas, os quais podem
resultar em explosões e incêndios de grandes
proporções.

•

Elaboração e execução de auditorias
ambientais
para
acompanhar
o
desempenho ambiental dos sistemas de
operacionais e de segurança preconizados,
identificando
não
conformidades
ambientais, definindo planos de ação e
ratificando ações já implantadas.

•

Elaboração
do
Programa
de
Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Recepção, armazenamento e Y16
distribuição
de
granéis
sólidos e contêineres/carga
geral vs. saúde.

X26

•

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

•

Adoção de regras rigorosas de segurança
no trabalho

•

Idem comentários do item anterior.

A supervisão a ser implementada pela CIPP
prevê além do controle da qualidade das obras
de engenharia, o acompanhamento da
implementação das medidas mitigadoras
propostas no âmbito dos estudos ambientais, o
que contribuirá para inserção de novos
conhecimentos junto ao contingente obreiro,
principalmente no que se refere a
implementação
de
procedimentos
ambientalmente sustentáveis.

•

Elaboração e implementação do Plano
Gestão Ambiental.

•

Exigência de equipe técnica capacitada.

O
estabelecimento
de
diretrizes
e
procedimentos ambientalmente sustentáveis a
serem adotados pela Empreiteira durante a

•

Elaboração de um Programa de Controle
Ambiental das Obras.

•

Exigência de equipe técnica capacitada.

Riscos de acidentes com explosões e incêndios
de grandes proporções, com danos a saúde e a
segurança dos funcionários do TUP NELOG,
vinculados as áreas do terminal graneleiro e ao
pátio de cargas perigosas.

•

Administração do
TUP NELOG

•

CIPP

•

NELOG

•

Empresa
Supervisora

•

CIPP

•

NELOG

•

Empresa

1.3.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTOS PREVISTOS
•

•

Plano de gestão ambiental Y17
vs. elementos culturais

Programa
de
controle Y18
ambiental das obras vs.
mobilidade, vs. elementos

X26

X20
X22
X33

•

•
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
culturais,
vs.
valores
paisagísticos.

•

•

Plano
de
proteção
e Y19
segurança do trabalhador vs.
saúde.

X26

Identificação e resgate do Y20
patrimônio arqueológico vs.
elementos culturais, vs.
patrimônio arqueológico

X22
X34

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos
Supervisor

Medidas
Mitigadoras

implantação das obras, envolvendo o controle
da qualidade do ar, dos níveis de ruídos e de
processos erosivos; a recuperação de áreas
degradadas; o estabelecimento de desvios
temporários de tráfego/sinalização das áreas
das obras; o gerenciamento de resíduos sólidos
e de efluentes oleosos e sanitários, entre
outros, terão reflexos positivos sobre os
componentes citados.
•

•

A Empreiteira e a Administração do TUP
NELOG deverão elaborar os planos de
segurança exigidos pela legislação trabalhista
(PCMAT, PCMSO, PPRA, PGR e PAE), além
de orientar os operários a seguirem regras
rigorosas de segurança no trabalho,
esclarecendo-os sobre os riscos a que estão
sujeitos e estimulando o interesse destes pelas
questões de prevenção de acidentes. Tal
medida evitará não só prejuízos econômicos,
como também a perda de vidas humanas.

•

A identificação e o resgate do patrimônio
arqueológico são necessários para que os
elementos
culturais
e
o
patrimônio
arqueológico sejam preservados.

•

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador, no
âmbito do qual estão inseridos os planos
exigidos pela legislação trabalhista.

Faz-se necessário o licenciamento
ambiental do empreendimento junto ao
IPHAN (Licenças Prévia, de Instalação e
de Operação), conforme reza a Portaria
IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de
2002 e a Instrução Normativa IPHAN no
001/2015.
Acompanhamento da implantação das
obras por arqueólogo

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

•

NELOG
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TUP NELOG

•

CIPP

•

IPHAN

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
•

Célula
Matricial

Programa
de
educação Y22
ambiental vs. elementos
culturais,
vs.
valores
paisagísticos.

X22

Impactos
Potenciais
•

X33

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

O Programa de Educação Ambiental
contribuirá para a conscientização do
contingente obreiro e dos funcionários do TUP
NELOG sobre a importância da adoção de
atitudes pró-sustentabilidade com reflexos
positivos sobre os elementos culturais e os
valores paisagísticos locais.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.

•

CIPP

•

Empresa
Supervisora

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programas
de Y23
monitoramento da qualidade
do ar e dos níveis de ruídos
vs. saúde.

X26

•

A implementação desta medida contribuirá
para a adoção de medidas corretivas sempre
que estas se fizerem necessárias, o que terá
reflexos positivos sobre a saúde dos
funcionários do TUP NELOG.

•

Elaboração
e
implementação
dos
programas de monitoramento da qualidade
do ar e dos níveis de ruídos.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de gerenciamento Y24
de riscos de explosão / plano
de ação de emergência
contra incêndios e explosão
vs. elementos culturais, vs.
saúde.

X22

•

A elaboração e implementação dos
procedimentos de segurança preconizados pelo
Programa de Gerenciamento de Riscos de
Explosão permite a redução dos riscos de
ocorrência de acidentes com explosões e
incêndios. O Plano de Ação de Emergência,
por sua vez, permitirá oferecer uma resposta
rápida e eficiente as situações de emergência
que porventura venham a ocorrer, o que terá
reflexos positivos sobre os elementos culturais
e a saúde dos funcionários do TUP NELOG.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

O Programa de controle e manejo integrado da
fauna sinantrópica reduzirá a possibilidade de

•

Elaboração e implementação do Programa
de controle e manejo integrado da fauna

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de controle e Y25
manejo integrado da fauna

X26

X22
X26

•
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
sinantrópica
nociva
vs.
elementos culturais, vs.
saúde.

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

contato dos trabalhadores com urina, pulgas,
fezes etc., de animais (pombos, ratos, etc.) que
transmitem doenças graves como leptospirose,
hantavirose, toxoplasmose, tifo murinho,
criptococose e gastroenterites, entre outras,
com reflexos positivos sobre a saúde dos
funcionários do TUP NELOG. Além disso,
conscientizará os funcionários sobre as formas
de contágio destas doenças.

sinantrópica nociva.

•

Programa de monitoramento Y28
de efluentes (ETE’s e
sistemas SAO) vs. elementos
culturais.

X22

•

O controle da qualidade dos efluentes das
ETE’s e dos sistemas SAO a ser exercido na
área do TUP NELOG contribuirá para a
inserção de novos conhecimentos junto ao seu
quadro de funcionários.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Monitoramento de Efluentes.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Plano de gestão dos resíduos Y29
sólidos do empreendimento
vs. elementos culturais.

X22

•

A difusão das diretrizes e procedimentos
preconizados no Plano de Gestão de Resíduos
Sólidos da área do TUP NELOG contribuirá
para o enriquecimento do nível de
conhecimentos dos seus funcionários sobre
formas de acondicionamento e destinação final
adequada de resíduos sólidos.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão dos Resíduos Sólidos do
Empreendimento.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Deverão ser realizadas palestras para a
sensibilização dos trabalhadores do TUP
NELOG, visando o engajamento destes na
implementação do Plano de Gestão dos
Resíduos.

O monitoramento da saúde dos funcionários de
o TUP/SEIFRA permite a prevenção, detecção
e controle de doenças ocupacionais causadas
por ruídos excessivos, material particulado
e/ou por
contaminantes químicos e
bacteriológicos presentes no ambiente de
trabalho. Tal medida, além de beneficiar a

•

Elaboração e Implementação do Plano de
monitoramento da saúde dos funcionários
do TUP NELOG.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Plano de monitoramento da Y30
saúde dos funcionários do
TUP NELOG vs. elementos
culturais, vs. saúde.

X22
X26

•
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

saúde dos trabalhadores, contribui para a
conscientização destes sobre os fatores de
riscos presentes na área do empreendimento.
•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
saúde, vs. setor secundário,
vs. arrecadação tributária, vs.
valores paisagísticos.

X26

•

A execução de um programa periódico de
inspeção e manutenção das infraestruturas
implantadas no TUP NELOG, em especial,
dos sistemas de correias transportadoras, do
virador de vagões, dos pátios de estocagem de
minério de ferro e de cargas perigosas, dos
sistemas de drenagem segregada, entre outros
equipamentos reduzirá significativamente os
riscos de emissões de material particulado,
bem como de aporte de poluentes aos recursos
hídricos, em especial ao ambiente marinho.
Tal procedimento beneficiará indiretamente a
saúde dos funcionários do TUP NELOG, bem
como os valores paisagísticos locais.

•

Além
disso,
permitirá
o
eficiente
funcionamento das infraestruturas do TUP,
evitando a ocorrência de gargalos no
suprimento de insumos as indústrias instaladas
no CIPP, além de contribuir para a redução
dos custos de transporte das mercadorias
escoadas por este terminal portuário.

X30
X32
X33

•

Elaboração e Implementação de um Plano
de
Inspeção
e
Manutenção
da
Infraestrutura Implantada

•

Administração do
TUP NELOG

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo

•

NELOG

2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA
2.1. MEIO FÍSICO
2.1.1. ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
•

Desmatamento / limpeza das Y4

X38

•

O carreamento de sólidos decorrente do
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
áreas das obras vs. qualidade
X44
das águas superficiais, vs.
assoreamento.
•

•

•

•

Impactos
Potenciais
desencadeamento de processos erosivos nos
solos desprotegidos provocará pequenos níveis
de turbidez nos recursos hídricos da área de
influência direta.

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera
ferroviária)
vs
qualidade
das
águas
superficiais,
vs.
assoreamento.

X38
X44

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa vs qualidade
das águas superficiais, vs.
assoreamento.

X38

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO.
vs. qualidade da água
superficiais vs. qualidade das
águas subterrâneas

X38

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras)
vs.
qualidade do ar.

X35

X44

•

Os movimentos de terra requeridos (cortes,
aterros e escavações) resultará em aporte de
sedimentos aos cursos d’água da área de
influência direta podendo gerar assoreamento
e turbidez.

•

A implantação dos sistemas de drenagem
segregada nas áreas dos terminais de minério
de
ferro,
de
fertilizantes
e
de
contêineres/cargas perigosas, bem como dos
sistemas SAO evitará o aporte de poluentes
aos recursos hídricos da área de influência
direta em casos de vazamentos ou
derreamentos acidentais na área do TUP
NELOG.

•

O uso de sistemas de correias transportadoras
tubulares como alternativa para transporte de
granéis sólidos (minério de ferro e grãos
agrícolas) contribuirá para a mitigação dos
impactos que seriam gerados caso se optasse

X40

necessário.

Os terraplenos requeridos para conformação
do corpo estradal e da plataforma ferroviária
contribuirá para o aporte de sedimentos aos
cursos e mananciais d’água da área de
influência direta causando turbidez e
assoreamento.

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

CIPP

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

CIPP

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

CIPP

-

-

-

-
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

pela transferência destes produtos entre os
navios e o TUP NELOG através do uso de
caminhões, decorrentes do significativo
aumento do fluxo de veículos na área do CIPP,
com congestionamentos e da intensa emissão
de CO2 por veículos movidos a diesel.
•

•

•

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras)
vs.
qualidade
das
águas
superficiais,
vs.
assoreamento.

X38

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs.
disponibilidade das águas
superficiais, vs. qualidade
das águas superficiais, vs.
qualidade
das
águas
subterrâneas,
vs.
assoreamento.

X37

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento de
efluentes vs. qualidade das
águas superficiais.

X38

•

O carreamento de sedimentos da área das
obras para os cursos d’água da área de
influência direta causará turbidez e
assoreamento.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário

•

NELOG

•

Durante a implantação das obras haverá
aporte de sedimentos aos cursos d’água
causando turbidez e assoreamento.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

O fornecimento d’água para a área do TUP
NELOG reduzirá a disponibilidade desta para
outros usos na área de influência direta. Além
disso, o aumento da disponibilidade d’água na
área do empreendimento contribuirá para o
aumento na geração de efluentes, contribuindo
para a poluição dos recursos hídricos.

•

O tratamento dos efluentes sanitários
coletados na área do TUP NELOG em ETE’s
compactas e seu posterior reuso evitará o
aporte de esgotos brutos aos cursos d’água da
região.

•

Monitoramento periódico dos efluentes
tratados nas ETE’s.

•

Administração do
TUP NELOG

X44

X38
X40
X44
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs.
qualidade
das
águas
superficiais,
vs.
assoreamento..

X38
X34

•

O material desagregado durante as escavações
do trecho subterrâneo do sistema elétrico será
carreado pelas chuvas para os cursos d’água da
área de influencia direta causando turbidez e
assoreamento.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário

•

NELOG

•

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão/nebulização e de
despoeiramento
vs.
qualidade
do
ar,
vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs.
qualidade dos solos.

X35

•

. O uso de aspersores no virador de vagões e
nas pilhas de minério do pátio e de sistemas de
despoeiramento nas casas de transferências,
chutes de descarga e ao longo do traçado dos
sistemas de correias transportadoras, bem
como no virador de vagões e no
descarregamento de caminhões, reduzirá os
impactos sobre a qualidade do ar, dos solos e
dos recursos hídricos da área de influência
direta.

•

Manutenção periódica dos sistemas de
aspersão/nebulização e de despoeiramento
implantados.

•

Administração do
TUP NELOG

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndios vs. qualidade do
ar, vs. qualidade das águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas.

X35

•

A área do TUP NELOG contará com sistema
de combate a incêndios dotado com rede de
hidrantes com suprimento hídrico garantido
pela captação de agua do mar, bem como com
extintores de incêndio portáteis distribuídos
pelas edificações. O referido sistema permitirá,
que as medidas de combate sejam adotadas
com brevidade, evitando que o incêndio tome
grandes proporções, o que terá reflexos
positivos sobre a qualidade do ar. Evitará,
ainda, que sejam requeridos grandes volumes
de água no seu combate, com consequente
geração de grandes volumes de resíduos com
aporte de poluentes aos cursos d’água

•

Manutenção periódica do sistema de
prevenção e combate a incêndios.

•

Administração do
TUP NELOG

•

X38
X40
X42

X38
X40
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

periféricos e ao ecossistema marinho.
2.1.2. ETAPA DE OPERAÇÃO
•

•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais vs.
qualidade do ar.

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais vs.
qualidade
das
águas
superficiais.

X35

X38

•

•

Caso ocorram acidentes com explosão e
incêndios de grandes proporções haverá
poluição do ar nas localidades urbanas
periféricas, em especial na Vila do Pecém,
pelo aporte de fumaça produzida. Ressalta-se,
todavia, que o TUP NELOG se encontra
posicionado numa região litorânea, que
apresenta
estabilidade
atmosférica
e
regularidade nas médias de velocidades dos
ventos, características que favorecem a uma
dispersão mais rápida das nuvens tóxicas
liberadas pelo incêndio.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

Em casos de acidentes com grandes
vazamentos/derrames de minério de ferro e
fertilizantes, ou com explosões/incêndios
haverá poluição dos recursos hídricos
superficiais, bem como do ambiente marinho,
tanto pelo produto vazado como pela grande
quantidade de efluentes gerados pela operação
de combate ao incêndio.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

capacitada para
emergência.
•

Recepção, armazenamento e Y16
distribuição
de
granéis
sólidos e contêineres/carga
geral vs. qualidade do ar, vs.
qualidade
das
águas
superficiais.

X35

•

X38

Riscos de emissão de material particulado e
de ocorrência de incêndios/explosões no
terminal graneleiro e no pátio de cargas
perigosas, com consequente poluição da
qualidade do ar e dos recursos hídricos.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
o

atendimento

à

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

A adoção pelo contingente obreiro e
funcionários do TUP NELOG das práticas
ambientalmente sustentáveis difundidas pelo
Programa de Educação Ambiental terá
reflexos positivos sobre os solos e os recursos
hídricos da região.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.

•

NELOG

•

Administração do
TUP NELOG

A implementação dos programas de
monitoramento da qualidade do ar e dos níveis
de ruídos permitirá a adoção de medidas
corretivas sempre que se fizer necessário, com
reflexos positivos sobre os componentes

•

Elaboração
e
implementação
dos
Programas de monitoramento da qualidade
do ar e dos níveis de ruídos.

•

Administração do
TUP NELOG

2.1.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTOS PREVISTOS
•

•

Programa
de
Educação Y22
Ambiental vs. qualidade das
águas
superficiais,
vs.
qualidade
das
águas
subterrâneas, vs,. qualidade
dos solos.

X38

Programas
de Y23
monitoramento da qualidade
do ar e dos níveis de ruídos,
vs. qualidade do ar, vs.
ruídos.

X35

•

X40
X42

X36

•
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

citados.
•

Programa de gerenciamento Y24
de riscos de explosão / plano
de ação de emergência
contra incêndios e explosão
vs. qualidade do ar, vs.
qualidade
das
águas
superficiais, vs. qualidade
das águas subterrâneas, vs,.
qualidade dos solos.

X35

•

X38
X40
X42

A aplicação dos procedimentos preconizados
por estas duas medidas permite reduzir os
riscos de acidentes com explosão, bem como
tornar mais eficiente as respostas as
emergências minorando os impactos incidentes
sobre os componentes citados, em especial
sobre o ambiente marinho em casos de
acidentes de grandes proporções.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de monitoramento Y26
da qualidade dos solos e das
águas
subterrâneas
vs.
qualidade
das
águas
subterrâneas.

X40

•

O monitoramento sistemático da qualidade dos
solos e das águas subterrâneas na área do
empreendimento permitirá a adoção de
medidas corretivas, caso estas se façam
necessárias, reduzindo os riscos de poluição do
aquífero.

•

Monitoramento periódico dos solos e das
águas subterrâneas.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de monitoramento Y27
da qualidade da água do mar
e da biota marinha vs.
qualidade
das
águas
superficiais.

X38

•

O monitoramento da qualidade da agua do mar
permitirá a adoção de medidas corretivas
sempre que estas se fizerem necessárias
reduzindo os riscos de poluição do ecossistema
marinho.

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento periódico da qualidade
da água do mar e da biota marinha.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de monitoramento Y28
dos efluentes (ETE’s e

X35

•

O controle da qualidade dos efluentes das
ETE’s e dos sistema SAO evitará o aporte de

•

Monitoramento periódico dos efluentes das
ETE’s e dos sistemas SAO.

•

Administração do
TUP NELOG
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
sistemas SAO) vs. qualidade
das águas superficiais.
•

Plano de gestão dos resíduos Y29
sólidos do empreendimento
vs. qualidade das águas
superficiais.

