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Denominação
da Atividade
Implantação e operação do empreendimento logístico
integrado, identificados como Mineroduto Morro do
Pilar/MG a Linhares/ES e Porto Norte Capixaba, da
empresa Manabi Logística S.A.

Empreendedor
Nome:

Manabi Logística S.A.

CNPJ:

14.017.185/0001-51

Endereço:
Telefone:

Rua Humaitá, 275, Humaitá
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.261-005
(21) 2538-4900

Empresa Consultora
 conservation Estudos e Projetos Ambientais Ltda,
E
responsável pelo Estudo Ambiental do Porto Norte
Capixaba
 cology and Environment do Brasil Ltda, responsável
E
pelo Estudo Ambiental do Mineroduto Morro do Pilar/MG
a Linhares/ES

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Sobre o empreendedor
A empresa que pretende implantar os empreendimentos
(mineroduto e porto) é a mineradora Manabi S.A., uma
empresa brasileira de mineração e logística, criada em 10
de março de 2011, que tem direito de extração de minério
de ferro no Quadrilátero Ferrífero, incluindo a mina Morro
do Pilar, localizada no município de Morro do Pilar/MG, de
onde partirá o Mineroduto Morro do Pilar/MG a Linhares/ES.
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Apresentação
O Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) é um trabalho feito antes da
realização de qualquer empreendimento, que mostra como será o
projeto, seus objetivos, suas fases
de implantação e operação, a avaliação ambiental da área de estudo,
os impactos positivos e negativos
e os programas ambientais que
possam prevenir, controlar ou compensar esses impactos.
O estudo contém todos esses detalhes, mas sua
linguagem é técnica, o que dificulta que todas
as pessoas envolvidas no projeto entendam a
sua proposta. Por isso, a partir das informações
do EIA é produzido o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), que, de forma resumida e
simples, explica como será o empreendimento.
Depois de prontos, esses dois documentos são
enviados e avaliados pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), que decide se vai ou não
conceder o Licenciamento Ambiental para a
realização do empreendimento.
Este RIMA atende todas as exigências solicitadas no Termo de Referência emitido pelo
IBAMA, órgão responsável pelo licenciamento
ambiental da implantação da estrutura logística
da Manabi Logística S.A., que contará com
um mineroduto (tubulação para transporte de

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

minério) e um porto para transporte, armazenamento e exportação de minério de ferro para
outros países.
O mineroduto fará o transporte anual de 25
milhões de toneladas de pellet feed (material
superfino com alto teor de ferro), desde a mina
Morro do Pilar/MG, no Quadrilátero Ferrífero de
Minas Gerais, até o município de Linhares/ES,
onde será instalado o Porto Norte Capixaba.
Nos capítulos a seguir vamos conhecer melhor o projeto, observando como será feita a
sua implantação, conhecendo a sua Área de
Influência (AI), o diagnóstico ambiental das
áreas que serão interferidas pelo projeto e os
impactos identificados pelo estudo. Também
vamos entender quais medidas serão propostas
para redução e compensação dos efeitos da
obra e saber quais são os projetos de controle
e monitoramento ambiental.
As informações que vamos apresentar foram
elaboradas pela equipe responsável pelos estudos, formada por profissionais de várias áreas
do conhecimento, com ampla experiência em
empreendimentos dessa natureza. Para desenvolvimento destes estudos estiveram envolvidos
geólogos, oceanógrafos, biólogos, arqueólogos,
engenheiros, sociólogos, entre outros.
Para facilitar a leitura, este RIMA foi produzido
em uma linguagem didática e com diversas ilustrações e fotos para um melhor entendimento de
todos sobre os projetos da Manabi Logística S.A.
Boa Leitura !
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De um parafuso às grandes construções,
o minério de ferro está presente em nosso
dia a dia. Ele é a matéria-prima do aço,
que é usado na produção de ferramentas,
máquinas, veículos, linhas de transmissão
de energia elétrica, estruturas de edifícios
e casas, além de outras aplicações.
Para extrair o minério de ferro é preciso
realizar uma atividade que chamamos de
mineração. A partir de minas de recursos
naturais, são extraídas rochas de minério de ferro que são transformadas, por
exemplo, em pellet feed (material superfino
com alto teor de ferro e baixos níveis de
impurezas). É esse produto que será transportado pelo Mineroduto Morro do Pilar/
MG a Linhares/ES, da mina até o Porto
Norte Capixaba, de onde será exportado
para outros países.
A construção do mineroduto Morro do
Pilar/MG a Linhares/ES e do Porto Norte
Capixaba faz parte do projeto de logística
da Manabi S.A., que tem o objetivo de
transportar, armazenar e escoar sua produção de minério para outros países com
mais competitividade. A empresa optou
pelo sistema de transporte por tubulações
por causa de seu baixo impacto ambiental tanto durante a implantação quanto
na operação, já que evita o tráfego de
caminhões pesados próximos às comunidades e rodovias estaduais e federais,
preservando a qualidade do ar e trazendo
menos riscos de acidentes ambientais e
humanos. Além disso, é eficiente e tem
menor custo operacional comparado a
outros sistemas.
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O mineroduto será construído na Região
Sudeste do Brasil, entre os estados de
Minas Gerais e Espírito Santo, dentro dos
limites da bacia do Rio Doce, e percorrerá aproximadamente 511,77 quilômetros
(km), passando por 23 municípios. Desses,
19 estão localizados em Minas Gerais e
quatro no Espírito Santo.

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

Município
Morro do Pilar
Santo Antônio do Rio Abaixo
Conceição do Mato Dentro
Ferros
Joanésia
Mesquita
Belo Oriente
Açucena
Naque
Iapu
Sobrália
Fernandes Tourinho
Engenheiro Caldas
Itanhomi
Capitão Andrade
Tumiritinga
Conselheiro Pena
Resplendor
Itueta
Baixo Guandu
Colatina
Marilândia
Linhares

coordenador do porto

UF
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
ES
ES
ES
ES

Extensão (km)
13.082
3.594
14.230
54.078
17.957
19.827
2.438
12.654
19.364
1.907
9.556
18.098
7.323
6.872
32.619
11.349
43.288
43.287
23.058
12.169
41.247
15.530
87.650

coordenador do mineroduto
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Identificação dos municípios que serão cortados pelo mineroduto

Na mina, em Minas Gerais, o minério de ferro extraído será misturado com água e cal, formando uma polpa, que será enviada para o
mineroduto e percorrerá 511,77 km até chegar ao porto, no Espírito
Santo. Para a polpa chegar ao porto, o mineroduto foi projetado
para aproveitar a força da gravidade (queda ou escoamento devido
à diferença de altura de um ponto ao outro). Além disso, em certos
pontos, haverá bombas para forçar ou empurrar a polpa até chegar
ao final do caminho.
Na praia de Cacimbas, no litoral de Linhares, o mineroduto encontrará o Porto Norte Capixaba, composto por ponte de acesso,
quebra-mar, píer de embarque e retroárea com planta de filtragem,
estações de tratamento de efluentes, pátios de armazenagem de
minério, além de estruturas administrativas e de apoio à operação.

Área do Porto e as estruturas previstas.

Quando chegar ao Porto Norte Capixaba, a polpa passará por
uma filtragem, onde será separada a água e o minério, sendo o
minério encaminhado para as duas pilhas de estocagem previstas e formadas com a ajuda de empilhadeiras. Já a água será
tratada em estações e encaminhada ao mar por outra tubulação
chamada de emissário.

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Desenho esquemático do processo de transporte e tratamento.

Das pilhas de estocagem,
o minério de ferro é levado
até o chamado carregador
de navios por meio de máquinas conhecidas como
correias transportadoras.
Antes de ser embarcado, o
concentrado de minério de
ferro é analisado e pesado
para garantir a qualidade.
No píer de atracação, o minério é transferido para os
porões dos navios por meio
de um equipamento chamado carregador.

Correias de transporte de minério.

Carregadores de navios
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Cronograma
O prazo previsto para a construção do mineroduto é de 34 meses e o porto é de 27 meses.

Out/14
Nov/14
Dez/14
Jan/15
Fev/15
Mar/15
Abr/15
Mai/15
Jun/15
Jul/15
Ago/15
Set/15
Out/15
Nov/15
Dez/15
Jan/16
Fev/16
Mar/16
Abr/16
Mai/16
Jun/16
Jul/16
Ago/16
Set/16
Out/16
Nov/16
Dez/16
Jan/17
Fev/17
Mar/17
Abr/17
Mai/17
Jun/17
Jul/17
Ago/17
Set/17

CRONOGRAMA DO EMPREENDIMENTO

1) Implantação Porto
1.1) Mobilização

e Canteiro
de Obras
1.2) P
 arte Marítima
1.2.1) Quebra-Mar
1.2.2) Pier
1.2.3) Ponte
1.2.4) Dragagem
1.2.5) Equipamentos
1.3) Parte Terrestre
1.3.1) Edificações
1.3.2) Retroarea
1.3.3) Equipamentos
1.3.4) Utilidades
1.3.5) Pátio de Minério
2) Implantação Mineroduto

EB1-EB2

Supressão Vegetal
e Terraplangem
Obras Civis
Montagem Eletromecânica
Pré-Comissionamento

LINHA TRONCO-EV’s

Comissionamento
Supressão Vegetal
e Terraplanagem
Construção Linha Tronco
Estações de
Válvulas - Terminal
Pré-Comissionamento/Testes
Hidrostáticos
Comissionamento

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Valores de
Investimentos e
Mão de Obra
O empreendimento custará cerca de 5 bilhões de
reais para ser construído, sendo 3,5 bilhões para o
mineroduto e 1,5 bilhões para o porto. Esses valores
serão utilizados para a contratação de trabalhadores, materiais de construção e equipamentos.
Para a construção do mineroduto serão necessários até 5.500 trabalhadores e para o porto esse
número chegrá as 1.500 trabalhadores..

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Construção do
empreendimento
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Mineroduto
A construção do mineroduto será feita em partes, começando pela construção das estruturas
que vão dar apoio à instalação do projeto final, que são canteiros centrais e auxiliares de obra,
frentes de obra móveis, áreas de estocagem e distribuição de tubos. Também serão construídas
oficinas, almoxarifados, sanitários, cozinhas, refeitórios, espaço de primeiros socorros, suprimentos, distribuição de água e energia, e tratamento de efluentes. Essas estruturas funcionarão
apenas durante a realização das obras e serão desmontadas ao final.
As etapas de preparação, implantação, construção e montagem do mineroduto podem ser
definidas pelas seguintes atividades:
Negociação das propriedades e estabelecimento da faixa de servidão (área do entorno do
mineroduto);
Instalação dos canteiros de obras;
Terraplenagem (retirada de terra para nivelar o chão);
Soldagem da tubulação;
Inspeção por ensaios não destrutivos (END);
Abertura e preparação da vala para colocação do mineroduto;
Abaixamento da tubulação e cobertura da vala;
Execução de travessias e cruzamentos;
Limpeza, enchimento e calibração da tubulação;
Montagem e instalação de complementos; e
Sinalização de dutos, faixa e área de domínio de dutos e instalações terrestres.

Construção Mineroduto

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Antes de começarem as obras do mineroduto serão executados estudos visando à
demarcação das regiões onde será necessária a terraplenagem, além dos demais
detalhes e medições importantes para o projeto. Essa preparação do espaço engloba
atividades de desmatamento, extração de raízes, limpeza, remoção de matos, estruturas e interferências indesejáveis, proteção de estruturas, propriedades vizinhas,
mananciais e cursos d’água, construção de caminhos, implantação de canteiros de
obra, dentre outras.
Em locais onde não será possível a construção por métodos comuns (abertura da
vala e colocação do tubo), serão realizados métodos diferenciados adequados à
cada situação para ocasionar o menor impacto ambiental possível. Para travessias
de cursos d’água, canais, áreas alagadas, reservatórios e cruzamentos sob rodovias,
ruas, ferrovias e montanhas estão previstos os seguintes métodos construtivos:

Cravação de Tubo-Camisa:

é executado por um equipamento
especial, onde será cravado um
tubo de aço com diâmetro maior
no qual o duto é instalado internamente, destinando-se a dar-lhe
proteção mecânica nos cruzamentos e, eventualmente, possibilitar a
substituição do duto sem necessidade de abertura de vala.
Fotos exemplificando a atividade
de cravação de tubo-camisa
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Furo Direcional (HDD):

é executado por equipamento especial de perfuração, capaz de produzir
um furo de grande profundidade e extensão, através do qual será instalado o duto.

Fotos exemplificando a atividade de furo direcional.

forro de túnel:

esse processo caracteriza-se pela escavação em módulos do solo, num tamanho
apropriado para permitir a instalação de
chapas de aço que são ligadas entre si,
de forma que a escavação é realizada
ao longo da seção transversal, formando
Fotos exemplificando as atividades de forro
de túnel (escavação em módulos do solo)

um túnel no qual é instalado o duto.

Empurador:

será montado um cavalote (trecho de tubulação pré-fabricada), com
tambores amarrados na sua extensão para ajudar a flutuar (boiar),
depois esse cavalote é puxado com equipamentos apropriados através
de uma vala ou faixa inundada, onde o duto é lançado.

Fotos exemplificando as atividades

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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O teste de vazamento de água
será executado após a conclusão
da construção e montagem do
mineroduto, objetivando a identificação de defeitos e resguardar
a segurança da tubulação e do
meio ambiente.
A área de instalação do mineroduto será sinalizada com marcos
e placas para proteger as instalações, impedindo a escavação
ou o tráfego de veículos sobre
os dutos. Em áreas residenciais,
que contenham rede elétrica, de
telefonia e de água enterradas,
será feita proteção e sinalização
embaixo da terra também.
Para garantir a máxima segurança
será realizado o condicionamento,
que é a atividade que assegura
que as instalações estão em perfeitas condições operacionais para

Porto
A construção do Porto também será iniciada
pelas estruturas de apoio, que são canteiros obras, alojamento e centro de vivência.
Serão construídas oficinas, almoxarifados,
sanitários, alojamentos, cozinhas, refeitórios,
espaço de primeiros socorros, suprimentos,
distribuição de água e energia, e tratamento
de efluentes.
As etapas de preparação, implantação, construção e montagem do porto podem ser
definidas pelas seguintes atividades:
• Instalação dos canteiros de obras;
• Aterro hidráulico e terraplenagem do terreno;
• Dragagem marinha;
• Construção da ponte de acesso e píer;
• Construção do quebra-mar;
• Instalação de equipamentos.

se iniciar a fase de testes. Essa
atividade deverá ser mantida desde o início dos serviços de forma
assegurar que todos os elementos
da obra estão presentes e em condições de funcionamento. Nessa
etapa é verificada a efetiva instalação e o correto funcionamento
de todos os elementos de projeto.

Para implantar e operar o porto serão realizadas algumas intervenções em áreas
terrestres e marinhas e a implantação das
estruturas apresentadas abaixo:
Retroárea: espaço operacional próximo ao terminal portuário, onde serão
instalados, durante a implantação, canteiro
de obras, oficinas e vias de acesso, e
durante a operação, pátios de armazenagem de minério, prédios administrati-
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vos, estações de tratamento de água e

Canal de Navegação: será dragado

esgoto, subestação de energia e planta

(processo de retirada de terra do fundo do

de filtragem de minério.

mar) com aproximadamente 9.300 metros
de extensão, 270 metros de largura e 22,5

Planta de Filtragem de Minério:

metros de profundidade, para permitir o

instalação para o recebimento e a filtra-

acesso de navios,

gem de minério concentrado.
Alojamentos: direcionado para os
trabalhadores. Funcionarão somente
durante a fase de implantação do empreendimento.

Bacia de Evolução: área que tem
como objetivo permitir que os navios
possam realizar manobras para atracação
(parada no píer) ou desatracação (saída
do píer). Terá 664 metros de diâmetro e
21 metros de profundidade.

Centro de Vivência: será construída

Berço de Atracação: área que fica

uma área com opções de lazer para os

ao lado do píer de atracação com 600

trabalhadores, como salas de jogos e de

metros de comprimento, 160 metros de

estar, refeitório, duas quadras esportivas,

largura e 20 metros de profundidade.

campo de futebol e áreas abertas com
Área de Descarte: conhecida tam-

mesas.

bém como “bota-fora”, trata-se de área
Ponte de Acesso: liga a retroárea ao

afastada do porto, onde será lançado o

píer de embarque apoiada sobre estacas

material dragado (retirado) do canal de

com 2,5 quilômetros (km) de extensão

navegação e da bacia de evolução. Ficará

por 18,3 metros de largura.
Píer de Embarque: estrutura perpendicular à ponte de acesso (formam
um T) com 434 metros de extensão por
25 metros de largura, composta por um
berço de atracação.

há aproximadamente 26 quilômetros (km)
do porto, apresentando forma circular
com raio de 1,5 quilômetro (km).
Aterro Hidráulico: aumento da altura
do terreno do porto com areia vinda do mar.
Entre as obras necessárias a serem executadas no mar, destaca-se a atividade de

Quebra-Mar: estrutura em formato de

dragagem (retirada de areia do fundo do

L, também conhecida de “molhe”, que

mar por embarcações chamadas de dragas)

tem como objetivo proteger os navios da

para construção de vias de navegação,

agitação do mar. Terá 1.320 metros de

berços de atracação, bacia de evolução e

extensão por 76 metros de largura.

aterro hidráulico.

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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A atividade de dragagem tem como objetivo atingir a profundidade de
segurança para permitir a atracação de navios. A draga (equipamento
usado para a dragagem) utilizada no processo será do tipo Hopper (autotransportadora), mas haverá a possibilidade de utilização de equipamentos
mecânicos como desagregadores se for encontrado material consolidado
(muito sólido) na camada mais profunda de dragagem. O projeto prevê a
utilização de duas dragas com capacidade de 20.000 metros cúbicos (m3).

Exemplo de draga do tipo Hopper

Quando a cisterna (reservatório do barco) estiver cheia, a draga vai
navegar até a área de descarte, onde vai abrir o seu casco e depositar a areia no fundo do mar. Será lançada uma grande quantidade de
material (aproximadamente 31,4 milhões de metros cúbicos), o que
gerará um banco de areia. Para evitar que o banco seja muito alto, foi
projetada uma área de descarte com 1,5 quilômetro (km) de raio e os
lançamentos de material serão feitos em diferentes pontos dessa área,
para evitar o acúmulo em um só local. Considerando a área e o volume
a ser dragado, será formada uma feição de aproximadamente 4 metros
de altura, com prolongamento nos sentidos sul-sudoeste e norte.

Exemplo de abertura de sistema de fundo para lançamento do material dragado
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Caso tenha necessidade também será utilizada uma draga
de corte e sucção, conforme modelo abaixo:

Exemplo de draga de corte e sucção.

A dragagem ocorrerá durante 24 horas por dia, parando somente por problemas mecânicos e manutenções periódicas dos
equipamentos, abastecimentos e condições de mar muito forte.
A operação com a draga vai começar no canal de acesso, onde
é mais fácil a navegação em linha reta, o que evita perda de
tempo com manobras e aumenta a produtividade. Depois, será
dragada a bacia de evolução e a área do berço de atracação.
O tempo entre a draga sugar a areia do fundo, encher a cisterna, lançar no bota fora e voltar para dragar, está estimada
em 240 minutos, ou seja, quatro horas.
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Ciclo de atividades previstas para execução da dragagem

150 minutos de
dragagem:
• 120 de ressuspensão de
areia e silte próximo ao
fundo (tx. de ressuspersão
= 5% da tx. de dragagem;

44 minutos de
navegação da área de
dragagem até a área
de bota-fora

• 30 minutos de overflow após
120 minutos de operação,
com despejo de silte próximo
à superfície

DRAGAGEM

DESLOCAMENTO

44 minutos de navegação
da área área de bota-fora
até a área de dragagem
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DESLOCAMENTO

DESPEJO

2 minutos de despejo
dos sedimentos na
área de bota-fora
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A área do porto, onde será armazenado o minério, necessitará um
nivelamento do terreno, antes da instalação das estruturas previstas.
A área terá que ganhar uma elevação média de 1,5 metros de altura,
totalizando um volume na ordem de 5,7 milhões de metros cúbicos
(m3) de material.
Considerando a necessidade de grandes volumes a serem dragados para a construção dos canais de acesso ao porto, parte
desse material (5,6 milhões de metros cúbicos) será utilizado para
a construção do aterro da retroárea.
As dragas serão equipadas com bombas, que permitirão bombear a
carga da cisterna por tubulações flutuantes e em terra diretamente
para uma área de recuperação de terra ou mesmo sob a água.

Desenho esquemático do bombeamento
do material para realização do aterro.

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

25 | 156

Alternativas
locacionais e
tecnológicas
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Alternativas Locacionais
Para a avaliação do local de instalação do empreendimento foram selecionadas três áreas, as
quais foram analisadas de forma a se determinar qual a melhor delas em termos estruturais,
ambientais e econômicos. Em relação ao Porto, a decisão da Manabi pelo litoral do Espírito Santo
aconteceu em razão de o espaço ser apropriado para a construção das estruturas portuárias
necessárias para o escoamento do minério de ferro. Além disso, o Estado do Espírito Santo apresentou as menores distâncias até a mina Morro do Pilar, localizada no Estado de Minas Gerais.
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Dentre as três áreas selecionadas, uma está localizada no município de São Mateus e as outras
duas no município de Linhares, ambos no litoral norte do Espírito Santo.