X38

•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
qualidade
das
águas
superficiais vs. qualidade das
águas
subterrâneas
vs.
qualidade dos solos, vs.
erosão, vs. assoreamento.

X38
X40
X42
X43
X44

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

poluentes (patógenos e resíduos oleosos) aos
recursos hídricos da região.
•

Tal medida evitará o aporte de poluentes aos
cursos d’água da região decorrentes da
deposição inadequada de resíduos sólidos na
área do empreendimento.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do
Empreendimento.

•

Administração do
TUP NELOG

•

.Esta atividade evitará o desencadeamento de
processos erosivos na área do TUP NELOG,
além de reduzir as emissões de material
particulado, bem como os riscos vazamentos,
explosões e incêndios e de carreamento de
resíduos de minério de ferro, fertilizantes ou
de produtos perigosos, com reflexos positivos
sobre a qualidade do ar, dos solos e dos
recursos hídricos da área de influência direta.

•

Elaboração e implementação do Programa
de
Inspeção
e
Manutenção
da
Infraestrutura Implantada.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Além disso, a manutenção dos sistemas de
esgotamento sanitário, da drenagem segregada
e dos sistemas SAO terão reflexos positivos
sobre a qualidade dos recursos hídricos. Já a
manutenção da rede de drenagem pluvial
evitará o desencadeamento de processos
erosivos e de assoreamento dos corpos d’água.

•

A fauna da área ocupada pela área das obras
que migrará para as áreas periféricas onde
encontram-se posicionadas algumas UC’s,
passando a competir em termos territoriais e

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo
necessário.

•

NELOG

2.2. MEIO BIÓTICO
2.2.1. FASE DE IMPLANTAÇÃO
•

Desmatamento das áreas das Y4
obras vs. flora aquática, vs.
fauna
terrestre
vs,
ornitofauna (aves), vs. fauna

X47
X48
X49
X50
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
aquática

•

•

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

alimentares com a fauna aí existente. Ressaltase, todavia, que estes impactos apresentam
proporções bastante reduzidas tendo em vista
que a área do empreendimento apresenta
predomínio de solos desnudos, contando
apenas com áreas pontuais com vegetação de
porte
arbustivo
e
capeamentos
gramíneo/herbáceos, não abrigando uma fauna
significativa.
•

A turbidez e assoreamento dos cursos d’água
da região perturbará o bioma aquático.

Manejo da fauna vs fauna Y 5
terrestre, vs. ornitofauna
(aves).

X48
X49

•

A fauna remanejada da área de implantação
das obras será levada para as Unidades de
Conservação periféricas, onde irá competir
com a fauna desses locais em termos
territoriais e alimentares. Ressalta-se, no
entanto, que estes impactos são minimizados
pelo fato da área do empreendimento
apresentar predomínio de solos desnudos e
apenas áreas pontuais recobertas com
vegetação de porte arbustivo e capeamentos
gramíneo/herbáceos.

•

Redução dos desmatamentos ao mínimo
necessário

•

NELOG

Implantação dos terminais de Y 6
carga
e
da
área
administrativa
vs.
flora
aquática, vs. fauna terrestre,
vs. ornitofauna (aves), vs.
fauna aquática.

X47

•

A desagregação dos solos pelas operações de
terraplenagem efetuadas na área do
empreendimento provocará o aporte de
sedimentos com consequente turbidez e
assoreamento dos corpos d’água da área de
influência direta prejudicando o bioma
aquático. Já a fauna terrestre e as aves terão

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário

•

NELOG

X48
X49
X50
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
seus hábitos
movimentação
pesados.

•

•

•

•

Implantação dos terminais de Y 7
carga
e
da
área
administrativa
vs.
flora
aquática, vs. fauna terrestre,
vs. ornitofauna (aves), vs.
fauna aquática.

X47

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

perturbados pela grande
de máquinas e veículos

•

A intensa movimentação de máquinas e
veículos pesados durante a execução das
operações de terraplenagem perturbarão á os
hábitos da fauna terrestre e da ornitofauna.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

X50

•

Já a turbidez e o assoreamento dos cursos e
mananciais decorrentes dos movimentos de
terra terão reflexos negativos sobre o bioma
aquático.

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO.
vs. flora aquática, vs. fauna
aquática.

X47
X50

•

Tal medida reduzirá os riscos de aporte de
resíduos minério de ferro, fertilizantes e outros
poluentes oriundos do pátio de cargas
perigosas, bem de resíduos oleosos aos
recursos hídricos da região, beneficiando o
bioma aquático.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

Implantação do sistema de Y 9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras) vs. flora
aquática, vs. fauna terrestre,
vs. ornitofauna (aves), vs.
fauna aquática.

X47

•

A grande movimentação de máquinas e
veículos pesados, aliado aos ruídos gerados
durante
a
montagem
das
correias
transportadoras perturbarão os hábitos da
fauna afugentando-a.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário.

•

NELOG

•

Já a turbidez e o assoreamento dos recursos
hídricos
pelo
aporte
de sedimentos
prejudicarão o bioma aquático.

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs. flora

X47
X50

•

Aporte temporário de sedimentos aos cursos
d’água da região decorrentes da desagregação
do terreno durante a escavação de valas

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário

•

NELOG

X48
X49

X48
X49
X50
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
aquática, vs. fauna aquática.

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

contribuindo para perturbação do bioma
aquático.

•

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento de
efluentes vs. flora aquática,
vs. fauna aquática.

X47
X50

•

A coleta e tratamento dos efluentes sanitários
e resíduos oleosos na área do TUP NELOG
evitará a poluição dos recursos hídricos da
região, beneficiando o bioma aquático.

•

Monitoramento periódico da qualidade dos
efluentes das ETE’s e dos sistemas SAO.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Instalação da subestação e do Y12
sistema elétrico vs. flora
aquática, vs. fauna aquática

X47
X50

•

Os aportes de sedimentos aos cursos d’água da
região decorrentes da desagregação dos solos
pela escavação de valas são pouco relevantes,
causando apenas pequenos níveis de turbidez e
assoreamento, perturbando temporariamente o
bioma aquático.

•

Redução dos movimentos de terra ao
mínimo necessário

•

NELOG

•

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão/nebulização e de
despoeiramento vs flora
aquática, vs. fauna aquática.

X47
X50

•

Estes sistemas reduzirão o aporte de resíduos
de granéis sólidos aos recursos hídricos das
áreas circunvizinhas ao TUP NELOG e ao
ambiente marinho, reduzindo os impactos
incidentes sobre o bioma aquático, em especial
sobre a biota marinha.

•

Monitoramento periódicos dos sistemas de
aspersão/nebulização e de despoeiramento
implantados.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndios vs. unidade de
conservação,
vs.
flora
aquática, vs. fauna terrestre,
vs. ornitofauna (aves), vs.
fauna aquática.

X46
X47
X48
X49
X50

•

A dotação da área do TUP NELOG com um
eficiente sistema de combate a incêndios e
explosões permite uma rápida ação de combate
a este tipo de acidente, minorando os impactos
sobre os componentes citados.

•

Manutenção periódica do sistema de
prevenção e combate a incêndios
implantado.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Em casos de acidentes com grandes
vazamentos ou derrames de minério de ferro

•

Implantação de bicos aspersores para o
controle
da
poluição
atmosférica,

•

Administração do
TUP NELOG

2.2.2. FASE DE OPERAÇÃO
•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre

X47
X50
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais vs.
flora aquática, vs. fauna
aquática.

•

Recepção, armazenamento e Y16
distribuição
de
granéis
sólidos e contêineres/carga
geral
vs.
unidade
de
conservação,
vs.
flora
aquática, vs. fauna terrestre,
vs. ornitofauna (aves), vs.
fauna aquática.

X46
X47
X48
X49
X50

Impactos
Potenciais
ou fertilizantes, e poluição da água do mar, um
dos principais impactos incidentes sobre a
biota marinha decorre do fenômeno
denominado bioacumulação através da cadeia
alimentar. Neste, vários componentes do
plâncton ingerem pequenas partículas e os
transferem para seus predadores, e assim por
diante, até os níveis tróficos mais elevados da
cadeia alimentar. Na fauna piscícola, esta
questão assume grande importância tanto em
termos socioeconômicos como sanitários, dada
a utilização do pescado na dieta humana.
Ressalta-se, todavia, que a atividade pesqueira
artesanal desenvolvida na região do Pecém é
praticada em alto mar, sendo observado nas
áreas costeiras apenas a prática da pesca
esportiva.
•

Caso ocorram acidentes com explosão e
incêndios de grandes proporções haverá riscos
da Estação Ecológica do Pecém ser afetada,
dado a sua proximidade com a área do
empreendimento.
Haverá
poluição
da
qualidade do ar, dos solos e dos recursos
hídricos, inclusive do ambiente marinho, com
reflexos negativos sobre o meio biótico.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
instalação de coletor paliativo (lonas) e
varrição mecanizada ou não da área do
píer, de forma a diminuir a queda de
resíduos de minério de ferro e de
fertilizantes no mar.
•

Inspeções diárias para acompanhamento do
desempenho ambiental dos carregadores e
descarregadores de navios e dos sistemas
transportadores convencionais existentes
na área do píer, bem como a adoção de
medidas corretivas sempre que estas se
fizerem necessárias.

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento periódico da qualidade
da água do mar e da biota marinha,
atualmente já executado por esta empresa.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios. .

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

capacitada para
emergência.

•
•

•

2.2.3. Medidas de Proteção Ambiental e Monitoramento Previstos
Programa
de
educação Y22 X47 • A adoção pelo contingente obreiro e
X50
ambiental vs. flora aquática,
funcionários do TUP NELOG das práticas
vs, fauna aquática.
ambientalmente sustentáveis difundidas pelo
Programa de Educação Ambiental terá
reflexos positivos sobre os recursos hídricos da
região, beneficiando indiretamente o bioma
aquático.
Programa de gerenciamento Y24 X47 • O Programa de Gerenciamento de Riscos de
X48
de riscos de explosão / plano
Explosão e o Plano de Ação de Emergência
X
49
de ação de emergência
Contra Incêndios e Explosão contribuirão para
X50
contra incêndios e explosão,
a redução dos impactos incidentes sobre os
vs. flora aquática, vs. fauna
solos e os recursos hídricos da região, em
terrestre, vs. ornitofauna
especial sobre o ambiente marinho,
(aves), vs. fauna aquática.
decorrentes
de
acidentes
envolvendo
explosão/incêndios vinculados a formações de
atmosferas explosivas no transporte e
armazenamento de grãos ou de reações
químicas de cargas perigosas e o consequente
aporte de águas residuárias, beneficiando
indiretamente os componentes do meio biótico
citados.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
o

atendimento

à

•

Definição, em comum acordo com a
SEMA, de procedimentos voltados para a
proteção da área da Estação Ecológica do
Pecém, em caso de incêndios de grandes
proporções.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.

•

NELOG

•

Administração do
TUP NELOG

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
emergência.

•

Programa de controle e Y25
manejo integrado da fauna
sinantrópica nociva vs. fauna
terrestre, vs. ornitofauna
(aves).

X48
X49

•

Tal medida permitirá o controle e prevenção
contra a entrada, alojamento e proliferação de
espécies da fauna consideradas nocivas por
causarem prejuízos econômicos e serem
vetores de doenças graves (ratos, pombos,
insetos, etc.) evitando que ocorram
desequilíbrios ecológicos.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de monitoramento Y27
da qualidade da água do mar
e da biota marinha vs. flora
aquática, vs. fauna aquática.

X47
X50

•

Os impactos sobre o meio biótico, em especial
sobre o ambiente marinho, serão gerenciados
pela implementação dos programas de
manutenção da infraestrutura implantada, de
monitoramentos da qualidade dos solos e da
água do mar, bem como da biota marinha, os
quais permitem a adoção de medidas
corretivas caso estas se façam necessárias,
mitigando os impactos adversos sobre o meio
biótico.

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento periódico da qualidade
da água do mar e da biota marinha.

•

Administração do
TUP NELOG

•

CIPP

•

Programa de Monitoramento Y28
dos Efluentes (ETE’s e
Sistemas SAO vs. flora
aquática, vs. fauna aquática.

X47
X50

•

O controle da qualidade dos efluentes das
ETE’s e dos sistemas SAO evitará o aporte de
poluentes aos recursos hídricos da região,
beneficiando indiretamente o bioma aquático.

•

Monitoramento periódico dos efluentes das
ETE’s e dos sistemas SAO.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Plano de gestão dos resíduos Y29
sólidos do empreendimento
vs. flora aquática, vs. fauna
aquática.

X47
X50

•

A coleta e destinação adequada dos resíduos
sólidos da área do empreendimento, em
especial daqueles resultantes do gerenciamento
dos sistemas de drenagem segregada e
oriundos do pátio de cargas perigosas,
contribuirá para a preservação da qualidade
dos recursos hídricos da região, beneficiando

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos do
Empreendimento.

•

Administração do
TUP NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

indiretamente o bioma aquático.
•

Plano de monitoramento da Y31
fauna vs. unidade de
conservação,
vs..
fauna
terrestre, vs. ornitofauna
(aves).

X46
X48
X49

•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
unidade de conservação, vs.
flora aquática, vs. fauna
terrestre, vs. ornitofauna
(aves), vs. fauna aquática.

X46
X47
X48
X49
X50

•

Tal atividade permitirá a adoção de medidas
corretivas caso sejam identificados impactos
significativos sobre a fauna da área de
influência direta do empreendimento, em
especial da Estação Ecológica do Pecém 2
(Caucaia), com reflexo positivos sobre os
fatores citados

•

Elaboração e implementação do plano de
monitoramento da fauna.

•

Administração do
TUP NELOG

•

A inspeção e manutenção periódica das
infraestruturas integrantes do TUP NELOG,
em especial, dos sistemas de correias
transportadoras, do virador de vagões, dos
pátios de estocagem de minério de ferro e de
cargas perigosas, dos sistemas de drenagem
segregada, entre outros equipamentos reduzirá
significativamente os riscos de emissões de
material particulado, bem como de aporte de
poluentes aos recursos hídricos, em especial ao
ambiente
marinho,
beneficiado
os
componentes do meio biótico citados.

•

Elaboração e implementação do Programa
de
Inspeção
e
Manutenção
da
Infraestrutura Implantada.

•

Administração do
TUP NELOG

•

A pesquisa socioeconômica realizada permitiu
visualizar as expectativas da população quanto
à implementação do empreendimento. O nível
de aceitação do projeto do TUP NELOG pode
ser considerado relativamente satisfatório,
visto que 63,08% dos entrevistados declararam

•

Elaboração e implantação do Programa de
Comunicação Social.

•

CIPP

•

Empresa
Supervisora

2.3. MEIO SOCIOECONÔMICO
2.3.1. FASE DE ESTUDO
•

Pesquisa socioeconômica vs. Y2
opinião pública

X53
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

ser
favoráveis
à
implantação
do
empreendimento, tendo como principal
alegativa a geração de emprego e renda e a
atração de novos empreendimentos para a
região, dado a melhoria da logística
operacional do CIPP. Outros 26,15% dos
entrevistados preferiram não emitir opinião
sobre o assunto. O percentual de entrevistados
contrários a implantação do empreendimento
perfaz apenas 10,77% do total, tendo estes
alegado o temor com os riscos de poluição
atmosférica ou do ecossistema marinho pela
queda de material, podendo apresentar reflexos
negativos sobre as atividades pesqueira e
turística.
•

Em linhas gerais, boa parte dos entrevistados
acredita que o projeto além de permitir o
desenvolvimento das atividades econômicas da
área do CIPP, sem os percalços causados pelas
dificuldades logísticas no escoamento de
cargas, aumentará a oferta de empregos na
região, além de incentivar a atração de novos
empreendimentos para a região, melhorando a
qualidade de vida da população dos
municípios de Caucaia e São Gonçalo do
Amarante.

•

Dependendo do comportamento apresentado
pelo contingente de trabalhadores que serão

2.3.2. FASE DE IMPLANTAÇÃO
•

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. relações familiares

X51
X52

•

Assistência social tanto para a população
nativa quanto para os trabalhadores
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
e sociais, vs. elementos
culturais.

Impactos
Potenciais
engajados nas obras, os impactos incidentes
sobre os componentes ambientais citados serão
benéficos ou adversos. Geralmente ocorrem
choques culturais entre os costumes nativos e
os dos recém-chegados, com reflexos sobre as
relações familiares e sociais.

engajados na obra.

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. opinião pública, vs.
nível de emprego, vs. nível
de renda, vs. setor terciário,
vs. arrecadação tributária.

X53
X54
X55
X64
X65

•

•

O setor terciário sofrerá pequenos incrementos
na sua demanda, o que aliado aos salários
pagos aos operários da obra, impactará
positivamente o nível de renda e a arrecadação
tributária.

•

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. setor imobiliário.

X57

•

Aumento da demanda por habitações pelos
trabalhadores engajados nas obras, provocando
elevação nos preços dos aluguéis na região.

•

Instalação do canteiro de Y3
obras vs. setor primário, vs.
setor secundário.

X62
X63

•

A oferta de empregos com salários superiores
aos vigentes na região provocará evasões da
mão-de-obra
dos
setores
produtivos.
Entretanto estes impactos não serão tão
relevantes já que a região conta com um
grande
contingente
de
mão-de-obra
desempregada.

•

Divulgar junto a população o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Desmatamento / limpeza das Y4
áreas das obras, vs. nível de
emprego, vs. nível de renda,

X54
X55
X64

•

Pequeno incremento na oferta de empregos,
com os salários pagos aos trabalhadores tendo
reflexos positivos sobre o nível de renda, o

•

Esclarecimento sobre o caráter temporário
dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

O aumento da oferta de empregos, bem como
a demonstração de que o empreendimento
tomará curso, terá reflexos positivos sobre a
opinião pública.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Divulgação das atividades e organização
da oferta de empregos.

•

Esclarecimento sobre o caráter temporário
dos empregos ofertados.

•

-
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
vs. setor terciário, vs.
X65
arrecadação tributária.
•

•

•

Impactos
Potenciais
setor terciário e a arrecadação tributária.

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera
ferroviária)
vs.
elementos culturais, vs. nível
de emprego, vs. nível de
renda, vs. setor terciário, vs.
arrecadação tributária

X52
X54
X55
X64
X65

•

•

Aumento da demanda das atividades terciárias,
com reflexos positivos sobre a arrecadação
tributária.