Alternativas de áreas estudadas para implantação do Porto e Mineroduto

A seleção da melhor alternativa de traçado do mineroduto
levou em consideração, além do projeto de engenharia e detalhes do processo, os possíveis impactos socioambientais,
tais como: proximidade com áreas especialmente protegidas,
rios, conservação da vegetação, habitats (moradia de animais)
importantes para a vida silvestre e as diferentes coberturas
do solo e seus usos. Com isso foi possível determinar os
principais fatores estruturais e ambientais, para a escolha da
melhor alternativa. Na tabela a seguir os fatores são classificados por cores, sendo possível observar a alternativa que
apresenta as menores alterações no ambiente.
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Fatores comuns de interferência entre as
alternativas estudadas para o Mineroduto e Porto
Setor

Fatores de Interferência

Alternativa
Morro do Pilar São Mateus

Alternativa Morro
do Pilar - Linhares
Terreno Norte

Alternativa Morro
do Pilar - Linhares
Terreno Sul

Rodovia
Eletricidade
Água
Dragagem
Derrocagem
PORTO

Supressão de Vegetação
Malha Viária
Comunidades Tradicionais
Aglomerações Urbanas
Nível de Sensibilidade do Litoral
Atividades Existentes
Unidades de Conservação
Declividade
Cursos d’ água
Cobertura Vegetal
Unidades de Conservação

MINERODUTO

Terras Indígenas
Áreas Prioritárias para
Conservação
Áreas Urbanas
Viabilidade técnico-econômica

Fator Negativo

coordenador do porto

Fator Positivo

coordenador do mineroduto

Fator Moderado

Interferência Equivalente
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A partir da comparação, observa-se que a alternativa Morro
do Pilar/MG - São Mateus/ES promoverá as maiores interferências no local (mais ocorrência da cor vermelha), com
destaque para a retirada de uma grande área de restinga,
a necessidade de desvio da Rodovia ES-010.
Na alternativa Morro do Pilar/MG – Linhares/ES (terreno
norte) observa-se também a retirada de vegetação, grande
volume de dragagem e a presença da Área de Relevante
Interesse Ecológico (ARIE) de Degredo.
A alternativa Morro do Pilar/MG – Linhares/ES (terreno sul)
foi a que apresentou as melhores condições de receber o
empreendimento, com destaque para a não necessidade
de retirada de vegetação, e o menor volume de dragagem.
Especificamente para o mineroduto, a comparação das alternativas Morro do Pilar/MG – Linhares/ES (terreno norte)
e Morro do Pilar/MG – Linhares/ES (terreno sul) demostra
que a interligação entre Morro do Pilar/MG – Linhares/
ES (terreno norte) é a menos vantajosa, principalmente
nos critérios de cobertura vegetal, terras indígenas, áreas
prioritárias e viabilidade técnico-econômica.
Sendo assim tem-se, como mais vantajosa, a Alternativa
Morro do Pilar/MG – Linhares/ES (terreno sul), principalmente pelo fato de ter a menor interferência em Unidade
de Conservação (UC), e pelo critério de viabilidade técnico-econômica. Além disso, essa opção apresenta infraestrutura
como água e eletricidade, entre outras, e não é necessária
a desapropriação de nenhuma área (compra de propriedades) visto que a Manabi já é proprietária de todo o espaço
necessário para implantação da retroárea.
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Alternativa selecionada para implantação do mineroduto

Alternativa selecionada (terreno sul) para implantação do porto
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Alternativas
Tecnológicas
Para o transporte do minério de ferro da mina localizada
no município de Morro do Pilar/MG até o Porto no município de Linhares/ES foram avaliadas três alternativas
para escoamento da produção, sendo elas:

coordenador do porto

coordenador do mineroduto
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Transporte Rodoviário

Além do alto custo do transporte rodoviário,
este tipo de transporte levaria a grandes
impactos nas rodovias, gerando sobrecarga em função do alto número de veículos
necessários, aumentando o risco de acidentes e os níveis de poluentes emitidos
no ar (Coelho & Morales 2012).
Fotos de caminhões utilizados para transporte de materiais

Transporte Ferroviário

Devido à localização da mina no município de Morro do
Pilar/MG, uma região montanhosa, com altitude acima
de 900 metros, o traçado da ferrovia inevitavelmente
atravessaria áreas de montanhas e vales, necessitando assim de túneis e aterros com grandes volumes de
terraplenagem, o que tornaria o empreendimento muito
caro e inviável.

Foto de trem utilizado para transporte de materiais
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Transporte Dutoviário

Quanto ao transporte por dutos (tubulações), grande parte da utilização
mundial destina-se ao transporte de petróleo e gás. Ele tem baixo custo
e seu funcionamento independente de variações do clima (Coelho &
Morales 2012). Além disso, os impactos na fase de implantação são
pequenos e na fase de operação são praticamente irrelevantes.
Por isso, em relação aos outros meios de transporte apresentados
(rodoviário e ferroviário), o mineroduto mostra-se mais viável do
ponto de vista econômico e socioambiental.

Foto de mineroduto utilizado para transporte de material

Para a definição da melhor configuração da tipologia do Porto Norte Capixaba foram
avaliadas duas configurações para o terminal, um com o ponto de embarque próximo
à costa e outro afastado da costa formado, a partir de uma ponte de acesso.
Após a análise observou-se que a construção do terminal junto a costa promoverá
grandes alterações ambientais para a região e com compensação o afastamento
do porto da linha de costa reduziu os impactos sobre a linha de costa e processos
sedimentares, bem como não exige a supressão de faixa de areia da praia no ponto
de sua instalação, o que evitará impactos sobre as tartarugas que utilizam a região.
Outro ponto importante, dessa concepção, é a redução dos volumes de dragagem de
aprofundamento e de manutenção.
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Com a definição da tipologia do porto, foram estudadas
alternativas tecnológicas para a construção do quebra-mar,
a definição do tamanho da ponte de acesso e a orientação da
direção do berço de atração, como vamos ver a seguir:
Quebra-mar

Para a sua construção foram analisadas duas tecnologias diferentes e conhecidas:
Com blocos de rocha com corte transversal do tipo berma: são
estruturas tradicionais. Sua vantagem é o uso de blocos de
menores dimensões, o que facilita o transporte e a construção.

Foto exemplificando a estrutura de
quebra-mar com blocos de rocha

Com caixões de concreto, construídos com dique flutuante e assentes no local: são comuns
em regiões de difícil obtenção de blocos de rocha como Japão e Península Ibérica. As pedreiras mais próximas do Porto Norte Capixaba encontram-se a mais de 70 quilômetros e o lado
interno dos caixões será empregado como berço de atracação para os navios de minério de
ferro e como berço de rebocadores (embarcações que ajudam os navios a manobrarem). A
construção dos caixões exige um dique (estrutura de concreto) flutuante, um local protegido
da ação das ondas e acesso para o fornecimento de armaduras e concreto a ser bombeado.
Analisando as duas alternativas, a empresa concluiu que a melhor é a construção do quebra-mar em blocos de rocha com corte transversal do tipo berma, que irá consumir 1.220.000
metros cúbicos (m3). de rochas com preços unitários variando entre R$ 210,00 e R$ 250,00
por metro cúbico (m3), totalizando de R$ 260 a R$ 310 milhões.
O gasto com a outra opção seria quase o mesmo (R$ 351 milhões), no entanto, os fornecedores colocam em suas propostas comerciais uma série de restrições em relação ao fundo
do mar onde seriam apoiados os caixões. Isso poderá significar no futuro valores aditivos que
irão aumentar o investimento e atrasar a conclusão da obra. Além disso, a única empresa no
mercado que tem condições de produzir os caixões nas dimensões requeridas pela Manabi
está com contratos até 2016 e não poderá atender às necessidades de prazo.
Através de estudos realizados foi possível comprovar que o direcionamento sul/sudeste do
quebra-mar e da área de dragagem diminui as alturas das ondas, garantindo mais segurança
para atracação de navios.
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Ponte de Acesso

Para avaliar a extensão da ponte foram elaboradas duas opções:
Projeto 1: Ponte de acesso com 3.000 metros de extensão
Projeto 2: Ponte de acesso com 2.500 metros de extensão
Quanto maior a ponte de acesso, maior o investimento. Mas quanto
maior a ponte, menor o volume de dragagem, apesar de ser pequena
a diferença comparando os dois projetos.
Diante disso, a alternativa escolhida foi a ponte com 2.500 metros
de extensão, sendo 30% mais barata que a outra alternativa. Simulações também mostraram que esse projeto não causa interferências
significantes na linha de costa e no movimento das águas do local,
o que proporciona uma maior segurança.

Fotos exemplificando a construção de uma ponte de acesso.
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Áreas de
influência
do projeto
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A Área de Influência (AI) de um empreendimento é toda a região que pode ter
algum tipo de alteração positiva ou negativa sobre os meios físico (ondas e correntes, solo, relevo, etc), biótico (vida de animais e plantas) e socioeconômico
(aspectos sociais, econômicos e culturais), em função da implantação do projeto.
A delimitação das áreas de influência são dividas em:
Área Diretamente Afetada (ADA): são os locais onde ocorrerão todas as
obras necessárias para instalação dos empreendimentos (mineroduto e porto).
Área de Influência Direta (AID): compreende a região onde os aspectos ambientais e sociais poderão ser afetados de forma significativa, de forma
positiva ou negativa.
Área de Influência Indireta (AII): compreende a região onde os aspectos
ambientais e sociais poderão ser sentidos de maneira indireta ou com menor
intensidade, de forma positiva ou negativa.
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Mineroduto
Área Diretamente Afetada (ADA)
Ao longo do traçado do mineroduto, a ADA corresponde ao local que sofrerá alteração em
função da implantação das tubulações, sendo então a faixa de servidão do mineroduto com
largura de 30 metros ao longo de seu traçado.

Área de Influência Direta (AID)
Meio Físico
Ao longo do traçado do mineroduto foi definida como AID uma faixa contínua de 100 metros
para cada lado do mineroduto.

Meio Biótico
Foi estabelecida como AID uma faixa ao longo de todo o traçado, correspondente a um corredor
com 150 metros para cada lado da tubulação.

Meio Socioeconômico
A AID compreendeu todos os lugares com comunidades, vilas, distritos, loteamentos, fazendas,
populações tradicionais e ribeirinhos localizados em uma faixa de 2,5 quilômetros (km) para
cada lado da tubulação, formando um corredor de 5 quilômetros (km) de largura.
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Área de Influência Indireta (AII)
Meio Físico
Para o meio físico foi definida como AII uma faixa contínua de 5 quilômetros (km) para cada
lado do traçado, totalizando um corredor de 10 quilômetros (km) de largura, abrangendo a
área do Porto.

Meio Biótico
Para o meio biótico foi definida como AII uma faixa ao longo do traçado do mineroduto, com
largura de 5 quilômetros (km) para cada lado, totalizando um corredor de 10 quilômetros (km)
de largura ao redor do empreendimento.

Meio Socioeconômico
A AII considerada para o meio socioeconômico compreendeu os 23 municípios atravessados
diretamente pelo mineroduto, sendo no Estado de Minas Gerais: Conceição do Mato Dentro,
Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo, Ferros, Joanésia, Mesquita, Açucena, Belo
Oriente, Naque, Iapu, Sobrália, Fernandes Tourinho, Engenheiro Caldas, Itanhomi, Capitão
Andrade, Tumiritinga, Conselheiro Pena, Resplendor e Itueta; e no Estado do Espírito Santo,
os municípios de Baixo Guandú, Colatina, Marilândia e Linhares. Além destes, dois municípios
de Minas Gerais (Periquito e Alpercata), apesar de não serem atravessados pelo mineroduto,
foram considerados na AII em função da proximidade de suas sedes com o mineroduto.
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Porto
Área Diretamente Afetada (ADA)
Para o Porto, a ADA foi definida como sendo os locais aonde serão instaladas as estruturas
necessárias para implantação e operação do porto, sendo: retroárea, as estruturas em mar,
as áreas de dragagem e o bota-fora.

Área de Influência Direta (AID)
Meio Físico
A AID do mar vai desde a feição de fundo (coluna de material formada no fundo do mar na área
de descarte) até a área onde permanece material em suspensão (boiando), após a realização
das atividades de dragagem na mar, sendo definida através de modelagens computacional.
Em terra, a maior AID foi definida em relação à qualidade do ar, sendo uma área de 2,6 quilômetros (km) ao redor da ADA, durante a fase de operação do empreendimento.

Meio Biótico
A AID do meio biótico abrange a ADA, incluindo-se o canal de navegação e a área de descarte
em um raio de 2.000 metros. Inclui-se aí também toda a linha de costa a partir da ADA alterada
pelo empreendimento, além de uma área de 1.000 metros a partir da ADA em terra, por ser
ela passível de sofrer impactos diretos.