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs. saúde,
vs. setor saúde.

X56
X59

•

Importação de doenças pelo contingente
obreiro, o que aliado aos riscos de acidentes
durante a execução das obras terá reflexos
negativos sobre a saúde dos trabalhadores,
podendo sobrecarregar o setor saúde.

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs setor

X57

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Elevação da oferta de empregos e do nível de
renda, atraindo mão de obra de outras regiões
podendo ocorrer choques culturais com a
população nativa.

Aumento da procura por habitações,
inflacionando os preços dos aluguéis da
região.

•

Assistência social para a população nativa
e o grupo de trabalhadores.

•

Informar aos operários sobre o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

Controle médico
trabalhadores.

•

Implementação de regras de segurança
rigorosas, além de dotar os operários de
equipamentos de proteção individual –
EPI’s adequados ao trabalho (capacetes,
botas, luvas, abafadores de ruídos, cinto de
segurança, etc.).

•

Sinalização adequada e
velocidade dos caminhões.

•

Checar as condições da infraestrutura do
setor saúde existente e dotar o canteiro de
obras com materiais de primeiros-socorros.

na contratação

-
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
imobiliário.

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

-

-

•

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs. rede
viária.

X58

•

Execução de melhorias nas vias de acessos a
área das obras, beneficiando a rede viária
local.

•

Implantação dos acessos Y6
viário e ferroviário (ramal e
pera ferroviária) vs. setor
primário,
vs.
setor
secundário.

X62
X63

•

Evasão de mão de obra destes setores da
economia dado a oferta de empregos com
salários mais elevados que os da região.

•

Informar aos operários sobre o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa e distribuição
de
combustíveis
vs.
elementos culturais.

X52

•

Com o aumento substancial da oferta de
empregos haverá um grande afluxo de
trabalhadores oriundos de outras regiões, com
hábitos e costumes que podem chocar a
população nativa.

•

Assistência social para a população nativa
e o grupo de trabalhadores.

•

CIPP

•

NELOG

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa vs. nível de
emprego, vs. nível de renda,
vs. setor terciário, vs.
arrecadação tributária.

X54
X55
X64
X65

•

Aumento considerável da oferta de empregos
diretos. Haverá, também, incremento das
atividades comerciais e de prestação de
serviços vinculadas aos ramos de alimentação,
alojamento, transporte e de material de
construção, bem como da venda de madeiras
para confecção de escoramentos, entre outros,
com reflexos positivos sobre a geração de
renda, a tributação e a opinião pública.

•

Informar aos operários sobre o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa vs saúde, vs.
setor saúde.

X56
X59

•

Com o aumento do número de trabalhadores
eleva-se os riscos de proliferação de moléstias
importadas, o que aliado às possibilidades de
ocorrência de acidentes de trabalho, impactará

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

NELOG

•

Controle médico
trabalhadores.

na contratação
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais
adversamente o setor saúde. Além disso, dado
a intensificação do tráfego de caminhões,
aumentam os riscos de acidentes de trânsito.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

Implementação de regras de segurança
rigorosas, além de dotar os operários de
equipamentos de proteção individual –
EPI’s adequados ao trabalho (capacetes,
botas, luvas, abafadores de ruídos, cinto de
segurança, etc.).

•

Sinalização adequada e
velocidade dos caminhões.

•

Checar as condições da infraestrutura do
setor saúde existente e dotar o canteiro de
obras com materiais de primeiros-socorros.

controle

da

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas
e
da
área
administrativa
vs
setor
imobiliário.

X57

•

Elevação da demanda por habitações,
aumentando os preços dos aluguéis na região.

-

-

•

Implantação dos terminais de Y7
cargas e da área vs rede
viária.

X58

•

A manutenção das vias de acessos e de
serviços beneficiará a malha viária municipal.

-

-

•

Implantação dos terminais de
cargas
e
da
área
administrativa
vs.
setor
primário,
vs.
setor
secundário.

X62
X63

•

A oferta de salários superiores aos vigentes na
região provocará evasão de trabalhadores
vinculados aos setores primário e secundário
da economia. Tais impactos, entretanto, serão
pouco relevantes já que boa parte da mão-deobra vinculada ao setor primário fica ociosa
durante os períodos de estiagem (agricultura) e
de defeso (pesca).

•

Esclarecer a população sobre o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Além da geração de emprego e renda, haverá
aumento da demanda por madeira para

•

Esclarecimento sobre o caráter temporário
dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Y
7

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e

X53
X54
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
segregada) / sistemas SAO
X55
vs. opinião pública, vs. nível
X64
de emprego, vs. nível de
X65
renda, vs. setor terciário, vs.
arrecadação tributária.
•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO
vs. setor saúde.

X59

•

Implantação dos sistemas de Y8
drenagem pluvial (limpa e
segregada) / sistemas SAO
vs. setor primário, vs. setor
secundário.

X62
X63

•

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras) vs. opinião
pública,
vs.
nível
de
emprego, vs. nível de renda.

X53
X54
X55

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

confecção de escoramentos, pré-moldados e
material de construção, entre outros, com
reflexos positivos sobre o setor terciário, a
tributação e a opinião pública.
•

Caso ocorram acidentes decorrentes de
solapamento dos taludes das valas escavadas,
poderá vir a provocar sobrecarregamento da
infraestrutura do setor saúde.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho, uso obrigatório de
EPI’s, e vacinar os operários contra o
tétano e a febre tifóide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

•

NELOG

•

Evasão de mão de obra dos setores primário e
secundário dado a oferta de empregos com
salários superiores aos vigentes na região.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Oferta de empregos na implantação dos
pilaretes
e
montagem
das
correias
transportadoras, com reflexos positivos sobre a
geração de renda e a opinião pública.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras) vs rede
viária.

X58

•

Interferência aérea do traçado dos sistemas de
correias transportadoras com a estrada Porto
do Pecém – Barra do Cauípe podendo causar
transtornos temporários ao escoamento de
tráfego.

•

Implantação de desvios temporários de
tráfego e sinalização ostensiva deste trecho
da via.

•

NELOG

•

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras) vs. setor
saúde.

X59

•

Riscos de acidentes com o contingente obreiro
envolvendo solapamento de taludes das valas
escavadas para as fundações dos pilaretes,
batidas, atropelamentos e quedas em altura
durante
a
montagem
das
correias
transportadoras.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

NELOG

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho, uso obrigatório de
EPI’s. Vacinar os operários contra o tétano
e a febre tifóide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

•

Implantação do sistema de Y9
transferência de granéis
sólidos
(correias
transportadoras) vs. setor
primário,
vs.
setor
secundário.

X62
X63

•

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água de
serviço e potável vs. nível
emprego, vs. nível de renda,
vs. setor terciário, vs.
arrecadação tributária.

X54
X55
X64
X65

•

Evasão de mão de obra dos setores primário e
secundário.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Pequeno incremento da oferta de emprego e da
demanda por materiais de construção e
equipamentos comercializados pelo setor
terciário, com reflexos positivos sobre o nível
de renda e a arrecadação tributária.

•

Comunicar aos operários o caráter
temporário dos empregos ofertados.

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
•

•

•

Célula
Matricial

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água vs.
setor saúde.

X59

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água vs.
sistema de abastecimento
d’água, vs. infraestruturas de
uso público.

X60

Implantação do sistema de Y10
abastecimento d’água vs
setor primário, vs. setor

X62

Impactos
Potenciais
•

•

X61

X63

Riscos de acidentes com o contingente obreiro
vinculados a solapamento de taludes de valas,
atropelamentos, batidas, etc. Deve-se atentar,
ainda, para o risco de explosões dado a
interferência desta obra com o gasoduto.

A captação d’água para abastecimento
humano no sistema que atende ao Terminal
Portuário do Pecém resultará numa redução na
oferta de recursos hídricos na região.

•

A adutora de derivação d’água a ser
implantada interceptará o traçado da rodovia
CE-155, sendo esta travessia efetuada por
método não destrutivo. Ressalta-se, todavia, as
interferências com infraestruturas de uso
público que se desenvolvem na faixa de
domínio desta rodovia (adutora, cabo de fibra
óptica, gasoduto, etc.), podendo resultar em
interseções temporárias no fornecimento
destes serviços.

•

Evasão de mão de obra dos setores primário e
secundário.

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho e o uso obrigatório
de EPI’s. Vacinar os operários contra o
tétano e a febre tifóide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas.

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

•

•

•

NELOG

Contatar os órgãos responsáveis pelo
fornecimento dos serviços públicos que
terão infraestruturas interceptadas pelo
traçado da obra (DER, CAGECE, CEGÁS,
ETICE etc.) para definição das medidas a
serem adotadas.

•

NELOG

•

CIPP

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
secundário.
•

•

•

•

Célula
Matricial

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento dos
efluentes vs. opinião pública,
vs. nível emprego, vs. nível
de renda, vs. setor terciário,
vs. arrecadação tributária.

X53

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento dos
efluentes vs setor saúde.

X59

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

•

Aumento da oferta de empregos e incremento
na demanda do setor terciário, beneficiando a
geração de renda, a tributação e a opinião
pública.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Riscos de acidentes com o contingente obreiro
vinculados a solapamento de taludes de valas.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

NELOG

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho e o uso obrigatório
de EPI’s. Vacinar os operários contra o
tétano e a febre tifóide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas.

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

X54
X55
X64
X65

Implantação do sistema de Y11
coleta e tratamento dos
efluentes vs setor primário,
vs. setor secundário.

X62
X63

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs. nível
de emprego, vs. nível de
renda, vs. setor terciário, vs.
arrecadação tributária.

X54
X55
X64
X65

•

Evasão de mão de obra dos setores primário e
secundário.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG

•

Aumento da oferta de emprego com
consequente elevação da geração de renda e da
demanda por produtos do setor terciário, com
reflexos positivos sobre a arrecadação
tributária.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado
•

Célula
Matricial

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs. setor
saúde.

X59

Implantação da subestação e Y12
do sistema elétrico vs. setor
primário,
vs.
setor
secundário.

X62

•

Implantação dos sistemas de Y13
aspersão/nebulização
e
despoeiramento vs. saúde.

•

•

•

Impactos
Potenciais
•

Riscos de acidentes com os operários
envolvendo solapamento de taludes de valas e
choques elétricos.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho e o uso obrigatório
de EPI’s. Vacinar os operários contra o
tétano e a febre tifóide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas.

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

•

Alertar os trabalhadores sobre a
temporariedade dos empregos ofertados.

•

Evasão de mão de obra dos setores primário e
secundário.

X59

•

A redução das emissões de material
particulado proporcionada por estes sistemas
terá reflexos positivos sobre a saúde dos
funcionários do TUP NELOG.

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndios
vs.
opinião
pública.

X53

•

A divulgação de que o empreendimento
contará com procedimentos operacionais e
infraestruturas de prevenção e combate a
incêndios, bem como com planos de ações de
emergência
para
acidentes
com
explosão/incêndios terá reflexos positivos
sobre a opinião pública.

•

Implantação do sistema de Y14

X54
X55

Elevação dos níveis de emprego e renda, bem

•

X63

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
•

NELOG

•

NELOG

-

-

Elaboração e implementação de um Plano
de Comunicação Social criando um canal
de contato entre o empreendedor e a
população local.

•

CIPP

•

NELOG

•

Administração do
TUP NELOG

Alertar

•

NELOG

os

trabalhadores
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
prevenção e combate a
X64
incêndios vs. nível de
X65
emprego vs. nível de renda
setor
terciário
vs.
arrecadação tributária.
•

Implantação do sistema de Y14
prevenção e combate a
incêndios vs. setor saúde.

X59

Impactos
Potenciais
como da demanda por produtos do setor
terciário, com reflexos positivos sobre a
arrecadação tributária.

Riscos de acidentes com os operários
envolvendo solapamento de taludes de valas e
choques elétricos (teste de bombas).

•

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
temporariedade dos empregos ofertados.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador.

•

Incentivar a adoção de regras rígidas de
segurança do trabalho e o uso obrigatório
de EPI’s. Vacinar os operários contra o
tétano e a febre tifoide.

•

Escoramento contínuo das valas escavadas.

•

Efetuar um levantamento prévio da
infraestrutura do setor saúde e dotar o
canteiro de obras com materiais de
primeiros-socorros.

•

NELOG

2.3.3. FASE DE OPERAÇÃO
•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária
(navios) e os terminais vs.
opinião pública

X53

•

O TUP NELOG irá dotar a área de retroporto
do Terminal Portuário do Pecém com
infraestrutura de apoio logístico adequada,
sanando os problemas gerados pelas restrições
atualmente impostas ao escoamento de
mercadorias, em especial granéis sólidos e
cargas conteinerizadas, pela atual capacidade
de armazenamento do terminal de cargas do
Porto do Pecém, que vem provocando
congestionamento de navios. O aumento da
eficiência melhorará o nível dos serviços

-
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

portuários ofertados e reduzirá os custos dos
produtos, tornando-os mais competitivos nos
mercados nacional e internacional, gerando
externalidades positivas para toda a economia
cearense, o que terá reflexos positivos sobre a
opinião pública.
•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária e os
terminais vs. nível de
emprego, vs. nível de renda.

X54
X55

•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária e os
terminais vs. setor saúde.

X59

•

Com o início da operação do empreendimento
haverá aumento na oferta de empregos
estáveis decorrente do desenvolvimento dos
setores secundário e terciário da região,
tornando as relações de produção mais
humanas e o modo de vida da população mais
estruturado. A operação e manutenção da
infraestrutura do próprio TUP NELOG
demandará, ainda, serviços que geram uma
oferta adicional de oportunidades de
empregos permanentes.

•

Elaboração e implementação de um
programa de capacitação de trabalhadores.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Caso ocorram acidentes de grandes
proporções envolvendo explosões e incêndios
vinculados ao transporte e armazenamento de
grãos ou de cargas perigosas, o setor saúde
poderá ficar temporariamente sobrecarregado.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

capacitada para
emergência.

•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária e os
terminais vs. setor primário.

X62

•

•

Quanto aos potenciais impactos sobre as
atividades econômicas desenvolvidas na
região associados a ocorrência de acidentes
com derramamentos acidentais de minério de
ferro
ou
fertilizantes
e/ou
de
explosões/incêndios na área do TUP NELOG,
com consequente aporte de poluentes ao
ecossistema marinho, pode-se afirmar que um
dos segmentos a ser mais impactado é a
atividade pesqueira, dado o fenômeno da
bioacumulação na cadeia alimentar. Ressaltase, todavia, que a atividade pesqueira
artesanal desenvolvida na região do Pecém é
praticada em alto mar, onde os peixes não são
afetados pela poluição que ocorre próximo a
linhada costa.
Próximo à linha da costa, o local onde a
pescaria do camarão é propicia, e que
potencialmente seria mais afetado em casos
de vazamentos de minério de ferro e
fertilizantes,
dado
abrigar
espécies
territorialistas, encontra-se posicionado na
área de baliza do Porto do Pecém, sendo a
pesca aí proibida, por ser uma área de risco de

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras
o

atendimento

à

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento periódico da qualidade
da água do mar e da biota marinha.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional
do TUP NELOG, cujos componentes
devem ser capacitados em programas
específicos para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

•

Estabelecimento de parceria com a CIPP
no monitoramento periódico da qualidade
da água do mar e da biota marinha,
atualmente já executado por esta empresa.
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

acidentes. Ressalta-se que, existe uma área
próxima à ponte onde a pesca é permitida
desde que os pescadores sejam habilitados
pela Capitania dos Portos e utilizem os
equipamentos de segurança exigidos por lei
(colete salva-vidas e boia), o que encarece os
custos e praticamente inviabiliza o seu uso
pelos pescadores.
•

Transferência de granéis e Y15
contêineres/carga geral entre
a plataforma aquaviária e os
terminais vs. setor terciário,
vs. valores paisagísticos.

X64
X66

•

Caso ocorram acidentes de grandes
proporções com vazamentos de minério de
ferro ou fertilizantes no marou acidentes com
explosão e incêndios de grandes proporções
haverá degradação dos valores paisagísticos
afetando a atividade turística desenvolvida na
região. Ressalta-se, todavia, que a atividade
turística desenvolvida na área de influência
direta do empreendimento ora em análise,
apresenta-se atualmente mais vinculada as
localidades de Taíba e Nova Taíba, que
distam mais de 14,0 km da área do
empreendimento. Nas localidades de Pecém e
Colônia do Pecém, a economia encontra-se
atualmente centrada em atividades comerciais
e de prestação de serviços voltadas para o
atendimento das demandas geradas pelos
empreendimentos do CIPP, sendo observado
o predomínio de empresas dos segmentos de
Produtos Alimentares e Bebidas (restaurantes,
bares, lanchonetes, etc.) e de Alojamento
(hotéis e pousadas), sendo o movimento

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
dos Planos de Ação de Emergência Contra
Incêndios.

•

Criação de uma brigada de atendimento a
emergências na estrutura organizacional do
TUP NELOG, cujos componentes devem
ser capacitados em programas específicos
para brigadistas.

•

Realização periódica de simulações de
ocorrência para treinamento e capacitação
com o objetivo de manter a equipe
capacitada para o atendimento à
emergência.

•

Estabelecimento com a CIPP no
monitoramento periódico da qualidade da
água do mar e da biota marinha,
atualmente já executado por esta empresa.

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

•

Administração do
TUP NELOG

83

Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

turístico pouco expressivo.
•

Recepção, armazenamento e Y16
distribuição
de
granéis
sólidos e contêineres/carga
geral vs. setor saúde.

X59

•

Recepção, armazenamento e Y16
distribuição
de
granéis
sólidos e contêineres/carga
geral vs. nível de emprego,
vs. nível de renda, vs. setor
primário,
vs.
setor
secundário,
vs.
setor
terciário, vs. arrecadação
tributária

X54
X55
X62
X63
X64
X65

•

Caso ocorram acidentes de grandes
proporções envolvendo explosões e incêndios
o setor saúde poderá ficar temporariamente
sobrecarregado.

•

Idem comentário anterior.

•

Administração do
TUP NELOG

•

A implantação do TUP NELOG ora em
análise contribuirá para a melhoria da
logística de transporte de cargas na área do
CIPP, evitando a ocorrência de gargalos no
suprimento de insumos as indústrias aí
instaladas ou com pretensão de se instalarem
neste complexo industrial, além de contribuir
para a redução dos custos de transporte.