Meio Socioeconômico
Foram considerados como AID do meio socioeconômico os distritos de Povoação e Pontal do
Ipiranga. Também foram inseridas as comunidades de pesca que atuam na região e as rotas
de navegação realizadas pelos equipamentos que trabalharão nas obras do Porto.
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Área de Influência Indireta (AII)
Meio Físico
Na parte do mar, por causa dos riscos de derramamento acidental de óleo durante as operações
de abastecimento das embarcações, considerou-se como AII a região atingida pelos cenários
de pior caso, baseado nos resultados da modelagem computacional.
Para o Porto, não se justifica a delimitação de uma Área de Influência Indireta na porção terrestre, tendo sido considerado que os efeitos das ações do empreendimento sobre estes fatores
estarão restritos às áreas consideradas como de influência direta, à exceção dos recursos
marinhos e das comunidades biológicas associados aos diferentes compartimentos ambientais
(massa d’água, sedimentos de fundo e praiais e costões rochosos).

Meio Biótico
A AII foi definida como uma área de até 2.000 metros ao redor da AID, pois nessas áreas estão
presentes os maiores pedaços de restinga (tipo de vegetação) da região.
No mar, a AII foi considerada num raio de 1.000m a partir da AID, incluindo o canal de navegação e a área de descarte. Inclui-se aí também toda a linha de costa a partir da AID.

Meio Socioeconômico
Para a Área de Influência Indireta (AII) do Porto, também foi considerado o município de Linhares
e sua população residente. Isso se justifica analisando que os impactos previstos afetarão a
infraestrutura física e social desse município, criando novas demandas diretas para o governo
local, com efeitos na população residente. As vantagens do empreendimento e seus impactos
positivos também serão concentradas no município como um todo.
Os municípios de Aracruz, Sooretama, São Mateus, Serra e Vitória podem também ser afetados,
mas não foram incluídos porque qualquer demanda de serviços ou aquisição de bens poderá ser
eventual, sem dano para a população. As comunidades pesqueiras, porém, localizadas nesses
municípios (mais Conceição da Barra, exceto Sooretama, Serra e Vitória) foram incluídos na AII.
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Diagnóstico
ambiental
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Mineroduto
A partir de agora abordaremos o diagnóstico ambiental do
mineroduto. O clima na maior parte da região de estudo é do
tipo tropical de savana, com estação chuvosa no verão e nítida estação seca no inverno. Também, há porções com clima
do tipo tropical de altitude, normalmente em regiões de mais
altas. A média da temperatura varia entre de 20,6 e 23,9°C.
Foram encontrados diversos tipos de rochas ao longo do
traçado do mineroduto. Essas rochas podem ser divididas

Imagem de rocha encontrada ao
longo do traçado do mineroduto

com base na sua idade e origem. Aquelas mais recentes são
os depósitos de areia, ocorrendo junto aos rios que cortam a
região. As mais antigas são graníticas e metamórficas (duras),
sendo ambas originadas no interior da terra. Por serem duras,
são difíceis de serem furadas.
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O traçado do mineroduto inicia na Serra da Escadinha, em Morro do Pilar, com altitude próxima
de 900m, cruzando os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e atravessando paisagens
compostas por planaltos, serras, rios e vales, até chegar à planície de Regência, onde o duto
termina, ao nível do mar. A passagem da Serra do Espinhaço para a planície costeira se dá
através de diversos morros, vales e serras que recebem nomes locais desde a Serra da Escadinha em Morro do Pilar, passando pela Serra de Santo Antônio, Serra do Surucucu, Serra
do Mutum até o Alto da Serra, que se constitui a última elevação.

Geologia do mineroduto
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Ao longo do traçado do mineroduto foram
identificadas 13 classes de solos. Em relação à possibilidade de erosão, pode-se
dizer que parte grande do traçado apresenta
potencial moderado e moderado a forte,
e outra forte a muito forte. Os estudos,
também, mostraram que boa parte dos
solos que ocorre ao longo do traçado do
mineroduto é bom para a agricultura.
Fotos da equipe técnica realizando as
investigações dos solos encontrados.

Na região atravessada pelo mineroduto, também, se estudou a fauna de peixes nos períodos
seco e chuvoso, especialmente por causa da piracema, quando os peixes sobem o rio em
busca de locais de reprodução. Três trechos foram pesquisados: a bacia do Rio Santo Antônio
(nas proximidades de Morro do Pilar/MG) e os trechos médio e baixo do Rio Doce, totalizando
48 estações de amostragem.

Fotos da equipe técnica realizando os trabalhos de coleta de peixes
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A partir de estudos anteriores foram verificadas 103 espécies de peixes em toda a bacia do Rio Doce. Na pesquisa
de campo da Manabi foram identificados 729 peixes de
42 espécies, incluindo lambari (Hasemania sp.), curimba
(Prochilodus spp), cascudo (Parotocinclus sp.), cambeva
(Trichomycterus sp.), tainhas (Mugil sp), acará (Geophagus
brasiliensis), tilápia (Tilapia rendalli), barrigudinho (Poecilia
reticulata) e sarapós (Gymnotus carapo e Sternopygus cf.
macrurus). Os mais encontrados ao longo de todo o traçado do mineroduto foram os barrigudinhos e os lambaris.
As espécies exóticas, ou seja, naturalmente de outros lugares, tiveram destaque nesse estudo, uma vez que atingiram
30% dos peixes encontrados. São elas: tilápia, piranhas
(Pygocentrus nattereri e Pyocentrus piraya), tucunaré
(Cichla monoculus), mandi (Pimelodus maculatus), mandi-açu (Duopalatinus emarginatus), bagre-africano (Clarias
gariepinus), pacu-caranha (Piaractus mesopotamicus) e
dourado (Salminus brasiliensis).
Outro fato que chamou a atenção foi a presença de três
espécies ameaçadas na bacia do rio Santo Antônio: a
pirapitinga (Brycon opalinus), o andirá (Henochilus wheatlandii), e o tiburé-beiçudo (Hypomasticus thayeri). Foram
encontradas espécies nativas de importância comercial
como corvina (Pachyurus adspersus), traíra (Hoplias malabaricus), piabanha (Brycon opalinus), piau-vermelho
(Leporinus copelandii), curimba (Prochilodus vimboide)
cascudo-viola (Loricariichthys castaneus) e cascudo comum
(Hypostomus affinis), que, em geral, estão presentes em
ambientes onde existe qualidade ambiental. Comprovou-se que a região é local de reprodução, alimentação e
crescimento de peixes. Corvina (Pachyurus adspersus),
robalo (Centropomus sp.) e manjubinha (Lycengraulis
grossidens) frequentam, pelo menos em um momento de
suas vidas, as regiões de mangue e água salgada e em
seguida sobem o rio.
As espécies registradas são comuns de forma que a
construção do mineroduto não deverá causar impactos
significativos. É importante ressaltar, entretanto, a presença
de espécies ameaçadas e a necessidade de preservação
das áreas de reprodução.
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Fotos de peixes coletados
durante os trabalhos de campo
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Com o objetivo de conhecer a fauna terrestre presente na área de influência do mineroduto
foram feitos levantamentos bibliográficos de estudos realizados na região do empreendimento
e em seu entorno, além de duas pesquisas de campo, no período de setembro a outubro de
2012 e dezembro de 2012 a janeiro de 2013. A coleta dos dados foi feita em quatro regiões de
amostragem, localizadas na área de influência do empreendimento, nos municípios de Morro do
Pilar e Conselheiro Pena, localizados no Estado de Minas Gerais, e no município de Linhares/ES.
Durante as pesquisas de campo foram registradas 51 espécies de anfíbios e 17 de répteis,
entre eles, a rã-do-folhiço (Dasypops schirchi), classificada como vulnerável, encontrada em
Linhares; a perereca-verde, considerada como quase ameaçada, registrada em Morro do Pilar/
MG; o cágado-amarelo (Acantochelys radiolata), registrado em Linhares/ES e considerado como
quase ameaçado; o teiú (Salvator merianae) e o calango (Norops fuscoauratus), frequentemente
caçados e utilizados na alimentação humana; rãs de maior porte, como a rã-pimenta (Lepdodactylus labirinticus) e a rã-manteiga (Leptodactylus latrans), também comumente utilizadas para
alimentação humana. Dentre as espécies consideradas importantes para extração de veneno
e produção de soro para tratamento de picadas destaca-se a coral-verdadeira.

Fotos de anfíbios e répteis observados ao longo do traçado do mineroduto
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Neste estudo foram levantados, também, os mamíferos
terrestres de pequeno porte,
que incluem os pequenos
roedores (ratos silvestres)
e os marsupiais (cuícas e
gambás) e, os de médio e
grande porte, aqueles acima de 3 quilos (kg), quando
adultos. Houve a captura de
16 espécies de pequenos
mamíferos terrestres, sendo
sete de marsupiais e oito de
roedores. As espécies registradas durante o estudo não
se encontram ameaçadas de
extinção nacional ou internacionalmente, mas duas são
consideradas ameaçadas
para a região: rato rabo-de-facho (Trinomys moojeni) e
rato-do-bambu (Kannabateomys amblyonyx). Houve
registro de duas espécies
típicas da Mata Atlântica: a
catita (Gracilinanus microtarsus) e o gambá (Didelphis
aurita).
É importante destacar que,
apesar do empreendimento
estar inserido na Mata
Atlântica, houve o registro
de duas espécies que são
de ocorrência da Caatinga
e do Cerrado: o gambá (Didelphis albiventris), punaré
(Thrichomys apereoides)
e o rato do chão (Calomys
expulsus). Isso indica um
avanço do processo de
destruição da Mata Atlântica nessas regiões, favorecendo a entrada dessas
espécies.
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Fotos de mamíferos observados ao longo do traçado do mineroduto

Dentre os mamíferos de
médio e grande porte foram registradas 25 espécies.
As mais avistadas foram os
sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi) e os barbados
(Allouata guariba), também
conhecidos como bugios.
Essas espécies foram mais
registradas por terem hábito
diurno e geralmente viverem
em grupo, o que facilita sua
visualização pelos pesquisadores. Já nas armadilhas
fotográficas o mão-pelada
(Procyon cancrivorus) e cachorro-do-mato ou lobinho
(Cerdocyon thous) foram as
mais registradas.
De maneira geral os mamíferos de médio e grande
porte, são difíceis de serem
registrados visualmente,
sendo possível identificá-los somente pela presença
de pegadas, fezes, carcaças,
entre outros. Com esse método foram registrados nesse
estudo: a preguiça a jaguatirica (Leopardus pardalis),

a capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris) e o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus).
A maioria dos mamíferos
desse grupo está ameaçada
de extinção principalmente
pela destruição e redução
dos seus habitats (locais
naturais de moradia), uma
vez que necessitam de áreas
grandes e preservadas para
sua sobrevivência. Além disso, eles são alvos constantes
da caça ilegal. No presente estudo podemos citar o
veado-campeiro (Ozotoceros
bezoarticus), o lobo-guará
(Chrysocyon brachyurus), a
jaguatirica (Leopardus pardalis), o gato-do-mato-pequeno
(Leopardus tigrinus), a lontra
(Lontra longicaudis), o bugio
(Alouatta guariba), o macaco-prego e o sauá. Cinco espécies foram consideradas
próprias da Mata Atlântica,
dentre elas, sagui-da-cara-branca, bugio, macaco-prego, sauá e esquilo.
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Foram registradas 361 espécies de aves. Dessas, 13 espécies são consideradas
ameaçadas de extinção, dentre elas destacam-se o chauá (Amazona rhodocorytha),
o formigueiro-de-cauda-ruiva (Myrmeciza ruficauda), o macuquinho-da-várzea
(Scytalopus iraiensis), o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), o cuitelão
(Jacamaralcyon tridactyla), o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus)
e a choquinha-chumbo (Dysithamnus plumbeus).
Por fim, o diagnóstico da fauna do mineroduto levantou um total de 555 espécies
de vertebrados (animais que possuem coluna e crânio). Os dados apontam a ocorrência de espécies bioindicadoras (indicam a qualidade ambiental de uma região),
raras e ameaçadas e de ampla distribuição, demonstrando alta biodiversidade.
Durante as amostragens de campo foram registradas ainda 30 espécies ameaçadas de extinção, no âmbito estadual, nacional e/ou internacionalmente. Foram
registradas, ainda, 91 espécies próprias da Mata Atlântica, sendo 59 de aves, 25
de anfíbios e sete de répteis.