•

Elaboração e implementação de um
programa de capacitação de trabalhadores.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Com relação à ocupação da mão-de-obra, o
aumento na oferta de empregos estáveis com
o desenvolvimento do setor secundário e
consequente desenvolvimento do setor
terciário tornará as relações de produção mais
humanas e o modo de vida da população mais
estruturado. A operação e manutenção da
infraestrutura do próprio TUP NELOG
demandará serviços que geram uma oferta
adicional de oportunidades de empregos
permanentes.

•

O aumento da renda da população, por sua
vez, propiciará uma maior demanda de bens e
serviços de consumo que dinamizará as
atividades econômicas dos centros urbanos
próximos, com reflexos positivos sobre a
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

arrecadação tributária. Tudo isso resultará na
redução de problemas socioeconômicos, dado
a fixação dos trabalhadores na região de
implantação
do
empreendimento
e
consequente diminuição do êxodo e da
pressão sobre as grandes e médias cidades.
2.3.4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E MONITORAMENTO PREVISTOS
•

•

•

Plano de Gestão ambiental Y17
vs. opinião pública.

X53

Plano
de
Proteção
e Y19 X52X
59
Segurança do Trabalhador
vs. elementos culturais, vs.
setor saúde.

Programa de Comunicação Y21
Social vs. opinião pública.

X53

•

O plano de gestão ambiental visa garantir que
a implantação e operação do empreendimento
tenha uma condução ambiental adequada e que
disponha dos mecanismos necessários para a
execução e controle das ações constantes nas
medidas mitigadoras e programas de
monitoramento
propostos
para
este
empreendimento no âmbito do EIA, o que
certamente impactará de forma positiva a
opinião pública.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão ambiental

•

CIPP

•

O estabelecimento e difusão de regras de
segurança
a
serem
seguidas
pelos
trabalhadores além de conscientiza-los sobre
os riscos a que estão sujeitos e a forma de
minorá-los, certamente contribuirá para evitar
a
ocorrência
de
acidentes
e
o
sobrecarregamento do setor saúde.

•

Elaboração e implementação do Plano de
Proteção e Segurança do Trabalhador

•

NELOG

•

Administração do
TUP NELOG

A carência de informações relativas a
implantação das obras de engenharia e ações
correlatas, bem como sobre as medidas que
estão sendo adotadas para garantia a proteção
do meio ambiente e a segurança cria condições

•

Elaboração e implementação do Plano de
Comunicação Social

•

NELOG

•

Empresa
Supervisora

•

Administração do

•
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos
TUP NELOG

Medidas
Mitigadoras

para interpretações equivocadas e induz a um
quadro de insegurança. Além disso, essa
carência tende a funcionar como um
complicador para a execução das ações que
visam mitigar os impactos gerados pelo
empreendimento. A criação de um canal de
informação,
estabelecido
de
forma
transparente e sistemática, irá diminuir o grau
de estresse da população, permitindo que as
pessoas tenham no empreendedor um
interlocutor de suas aspirações, o que terá
reflexos positivos sobre a opinião pública.
•

Programa
de
educação Y22
Ambiental vs. elementos
culturais, vs. opinião pública,
vs. valores paisagísticos.

X52

•

X53
X66

Esta medida contribuirá para a conscientização
do contingente obreiro, dos funcionários do
TUP NELOG e da sociedade civil da região
sobre a importância da adoção de atitudes prósustentabilidade com reflexos positivos sobre
os elementos culturais e os valores
paisagísticos locais.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Educação Ambiental.

•

CIPP

•

Empresa
Supervisora

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de monitoramento Y23
da qualidade do ar e dos
níveis de ruídos vs. setor
saúde.

X59

•

A implementação desta medida contribuirá
para a redução da emissão de material
particulado e outros poluentes do ar, bem
como dos níveis de ruídos durante a operação
do empreendimento beneficiando a saúde dos
funcionários
do
TUP
NELOG
e
consequentemente
evitando
o
sobrecarregamento do setor saúde.

•

Elaboração e implementação do programa
de monitoramento da qualidade do ar e dos
níveis de ruídos.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Programa de Gerenciamento Y24
de Riscos de Explosão /

X53

•

A elaboração e implementação destas medidas
reduzirá os riscos de ocorrência de acidentes

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e

•

Administração do
TUP NELOG

X56
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
Plano
de
Ação
de
X59
Emergência
Contra
Incêndios e Explosão vs.
opinião pública, vs. saúde,
vs. setor saúde.
•

•

•

•

Programa de Gerenciamento Y24
de Riscos de Explosão /
Plano
de
Ação
de
Emergência
Contra
Incêndios e Explosão vs.
setor primário, vs. setor
secundário,
vs.
setor
terciário, vs. arrecadação
tributária.

X62

Programa de controle e Y25
manejo integrado da fauna
sinantrópica
nociva
vs.
opinião pública, vs. setor
saúde.

X53

Programa de controle e Y25
manejo integrado da fauna
sinantrópica nociva vs setor
primário, vs. setor terciário,
vs. arrecadação tributária.

X62

Programa de monitoramento Y26

X53

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos

Medidas
Mitigadoras

de grandes proporções, o que terá reflexos
positivos sobre a saúde da população das
localidades passíveis de serem afetadas pelo
aporte de fumaça tóxica, evitando o
sobrecarregamento do setor saúde. A opinião
pública será impactada favoravelmente.

do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão, bem como das
demais atividades vinculadas a estes
planos.

•

Tais medidas permitem reduzir os riscos de
ocorrência de acidentes com explosões e
incêndios, bem como oferecer uma resposta
rápida e eficiente as situações de emergência
que porventura venham a ocorrer, o que terá
reflexos positivos sobre as atividades
econômicas desenvolvidas na região e a
arrecadação tributária.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Gerenciamento de Riscos de Explosão e
do Plano de Ação de Emergência Contra
Incêndios e Explosão, bem como das
demais atividades vinculadas a estes
planos.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Esta medida evitará a proliferação de animais
(ratos, pombos, insetos, etc.), bem como de
fungos que são vetores de doenças graves,
minorando danos a saúde dos funcionários do
TUP NELOG e evitando o sobrecarregamento
do setor saúde, o que terá reflexos positivos
sobre a opinião pública.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva, bem como das
demais atividades vinculadas a este plano.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Com o controle da proliferação da fauna
sinantrópica será evitado danos as cargas de
grãos e de outros produtos alimentícios o que
terá reflexos positivos sobre os setores
primário e terciário da economia, bem como
sobre a arrecadação tributaria.

•

Elaboração e implementação do Programa
de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva, bem como das
demais atividades vinculadas a este plano.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Tal monitoramento permitirá a adoção de

•

Elaboração e implementação do Programa

•

Administração do

X63
X64
X65

X56
X59

X64
X65
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Ação Impactante
Célula
vs. Componente
Matricial
Ambiental Impactado
dos solos e das águas
subterrâneas vs. opinião
pública.
Programa de monitoramento Y27
da qualidade da água do mar
e da biota marinha vs.
opinião pública, vs. valores
paisagísticos.

X53

Programa de monitoramento Y28
dos efluentes (ETE’s e
sistemas SAO) vs. opinião
pública, vs. saúde, vs. setor
saúde,
vs.
valores
paisagísticos

X53

•

Plano de gestão dos resíduos Y29
sólidos do empreendimento
vs. opinião pública.

•

Plano de monitoramento da Y30
saúde dos funcionários do
TUP NELOG vs. opinião
pública, vs. setor saúde.
Plano de monitoramento da Y31
fauna vs. opinião pública.

•

•

•

Impactos
Potenciais

Órgãos a
serem
Envolvidos
TUP NELOG

Medidas
Mitigadoras

medidas corretivas sempre que forem
detectados poluentes nos solos e águas
subterrâneas da área do TUP NELOG, o que
terá reflexos positivos sobre a opinião pública.

de Monitoramento dos Solos e das Águas
Subterrâneas

O controle da qualidade da água do mar e da
biota marinha para adoção de medidas
corretivas sempre que estas se fizerem
necessárias impactará positivamente os valores
paisagísticos da região e a opinião pública.

•

•

O controle da qualidade dos efluentes das
ETE’s e dos sistemas SAO a ser exercido na
área do TUP NELOG contribuirá para a
preservação da qualidade dos recursos hídricos
da região com reflexos positivos sobre os
componentes citados.

X53

•

A implementação do Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos da área do TUP NELOG
contribuirá para a redução do volume de
resíduos gerados e para o seu correto
acondicionamento e destinação final, o que
terá reflexos positivos sobre a opinião pública.

X53

•

Esta atividade evitará o sobrecarregamento do
setor saúde, impactando de forma favorável a
opinião pública.

-

-

•

O monitoramento da fauna da área da Estação
ecológica do Pecém permitirá a adoção de
medidas corretivas nos sistemas de controle

-

-

•

X66

X56
X59
X66

X59
X53

Estabelecer parceria com a CIPP no
Programa de Monitoramento da Qualidade
da Água do Mar e da Biota Marinha.

•

Administração do
TUP NELOG

•

CIPP

•

Elaboração e implementação do Programa
de Monitoramento de Efluentes.

•

Administração do
TUP NELOG

•

Elaboração e implementação do Plano de
Gestão dos Resíduos Sólidos do
Empreendimento.

•

Administração do
TUP NELOG
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Ação Impactante
vs. Componente
Ambiental Impactado

Célula
Matricial

Impactos
Potenciais

Medidas
Mitigadoras

Órgãos a
serem
Envolvidos

das emissões de material particulado, o que
terá reflexos positivos sobre a opinião pública.
•

Inspeção e manutenção da Y32
infraestrutura implantada vs.
opinião pública, vs. nível de
emprego, vs. nível de renda,
vs. saúde, vs. setor saúde, vs.
setor
primário,
vs.
secundário,
vs.
setor
terciário, vs. arrecadação
tributária,
vs.
valores
paisagísticos.

X53
X54
X55
X56
X59
X62
X63
X64
X65
X66

A execução de um programa periódico de • Elaboração e Implementação de um Plano • Administração do
inspeção e manutenção das infraestruturas de
Inspeção
e
Manutenção
da TUP NELOG
implantadas no TUP NELOG reduzirá os Infraestrutura Implantada.
riscos de acidentes, bem como de emissão
elevada de material particulado evitando danos
à saúde dos seus funcionários, bem como a
degradação dos valores paisagísticos locais.
Além disso, serão evitados ou minorados
prejuízos financeiros para as atividades
econômicas da região, tendo portanto reflexos
positivos sobre os níveis de emprego e renda e
sobre a opinião pública.
SIGLAS: IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SAO – Sistema Separador Água e Óleo, SEMA – Secretaria do Meio
Ambiente, SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente, CIPP – Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e TUP NELOG– Terminal de
uso Privado da Nordeste Logística.
•
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Fase de Implantação

Fase de
Estudos

X1
Estudos Básicos

Y1

Pesquisa Socioeconômica

Y2

Instalação do Canteiro de Obras

Y3

Desmatamento / Limpeza das Áreas das Obras

Y4

Manejo da Fauna

Y5

Implantação dos Acessos Viário e Ferroviário
(ramal e pera ferroviária)

Y6

Implantação dos Terminais de Cargas e da
Área Administrativa

Y7

Implantação dos Sistemas de Drenagem Pluvial (Limpa
e Segregada) / Sistemas SAO.

Y8

Implantação do Sistema de Transferência de Granéis
Sólidos (Correias Transportadoras)

Y9

Implantação do Sistema de Abastecimento d'Água
de Serviço e Potável

Y10

Implantação do Sistema de Coleta e Tratamento
de Efluentes

Y11

Implantação da Subestação e do Sistema Elétrico

Y12

Implantação do Sistema de Prevenção e Combate

Fase de
Operação

Recepção, Armazenamento e Distribuição de Granéis

X4

X6

X7

X8

X11

X10

X12

X14

X15

X16

X17

X18
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1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

+

2

+

1

1

1

1

X20

X21

X22

X26

2

2

1

2

1

1

X63

X64

Valores Paisagísticos

Arrecadação Tributária

Setor Terciário

Setor Secundário

Setor Primário

Infraestruturas de Uso

d'Água

Sistema de Abastecimento

Setor Saúde

Setor Imobiliário

Público

X62

X65

X66

-

1

+

1

+

1

1

1

1

1

1

1

+

1

+

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

±P

2

-

1

-

1

1

1

1

X61

1

1

+

X60

X59

X58

1

1

1

X57

-

1

±G

Saúde

Nível de Renda

Nível de Emprego

Elementos Culturais

Sociais

Relações Familiares e

Fauna Aquática

Ornitofauna (aves)

Fauna Terrestre

Flora Aquática

Unidade de Conservação

Litorâneo

Vegetação do Complexo

Assoreamento

Qualidade dos Solos

Erosão

Nível Freático

Qualidade

Disponibilidade

Qualidade

Disponibilidade

Poluição Sonora

Patrimônio Arqueológico

Qualidade

Valores Paisagísticos

Arrecadação Tributária

Setor Terciário

Setor Secundário

Setor Primário

Público

Infraestruturas de Uso

Opinião Pública
1

1
1

X56

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

2

±P

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±G

1

+

2

+

2

±G

1

-

1

+

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

1

-

1

-

1

±P

2

±P

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±G

1

+

2

+

2

±G

1

-

1

+

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

1

-

1

-

1

+

2

+

2

+

1

+

1

+

1

+

1

-

1

+

1

+

1

±P

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

±P

1

-

1

-

1

+

1

+

1

1

1

2

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

1

1

3

1

3

1

1

2

3

2

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

2

-

1

±P

1

-

1

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1
1

±P

2

+

1

1

1

1

3

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

+

1

-

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

-

1

-

1

+

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

±P

1

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

+

2

+

2

+

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

±P

1

-

1

-

1

+

1

+

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

±P

1

-

1

-

1

-

1

-

1

+

1

+

1

±P

1

-

1

-

1

+

1

+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CÓDIGO NUMÉRICO DAS CÉLULAS MATRICIAIS
Caráter

Importância

+

2

+

2

+

2

+

1

+

1

+

1

+

2

+

2

+

2

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

(+) = Benéfico

3 = Significativa

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

(±) = Indefinido
( - ) = Adverso

2 = Moderada
1 = Não Significativa

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

±M

1

±P

2

±P

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

±M

2

±M

1

±M

2

±M

1

±M

1

±P

2

±P

2

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

-

1

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

+

±P

1

-

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

+

1

+

1

+

2

+

1

+

1

+

1

±P

1

+

1

+

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

3

1

3

2

3

1

3

1

3

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±G

2

+

1

+

1

±P

2

±P

1

±P

2

±P

2

3 = Grande

3 = Longa

3

2

3

1

3

2

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

3

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±P

2

±G

2

+

2

+

2

±P

2

+

2

+

2

+

2

+

2

2 = Média
1 = Pequena

2 = Intermediária
1 = Curta

2

3

2

3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

+

1

1

3

2
2

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

2

+

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

+

1

+

2

+

2

1

3

1

3

1

1

+

2

1

3

+

1

+

1

1

3

1

3

+

1

+

+
1

2

+

2

3

1

3

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
+
2

+

1

1

3

2

+

3

1

1

+

1

3

1

3

3

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

+

2

+

2

+

1

+

2

+

2

+

2

+

2

+

1

+

2

+

2

+

2

+

1

+

1

+

2

+

2

+

2

+

2

+

1

+

1

+

1

+

2

+

1

+

2

+

2

3

1

3

1

3

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

1

3

2

3

1

3

2

3

1

3

1

3

2

3

1

3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

2

3

1

3

1

3

2

3

+

2

+

1

+

2

+

2

+

2

+

1

+

1

+

2

+

2

+

2

2

3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

2

3

1

3

2

3

+

1

1

3

2

+

1

1

3

1

3

+

1

1

3

+

1

1

3

3

+

+

Magnitude

1

1
+

2

do Mar e da Biota Marinha

+

2

+

2

+

2

+

2

+

2

+

2

+

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

1

3

1

3

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

1

+

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

+

1

+

2

+

1

+

1

1

3

2

3

3

1

3

do TUP/SEINFRA

1

Y31

Y32

+

±G

X55

1

1

Y30

X54

1

2

Plano de Monitoramento da Saúde dos Funcionários

X53

-

3

Y29

X52

1

+

Plano de Gestão dos Resíduos Sólidos do
Empreendimento

X51

1

1

Y28

X50

1

±M

Programa de Monitoramento de Efluentes
(ETE's e Sistemas SAO)

X49

1

2

Y27

X48

+

2

Plano de Monitoramento da Qualidade da Água

X47

+

3

Y26

X46

1

+

Programa de Monitoramento dos Solos e das Águas
Subterrâneas

X45

1

2

Y25

X44

1

±M

Programa de Controle e Manejo Integrado da Fauna
Sinantrópica Nociva

X43

1

2

Y24

2

X42

+

3

Programa de Gerenciamento de Riscos de Explosão /
Plano de Ação Emergência Contra Incêndios/Explosão

1

X41

+

+

Y23

2

X40

1

2

Programas de Monitoramento da Qualidade do Ar
e dos Ruídos

1

X39

1

1

Y22

1

X38

-

1

Programa de Educação Ambiental

-

X37

1

1

Y21

1

X36

-

1

+

X35

1

-

Plano de Comunicação Social

X34

-

1

Y20

X33

1

±M

Y19

X32

Economia

-

2

Plano de Identificação e Resgate do Patrimônio Arqueológico

X31

Infraestrutura

População

1

2

Plano de Proteção e Segurança do Trabalhador

X30

MEIO SOCIOECONÔMICO
Fauna

-

3

Y18

X29

Flora

1

+

Programa de Controle Ambental das Obras

X28

Geologia

-

1

Y16

X27

Ar

2

±M

Y17

Rede Viária

Saúde

Nível de Emprego

Nível de Renda
X25

Economia

MEIO BIÓTICO

Águas
Subterrâneas

Águas
Superficiais

±P

1

Medidas de Proteção Ambiental

X24

Y14

Sólidos e Contêineres/Carga Geral

Inspeção e Manutenção da Infraestrutura Implantada

X23

MEIO FÍSICO

Infraestrutura

Y15

Plano de Gestão Ambiental

Plano de Monitoramento da Fauna

Opinião Pública

Elementos Culturais

Sociais

Mobilidade

X19

1

Relações Familiares e

População

Fauna Aquática

Fauna Terrestre

Ornitofauna (aves)