Fotos de aves observadas ao longo do traçado do mineroduto
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Com relação à flora (plantas), o trecho do Mineroduto Morro
do Pilar/MG - Linhares/ES, encontra-se totalmente inserido
no Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, segundo definição aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), em 1992, e incorporada ao Decreto Federal nº
750/93, corresponde às áreas primitivamente ocupadas pelas
seguintes formações vegetais constantes do Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 1983) que, a exceção dos encraves
no Nordeste, formavam originalmente uma cobertura florestal
praticamente contínua nas regiões sul, sudeste e parcialmente
nordeste e centro-oeste: Floresta Ombrófila Densa, Floresta
Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacio-

Foto da Floresta Estacional Semidecidual
no município de Ferros/MG

nal Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, manguezais,
restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves
florestais do Nordeste.
O Mineroduto Morro do Pilar/MG - Linhares/ES atravessa as
seguintes fitofisionomias da Mata Atlântica: Restinga, Floresta Ombrófila de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa
Submontana, Floresta Estacional Semidecidual Submontana
e Floresta Estacional Semidecidual Montana.

Atualmente, a Floresta Atlântica apresenta-se extremamente fragmentada,
reduzida a manchas disjuntas concentradas nas regiões Sudeste e Sul,
principalmente, em locais de topografia acidentada, inadequada às atividades agrícolas e nas unidades de
conservação. Esses remanescentes
Foto de Cacaueiro com presença de epífitas, observado
no município de Linhares/ES

são apontados como testemunho da
formação florestal mais antiga do Brasil,
estabelecida a cerca de pelo menos 70
milhões de anos (Leitão-Filho, 1987).
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A caracterização da cobertura florestal foi realizada em duas
etapas, a saber: a primeira contemplou a análise das ortofotos
(2012) e definição de roteiro de campo para realização da
segunda etapa, que consistiu em campanha de caracterização da cobertura do solo na região de estudo, assim como
definição das regiões a serem amostradas na campanha de
levantamento de dados, onde se encontram os nos fragmentos
mais representativos das formações vegetais existentes no
corredor de passagem do mineroduto.
Com base nos resultados da campanha de caracterização
foi realizada campanha de levantamento de dados, nos quais
foram instaladas 37 unidades amostrais para o levantamento
fitossociológico (dados quantitativos) além de dois pontos de
levantamento florístico em área de vegetação de restinga e dois
pontos de levantamento florístico em afloramentos rochosos.
Nas 37 unidades amostrais mensuradas em 5 (cinco) fitofisionomias estudadas somadas aos pontos de caracterização
foram registradas 447 espécies arbóreas distribuídas em 92
famílias botânicas e 132 espécies distribuídas entre herbáceas, epífitas e lianas, totalizando 579 espécies. Nos ambientes
estudados foram identificadas 579 espécies, sendo 413 no
nível de espécie, 110 de gênero, 32 de família e 24 espécies
ficaram indeterminadas.
Cabe destacar que do total levantado, 48 espécies possuem
algum grau de ameaça de acordo com as quatro listas de
espécies ameaçadas consultadas – a Instrução Normativa
nº 06, de 23 de setembro de 2008, que determina a lista de
espécies ameaçadas da flora brasileira; a Lista Vermelha da
IUCN, a Deliberação COPAM nº 085/97, que determina a lista
das espécies ameaçadas de extinção da flora do Estado de
Minas Gerais e o Decreto Estadual n° 1499-R, de 13 de Junho
de 2005, que determina as espécies da flora do Estado do
Espírito Santo ameaçadas de extinção.
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Foto demonstrado detalhe da inflorescência
de Bromélia (Acanthostachys strobilacea),
no município de Santo Antônio do Rio
Abaixo/MG
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Espécies ameaçadas de extinção encontradas no traçado
do mineroduto Morro do Pilar/MG – Linhares/ES.
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Nº

Binômio Científico

Nome Popular

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Astronium aff. fraxinifolium
Myracrodruon urundeuva
Anaxagorea dolichocarpa
Cymbopetalum brasiliense
Guatteria villosissima
Astrocaryum aculeatissimum
Euterpe edulis
Syagrus romanzoffiana
Mikania ternata
Paratecoma peroba
Zeyheria tuberculosa
Protium heptaphyllum
Pereskia grandifolia
Couepia schottii
Buchenavia hoehneana
Terminalia aff. januariensis
Costus scaber
Rhynchospora corymbosa
Joannesia princeps
Dalbergia nigra
Hymenolobium janeirense
Inga leptantha
Machaerium fulvovenosum
Melanoxylon brauna
Myrocarpus frondosus
Pterogyne nitens
Tachigali rugosa
Heliconia angusta
Hyptidendron asperrimum
Ocotea pulchella
Urbanodendron bahiense
Cariniana legalis
Calathea aff. Brasiliensis
Cedrela odorata
Trichilia casaretti
Mollinedia marqueteana
Ficus cyclophylla
Campomanesia laurifolia
Eugenia cf. prasina
Trichocentrum fuscum
Vanilla aff. edwallii
Balfourodendron riedelianum
Chrysophyllum splendens
Micropholis crassipedicellata
Pouteria bullata
Pouteria coelomatica
Simaba floribunda
Rinorea aff. maximiliani

Gonçalo Alves
Aroeira do Sertão
Araticum
Pindaíba
Brejaúba
Palmito Doce
Coquinho Babão
Peroba do Campo
Ipê Preto
Amescla
Ora-Pro-Nobis
Milho torrado

Cana do brejo
Cotieira
Jacarandá da Bahia
Ingá
Brauna
Balsamo
Amendoim Bravo
Angá
Heliconia
Roxinho
Canela
Jequitibá Branco
Cedro
Catiguá
Figueira
Guabiroba

Pau Marfim

Abiu
Abiu
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Família
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Annonaceae
Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Burseraceae
Cactaceae
Chrysobalanaceae
Combretaceae
Combretaceae
Costaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Heliconiaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lecythidaceae
Marantaceae
Meliaceae
Meliaceae
Monimiaceae
Moraceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Rutaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae
Simaroubaceae
Violaceae
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IUCN

IBAMA
X
X

COPAN

IEMA

ES
MG
MG

V
EP
EP
V

LR
X

V

X
X
X
X

V
X
LC
V
V
V

X

X
LC
V
V

X

V
X

V
X

V

X
X

DD
LR
X
X
X

X
EP
E
V

X
X

V
V
X
E
E
V
X
X
E
V
LR
V
E
X
CE
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PE

Local de ocorrência

MG
ES
ES - MG
ES
ES
MG
MG
ES - MG
MG
ES
MG
ES
ES
MG
ES - MG
ES - MG
MG
ES
ES
ES - MG
ES - MG
MG
MG
MG
MG
MG
ES
ES
ES
ES
ES
ES - MG
ES
ES
ES
ES
ES
MG
ES
ES
ES
ES
ES
ES
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Analisando o mapeamento de uso e cobertura vegetal realizado foi possível observar que pouco mais de 62% da ADA
é composta por pastagens. As classes naturais, que incluem
formações florestais, arbustivas, herbáceas e afloramentos
rochosos, somadas representam cerca de 23% da cobertura
da ADA, destacando-se a Floresta Estacional Semidecidual em
diferentes estágios sucessionais, com cerca de 12%.. As áreas
com influência antrópica representam pouco mais de 76% do
total mapeado na ADA. Do total de 1538,02 hectares mapeados
na Área Diretamente Afetada, aproximadamente 6,5% estão
Foto da Floresta Ombrófila Densa no
município de Marilândia/ES.

inseridas em áreas de preservação permanente (APP).

O mapeamento realizado no corredor de passagem do mineroduto (AID), que compreende uma faixa de 300 metros, sendo
150 metros para cada lado da diretriz do traçado, identificou
que cerca de 9.345,23 hectares (61% do total mapeado) o uso
é com pastagem. As classes naturais que incluem formações
florestais, arbustivas, herbáceas e afloramentos rochosos,
somadas computam cerca de 4.053,50 hectares (cerca de
26,5% do total da área). Destaca-se que 3.784,35 hectares
(24,5% do total da área), encontra-se ocupadas por formações
vegetais, em estado de conservação que variam de secundário
Foto demonstrando detalhe da
inflorescência de Cana do brejo
(Costus scaber), observada no
município de Linhares/ES

inicial ao avançado, contudo, apresentando sinais da constante
pressão antrópica sob seus domínios. As áreas antrópicas
somadas atingem 11.275,41 hectares, representando 73,5%
do total da AID. Do total de 15.328,90 hectares mapeados na
AID, 804,69 hectares (5,24%) estão inseridos em áreas de
preservação permanente (APP).
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Localidades observadas ao longo do traçado do mineroduto

Para o corredor de 10 quilômetros (km) o mapeamento identificou que pouco
mais de 75% da cobertura da Área de Influência Indireta do Mineroduto
é composta por pastagens e agricultura. As áreas de vegetação natural
somadas atingem percentuais de pouco mais de 20%, destacando-se a
Floresta Estacional Semidecidual com 13,01% e a Floresta Ombrófila Densa com 2,39%. As áreas antropizadas representam 0,56% da cobertura e
as áreas de Reflorestamentos 0,41%. As áreas de vegetação secundária
em estágio inicial de sucessão representam 0,94% do total da AII. Esses
números indicam o alto nível de alteração do uso natural do solo, resultante
da constante pressão antrópica sofrida ao longo do processo ocupação da
região de inserção do empreendimento.
Com relação aos aspectos sociais e econômicos dos municípios da AII
do mineroduto, a população é de cerca de 490 mil habitantes, e os municípios mais populosos são Linhares, Colatina, Baixo Guandu, no Espírito
Santo, e Conselheiro Pena e Belo Oriente, em Minas Gerais. A população
residem, principalmente, nos centros urbanos, enquanto o contingente
da população rural é pequeno. Em Naque/MG, Colatina/ES, Linhares/ES,
Engenheiro Caldas/MG e Belo Oriente/MG, a população é mais de 80%
urbana. Por outro lado, em Ferros/MG, Joanésia/MG e Açucena/MG, a
população rural é maior. A maior parte da população da AII do mineroduto
não tem instrução, ou tem o ensino fundamental incompleto, enquanto a
proporção de pessoas que fizeram faculdade é pequena.
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Os principais problemas de saúde na AII são dos aparelhos respiratório e
circulatório, além de doenças infecciosas e parasitárias, tendo sido essas
as principais causas de mortes nos últimos anos. Em algumas cidades
foram registrados casos de dengue, principalmente no verão. A infraestrutura de saúde da AII está concentrada em cidades como Colatina e
Linhares, ambas no Espírito Santo, pois contam com um número expressivo
de estabelecimentos de saúde. Por outro lado, municípios como Santo
Antônio do Rio Abaixo, Fernandes Tourinho, Morro do Pilar, Mesquita e
Capitão Andrade, todos em Minas Gerais, têm infraestrutura de saúde
reduzida. Os tipos de estabelecimentos de saúde mais numerosos na AII
são os consultórios, os centros de saúde e as clínicas especializadas.

Localidades observadas ao longo do traçado do mineroduto

Em termos gerais, a geração de renda anual na AII (R$ 12,2 mil/hab.)
fica abaixo da média nacional (R$ 16,9 mil/hab.), com exceção do município de Linhares, que se constitui no principal polo regional da AII do
mineroduto. Esse município, junto com Colatina e Belo Oriente, são os
que mais geram renda na AII.
Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), em todos os municípios da
AII o setor que mais contribui para geração de riqueza é o de serviços. O
PIB Industrial é considerável em Belo Oriente e Linhares, enquanto em
Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, Santo Antônio do Rio Abaixo
e Ferros boa parte da renda é gerada pelo setor agropecuário.
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Localidades observadas ao longo do traçado do mineroduto

Nos trechos iniciais da AID do mineroduto, entre Morro do Pilar e Conselheiro
Pena, destacam-se atividades ligadas à pecuária de leite (nas pequenas
propriedades) e corte (nas grandes propriedades), criação de porcos, plantação de eucalipto e pequenos cultivos voltados para consumo das famílias,
como frutas e legumes.
Já no trecho entre Resplendor/MG e Marilândia/ES, pode-se destacar o
plantio de café, além da pecuária leiteira e de corte. Na época da colheita
do café, trabalhadores oriundos de Alagoas, Bahia e outras cidades mineiras
chegam para trabalharem na região. Em alguns locais é praticada a pesca
em tanques, assim como o cultivo de cana de açúcar, eucalipto e frutas.
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Este é o caso de Linhares/ES, onde na
área rural, muitas famílias vivem do café,
também, cultivam cana de açúcar, eucalipto e frutas. Outra atividade importante

corte. Existem pequenos povoados rurais

é a pesca nas lagoas. Na área urbana do

que estão se urbanizando, e as caracte-

município destaca-se a indústria de móveis.

rísticas camponesas observadas anteriormente têm menos relevância. Nesse

O uso e a ocupação das terras ao longo

trecho, alguns bairros da sede municipal

da AID do mineroduto são heterogêneos,

de Conselheiro Pena situam-se na AID.

tendo sido dividido em seis trechos. No
primeiro, do município de Morro do Pilar

O trecho seguinte, o quarto, compreende

até o município de Mesquita, é marcante

os municípios de Resplendor, Itueta e Bai-

pela presença de pequenos povoados rurais

xo Guandu, o último já no Espírito Santo.

espalhados, com população rural composta

Nesse, há pequenos povoados com pou-

por posseiros, pequenos produtores e traba-

ca ocupação humana, com exceção das

lhadores rurais, e dependente de atividades

comunidades Quilômetro 14 do Mutum e

agropecuárias, principalmente, pecuária

Vila Neitzel, mais urbanizadas. Apresenta

leiteira e agricultura de subsistência.

pequenas e médias propriedades que se
dedicam à produção de leite e café. Aqui

No segundo trecho, entre Mesquita e Peri-

se destacam os pomeranos, na Vila Neitzel,

quito existem pequenos distritos, cuja infra-

em Itueta, descendentes de alemães que

estrutura está sendo ampliada calçamento,

mantêm traços culturais de sua tradição.

por exemplo com infraestrutura), além de
médias e grandes propriedades nas quais

Já no Espírito Santo, o quinto trecho,

há criação de gado de corte e plantações

composto pelos municípios de Colatina

de eucalipto. Nesse trecho as comunida-

e Marilândia, predominam pequenos po-

des rurais dependem de trabalhos rurais e

voados que dependem da agricultura,

empregos nas “firmas” de eucalipto. Os rios

especialmente do plantio de café e frutas,

Doce e Santo Antônio cortam as cidades,

além da pecuária de leite e corte.

dificultando a circulação da população, devido às poucas possibilidades de travessia.

O trecho final, que compreende, apenas,
o município de Linhares, a AID apresenta

O terceiro trecho, que se inicia em Iapu e

três áreas com características diferentes.

termina em Conselheiro Pena, é marcado

Em sua área rural, muitas famílias são

por grandes propriedades que marcam a

descendentes de italianos e, devido a

paisagem, dedicadas à pecuária de leite e

essa tradição, praticam principalmente o
plantio de café. Na área urbana de Linhares
situam-se bairros na zona industrial, onde
se localizam indústrias de móveis. Por fim,
a Região da Praia das Cacimbas, litoral de
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Linhares, é pouco povoada, com presença
de fazendas de gado e plantações de cana
de açúcar, café e eucalipto. Os moradores
deslocam-se ao centro de Linhares para

da região estudada. Podem ser destacadas

trabalhar no comércio ou nas indústrias.

cavalgadas, rodeios, festas juninas e religiosas, normalmente ligadas a padroeiros

O tamanho médio das propriedades rurais

e santos. Importante chamar atenção para

da AII é de 52 hectares (ha), ainda que em

a Festa Pomerana, que ocorre na Vila

municípios como Naque/MG, Tumiritinga/

Neitzel, em Itueta, caracterizada pelas

MG e Linhares/ES sejam mais comuns os

tradições da cultura alemã.

estabelecimentos agropecuários maiores.
Por outro lado, em Joanésia e Iapu a média

No município de Linhares as lagoas são

do tamanho das propriedades é bastante

importantes áreas utilizadas para lazer,

pequena, predominando pequenos esta-

com destaque para aCabana Serafim e

belecimentos e a agricultura familiar.

a Juparanã, as quais atraem turistas de
cidades próximas nos finais de semana.

Nos trechos iniciais da AII do empreendi-

A AII do empreendimento conta com di-

mento predominam as pequenas e médias

versos atrativos naturais, especialmente

propriedades, enquanto nas regiões mais

cachoeiras, balneários, córregos e rios,

próximas do final do traçado do mineroduto

como o rio Santo Antônio.

a distribuição de terras é mais concentrada,
devido à presença de grandes proprieda-

Na região de estudo foi identificada a

des, com mais de 2.500 hectares (ha).

presença de quatro grupos tradicionais:
TI Indígena; Comunidades Quilombolas;

Na AII do mineroduto existem 18 Projetos

Pescadores Artesanais; e Pomeranos,

de Assentamento, dos quais sete são de

sendo os dois primeiros localizados na

Reassentamento de Barragem (PRB), prin-

AII, enquanto os últimos na AID. A Terra

cipalmente devido ao alagamento de áreas

Indígena Krenak, situada no município de

no município de Itueta, para formação do re-

Resplendor, dista cerca de 5km de distân-

servatório da Usina Hidrelétrica em Aimorés.

cia do mineroduto. Dentre as Comunidades

Dois projetos de assentamento, ambos em

Quilombolas, existe uma certificada pela

Resplendor, estão inseridos na AID do em-

Fundação Cultural Palmares, em 2011.

preendimento, sendo que um deles na ADA.

Trata-se da Comunidade Três Barras, Buraco e Cubas, no município de Conceição

As festas normalmente ocorrem nas sedes

do Mato Dentro. Os pescadores artesanais

das cidades e são diversificadas ao longo

estão em Morro do Pilar, Conselheiro Pena,
Colatina e Linhares. Além desses, na AID
existe uma comunidade de pomeranos,
descendentes de alemães que residem
na Vila Neitzel, em Itueta.
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Porto
No litoral de Linhares/ES, o Porto Norte
Capixaba está localizado em um trecho
avaliado como em equilíbrio, tendo
mudado pouco nos últimos 50 anos.
A geologia da região apresenta grande influência dos sedimentos oriundo
do rio Doce que são retrabalhados e
distribuídos ao longo o litoral. Os depósitos localizados na linha de costa,
nas proximidades do futuro empreendimento, são caracterizados por areias
grossas moderadamente selecionadas,
semelhantes àquelas que ocorrem ao
longo da linha de costa atual.

Imagens demostrando a estabilidade da praia

Praia de Areias Grossas
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Com relação à qualidade do ar, os estudos demonstraram que a qualidade do ar da região é
boa, com níveis de poluentes abaixo dos estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA) nº 003/90.
No que se refere aos recursos hídricos da região destaca-se o rio Doce e a presença de lagoas,
principalmente localizadas na região do delta, como Zacarias, Martins, Suruaca, do Aguiar e
Parda. Além dos rios Mariricu, Ipiranga, Norte, Monsarás Comboios e Riacho.

Identificação das principais lagoas próximas ao Porto Norte Capixaba
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Os principais usos da água na área do terreno
e região próxima do Porto Norte Capixaba
são dessedentação de animais e recreação,
incluindo pesca. A coloração escura das
águas superficiais locais, principalmente
durante e após períodos de precipitações
pluviométricas, contribui para que estas
sejam pouco utilizadas para abastecimento
doméstico.
Nas coletas e análises de água e sedimentos marinhos realizados identificaram que a
região apresenta boa qualidade para ambos,
não tendo sido identificadas fontes de contaminantes próximas à região.
Na área selecionada para implantação do
porto e propriedades vizinhas, não foram
identificadas nas medições realizadas no
período diurno e noturno, nenhuma fonte
importante produtora de ruídos e vibrações.
Na porção terrestre, onde será instalada a
retroárea, a vegetação existente está inserida na Floresta Atlântica, com a presença de
restinga, uma vegetação típica de litoral, de
solo arenoso e rica em bromélias e cactos,
resistentes ao sol.

Na área prevista para implantação do Porto foram observados os seguintes tipos de
vegetação:
Vegetação climax herbácea e subarbustiva de restinga: rasteira, com 15 espécies
amostradas, dentre elas, salsinha da praia,
salsa da praia e grama da praia.
Estágio inicial de regeneração de vegetação
arbustiva de restinga: formações halófila
(organismos que são resistentes ao sal),
psamófila (que cresce na areia) e pós-praia,
com 28 espécies amostradas, dentre elas
guriri, joão moleza e japecanga preta.
Estágio primário de vegetação arbustiva
de restinga: variedade de flores e formas
de vida. Predominância de arbustos retorcidos. Muitas espécies de folhas suculentas, com margem serrilhada e espinhos.
Dentre as 35 espécies amostradas podem
ser citadas: guriri, bromélia, bromélia
pontal, swartzia apetala, breu vermelho,
estela e bromélia pontal, além de indicadoras do estágio de regeneração como
guriri (Allagoptera arenaria), bromélia
pontal (Bromelia antiacantha), japecanga preta (Smilax rufescens), murici do
brejo (Byrsonima sericea), cipó paulina
(Paullinia weinmanniaefolia), joão mole
(Guapira opposita), folhado (Coccoloba alnifolia), salmar (Jacquinia armillaris), uacá
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(Chrysophyllum lucentifolium), Tillandsia

Estágio médio de regeneração da vegeta-

stricta e cinta larga (Pera glabrata).