Fauna

Flora Aquática

Litorâneo

Clima

X13

Vegetação do Complexo

Dinâmica Costeira

Assoreamento

Erosão

X9

Flora

Instabilidade de Taludes

Geologia

Qualidade

Disponibilidade

Qualidade

X5

Solos

Nível Freático

Disponibilidade

Qualidade

X3

MEIO SOCIOECONÔMICO

-

1

Y13

X2

Águas
Subterrâneas

1

2

a Incêndios
Transferência de Granéis e Contêineres/Carga Geral
entre a Plataforma Aquaviária (navios) e os Terminais

-

Disponibilidade

Qualidade

COMPONENTES DO
PROJETO

Poluição Sonora

Ar

Implantação dos Sistemas de Aspersão/Nebulização e
de Despoeiramento

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA

MEIO FÍSICO
Águas
Superficiais

Rede Viária

ÁREA DIRETAMENTE AFETADA
COMPONENTES DO
MEIO AMBIENTE

+

1

+

1

+

1

+

1

1

3

1

3

1

3

1

3

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

±P

2

+

1

+

1

+

1

+

2

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

+

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

Duração

ANEXO XIV - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART - EQUIPE
TÉCNICA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

CREA-DF

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ART Obra ou serviço

0720210043311
Substituição à 0720210013124

1. Responsável Técnico
EDISON MILESKI
Título profissional: Engenheiro Florestal

RNP: 1002697883
Registro: 1435/D-GO

Empresa contratada: EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA - EPP Registro: 10600-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
33.042.730/0001-04

Contratante: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
Complexo Industrial e
Portuário do Pecém - CIPP Número: S/N
Cidade: Fortaleza
UF: CE
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Contrato: nº S14800360
Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Bairro: São Gonçalo do
Amarante
CEP: 62670-000
Complemento: 3º32'59.36 S e 38º48'51.42 O
Fone: (85)40082771
Obra/Serviço R$:
Celebrado em: 15/09/2020 Valor
270.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 15/09/2020

Previsão término: 14/08/2022

Finalidade: Ambiental
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br

1º Endereço
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
Bairro: São Gonçalo do Amarante
Complemento: 3º32'59.36 e 38º48'51.42

Coordenadas Geográficas:
3325936,38485142
Código/Obra pública:
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
Fone: (85) 40082771

Número: S/N
CEP: 62670-000
Cidade: Fortaleza - CE

4. Atividade Técnica
Coordenação
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e potencialização 83,5000
hectare
de impactos ambientais
Estudo de impacto ambiental
83,5000
hectare
Gestão
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e potencialização 83,5000
hectare
de impactos ambientais
Estudo de impacto ambiental
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação e Gestão dos Serviços de Adequação e Complemento do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA do Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP), área de 83,5 ha, municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante/CE
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional

_____________________________
Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
__________________,
____
de _____
Brasília/DF
junho
18 de _____________
2021
Local
Data
__________________________________________________
EDISON MILESKI - CPF: 163.881.270-53

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

__________________________________________________
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800
Valor da ART: R$ 88.78

Registrada em: 17/06/2021

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso Número/Baixa: 0121038993

18/06/2021 14:25

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço

0720210043497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
ADRIANO TASCHETTO ANTOLINI
Título profissional: Engenheiro Florestal

RNP: 2209936691
Registro: 181609/D-RS

Empresa contratada: ANTOLINI MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJE
Registro: 15023-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
01.829.865/0001-28
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Bairro: Asa Norte
CEP: 70743-520
Cidade: Brasília
UF: DF
Complemento:
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br
Fone: (61)35476601
Obra/Serviço R$:
Contrato: 002/2021
Celebrado em: 26/01/2021 Valor
40.000,00
Vinculada a ART:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 26/01/2021
Previsão término: 01/12/2021
35675804216462668,3879986290559606
Finalidade: Ambiental
Código/Obra pública:
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Fone: (85) 40082771

1º Endereço
Esplanada do Pecém s/n Ceará Portos - Companhia de Integração Portuária do Ceará
Número: Bairro: Porto
CEP: 62674-906
Complemento:
Cidade: Pecém (São Gonçalo do Amarante) - CE
4. Atividade Técnica
Condução de equipe
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental
83,5000
hectare
Coordenação
Quantidade Unidade
Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e
83,5000
hectare
potencialização de impactos ambientais
Elaboração
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação e Gerenciamento Técnico do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/Rima
do Terminal de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), área de
83,5 ha.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
_____________________________
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
Profissional
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
_____________________________
Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720210043497
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Declaro serem verdadeiras as informações acima
__________________,
____
de _____
Brasília/DF
2021
18 de _____________
junho
Local
Data

- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

__________________________________________________
ADRIANO TASCHETTO ANTOLINI - CPF: 999.446.180-04
__________________________________________________
EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Valor da ART: R$ 233.94

Registrada em: 17/06/2021

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor Pago: R$ 233,94

Nosso Número/Baixa: 0121039037

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720210043497
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou serviço

CREA-DF

0720210044155

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
CLAYTON APARECIDO ALVES
Título profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 0719711975
Registro: 30013/D-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Cidade: Brasília
UF: DF
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br

Bairro: Asa Norte
Complemento:
Fone: (61)35476601

Contrato: 004/2021

Celebrado em: 26/01/2021

CPF/CNPJ:
01.829.865/0001-28
CEP: 70743-520

Valor Obra/Serviço R$:
8.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 26/01/2021

Previsão término: 26/12/2021

Finalidade: Ambiental
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br

Coordenadas Geográficas: 3335789S,
3848059O
Código/Obra pública:
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
Fone: (85) 40082771

1º Endereço
Esplanada do Pecém s/n Ceará Portos - Companhia de Integração Portuária do Ceará
Número: Bairro: Porto
CEP: 62674-906
Complemento:
Cidade: Pecém (São Gonçalo do Amarante) - CE
4. Atividade Técnica
Elaboração
Quantidade Unidade
Desenvolvimento de mapeamento temático
83,5000
hectare
Desenvolvimento de relatório de mapeamento temático
83,5000
hectare
83,5000
Desenvolvimento de geoestatística para geoprocessamento
hectare
83,5000
Desenvolvimento de manutenção de dados geográficos
hectare
Execução
Quantidade Unidade
85,5000
Desenvolvimento de banco de dados geográficos
hectare
Análise de aquisição de dados geográficos
83,5000
hectare
Análise de banco de dados geográficos
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Aquisição e manipulação de dados Geográficos, Elaboração de Mapeamento Temático, processamento de dados
levantados em campo para Estudo de Impacto e Relatório Ambiental EIA/Rima do Terminal de Uso Privado da NELOG
(TUP/NELOG) no complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Área de 83,5000 ha.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
9. Informações

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília/DF

Local

, 16 de

junho

Data

de 2021

CLAYTON APARECIDO ALVES - CPF: 012.308.876-36

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800
Valor da ART: R$ 88.78

Registrada em: 18/06/2021

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso Número/Baixa: 0121039594

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou serviço

CREA-DF

0720210043496

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
FRANKS ALVES FONSECA
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2408774993
Registro: 204751/D-TO

Empresa contratada: PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE
Registro: 14550-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
01.829.865/0001-28
CEP: 70743-520
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Bairro: Asa Norte
Cidade: Brasília
UF: DF
Complemento:
Fone: (61)35476601
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br
Obra/Serviço R$:
Celebrado em: 02/02/2021 Valor
Contrato:
15.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 01/06/2021
Previsão término: 01/12/2021
3569439640081645,3879910028892519
Código/Obra pública:
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Fone: (85) 40082771
1º Endereço
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
Bairro: São Gonçalo do Amarante
Complemento:

Número: S/N
CEP: 62670-000
Cidade: Fortaleza/CE - DF

4. Atividade Técnica
Elaboração
Quantidade Unidade
Projeto de sistemas de drenagem para obras civis
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO O REBAIXAMENTO DO LENÇOL
FREÁTICO, VAZÕES DOS TALVEGUES E ESTRUTURAS DE DISSIPAÇÃO.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

FRANKS ALVES
FONSECA:0170
9938170

Assinado de forma digital
por FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170
Dados: 2021.06.17 08:54:43
-03'00'

Profissional

Contratante
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

9. Informações

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
,
de
de
Local
Data
FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170

Assinado de forma digital por
FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170
Dados: 2021.06.17 08:55:03 -03'00'

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

FRANKS ALVES FONSECA - CPF: 017.099.381-70
EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Valor da ART: R$ 155.38

Registrada em: 16/06/2021

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor Pago: R$ 155,38

Nosso Número/Baixa: 0121039033

Brasília/DF 16

junho

2021
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210752417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
1. Responsável Técnico
CAIO CÉSAR ALVES JUCÁ

Título profissional: GEOLOGO

RNP: 0614176085
Registro: 55570CE

Empresa contratada: GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFÍSICA LTDA

Registro: 0010356347-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Nº: SN

QUADRA CLN 107 BLOCO B

Complemento: SALAS 101 E 105

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Contrato: Nº 009/2021

CEP: 70743520

Celebrado em: 11/02/2021

Valor: R$ 5.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: SN

SEM DEFINIçãO Terminal Portuário de uso privado da CSN

Complemento:

Bairro: PECEM

Cidade: PECÉM - Distrito

UF: CE

Data de Início: 22/02/2021

Previsão de término: 15/03/2021

Finalidade: Outro

CEP: 62674000
Coordenadas Geográficas: -3.549540, -38.810834

Código: Não Especificado

Proprietário: EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28

4. Atividade Técnica
17 - Execução

Quantidade

Unidade

36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.6 - ELÉTRICA

3,00

un

36 - Ensaio > HIDROGEOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFERO

3,00

un

>

PROSPECÇÃO

E

CAPTAÇÃO

>

#27.1.2

-

DE

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
EXECUÇÃO DE TRÊS SONDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS (SEV) DE ATÉ 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO PECÉM, SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, CEARÁ.
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE
8. Assinaturas
CAIO CÉSAR ALVES JUCÁ - CPF: 015.536.143-05

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________
de ________
Brasília/DF
11 de ___________________
fevereiro
2021
Local

data

EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA - CNPJ:
01.829.865/0001-28

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78

Registrada em: 11/02/2021

Valor pago: R$ 88,78

Nosso Número: 8214524662

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ABC4Z
Impresso em: 27/02/2021 às 12:27:27 por: , ip: 179.189.54.6
www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

ANEXO XV - CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL/SEMACE - RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Empresa de Meio Ambiente do
Brasil Ltda, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quarta-feira, 16/06/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1744608 e o código CRC e2935814

Registro N°: 202102251-CCTE
Validade: 16/06/2022
Razão Social: Empresa de Meio Ambiente do Brasil Ltda
CNPJ: 01829865000128
Endereço: SHCN CL QUADRA 107 BL B, nº 51, Sala 105 - Asa Norte, Brasília - DF, 70743-520
Número Documento Profissional: 1435/D-GO
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Florestal

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Edison Mileski, está
regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental, categoria
Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quarta-feira, 16/06/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1744579 e o código CRC 77ac667c

Registro N°: 202102232-CCTE
Validade: 16/06/2022
Nome: Edison Mileski
CPF: 16388127053
RG: 1001221058
Endereço: SQN 209 Bloco F, nº 406 - Asa Norte, Brasília - DF, 70854-060
Número Documento Profissional: 1435/D-GO
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Florestal

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que ADRIANO TASCHETTO
ANTOLINI, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
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ANEXO XVI - RELATÓRIO TÉCNICO DE SONDAGENS PARA PROJETO DE
FUNDAÇÕES

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.
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Fortaleza, 16 de março de 2021.
1. INTRODUÇÃO
O presente documento consiste no relatório técnico das sondagens realizadas no município de São Gonçalo
do Amarante – CE. A campanha de campo na qual os dados apresentados foram coletados foi realizada nos
dias 23 de fevereiro a 12 de março de 2021.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os serviços executados estão em conformidade com as seguintes normas ABNT:
•

NBR 6484:2020 – Solo de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio;

•

NBR 13441:1995 – Rochas e solos – Simbologia.

2.1. Sondagem de Simples Reconhecimento a Percussão – SPT
É um procedimento geotécnico de campo, capaz de amostrar o subsolo. Quando associado ao ensaio de
penetração dinâmica (SPT), mede a resistência do solo ao longo da profundidade perfurada.
Ao se realizar uma sondagem pretende-se conhecer:
•

O tipo de solo atravessado através da retirada de uma amostra deformada, a cada metro perfurado;

•

A resistência (N) oferecida pelo solo à cravação do amostrador padrão, a cada metro perfurado;

•

A posição do nível ou dos níveis d’água, quando encontrados durante a perfuração.

Ao iniciar a sondagem, montou-se sobre o terreno, na posição de cada perfuração, um tripé. No topo do tripé
foi instalado conjunto de roldanas por onde passa uma corda de cisal. Este conjunto, tripé, roldana e corda,
auxiliará no manuseio da composição de hastes e levantamento do martelo de 65Kg (Figura 2.1). Iniciou-se
o furo desde o ponto de instalação do equipamento, coincidente com a superfície do terreno. Com o auxílio
de um trado cavadeira, perfurou-se até um metro de profundidade. Em uma das extremidades de uma
composição de hastes de 1”, acoplou-se o amostrador padrão (1 3/8” e 2”, diâmetro interno e externo,
respectivamente). Este foi apoiado no fundo do furo aberto com trado cavadeira e em seguida ergueu-se o
martelo com auxílio da corda e roldanas citadas, até uma altura de 75cm acima do topo da composição de
hastes e deixou-se que caia sobre esta, em queda livre. Este procedimento foi realizado até a penetração de
45cm do amostrador padrão no solo. Contou-se o número de quedas do martelo necessário para a cravação
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de cada segmento de 15cm do total de 45cm. Foram executados ensaios de penetração para cada metro
perfurado (Figura 2.2).
A soma do número de golpes necessários à penetração dos últimos 30cm do amostrado é designado por N.
Quando retirado o amostrador do furo, foi recolhida e acondicionada a amostra contida em seu interior.
Prosseguiu-se a perfuração com o auxílio de circulação de água, sendo empregada com o auxílio de uma
motobomba, uma caixa d’água com divisória para decantação e o trépano (Figura 2.3). A norma Brasileira
(NBR 6484) fornece critérios mínimos para orientar a profundidade das sondagens.

Figura 2.1: Conjunto tripé, roldanas, corda e martelo.

Figura 2.2: Esquema para a execução do SPT.
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Figura 2.3: Esquema para o ensaio com circulação de água.

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
7 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
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3. SERVIÇOS EXECUTADOS
Para a investigação do subsolo local foram executados até o momento 10 (dez) furos de sondagem a
percussão terrestre (spt), conforme tabela abaixo:
Tabela 3.1: Dados das sondagens realizadas.
Ponto

Coordenada N

Coordenada E

Profundidade

N.A.

SPT-01
SPT-02
SPT-03
SPT-04
SPT-05
SPT-06
SPT-07
SPT-08
SPT-09
SPT-10

9.603.820,00
9.604.185,00
9.604.204,00
9.604.675,00
9.604.457,00
9.604.906,00
9.605.536,00
9.605.414,00
9.605.399,00
9.603.944,00

523.508,00
523.488,00
523.158,00
523.171,00
522.956,00
523.002,00
522.197,00
522.190,00
522.508,00
523.664,00

10,45
10,45
10,45
20,26
20,45
13,46
20,45
20,45
10,45
10,45

3,46
3,2
5,68
1,08
0,64
3,81
0,06
1,23
0,47
5,67

A profundidade total da sondagem SPT foi de.....................................................................................147,32m
(Cento e quarenta e sete metros e trinta e dois centímetros).
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4. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

Figura 4.1: Croqui de Localização do trecho sondado com relação às localidades proximais
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5. PERFIS DE SONDAGEM
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FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:
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7
15

7
15

12

14

07

14

8,00

5
15

7
15

9
15

12

16

08

16

9,00

5
15

7
15

8
15

12

15

09

15

10,00

5
15

7
15

8
15

12

15

10

10,45

10,45

15

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

1,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

1,00

10,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

06/03/2021

3,41

FI NAL

06/03/2021

3,46

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 9,00m A 9,45m E 10,00m A
10,45m

2"

Escala:
01

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
11 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.2. SPT-02
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

4
15

7
15

9
15

11

16

10

20

30

Término: 11/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

523488

Cota:
9604185

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

1,00

TC

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 11/03/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-02

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

01

16

2,00

2,00

7
15

8
15

9
15

15

17

02

17

3,00

7
15

9
15

10
15

16

19

3,20

03

19

4,00

7
15

11
15

15
15

18

26

04

26

5,00

6
15

9
15

12
15

15

21

05

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE
COMPACTA A COMPACTA, AMARELA.

21

6,00

5
15

CA

8
15

11
15

13

19

06

19

7,00

7
15

11
15

12
15

18

23

07

23

8,00

7
15

10
15

10
15

17

20

08

20

9,00

4
15

5
15

7
15

9

12

09

12

10,00

5
15

7
15

11
15

12

18

10

10,45

10,45

18

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

10,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

11/03/2021

3,18

FI NAL

11/03/2021

3,20

2"

Escala:
01

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
12 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.3. SPT-03
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

3
15

3
15

7
15

6

10

10

20

30

Término: 06/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

9604204

Cota:
523158

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 06/03/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-03

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

TC

1,00

1,00

01

10

2,00

5
15

8
15

8
15

13

16

02

16

3,00

5
15

9
15

12
15

14

21

03

21

4,00

5
15

5
15

5
15

10

10

04

10

5,00

5
15

5
15

6
15

10

11

05

11

CA

6,00

6
15

8
15

9
15

14

AREIA FINA A MÉDIA, POUCO COMPACTA A
COMPACTA, AMARELA.

5,68

17

06

17

7,00

6
15

10
15

11
15

16

21

07

21

8,00

7
15

10
15

12
15

17

22

08

22

9,00

8
15

11
15

14
15

19

25

09

25

10,00

8
15

12
15

16
15

20

28

10

10,45

10,45

28

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

1,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

1,00

10,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

06/03/2021

5,66

FI NAL

06/03/2021

5,68

2"

Escala:
01

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
13 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.4. SPT-04
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

2
15

3
15

4
15

5

7

10

20

30

Término: 02/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

523171

Cota:
9604675

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

1,00

TC

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 26/02/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-04

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

1,08

01

7

2,00

2,00

6
15

7
15

10
15

13

17

02

AREIA FINA A MÉDIA, POUCO A
MEDIANAMENTE COMPACTA, AMARELO.