ção arbórea de restinga: arbustivo-arbórea,
com sub-bosque pouco desenvolvida. Ocor-

Estágio avançado de vegetação arbórea

rência de epífitas e trepadeiras e fina ca-

de restinga: árvores com 6 a 10 metros

mada de serrapilheira. Dentre as espécies

de altura, trepadeiras, serrapilheira e

indicadoras estão: flamenguinho, camboatá

sub-bosque. Espécies indicadoras como:
angelim coco (Andira fraxinifolia), uacá
(Chrisophyllum lucentifolium), bapeba pedrim (Chrisophyllum splendens), cambuatá
do nativo (Cupania emarginata), Pepeu
(Eugenia brasiliensis), mata pau (Ficus
gomeleira), joão mole (Guapira opposita),
ingá feijão (Inga capitata), ingá amarelo
(Inga laurina), ingaçú (Inga subnuda),
entre outras.

do nativo e joão mole.
Pastagem: áreas abertas no passado para
ampliação da atividade pecuária. Ocorre a
gramínea braquiária destinada à alimentação de bois e cavalos, além de folhado
e cinta larga.
Pastagem alagável: pasto com leves depressões, que ficam alagadas em algumas
épocas do ano. Ocorrência de tiririca, quaresma anã e braquiária.

Estágio inicial de regeneração da vegetação
arbórea de restinga: herbáceo-arbustiva.

Cultivo agrícola: constituída por coqueiros,

As espécies epífitas ou trepadeiras podem

mas, por estar abandonada, conta com

ser de baixa riqueza ou ausentes.

pastagem braquiária.

Tipos de vegetação observadas na área prevista para implantação do Porto
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Os trabalhos de campo identificaram que na região há seis
espécies ameaçadas de extinção, sendo 04 espécies: roxinha
do mar (Scaevola plumieri), orquídea bigode (Eltroplectris
calcarata), salmar (Jacquinia amillaris) e canela do nativo
(Rhodostemonodaphne capixabensis), baseadas na Lista
de Flora Ameaçada do IBAMA (Instrução Normativa nº
06/2008). A espécie conhecida popularmente como orelha
de onça (Zollernia modesta) é classificada como vulnerável
e a espécie popularmente conhecida como água fria (Exellodendron grácil), é classificada como em perigo, segundo
o Decreto Estadual nº 1.499-R, de 14 de junho de 2005.
As espécies endêmicas são aquelas que só ocorrem em
determinado local. Na área de estudo foram listadas 40 espécies para a Mata Atlântica. Já para a lista de endêmicas
do Espírito Santo foram detectadas as espécies conhecidas
como água fria (Exellodendron gracile) e a canela do nativo
(Rhodostemonodaphne capixabensis).
Foram encontradas no local 31 (trinta e uma) espécies com
Sapos e pererecas, exemplos de
anfíbios observados na área do Porto

potencial econômico, ou seja, que podem gerar algum retorno
financeiro em caso de venda. Desse total, 18 (dezoito) são
utilizadas para paisagismo, 11(onze) para alimentação, oito
para utilização de sua madeira e 8 (oito) para uso medicinal.
Em relação aos animais, de acordo com estudos realizados na área do Porto, nos períodos de seca e chuva, foram identificadas cerca de 40 espécies de anfíbios. Foram
registradas 35 espécies das famílias Hylidae, Bufonidae,
Leptodactylidae, Microhylidae, Leiuperidae, Craugastoridae,
Amphignathodontidae e Ceratophryidae. Grande parte das
espécies apresenta alta capacidade de adaptação, vivendo
em ambientes que sofreram a ação do homem. Entretanto,
algumas exceções estão presentes, como a rã (Haddadus
binotatus), que habita a serapilheira (camada formada no
chão após a queda de folhas das árvores) e requer ambientes
em bom estado de preservação, com cobertura florestal.
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Os locais onde foram identificados o maior número
de espécies situam-se na
restinga arbórea em regeneração, com 22 espécies;
e a área alagável, com 21
espécies. As pastagens foram o ambiente com menor
riqueza, com dez espécies
de anfíbios.
Nenhuma das espécies registradas encontra-se nas
listas de espécies de animais
ameaçados. A rã-manteiga
(Leptodactlus latrans) é a
única espécie cinegética
(que são caçadas) registrada
na área.
De acordo com informações sobre a região e sua
vizinhança, há, na localidade, 39 espécies de répteis.
Durante os trabalhos de
campo, foram registradas
23 espécies. Entre elas, 09
são lagartos, 11 serpentes,
2 quelônios e 1 jacaré.

Cobras e lagartos observados na área para implantação do Porto
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As espécies mais encontradas foram o calango (Tropidurus
torquatus) e o lagarto (Leposoma scincoides), seguidos pela
lagartixa (Gymnodactylus darwini) e pela taruíra (Hemidactylus mabouia). Os pontos com a maior quantidade de répteis
foram a restinga arbustiva e a restinga arbórea em regeneração. A menor ocorrência foi registrada nas áreas alagáveis.
Duas das espécies de répteis registradas são cinegéticas: o
jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) e o teiú (Salvator
merianae). Uma das espécies de répteis encontradas na ADA
encontra-se ameaçada de extinção: o lagartinho-de-Linhares
(Ameivula nativo).
Durante os trabalhos de observação foram registradas 107
espécies de aves. Dessas, 08 são mencionadas em estudos
recentes: noivinha (Xolmis irupero), cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana), sofrê (Icterus jamacaí), maçarico branco
(Calidris alba), gavião-pernilongo (Geranospiza caerulescens),
saíra-galega (Hemithraupis flavicollis), maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado (Myiarchus tyrannulus) e saíra-sete-cores
(Tangara seledon). As espécies restritas a ambientes florestais
foram menos frequentes.
Onze espécies foram registradas em todos os 10 pontos
pesquisados: periquito-rei (Aratinga aurea), carcará (Caracara
plancus), rolinha-roxa (Columbina talpacoti), joão-de-barro
(Furnarius rufus), bacurau (Hydropsalis albicollis), carrapateiro
(Milvago chimachima), sabiá-da-praia (Mimus gilvus), pombão
(Patagioenas picazuro), canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis
flaveola) e suiriri (Tyrannus melancholicus). Por outro lado, 33
espécies estiveram presentes em apenas um ponto.
Quatro espécies de aves registradas figuram na Lista Oficial
de Fauna Ameaçada de Extinção (MMA, 2008) ou na Lista
Oficial de Fauna Ameaçada de Extinção do Espírito Santo,
sendo elas: macuco (Tinamus solitarius), tabuiaiá (Ciconia
maguari), sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e chauá (Amazona
rhodocorytha).
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Aves observadas na região de implantação
do Porto.
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Entre os mamíferos não voadores, foram registradas 38 espécies, distribuídas em cinco ordens e 11 famílias. Entre os
exemplos encontrados estão: veado (Mazama sp.), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), jaguatirica (Leopardus pardalis),
gato-maracajá (Leopardus wiedii), quati (Nasua nasua), furão
(Galictis cuja), lontra (Lontra longicaudis), sagui-da-cara-branca (Callithrix geoffroyi), macaco-prego (Sapajus robustus), barbado (Alouatta guariba), gambá (Didelphis aurita),
cuíca, preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus), preguiça
(Bradypus variegatus), tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla), capivara (Hydrochaeris hidrochaeris), preá (Cavia sp.),
rato-da-água (Nectomys squamipes), paca (Cuniculus paca),
cutia (Dasyprocta aff. Leporine), caxinguelê (Guerlinguetus
ingrami), tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous unicinctus),
coelho-do-mato (Sylvilagus brasiliensis). Foram registradas,
ainda, nove espécies de marsupiais.

Mamíferos observados na região de implantação do Porto
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Dentre os mamíferos, seis espécies estão ameaçadas de
extinção, segundo a lista do Espírito Santo: Gato do Mato
(Leopardus trigrinus), jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-maracaja (Leopardus wiedii), macaco prego (S. robustus),
preguiça-de-coleira (B torquatus) e cutia (Dasyprocta leporina).
Nove entre as espécies identificadas sofrem com a ação
de caça e a perda de habitat, como paca (Cuniculus paca),
cutia (Dasyprocta leporina), gambá (Didelphis aurita), coelho-do-mato (Sylvilagus brasiliensis), tatu-peludo (Euphractus
sexcinctus), tatus (Dasypus novemcinctus e Dasypus septemcinctus), tatu-de-rabo-mole-grande (Cabassous unicinctus)
Morcegos, exepmplos de maíferos
voadores observados na região de
implantação do Porto

e capivara (Hydrochaeris hidrochaeris).
Na área estudada foram observadas 23 espécies de morcegos, distribuídas em quatro famílias e oito subfamílias.
A vida marinha da região, também, foi estudada para identificar quais espécies vivem naquele ambiente. Foi encontrado
fitoplâncton (microalgas) e zooplanctôn (microrganismos) em
espécies frequentes na maioria dos lagos, lagoas, fontes, açudes
do Brasil, não sendo, portanto, raras, exóticas ou em extinção.
Outros seres são os bentos, que vivem no fundo dos rios
ou presos à vegetação das margens. São estrelas-do-mar,
espongiários, celenterados, crustáceos, moluscos, etc. Não
foram registradas espécies raras, porém, foi registrada uma
espécie invasora, o caramujo trombeta (Melanoides tuberculata). O camarão canela (Macrobrachium acanthurus)
consta como vulnerável na Lista de Espécies Ameaçadas
de Extinção no Espírito Santo.
Foram encontrados 580 indivíduos da macrofauna bentônica
de praia e 7.078 da meiofauna bentônica de praia.
Com relação aos peixes, as informações já existentes da
região relacionaram 83 espécies, sendo 47 de água doce
e 36 marinhas. Nos trabalhos de campo, a equipe técnica
identificou a presença de 14 espécies nos locais estudados.

82 | 156

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

Equipe técnica realizando os trabalhos de coleta de peixes

Quase todas as espécies que fizeram parte desse estudo não
se concentram em um só ponto.
Somente a espécie conhecida
como cará (Australoheros capixaba) encontrada na região, sendo
observada apenas nos rios Doce,
São Mateus e Itaúnas.

Espécie conhecida como tamoatá capturada
na região prevista para implantação do Porto

Todas as espécies amostradas nos trabalhos de campo realizados nas
lagoas da região são de água doce. A falta de peixes do mar nestas
lagoas é um forte indicativo de que, apesar da proximidade com a
linha de costa, as lagoas não têm ligação com o mar ou somente
têm esporadicamente.
A espécie conhecida como tamoatá (Hoplosternum littorale) foi a
única espécie exótica registrada. É uma espécie comum no leste
brasileiro, incluindo o rio Doce, e faz parte da pesca artesanal na
região de Aimorés, embora tenha pouca importância econômica.
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Foi observado, ainda, que nenhuma dessas espécies está ameaçada de
extinção. Existem registros de duas espécies de peixes - Simpsonichthys
izecksohni (Cruz, 1983) e Simpsonichthys myersi (Carvalho, 1971), da
família Rivulidae que se deslocam anualmente para a região ao norte da
foz do rio Doce e estão na lista das ameaçadas de extinção no Estado.
Ao final dos trabalhos, foi concluído que a maior parte dos peixes é de
pequeno porte e não interessantes para a pesca amadora. Entretanto,
essa atividade foi registrada na área.
A captura de espécies de maior porte para consumo direto e a pesca
de exemplares de pequeno porte, para serem usados como isca causam impacto para as populações de peixes locais, mas não foi possível
diagnosticar esse efeito.
No segundo e terceiro dias da campanha realizada no período de
chuva foram observados pequenos cetáceos, mas não foi possível a
identificação e contagem do número deles, pois esses se mantiveram
à distância e em movimento.