17

3,00

3
15

5
15

6
15

8

11

03

11

4,00

4
15

6
15

8
15

10

14

04

14

5,00

5
15

7
15

9
15

12

16

05

5,00

AREIA COM CASCALHO, MEDIANAMENTE
COMPACTA, BRANCA.

16

6,00

4
15

5
15

6
15

9

11

06

6,00

11

7,00

4
15

5
15

6
15

9

11

07

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE
COMPACTA, BRANCA.

11

8,00

3
15

5
15

6
15

8

11

08

11

CA
9,00

5
15

6
15

9
15

11

15

09

9,00

15

10,00

7
15

11
15

14
15

11,00

11
15

15
15

18
15

18

25

AREIA SILTOSA, MEDIANAMENTE
COMPACTA A COMPACTA, VARIEGADA
(CINZA/AMARELO)

10

25

26

33

11

11,00

33

15,00

12,00

32
15

-

-

32
15

-

32
15

12

13,00

34
15

-

-

34
15

-

34
15

13

14,00

16
15

14
15

16
15

30

30

31
11

15,00

-

-

31
11

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

0,00

14

30

-

15

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,26

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

Nível D'Água

15,00

OBS.:

I NI CI AL

26/02/2021

1,03

FI NAL

26/02/2021

1,08

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 17,00m A 17,04m.

2"

Escala:
01

ROCHA ALTERADA (SAPRÓLITO) SILTO
ARENOSA, FRIÁVEL, COMPACTA A MUITO
COMPACTA, MICÁCEA, VARIEGADA
(AMARELO/MARROM/CINZA)

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
14 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Datum:

2o

3o

31
11

-

-

31
11

-

12
15

32
15

-

44

31
4

-

-

31
4

-

-

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

20

30

Sirgas 2000

31
11

31
8

-

-

19,00

20
15

30
12

-

50
27

30
12

28
15

25
11

-

53
26

25
11

20,00
20,26

523171

Cota:
9604675

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

15

16

32
15
31
4

17

31
8

18

ROCHA ALTERADA (SAPRÓLITO) SILTO
ARENOSA, FRIÁVEL, COMPACTA A MUITO
COMPACTA, MICÁCEA, VARIEGADA
(AMARELO/MARROM/CINZA)

CA
18,00

Coords.:

Revestimento = 63.5 mm

40

32
15

31
8

Término: 02/03/2021

Profundidade
da Camada (m)

1o

30 cm
Finais

17,00

Penetração (golpes)

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

16,00

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

Local:

Nível d'Água

Início: 26/02/2021

PROFUNDIDADE
(m)

PECÉM

Revestimento

Obra:

Ensaio
Penetrométrico

SPT-04

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

19

30
12

20

20,26

25
11

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,26

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

26/02/2021

1,03

FI NAL

26/02/2021

1,08

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 17,00m A 17,04m.

2"

Escala:
02

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
15 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.5. SPT-05
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

4
15

5
15

6
15

9

11

10

20

30

Término: 24/02/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522956

Cota:
9604457

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 24/02/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-05

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

0,64
1,00

TC

01

11

2,00

2,00

7
15

7
15

8
16

14

15
31

02

15
31

3,00

4
15

5
15

7
15

9

12

03

12

4,00

5
15

7
15

9
15

12

16

04

16

5,00

7
15

8
15

10
15

15

18

05

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE
COMPACTA, AMARELA.

18

6,00

6
15

9
15

9
15

15

18

06

18

7,00

5
15

7
15

8
15

12

15

07

15

8,00

5
15

6
15

8
15

11

14

08

14

CA
9,00

5
15

5
15

6
15

10

11

09

11

10,00

5
15

6
15

6
15

11

12

10

12

11,00

6
15

12
15

19
15

18

31

11

11,00

31

12,00

12
15

17
15

20
15

29

37

12

ARGILA-SILTO-ARENOSA, RIJA A DURA,
VARIEGADA (BRANCA/AMARELA)

37

13,00

8
15

13
15

18
15

21

31

13

31

14,00

9
15

11
15

12
15

20

23

14

14,00

23

15,00

7
15

15,00

10
15

17
15

17

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

15

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

27

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

I NI CI AL

24/02/2021

0,58

FI NAL

24/02/2021

0,64

2"

Escala:
01

Nível D'Água

15,00

ROCHA ALTERADA (SAPRÓLITO) SILTO
ARENOSA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE
COMPACTA A COMPACTA, VARIEGADA
(MARROM/CINZA/AMARELO/BRANCO))

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
16 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Datum:

2o

3o

7
15

10
15

17
15

17

27

6
15

9
15

14
15

15

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

20

30

Término: 24/02/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522956

Cota:
9604457

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

1o

30 cm
Finais

Penetração (golpes)

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

16,00

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

Local:

Nível d'Água

Início: 24/02/2021

PROFUNDIDADE
(m)

PECÉM

Revestimento

Obra:

Ensaio
Penetrométrico

SPT-05

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
15

27

23

16

23

17,00

6
15

8
15

12
15

14

20

17

ROCHA ALTERADA (SAPRÓLITO) SILTO
ARENOSA, FRIÁVEL, MEDIANAMENTE
COMPACTA A COMPACTA, VARIEGADA
(MARROM/CINZA/AMARELO/BRANCO))

20

CA

18,00

7
15

12
15

16
15

19

28

18

28

19,00

6
15

8
15

13
15

14

21

19

21

20,00

7
15

9
15

15
15

16

24

20

20,45

20,45

24

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

24/02/2021

0,58

FI NAL

24/02/2021

0,64

2"

Escala:
02

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
17 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.6. SPT-06
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

-

Avanço
TC / TH / CA

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

-

-

20

30

Sirgas 2000

1,00

8
15

8
15

9
15

16

Coords.:

523002

Cota:
9604906

Revestimento = 63.5 mm
Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

0,61
TC

Término: 24/02/2021

Profundidade
da Camada (m)

3o

-

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

2o

-

30 cm
Iniciais

1o

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 23/02/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-06

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

17

ATERRO SILTO ARENOSO COM
PEDREGULHOS, MARROM.

01

17

2,00

2,00

7
15

9
15

8
15

16

17

02

17

3,00

5
15

6
15

7
15

11

13

03

13

3,81
4,00

6
15

7
15

8
15

13

15

04

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE
COMPACTA A COMPACTA, AMARELA.

15

5,00

6
15

7
15

9
15

13

16

05

16

6,00

5
15

8
15

10
15

13

18

06

18

7,00

6
15

8
15

12
15

14

20

07

20

CA

8,00

6
15

7
15

7
15

13

14

9,00

5
15

6
15

7
15

11

13

08

8,00

14
09

13

10,00

4
15

6
15

9
15

10

15

10

15

11,00

6
15

8
15

10
15

12,00

7
15

10
15

18
15

14

18

AREIA FINA, MEDIANAMENTE A MUITO
COMPACTA, BRANCA.

11

18

17

28

12

28

13,00

31
6

-

-

31
6

31
6

-

13

13,46

13,46

IMPENETRÁVEL AO TRÉPANO DE LAVAGEM
14,00

FURO PARALISADO CONFORME DESCRITO NO
ITEM 5.2.4.5 DA NORMA NBR6484:2020 - SOLO SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM
SPT.

15,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

1

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

13,46

10

1

Rev estimento

0,00

2,00

10

0

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

24/02/2021

3,77

FI NAL

24/02/2021

3,81

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 12,00m A 12,45m E 13,00m
A 13,06m

2"

Escala:
01

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
18 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.7. SPT-07
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

2
15

3
15

5
15

5

8

10

20

30

40

-

0,06

00

Término: 03/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522197

Cota:
9605536

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

1,00

TC

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 02/03/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-07

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

01

8

2,00

2,00

4
15

6
15

8
15

10

14

02

14

3,00

5
15

6
15

7
15

11

13

03

13

4,00

5
15

7
15

11
15

12

18

04

18

5,00

6
15

9
15

13
15

15

22

05

22

6,00

5
15

8
15

9
15

13

17

06

AREIA FINA A MÉDIA, POUCO COMPACTA A
COMPACTA, CINZA.

17

7,00

3
15

3
15

4
15

6

7

07

7

8,00

3
15

3
15

3
15

6

6

08

6

CA
9,00

3
15

3
15

3
15

6

6

09

6

10,00

5
15

4
15

3
15

9

7

10

7

11,00

5
15

7
15

9
15

12

16

11

16

12,00

9
15

13
15

18
15

22

31

12

31

13,00

8
15

11
15

12
15

19

23

14,00

7
15

12
15

16
15

19

28

13

13,00

23

AREIA FINA A MÉDIA COM CASCALHO,
COMPACTA, BRANCA.

14

28

15,00

9
15

15,00

11
15

22
15

20

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

15

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

33

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

I NI CI AL

03/03/2021

0,10

FI NAL

03/03/2021

0,06

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 8,00m A 8,45m E 9,00m A
9,45m

2"

Escala:
01

Nível D'Água

15,00

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
19 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Datum:

2o

3o

9
15

11
15

22
15

20

33

16,00

10
15

10
15

17
15

20

17,00

8
15

12
15

13
15

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

20

30

Término: 03/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522197

Cota:
9605536

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

1o

30 cm
Finais

Penetração (golpes)

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

Local:

Nível d'Água

Início: 02/03/2021

PROFUNDIDADE
(m)

PECÉM

Revestimento

Obra:

Ensaio
Penetrométrico

SPT-07

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
15

33

27

16,50

27

20

AREIA ARGILOSA, COMPACTA, VARIEGADA
(CINZA/AMARELA)

16

25

17

25

CA

18,00

7
15

9
15

14
15

16

23

18

ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA, MUITO
RIJA A DURA, VARIEGADA (CINZA/AMARELO)

23

19,00

9
15

13
15

16
15

22

29

19

29

20,00

10
15

14
15

18
15

24

32

20

20,45

20,45

32

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

03/03/2021

0,10

FI NAL

03/03/2021

0,06

NÃO HOUVE RECUPERAÇÃO DE AMOSTRA NAS
PROFUNDI DADES DE 8,00m A 8,45m E 9,00m A
9,45m

2"

Escala:
02

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
20 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.8. SPT-08
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

30 cm Iniciais
30 cm Finais

1o

2o

3o

-

-

-

-

-

4
15

5
15

5
15

9

10

10

20

30

Sirgas 2000

2,00

6
15

7
15

9
15

13

Coords.:

522190

Cota:
9605414

Revestimento = 63.5 mm
Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

1,23

01

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE
COMPACTA, MARROM.

10

2,00

Término: 05/03/2021

Profundidade
da Camada (m)

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

1,00

TC

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 04/03/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-08

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

16

02

16

3,00

6
15

8
15

10
15

14

18

03

3,00

18

4,00

6
15

8
15

8
15

14

16

04

16

5,00

6
15

8
15

9
15

14

17

05

17

6,00

6
15

8
15

10
15

14

18

06

18

7,00

6
15

8
15

10
15

14

18

07

18

8,00

5
15

7
15

9
15

12

16

08

AREIA FINA A MÉDIA, MEDIANAMENTE A
MUITO COMPACTA, BRANCA.

16

CA
9,00

4
15

5
15

4
15

9

9

09

9

10,00

3
15

4
15

5
15

7

9

10

9

11,00

5
15

7
15

10
15

12

17

11

17

12,00

7
15

17
15

25
15

24

42

12

42

13,00

8
15

10
15

12
15

18

22

13

22

14,00

8
15

11
15

8
15

19

19

14

14,00

AREIA FINA A MÉDIA COM CASCALHO,
COMPACTA, BRANCA.

19

15,00

17
15

15,00

16
15

8
15

33

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

15

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

24

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

I NI CI AL

05/03/2021

1,19

FI NAL

05/03/2021

1,23

2"

Escala:
01

Nível D'Água

15,00

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
21 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Datum:

2o

3o

17
15

16
15

8
15

33

24

16,00

16
15

18
15

17
15

34

17,00

19
15

17
15

15
15

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

20

30

Término: 05/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522190

Cota:
9605414

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

1o

30 cm
Finais

Penetração (golpes)

30 cm
Iniciais

Avanço
TC / TH / CA

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

Local:

Nível d'Água

Início: 04/03/2021

PROFUNDIDADE
(m)

PECÉM

Revestimento

Obra:

Ensaio
Penetrométrico

SPT-08

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
15

24

35
35

36

AREIA FINA A MÉDIA COM CASCALHO,
COMPACTA, BRANCA.

16

16,60

32

17

32

CA

18,00

10
15

17
15

23
15

27

40

18

40

19,00

11
15

16
15

20
15

20,00

13
15

18
15

19
15

27

AREIA SILTOSA, COMPACTA, CINZA

36

19

36

31

37

20

20,45

20,45

37

LIMITE DA SONDAGEM CONFORME SOLICITAÇÃO
DA CONTRATANTE

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

29,00

30,00

Método Executivo
Avanço do Furo
Trado Cav adeira ( TC )
Trado Helicoidal ( TH )

Ø
4"

Lavagem Por Tempo

Profundidade (m)
0,00

2,00

2 ¼"

Tempo
(min)

Avanço
(cm)

10

-

Circulação de Água (CA) 2 ¼"
3

2,00

20,45

10

-

Rev estimento

0,00

2,00

10

-

2½"

Lama de Estabilização

Folha:

OBS.:

05/03/2021

1,19

FI NAL

05/03/2021

1,23

2"

Escala:
02

Nível D'Água
I NI CI AL

Sondador:
1/100

Responsável Técnico:
EZEQUI EL

GEÓLOGO PAULO VI CTOR MELO

RELATÓRIO TÉCNICO Nº:

021-CE/2021
FUNDAP SONDAGENS
PÁGINA
EMAB – EMPRESA DE MEIO AMBIENTE
22 DE 28
DO BRASIL LTDA.
ÁREA:
SONDAGENS PARA PROJETO DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE / CE
FUNDAÇÕES

CLIENTE:
TÍTULO:

5.9. SPT-09
FUNDAP - SONDAGENS E FUNDAÇÕES
RUA EDMAR VILLAR QUEIROZ, 187 – EDSON QUEIROZ - FORTALEZA - CE
(85) 3023-2116

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484:2020
Contratante:

Datum:

-

Avanço
TC / TH / CA

30 cm Iniciais
30 cm Finais
10

-

-

20

30

Término: 12/03/2021

Sirgas 2000

Coords.:

522508

Cota:
9605399

Revestimento = 63.5 mm

Profundidade
da Camada (m)

3o

-

Penetração (golpes)

30 cm
Finais

2o

-

30 cm
Iniciais

1o

Resistência à
Penetração

Perfil
Geológico

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Nível d'Água

Local:

PROFUNDIDADE
(m)

Início: 11/03/2021

Revestimento

PECÉM

Ensaio
Penetrométrico

SPT-09

Sondagem à Percussão:

EMAB – EMPRESA DE MEI O AMBI ENTE DO BRASI L LTDA.

Obra:

Amostrador

Ø Interno = 34.9 mm
Ø Externo = 50.8 mm

Peso = 65 kg - Altura de Queda = 75 cm
Classificação do Material

40
00

-

0,47
1,00

TC

4
15

7
15

7
15

11

14

01

14

2,00

2,00

4
15

4
15

5
15

8

9

02

9

3,00

3
15

4
15

4
15

7

8

AREIA FINA A MÉDIA, POUCO A
MEDIANAMENTE COMPACTA, AMARELA.

03
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6. AMOSTRAS
Atendendo ao prescrito na norma NBR- 6484 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, as amostras
coletadas ficarão à disposição de V.Sas, em nosso laboratório, durante 60 (sessenta) dias, a partir da data de
entrega deste relatório.
7. CONCLUSÕES
A coluna litológica local é bem homogênea, constituída por sedimentos arenosos, de granulometria fina a
média em sua maioria.
O nível d’água observado nas sondagens realizadas e oscilou entre 0,06m a 5,68m.

8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Considerações Iniciais
O presente relatório apresenta os resultados obtidos pelo levantamento geofísico,
por meio do método de eletrorresistividade, realizado no dia 22 de fevereiro de 2021. A
área de estudo situa-se no Pecém, mais especificamente no Terminal Portuário de uso
privado da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no município de Caucaia, próximo
à divisa com o município de São Gonçalo do Amarante.
Neste, são apresentadas as informações pertinentes referentes à aquisição,
processamento e interpretação dos dados. Ao todo, foram realizadas 3 (três) sondagens
elétricas verticais, visando identificar a espessura das camadas sedimentares existentes na
região dos levantamentos, assim como o topo das rochas do embasamento cristalino e
nível d’água.
1.2 Localização e acesso
A área pesquisada está dentro dos limites do município de Caucaia, mais
especificamente nas proximidades da divisa com o município de São Gonçalo do
Amarante, situando-se na Região Metropolitana de Fortaleza, porção nordeste do estado
do Ceará (Figura 1).
Figura 1 - Mapa de localização e acesso da área de estudo.

Fonte: Geoscan (2021).
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O acesso ao município, a partir de Fortaleza, pode ser feito através de diversas
rodovias, dentre elas a CE-085. As demais cidades, vilas, lugarejos, sítios e fazendas do
município estão interligados por estradas asfaltadas e/ou carroçáveis, as quais permitem
franco acesso durante todo o ano.
1.3 Características da área de estudo
A área é composta por depósitos sedimentares quaternários (depósitos eólicos
litorâneos) e terciários, sendo esse último componente representado pela Formação
barreiras (Figura 2). Os depósitos eólicos são caracterizados por dunas móveis,
constituindo as praias atuais. Neste grupo, são inclusas areias quartzosas, de
granulometria que varia bastante, sendo bem classificadas, em corpos maciços ou com
partes exibindo arranjos estratiformes, onde ocorrem leitos mais escuros com
concentrações de minerais pesados.
As rochas terciárias do Grupo Barreiras são configuradas como a porção de
indiviso do grupo, apresentando arenitos argilosos, com matriz argilo-caulinítica, com
cimento argiloso e ferruginoso.
Figura 2 - Mapa geológico simplificado da área de estudo.

Fonte: Geoscan (2021).
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2. SERVIÇOS EXECUTADOS
De acordo com o objetivo proposto, foi aplicado o método de eletrorresistividade,
onde as aquisições foram realizadas por meio da técnica de Sondagem Elétrica Vertical
(SEV) que, de forma simples, consiste em uma investigação vertical (pontual), ou seja,
em profundidade, das variações de resistividade elétrica.
As aquisições geofísicas em campo foram realizadas com o Eletrorresistivímetro
CC/CC modelo CDC 1000/12R2A da CTRLTECH, através do arranjo Schlumberger.
Para a etapa de análise dos dados foram utilizados os softwares EathImager 1D, bem
como o Surfer, versão 13, da Golden Software.
Ao todo, para a área em questão, foram realizadas 3 (três) sondagens geofísicas
1D de resistividade elétrica, as quais apresentaram uma abertura AB de 300 metros
(Tabela 1 e Figura 3).
Tabela 1 – Sondagens elétricas realizadas na área de estudo.

Coordenadas UTM
E (m)
N (m)
SEV 01 522093,05 9605555,54
SEV 02 522931,51 9604777,88
SEV 03 523425,74 9603942,03
SEV's

Profundidade máxima
de Investigação (m)
75
75
75

Fonte: Geoscan (2021).

2.1 Metodologia de Eletrorresistividade
A resistividade pode ser definida como a dificuldade que um material impõe à
passagem de corrente elétrica. Essa propriedade pode variar muito de um material para
outro, por exemplo, materiais muito compactados apresentam uma resistividade
geralmente alta, no entanto, se apresentarem muitas fraturas, esses espaços podem ser
preenchidos por água e os sais dissolvidos nessa água aumentarão a condutividade,
diminuindo a resistividade do mesmo.
O método da Eletrorresistividade consiste na injeção de uma corrente elétrica (I)
na superfície de um terreno, através de dois eletrodos chamados de A e B, e na medição,
realizada por outro par de eletrodos chamados de M e N, da diferença de potencial gerada
(ΔV). Através das leituras dos potenciais e da corrente elétrica injetada no solo, obtida
por um mili-amperímetro ligado à fonte, pode-se assim obter informações sobre a
distribuição da resistividade elétrica abaixo da superfície.
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Figura 3 - Localização das Sondagens Elétricas Verticais (SEVs) realizadas na área de estudo.

Fonte: Geoscan (2020).
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2.1.1. Técnica e arranjo
As aquisições foram realizadas através da técnica de Sondagem Elétrica Vertical
(SEV), possibilitando analisar a variação de resistividade em profundidade. Para tal,
assume-se que a composição da subsuperfície é composta por camadas planas e
horizontais com espessuras constantes.
Neste tipo de técnica se utiliza um arranjo composto por quatro eletrodos, sendo
dois de injeção de corrente (A, B) e dois de medidas de potencial, ou eletrodo de recepção
(M, N). Sempre haverá acréscimo na separação dos eletrodos de injeção de corrente a fim
de aumentar a profundidade de investigação, podendo os eletrodos de recepção serem
mantidos na mesma posição ou não, a depender do tipo de arranjo escolhido para a
execução do trabalho. Sua execução é preferencial quando o terreno é relativamente plano
ou suavemente ondulado, porque dessa maneira acredita-se que as camadas geológicas
estejam dispostas de maneira horizontal ou sub-horizontal.
Utilizou-se o arranjo Schlumberger para obtenção dos dados das 3 SEV’s, onde o
aumento na distância entre os eletrodos de corrente (AB) faz com que a corrente elétrica
passe por níveis cada vez mais profundos (Figura 4).
Figura 4 - Configuração do arranjo Schlumberger.

Fonte: Modificado de Dentith e Mudge (2014).

2.2 Processamento de dados
Após as etapas de campo, iniciou-se a rotina de organização e processamento dos
dados de acordo com os procedimentos recomendados para cada um dos softwares
utilizados, permitindo assim o desenvolvimento do produto associado às interpretações
realizadas.
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Ao inserir o dado no software adequado, o resultado pode ser mostrado como um
furo, as quais refletem uma representação gráfica unidimensional da variação de
resistividade aparente em subsuperfície. Para se conhecer os valores de resistividade
verdadeira realiza-se o procedimento de inversão geofísica, e, para avaliar o grau de
ajuste, utiliza-se o erro médio quadrático (RMS) entre a resposta final e dados brutos
(dados adquiridos em campo).
No processo de inversão é possível transformar as respostas indiretas em um
resultado direto, gerando modelos geoelétricos para a região. Assim, os valores de
resistividade aparente obtidos são transformados em valores de resistividade verdadeira,
e os valores de abertura dos eletrodos são convertidos em profundidade de investigação.
Foram utilizados para o processamento e interpretação os softwares: Microsoft
Office Excel, para a organização dos dados adquiridos em campo; ArcGIS, para a criação
de um SIG do projeto; EarthImager 1D, para a realização do processo de inversão das
sondagens adquiridas em campo; e o Surfer, para uma visualização dos dados
interpretados mais detalhada.
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3. RESULTADOS
A seguir serão apresentados os resultados obtidos através do processamento e
interpretação dos dados geofísicos. Para uma melhor visualização e entendimento dos destes,
na Figura 5 é possível observar um demonstrativo de análise dos dados (este não associado
ao levantamento em questão).
Na Figura 5 podemos observar no gráfico os dados da resistividade aparente, ou seja,
os dados adquiridos em campo (pontos pretos) sem nenhum tratamento matemático, a curva
teórica de ajuste das resistividades (linha vermelha), e os dados das resistividades verdadeiras
com suas respectivas camadas (linha azul), também é apresentado um modelo de resistividade
em camadas realçando as profundidades atingidas e o valor da resistividade de cada faixa.
Figura 5 - Demonstrativo da visualização das sondagens, não associado ao levantamento em questão.

Fonte: Geoscan (2021).

As sondagens realizadas no projeto em questão tiveram uma abertura de 300
metros de AB (eletrodos de corrente), investigando uma profundidade máxima teórica na
ordem de 75 metros. Conforme já citado, foram realizadas 3 SEV’s na área de estudo, as
quais apresentaram, de um modo geral, uma boa correlação lateral, possibilitando a
descrição de camadas geoelétricas distintas.
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3.1 Inversões geofísicas
o Sondagens Elétricas Verticais 01 e 02
Nas SEVs 01 e 02, por exemplo (Figuras 6 e 7), foram identificadas, em ambas,
cinco camadas distintas, as quais podem ser classificadas em três (3) ambientes
geoelétricos, a saber:
i.

Ambiente superficial resistivo com espessura reduzida variando entre 9,91 metros
(SEV01) e 11,31 metros (SEV02). Para este, foram agrupadas três camadas
distintas, as quais apresentam valores mínimos na ordem de 193 ohm.m;

ii.

Ambiente de baixa resistividade e que apresenta espessuras elevadas (superior à
30 metros), apresentando uma resistividade média de 29 ohm.m, o que pode ser
associado, possivelmente, a presença do nível estático;

iii.

Ambiente resistivo, com valores de resistividade variando entre 210 ohm.m
(SEV01) e 629 ohm.m (SEV02), sendo possivelmente associado com rochas do
embasamento cristalino.

Figura 6 - Sondagem Elétrica Vertical 01. Detalhes das etapas de processamento, inversão e modelagem,
apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e resistividades obtidas. RMS de 6,57%.

Fonte: Geoscan (2021).
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Figura 7 - Sondagem Elétrica Vertical 02. Detalhes das etapas de processamento, inversão e modelagem,
apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e resistividades obtidas. RMS de 8,56%.

Fonte: Geoscan (2021).

o Sondagem Elétrica Vertical 03

Já na SEV 03 (Figura 8) foram identificadas quatro camadas distintas e estas, por
sua vez, podem ser agrupadas em três (3) ambientes geoelétricos, sendo eles:
i.

Ambiente superficial altamente resistivo, sendo constituído por duas camadas
distintas, apresentando valores mínimos na ordem de 3.300 ohm.m;

ii.

Ambiente de baixa resistividade, com valores na ordem de 148 ohm.m e espessura
média de 40 metros. Tais valores do parâmetro de resistividade podem ser
associados, possivelmente, a presença do nível estático;

iii.

Ambiente de baixa resistividade, com valor médio de 120 ohm.m, possivelmente
associado com a presença de rochas do embasamento muito alteradas e/ou
fraturadas, uma vez que ocorre uma redução nos valores em relação ao ambiente
anterior.
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Figura 8 - Sondagem Elétrica Vertical 03. Detalhes das etapas de processamento, inversão e modelagem,
apresentando a coluna geoelétrica, profundidades e resistividades obtidas. RMS de 7,33%.

Fonte: Geoscan (2021).
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3.2 Discussão dos resultados
A partir dos resultados obtidos através do método de eletrorresistividade e análise
das informações de geologia da região, pode-se determinar que as diferentes camadas
geoelétricas podem ser relacionadas a diferentes materiais/litotipos, a saber:
i)

As zonas superficiais altamente resistivas podem ser associadas com a
presença de material arenoso inconsolidado e insaturado em água. Por
apresentarem um menor grau de compactação, seus espaços vazios
encontram-se preenchidos por ar (altamente isolante), provocando, assim,
tais respostas. Contudo, se algumas porções estiverem úmidas, por
exemplo, os valores tendem a reduzir;

ii)

Já a porção pouco resistiva (ou seja, altamente condutiva) pode ser
correlacionada, possivelmente, com a presença de sedimentos arenosos
saturados em água, uma vez que esta tende a provocar menores valores de
resistividade (SEV03, por exemplo). À proporção que este é mesclado com
outros (materiais argilosos, por exemplo), os valores reduzem (SEV01 e
02). A argila é um material semicondutor no meio geológico, apresentando
naturalmente um teor de umidade bem mais elevado em comparação dos
demais materiais, justificando, assim, seus baixos valores de resistividade (na
ordem de 20 ohm.m, por exemplo). Esses sedimentos podem ser oriundos
tanto de unidades sedimentares, como representar porções altamente alteradas
do topo do embasamento cristalino (este último na porção mais basal da
camada);

iii)

As regiões resistivas em maiores profundidades podem ser relacionadas com
a presença de rochas cristalinas (conhecidas como rochas duras), que se
caracterizam por apresentam uma maior resistência mecânica e quando estas
são sãs e/ou pouco alteradas, apresentam elevados valores. Todavia, se as
mesmas apresentarem descontinuidades (como fraturas) ou estiverem
alteradas (saprólito), a água pode preencher os espaços vazios, reduzindo os
valores de resistividade de forma significativa (possível caso da SEV03).

A Figura 9 representa a interpretação para as três SEVs realizadas, todavia, é
importante citar que tais dados são baseados em informações indiretas (geofísicas). Ao
correlacionar com as unidades geológica, podemos inferir que: i) a porção superficial
11
www.geoscan.com.br // contato@geoscan.com.br

corresponde aos sedimentos da unidade Dunas, os quais podem estar insaturados em
algumas porções e úmido em outras; ii) a intermediária pode ser relacionada a Formação
Barreiras, assim como porções altamente alteradas do topo do embasamento cristalino
(nas porções mais basais da camada); iii) enquanto estrato mais profundo, pode ser
atribuído ao embasamento cristalino (com porções variando entre inalteradas e/ou pouco
alteradas/fraturadas a muito alteradas/fraturadas).

Figura 9 - Correlação das unidades geoelétricos com a geologia da região.

Fonte: Geoscan (2021).

A fim de corroborar com as informações interpretadas, foram verificados dados
de poços tubulares existentes na região adjacente da área de estudo, estes disponíveis no
Sistema de Informações de Água Subterrânea (SIAGAS), de responsabilidade do Serviço
Geológico do Brasil - CPRM. Grande parte dos poços próximos não apresentavam
informações referente ao perfil construtivo, todavia, alguns poços com os nºs 2300027665
(Coordenadas

UTM:

9604325/518848)

e

2300027666

(coordenadas

UTM:
12
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9604681/519596), localizados a 2,62 km e 3,46 km, respectivamente da SEV01,
possuíam informações, as quais são apresentadas na Figura 10.

Figura 10 - Poços SIAGAS. a) poço nº 2300027665 e b) poço nº 2300027666.

✓

Descrição Litológica:
Poço A – nº 2300027665
De 0 a 17 metros: areia fina;
De 17 a 21 metros: areia média
De 21 a 36 metros: rochas

intemperizadas e decompostas

Poço B – nº 2300027666
De 0 a 18 metros: areia fina;
De 18 a 23 metros: areia grossa;
De 23 a 37 metros: rochas
intemperizadas e decompostas.

Fonte: SIAGAS (2021).

Apesar de tais dados representarem profundidade inferiores as investigadas no
projeto em questão, estes sevem para balizar, de uma certa forma, os resultados obtidos.
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4. CONCLUSÕES
Por meio da metodologia de Eletrorresistividade (técnica de Sondagem Elétrica
Vertical) foi possível inferir diversos itens, por exemplo: i) espessuras e profundidades
das diferentes camadas existentes; ii) zonas altamente condutivas associadas,
possivelmente, com a presença de água, assim como material argiloso; iii) a possibilidade
de existir rochas do embasamento cristalino variando entre inalteradas e/ou pouco
alteradas/fraturadas a muito alteradas/fraturadas, as quais podem apresentar água em seus
interstícios.
Dessa forma conclui-se que a geofísica (em especial, o método de
eletrorresistividade) é uma importante ferramenta para o conhecimento da geologia de
subsuperfície.
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APÊNDICE A – REGISTRO FOTOGRÁFICO
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APÊNDICE B – DADOS BRUTOS
o Sondagem Elétrica Vertical 01

GEOSCAN

SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL

PROJETO:
MUNICÍPIO:
LOCALIDADE:
PROPRIETÁRIO
EQUIPE:
OBS:

CSN PECEM
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PECÉM
RICARDO

AB/2
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0

MN/2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

K
11,78
27,49
77,75
153,15
313,37
706,07
1255,85

DV1 (mV)
1013,00
281,00
24,50
16,80
8,30
3,30
1,60

I1 (mA)
3,00
5,00
5,00
10,00
10,00
9,00
9,00

20,0
30,0
40,0
50,0

3,0
3,0
3,0
3,0

204,73
466,53
833,05
1304,28

6,60
4,70
1,90
0,50

8,00
24,00
20,00
19,00

168,9
91,4
79,1
34,3

50,0
70,0
100,0

7,0
7,0
7,0

550,00
1088,56
2233,00

1,40
0,90
0,70

21,00
22,00
25,00

100,0
125,0
150,0

15,0
15,0
15,0

1023,64
1612,68
2332,63

1,50
3,80
6,40

27,00
98,00
190,00

SEV Nº:
COTA
UTM-E:
UTM-N:
DATA:

ra1 (Wm) DV2 (mV)
3978,0
1013,00
1544,9
281,00
381,0
24,50
257,3
16,80
260,1
8,30
258,9
3,30
223,3
1,60

1
22m
522093.05
9605555.54
22/02/2021

I2 (mA)
3,00
5,00
5,00
10,00
10,00
9,00
9,00

ra2 (Wm)
3978,0
1544,9
381,0
257,3
260,1
258,9
223,3

rf (Wm)
3978,0
1544,9
381,0
257,3
260,1
258,9
223,3

DIF (%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6,60
4,70
1,90
0,50

8,00
24,00
20,00
19,00

168,9
91,4
79,1
34,3

168,9
91,4
79,1
34,3

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

36,7
44,5
62,5

1,40
0,90
0,70

36,7
44,5
62,5

36,7
44,5
62,5

0,0%
0,0%
0,0%

56,9
62,5
78,6

1,50
3,80
6,40

21,00
22,00
25,00
0,00
27,00
98,00
190,00

56,9
62,5
78,6

56,9
62,5
78,6

0,0%
0,0%
0,0%

SEV 1 - CURVA DE CAMPO

resistividade aparente (ohm.m)

3000

300

30

3
1,0

10,0

AB/2 (m)

100,0

1000,0
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o Sondagem Elétrica Vertical 02

GEOSCAN

SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL

PROJETO:
MUNICÍPIO:
LOCALIDADE:
PROPRIETÁRIO
EQUIPE:
OBS:

CSN PECEM
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PECÉM
RICARDO

AB/2
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0

MN/2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

K
11,78
27,49
77,75
153,15
313,37
706,07
1255,85

DV1 (mV)
1100,00
710,00
750,00
310,00
101,00
67,00
8,00

I1 (mA)
20,00
23,00
56,00
42,00
44,00
148,00
45,00

20,0
30,0
40,0
50,0

3,0
3,0
3,0
3,0

204,73
466,53
833,05
1304,28

51,00
49,00
6,00
7,50

45,00
288,00
84,00
166,00

232,0
79,4
59,5
58,9

50,0
70,0
100,0

7,0
7,0
7,0

550,00
1088,56
2233,00

15,50
12,10
4,20

165,00
206,00
109,00

100,0
125,0
150,0

15,0
15,0
15,0

1023,64
1612,68
2332,63

9,80
7,40
6,00

108,00
106,00
110,00

SEV Nº:
COTA
UTM-E:
UTM-N:
DATA:

ra1 (Wm) DV2 (mV)
648,0
1100,00
848,6
710,00
1041,4
750,00
1130,4
310,00
719,3
101,00
319,6
67,00
223,3
8,00

2
26 m
522931.51
9604777.88
22/02/2021

I2 (mA)
20,00
23,00
56,00
42,00
44,00
148,00
45,00

ra2 (Wm)
648,0
848,6
1041,4
1130,4
719,3
319,6
223,3

rf (Wm)
648,0
848,6
1041,4
1130,4
719,3
319,6
223,3

DIF (%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

51,00
49,00
6,00
7,50

45,00
288,00
84,00
166,00

232,0
79,4
59,5
58,9

232,0
79,4
59,5
58,9

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

51,7
63,9
86,0

15,50
12,10
4,20

51,7
63,9
86,0

51,7
63,9
86,0

0,0%
0,0%
0,0%

92,9
112,6
127,2

9,80
7,40
6,00

165,00
206,00
109,00
0,00
108,00
106,00
110,00

92,9
112,6
127,2

92,9
112,6
127,2

0,0%
0,0%
0,0%

SEV 2 - CURVA DE CAMPO

resistividade aparente (ohm.m)

3000

300

30

3
1,0

10,0

100,0

1000,0

AB/2 (m)
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o Sondagem Elétrica Vertical 03

GEOSCAN

SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL

PROJETO:
MUNICÍPIO:
LOCALIDADE:
PROPRIETÁRIO
EQUIPE:
OBS:

CSN PECEM
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PECÉM
RICARDO

AB/2
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0

MN/2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

K
11,78
27,49
77,75
153,15
313,37
706,07
1255,85

DV1 (mV)
1660,00
1500,00
1130,00
800,00
333,00
85,00
61,00

I1 (mA)
4,00
8,00
14,00
18,00
19,00
13,00
32,00

20,0
30,0
40,0
50,0

3,0
3,0
3,0
3,0

204,73
466,53
833,05
1304,28

280,00
27,40
11,20
1,60

25,00
18,00
34,00
8,00

2292,9
710,2
274,4
260,9

50,0
70,0
100,0

7,0
7,0
7,0

550,00
1088,56
2233,00

3,80
4,00
0,60

8,00
27,00
10,00

100,0
125,0
150,0

15,0
15,0
15,0

1023,64
1612,68
2332,63

1,30
1,40
4,40

10,00
17,00
82,00

SEV Nº:
COTA
UTM-E:
UTM-N:
DATA:

ra1 (Wm) DV2 (mV)
4889,1
1660,00
5154,2
1500,00
6275,9
1130,00
6806,8
800,00
5492,3
333,00
4616,6
85,00
2394,0
61,00

3
27 m
523425.74
9603942.03
22/02/2021

I2 (mA)
4,00
8,00
14,00
18,00
19,00
13,00
32,00

ra2 (Wm)
4889,1
5154,2
6275,9
6806,8
5492,3
4616,6
2394,0

rf (Wm)
4889,1
5154,2
6275,9
6806,8
5492,3
4616,6
2394,0

DIF (%)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

280,00
27,40
11,20
1,60

25,00
18,00
34,00
8,00

2292,9
710,2
274,4
260,9

2292,9
710,2
274,4
260,9

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

261,3
161,3
134,0

3,80
4,00
0,60

261,3
161,3
134,0

261,3
161,3
134,0

0,0%
0,0%
0,0%

133,1
132,8
125,2

1,30
1,40
4,40

8,00
27,00
10,00
0,00
10,00
17,00
82,00

133,1
132,8
125,2

133,1
132,8
125,2

0,0%
0,0%
0,0%

SEV 3 - CURVA DE CAMPO

resistividade aparente (ohm.m)

3000

300

30

3
1,0

10,0

AB/2 (m)

100,0

1000,0
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ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART
E
CADASTROS TÉCNICOS ESTADUAIS - CTE

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/ART – EQUIPE TÉCNICA

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

CREA-DF

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

ART Obra ou serviço

0720210043311
Substituição à 0720210013124

1. Responsável Técnico
EDISON MILESKI
Título profissional: Engenheiro Florestal

RNP: 1002697883
Registro: 1435/D-GO

Empresa contratada: EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA - EPP Registro: 10600-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
33.042.730/0001-04

Contratante: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
Complexo Industrial e
Portuário do Pecém - CIPP Número: S/N
Cidade: Fortaleza
UF: CE
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Contrato: nº S14800360
Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Bairro: São Gonçalo do
Amarante
CEP: 62670-000
Complemento: 3º32'59.36 S e 38º48'51.42 O
Fone: (85)40082771
Obra/Serviço R$:
Celebrado em: 15/09/2020 Valor
270.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 15/09/2020

Previsão término: 14/08/2022

Finalidade: Ambiental
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br

1º Endereço
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
Bairro: São Gonçalo do Amarante
Complemento: 3º32'59.36 e 38º48'51.42

Coordenadas Geográficas:
3325936,38485142
Código/Obra pública:
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
Fone: (85) 40082771

Número: S/N
CEP: 62670-000
Cidade: Fortaleza - CE

4. Atividade Técnica
Coordenação
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e potencialização 83,5000
hectare
de impactos ambientais
Estudo de impacto ambiental
83,5000
hectare
Gestão
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e potencialização 83,5000
hectare
de impactos ambientais
Estudo de impacto ambiental
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação e Gestão dos Serviços de Adequação e Complemento do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA do Terminal Portuário de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém (CIPP), área de 83,5 ha, municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante/CE
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

_____________________________
Profissional

_____________________________
Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
__________________,
____
de _____
Brasília/DF
junho
18 de _____________
2021
Local
Data
__________________________________________________
EDISON MILESKI - CPF: 163.881.270-53

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

__________________________________________________
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800
Valor da ART: R$ 88.78

Registrada em: 17/06/2021

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso Número/Baixa: 0121038993

18/06/2021 14:25

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-DF

ART Obra ou serviço

0720210043497

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
ADRIANO TASCHETTO ANTOLINI
Título profissional: Engenheiro Florestal

RNP: 2209936691
Registro: 181609/D-RS

Empresa contratada: ANTOLINI MEIO AMBIENTE E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJE
Registro: 15023-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
01.829.865/0001-28
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Bairro: Asa Norte
CEP: 70743-520
Cidade: Brasília
UF: DF
Complemento:
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br
Fone: (61)35476601
Obra/Serviço R$:
Contrato: 002/2021
Celebrado em: 26/01/2021 Valor
40.000,00
Vinculada a ART:
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 26/01/2021
Previsão término: 01/12/2021
35675804216462668,3879986290559606
Finalidade: Ambiental
Código/Obra pública:
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Fone: (85) 40082771

1º Endereço
Esplanada do Pecém s/n Ceará Portos - Companhia de Integração Portuária do Ceará
Número: Bairro: Porto
CEP: 62674-906
Complemento:
Cidade: Pecém (São Gonçalo do Amarante) - CE
4. Atividade Técnica
Condução de equipe
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental
83,5000
hectare
Coordenação
Quantidade Unidade
Coordenação de diagnóstico e caracterização ambiental identificação e
83,5000
hectare
potencialização de impactos ambientais
Elaboração
Quantidade Unidade
Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental diagnóstico ambiental
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Coordenação e Gerenciamento Técnico do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/Rima
do Terminal de Uso Privado da NELOG (TUP NELOG) no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), área de
83,5 ha.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
_____________________________
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
Profissional
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
_____________________________
Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas

9. Informações
- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720210043497
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Declaro serem verdadeiras as informações acima
__________________,
____
de _____
Brasília/DF
2021
18 de _____________
junho
Local
Data

- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

__________________________________________________
ADRIANO TASCHETTO ANTOLINI - CPF: 999.446.180-04
__________________________________________________
EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Valor da ART: R$ 233.94

Registrada em: 17/06/2021

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor Pago: R$ 233,94

Nosso Número/Baixa: 0121039037

https://art.creadf.org.br/art1025/funcoes/form_impressao_tos.php?NUMERO_DA_ART=0720210043497
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou serviço

CREA-DF

0720210044155

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
CLAYTON APARECIDO ALVES
Título profissional: Engenheiro Ambiental

RNP: 0719711975
Registro: 30013/D-DF

2. Dados do Contrato
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Cidade: Brasília
UF: DF
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br

Bairro: Asa Norte
Complemento:
Fone: (61)35476601

Contrato: 004/2021

Celebrado em: 26/01/2021

CPF/CNPJ:
01.829.865/0001-28
CEP: 70743-520

Valor Obra/Serviço R$:
8.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Data de Início: 26/01/2021

Previsão término: 26/12/2021

Finalidade: Ambiental
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br

Coordenadas Geográficas: 3335789S,
3848059O
Código/Obra pública:
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
Fone: (85) 40082771

1º Endereço
Esplanada do Pecém s/n Ceará Portos - Companhia de Integração Portuária do Ceará
Número: Bairro: Porto
CEP: 62674-906
Complemento:
Cidade: Pecém (São Gonçalo do Amarante) - CE
4. Atividade Técnica
Elaboração
Quantidade Unidade
Desenvolvimento de mapeamento temático
83,5000
hectare
Desenvolvimento de relatório de mapeamento temático
83,5000
hectare
83,5000
Desenvolvimento de geoestatística para geoprocessamento
hectare
83,5000
Desenvolvimento de manutenção de dados geográficos
hectare
Execução
Quantidade Unidade
85,5000
Desenvolvimento de banco de dados geográficos
hectare
Análise de aquisição de dados geográficos
83,5000
hectare
Análise de banco de dados geográficos
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
Aquisição e manipulação de dados Geográficos, Elaboração de Mapeamento Temático, processamento de dados
levantados em campo para Estudo de Impacto e Relatório Ambiental EIA/Rima do Terminal de Uso Privado da NELOG
(TUP/NELOG) no complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Área de 83,5000 ha.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante
Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
9. Informações

7. Entidade de Classe
NENHUMA
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

Brasília/DF

Local

, 16 de

junho

Data

de 2021

CLAYTON APARECIDO ALVES - CPF: 012.308.876-36

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800
Valor da ART: R$ 88.78

Registrada em: 18/06/2021

Valor Pago: R$ 88,78

Nosso Número/Baixa: 0121039594

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou serviço

CREA-DF

0720210043496

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

1. Responsável Técnico
FRANKS ALVES FONSECA
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2408774993
Registro: 204751/D-TO

Empresa contratada: PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRE
Registro: 14550-DF
2. Dados do Contrato
CPF/CNPJ:
Contratante: EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA
01.829.865/0001-28
CEP: 70743-520
CLN 107 Bloco B
Número: 1
Bairro: Asa Norte
Cidade: Brasília
UF: DF
Complemento:
Fone: (61)35476601
E-Mail: administrativo@emabconsultoria.net.br
Obra/Serviço R$:
Celebrado em: 02/02/2021 Valor
Contrato:
15.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Vinculada a ART:
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
3. Dados da Obra/Serviço
Coordenadas Geográficas:
Data de Início: 01/06/2021
Previsão término: 01/12/2021
3569439640081645,3879910028892519
Código/Obra pública:
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN
CPF/CNPJ: 33.042.730/0001-04
E-Mail: andreas.kiekebusch@tlsa.com.br
Fone: (85) 40082771
1º Endereço
Complexo Industrial e Portuário do Pecém - CIPP
Bairro: São Gonçalo do Amarante
Complemento:

Número: S/N
CEP: 62670-000
Cidade: Fortaleza/CE - DF

4. Atividade Técnica
Elaboração
Quantidade Unidade
Projeto de sistemas de drenagem para obras civis
83,5000
hectare
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder à baixa desta ART.
5. Observações
ESTUDO DE CONCEPÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, INCLUINDO O REBAIXAMENTO DO LENÇOL
FREÁTICO, VAZÕES DOS TALVEGUES E ESTRUTURAS DE DISSIPAÇÃO.
6. Declarações
Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua
interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº
9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de
arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

FRANKS ALVES
FONSECA:0170
9938170

Assinado de forma digital
por FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170
Dados: 2021.06.17 08:54:43
-03'00'

Profissional

Contratante
Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
NENHUMA

9. Informações

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
,
de
de
Local
Data
FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170

Assinado de forma digital por
FRANKS ALVES
FONSECA:01709938170
Dados: 2021.06.17 08:55:03 -03'00'

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação
do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site:
www.creadf.org.br
- A guarda da via assinada da ART será
de responsabilidade do profissional e do
contratante com o objetivo de
documentar o vínculo contratual.

FRANKS ALVES FONSECA - CPF: 017.099.381-70
EMAB - Empresa de Meio Ambiente doBrasil LTDA CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Valor da ART: R$ 155.38

Registrada em: 16/06/2021

www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800

Valor Pago: R$ 155,38

Nosso Número/Baixa: 0121039033

Brasília/DF 16

junho

2021
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20210752417

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL
1. Responsável Técnico
CAIO CÉSAR ALVES JUCÁ

Título profissional: GEOLOGO

RNP: 0614176085
Registro: 55570CE

Empresa contratada: GEOSCAN GEOLOGIA E GEOFÍSICA LTDA

Registro: 0010356347-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28
Nº: SN

QUADRA CLN 107 BLOCO B

Complemento: SALAS 101 E 105

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

Contrato: Nº 009/2021

CEP: 70743520

Celebrado em: 11/02/2021

Valor: R$ 5.800,00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: SN

SEM DEFINIçãO Terminal Portuário de uso privado da CSN

Complemento:

Bairro: PECEM

Cidade: PECÉM - Distrito

UF: CE

Data de Início: 22/02/2021

Previsão de término: 15/03/2021

Finalidade: Outro

CEP: 62674000
Coordenadas Geográficas: -3.549540, -38.810834

Código: Não Especificado

Proprietário: EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 01.829.865/0001-28

4. Atividade Técnica
17 - Execução

Quantidade

Unidade

36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.6 - ELÉTRICA

3,00

un

36 - Ensaio > HIDROGEOLOGIA
CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFERO

3,00

un

>

PROSPECÇÃO

E

CAPTAÇÃO

>

#27.1.2

-

DE

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
EXECUÇÃO DE TRÊS SONDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS (SEV) DE ATÉ 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO PECÉM, SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, CEARÁ.
6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NÃO OPTANTE
8. Assinaturas
CAIO CÉSAR ALVES JUCÁ - CPF: 015.536.143-05

Declaro serem verdadeiras as informações acima
________________, ________
de ________
Brasília/DF
11 de ___________________
fevereiro
2021
Local

data

EMAB - EMPRESA DE MEIO AMBIENTE DO BRASIL LTDA - CNPJ:
01.829.865/0001-28

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78

Registrada em: 11/02/2021

Valor pago: R$ 88,78

Nosso Número: 8214524662

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: ABC4Z
Impresso em: 27/02/2021 às 12:27:27 por: , ip: 179.189.54.6
www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL/SEMACE - RESPONSÁVEISTÉCNICOS

Estudo de Impacto Ambiental do Terminal Portuário de uso Privado da CSN em Pecém, Ceará.

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Empresa de Meio Ambiente do
Brasil Ltda, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quarta-feira, 16/06/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1744608 e o código CRC e2935814

Registro N°: 202102251-CCTE
Validade: 16/06/2022
Razão Social: Empresa de Meio Ambiente do Brasil Ltda
CNPJ: 01829865000128
Endereço: SHCN CL QUADRA 107 BL B, nº 51, Sala 105 - Asa Norte, Brasília - DF, 70743-520
Número Documento Profissional: 1435/D-GO
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Florestal

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Edison Mileski, está
regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental, categoria
Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quarta-feira, 16/06/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1744579 e o código CRC 77ac667c

Registro N°: 202102232-CCTE
Validade: 16/06/2022
Nome: Edison Mileski
CPF: 16388127053
RG: 1001221058
Endereço: SQN 209 Bloco F, nº 406 - Asa Norte, Brasília - DF, 70854-060
Número Documento Profissional: 1435/D-GO
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Florestal

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que ADRIANO TASCHETTO
ANTOLINI, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quinta-feira, 27/05/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1692357 e o código CRC 4b8312f9

Registro N°: 202102243-CCTE
Validade: 27/05/2022
Nome: ADRIANO TASCHETTO ANTOLINI
CPF: 99944618004
RG: 4080433222
Endereço: Rua 22 (Sul), nº 08, Apto 906 - Sul (Águas Claras), Brasília - DF, 71925-720
Número Documento Profissional: 181609/D-RS
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Florestal

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que MARCUS VINICIUS
CHAGAS DA SILVA, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa
Ambiental, categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, sexta-feira, 12/03/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1528616 e o código CRC 60b49785

Registro N°: 202103092-CCTE
Validade: 12/03/2022
Nome: MARCUS VINICIUS CHAGAS DA SILVA
CPF: 64253449387
RG:
Endereço: RUA L, nº 260 - PASSARÉ, Fortaleza - CE, 60743-847
Número Documento Profissional: 060302335-5
Área de Formação Profissional/Atuação: Geografia

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Francisco Olimpio Moura
Carneiro, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, quinta-feira, 24/06/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1779377 e o código CRC 3895891a

Registro N°: 202106163-CCTE
Validade: 24/06/2022
Nome: Francisco Olimpio Moura Carneiro
CPF: 93277105334
RG: 96002221262
Endereço: Rua Bruno Porto, nº 600, BL. A / AP 501 - Parque Iracema, Fortaleza - CE, 60824-010
Número Documento Profissional: 0608399701
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Mecânica

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Franks Alves Fonseca, está
regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental, categoria
Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, terça-feira, 10/08/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1964723 e o código CRC 497750f

Registro N°: 202107051-CCTE
Validade: 10/08/2022
Nome: Franks Alves Fonseca
CPF: 01709938170
RG: 826187
Endereço: QNN 27 Módulo C, nº 602, Bloco F - Allegro - Ceilândia Norte (Ceilândia), Brasília - DF,
72225-273
Número Documento Profissional: 204751/D-TO
Área de Formação Profissional/Atuação: Engenharia Civil

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que GABRIELA SOARES
GARAVELLI, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.
Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela empresa/profissional
mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao preencher um cadastro
técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, terça-feira, 10/08/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1964758 e o código CRC c5528ec

Registro N°: 202107062-CCTE
Validade: 10/08/2022
Nome: GABRIELA SOARES GARAVELLI
CPF: 05176500108
RG: 2830938
Endereço: SQN 203 Bloco H, nº 505, apt 505 - Asa Norte, Brasília - DF, 70833-080
Número Documento Profissional: 00A1620126
Área de Formação Profissional/Atuação: Arquitetura e Urbanismo

Governo do Estado do Ceará
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE

CADASTRO TÉCNICO ESTADUAL
Certificado de Regularidade

Registro N°: 202106023-CCTE
Validade: 13/08/2022
Nome: Sergio Bruno dos Reis Almeida
CPF: 90726448168
RG: 3668551
Endereço: Avenida Ravena, nº 00125, QD 13 TOR 01 APT 903 - Residencial Eldorado, Goiânia GO, 74367-633
Número Documento Profissional: Não Informado
Área de Formação Profissional/Atuação: Consultoria

Declaramos, outrossim, que a inclusão no Cadastro Técnico Estadual de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental não implica em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer natureza.
Assim, a SEMACE não se responsabiliza pela qualidade dos serviços prestados pela
empresa/profissional mencionado, que apenas colocou seus serviços à disposição dos interessados ao
preencher um cadastro técnico nesta Autarquia.
A empresa/profissional responderá a qualquer tempo de acordo com a Instrução Normativa Nº 01/2014,
pela veracidade das informações apresentadas.
Esse Certificado tem validade de 01 (um) ano a contar da data de sua emissão.

Fortaleza, sexta-feira, 13/08/2021.

Rua Jaime Benévolo, 1400 - Bairro de Fátima - CEP 60050-155 - Fortaleza-CE, Brasil
0800 275 22 33
www.semace.ce.gov.br - protocolo@semace.ce.gov.br

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://mobile.semace.ce.gov.br/consultaDoc informando o código verificador 1980258 e o código CRC 1d5fe6df

A Superintendência Estatual do Meio Ambiente - SEMACE certifica que Sergio Bruno dos Reis
Almeida, está regularmente inscrito(a) no Cadastro Estadual de Atividades de Defesa Ambiental,
categoria Consultor(ia) Técnica Ambiental.