Exemplares de baleias
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Na região entre as bacias de Campos e Espírito Santo
foram registradas 26 espécies de baleias, desde áreas
mais próximas da praia até em profundidades de 3.000
metros, sendo que na região de estudo a baleia Jubarte
(Megaptera novaeangliae) e as espécies Boto Cinza (S.
guianensis) e Franciscana (P. Blainvilleii) apresentam
possibilidade de interação com as atividades do empreendimento. Dessas três espécies, todas se encontram na
lista de espécies ameaçadas da União Internacional para
a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais
(IUCN), duas são classificadas como ameaçadas pelo
Plano de Ação Nacional do Ministério do Meio Ambiente
(PAN-MMA) e duas encontram-se na Lista de Espécies
Ameaçadas do Espírito Santo.
O Estado do Espírito Santo é considerado hoje uma
importante área de reprodução e alimentação para as
tartarugas marinhas no Brasil, especialmente na região
norte. Nas praias do Espírito Santo ocorrem desovas das
cinco espécies de tartarugas marinhas no Brasil, sendo
a única área de desova da tartaruga-de-couro (D. coriacea) e o segundo maior ponto de desova da tartaruga-cabeçuda (C. caretta). Além disso, a tartaruga-verde (C.
mydas), também, utiliza praias do Espírito Santo como
uma importante área de alimentação (TAMAR, 2005).
Na Área Diretamente Afetada (ADA) do Porto foi registrada uma média de 6 a 10 ninhos de tartarugas marinhas
por quilômetro de praia, nos últimos cinco anos. Ao sul
da ADA aumenta o número de ninhos por quilômetro
de praia até Povoação, onde foi registrado uma média
superior a 20 ninhos/km.

Exemplares de tartarugas marinhas
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Com relação aos aspectos sociais e econômicos, o estudo englobou dados relacionados à
pesca, que é forte na região. Na AID foram estudadas as comunidades: Santa Cruz e Barra

além de informações sobre população, uso do

do Riacho, em Aracruz; Regência, Povoação,

solo, atividades econômicas e infraestrutura,

Degredo e Barra Seca, em Linhares; Barra

a caracterização da atividade pesqueira, que

Nova, em São Mateus; e Conceição da Barra.

se constituiu em uma atividade econômica
importante na região. Para o diagnóstico da

O comércio e serviços públicos e/ou privados

pesca, foram estudadas as comunidades de

que dão suporte à agroindústria ficam loca-

Santa Cruz e Barra do Riacho, em Aracruz;

lizados na sede de Linhares/ES, tendo em

Regência, Povoação, Degredo em Linhares,

vista que por lá passam mercadorias e renda.

Barra Seca e Barra Nova, em São Mateus; e
Conceição da Barra.

Com relação aos aspectos sociais e econômicos, cuja AII é o município de Linhares, no

Administrativamente Linhares encontra-se

estado do Espírito Santo, o estudo contemplou

dividido em 8 distritos, a saber: Sede; Farias;
Pontal do Ipiranga; Povoação; Regência; Bebedouro; Rio Quartel; Desengano e São Rafael.

Localização dos distritos do município de Linhares/ES
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O município de Linhares conta com contingente populacional de 143.508 habitantes,
integrando o grupo dos maiores municípios do
estado. A sua população está concentrada em
áreas urbanas e, apenas, 14% na área rural.

mento Humano (IDH) medido pelo Programa

O mesmo não acontece em outros municípios,

das Nações Unidas para o Desenvolvimen-

onde a população rural, ainda, é maior.

to (PNUD), teve IDH de 0,757, ou seja,
situa-se na faixa dos municípios de médio

Na população de Linhares não existe muita

desenvolvimento humano. Na classificação

diferença entre o número de homens e mu-

do Estado, ficou em 19º lugar.

lheres, idades ou situação de moradia. No
entanto, o número de pessoas com 60 anos

A economia do município de Linhares deixou

ou mais é mais baixo quando comparado

de ser somente agrícola e passou a ter ca-

com outros municípios e ao Estado.

racterísticas industriais e de prestadora de
serviços, acompanhando a implantação de

Apesar, de o Estado do Espírito Santo ser

indústrias metal-mecânicas, agroindústrias,

considerado atrativo para migrantes (pes-

de móveis e do setor de mármore e granito.

soas que se mudam de um estado para
outro), o município de Linhares apresentou

Segundo a Classificação Nacional de Ativi-

baixos números de moradores nascidos em

dades Econômicas (CNAE), em Linhares, o

outros estados, no período de 1991 até 2000.

comércio representa 28,3% dos negócios,
seguido pela agricultura, pecuária e serviços

Segundo os dados do Censo 2010, 2,2% da

relacionados, com 23,3%.

população têm renda mensal total por pessoa
de até R$70,00, 10,7% ganha até um quarto

Os principais ramos da indústria estão rela-

de salário mínimo e 32,6% até meio salário

cionados às unidades de exploração, extra-

mínimo. Esse valor é o mais alto do grupo de

ção, purificação e transporte de petróleo e

municípios com 100.000 habitantes ou mais.

gás da Petrobras; as usinas de álcool, além

Esses dados revelam que a distribuição de

da presença do distrito industrial, todos

renda no município de Linhares não é muito

importantes em termos de área ocupada.

diferente do resto do Estado. Apesar de ter

Tanto as instalações da Petrobras como

a segunda maior renda por pessoa do Polo

as indústrias alcooleiras têm suas fábricas

do Rio Doce, ainda, apresenta altas taxas de

localizadas na zona rural do município.

desemprego e o registro de crimes violentos
contra o patrimônio.

O comércio e as pequenas e grandes fábricas
estão distribuídos ao longo da Rodovia BR-

Dentre os municípios brasileiros, Linhares,

101, ao norte do Rio Doce. Esse crescimento

na última edição do Índice de Desenvolvi-

impulsiona a ocupação de novas áreas para
uso residencial, nem sempre acompanhadas
de serviços e infraestrutura urbana.
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Linhares é um dos maiores exportadores
de frutas do Brasil, e é grande produtor de
mamão, mas nos últimos anos tem se destacado, também, como produtor de petróleo
e gás natural. Com a instalação da UTGC
da Petrobras, o município passou a ocupar
o segundo lugar na distribuição de royalties
(valor recebido como compensação) no Espírito Santo e deve atingir, em 2013, 70 milhões
de metros cúbicos (m³) de gás por dia.
O turismo, também, é uma importante fonte
geradora de renda para a economia municipal, não só por causa de suas praias
e lagoas, como também, pelo turismo de
negócios, que acompanha os passos das
implantações de grandes indústrias no local.
Quanto à infraestrutura de serviços básicos,
Linhares conta com 54 escolas, das quais
31 são de Educação Infantil, com dez salas funcionando na zona rural, sendo nove
pré-escolas. Existem, ainda, 23 escolas de
Ensino Fundamental, com 17 salas na zona
rural. No município existe uma Faculdade Municipal, a FACELI. Os alunos com deficiência
auditiva e visual são atendidos pelo Projeto
Educação Especial, que funciona em duas
escolas, de ensino infantil e fundamental.
A cobertura da rede municipal chega a quase
100%, segundo a Secretaria de Educação,
com 13.545 matriculados no ensino fundamental, 7.316 no infantil, 50 no pré-vestibular
do Programa Universidade Para Todos e 65
na Universidade Aberta do Brasil,.
As escolas possuem boa estrutura, muitas
foram reformadas recentemente, e existe o
projeto de construção de três novos Centros
Municipais de Educação Infantil – CMEIs,
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dois com recursos do Governo Federal e
um com investimento municipal.
Contudo, considerando a rede de ensino
ofertada no município, a taxa de analfabetismo é considerada expressiva. De acordo
com o Censo 2010, o município apresenta
uma das maiores taxas (4,3%) de pessoas
com 10 anos de idade. Nas demais faixas
etárias, as taxas registradas, também, são
significativas. 9,6% das pessoas com 15
anos ou mais; 1,8% entre 15 e 24 anos;
4,5% entre 25 e 39 anos; 12,8% entre 40
e 59 anos; e 33,6% com mais de 60 anos.
No que se refere à rede de saúde, o município
de Linhares conta com 230 estabelecimentos públicos e privados, segundo dados do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde. O
município conta, também, com 03 hospitais,
07 postos de saúde e 23 centros de saúde/
unidades básicas voltadas para a saúde da
família e 313 leitos. Desses, 242 são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A rede de distribuição de água está presente
nas áreas urbanas dos distritos e, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 46% das casas localizadas
nas comunidades da AID são abastecidos
pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) e outros 52% utilizam nascente ou
poço. Atualmente, a rede de distribuição
de água na cidade possui aproximadamente 340 mil metros e atende a 29 mil
moradias, totalizando 22 mil ligações de
abastecimento.
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No grupo de municípios com 100.000 habitantes ou mais, o município de Linhares tem
34,1% de seus domicílios com saneamento
considerado “semi-inadequado” (25,3%) ou
“inadequado” (8,8%). Apenas, São Mateus
(41,6%) e Guarapari (38,3%) apresentam piores condições do que Linhares nesse grupo.
O fornecimento de energia elétrica em todo
o município é realizado pela EDP Escelsa.
A captação das águas de chuva é feita através de redes de drenagem (escoamento)
pela prefeitura. A cidade apresenta características que favorecem os sistemas de drenagem urbana e essas redes são construídas
na medida em que ocorre o calçamento ou
asfaltamento de ruas e avenidas.
A coleta e destinação do lixo são executadas
por uma empresa contratada pela prefeitura.
O lixo doméstico, aproximadamente 2.500
toneladas por mês, é levado para a Estação
de Transbordo, localizada em uma área rural
próxima ao bairro Três Barras, e, em seguida,
transportado em caminhões para o aterro sanitário localizado no município de Aracruz/ES.
A maioria da população linharense tem
como principal meio de transporte o rodoviário, sendo grande a utilização de veículos.
O transporte coletivo na área urbana é uma
concessão da Viação Joana D’arc. Diante
do crescimento da cidade, está sendo implantado um aeroporto regional.
Os distritos integrantes da Área de Influência
Direta abrigam 5.308 habitantes e corresponde a 3,8% da população do município
de Linhares. Desses, 50,2% vivem na área
urbana e 49,8% na área rural. Segundo
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o Censo 2010, na AID existem 1.503 domicílios, sendo que em Povoação 904 e
em Pontal do Ipiranga, 599. A maioria das
pessoas vive em casas próprias. Dessas
famílias, 61,7% possuem rendimento mensal
de até dois salários mínimos e 24,8%, de
até um salário mínimo. Apenas, 8,6% ganham mais de cinco salários, o que mostra
a baixa renda da população.
Os empregos e a renda gerados na AID são
oriundos do comércio local, da pesca, dos
serviços públicos, da pecuária, do cultivo do
cacau e outras culturas, em menor escala. O
turismo, também, contribui para a geração
de renda e ocupação no período de verão
e em épocas de festas, no meio do ano. No
entanto, nos últimos anos, a maior parte dos
empregos e renda é gerada pelas empresas
que se instalam na região e prestadoras
de serviço contratadas durante a sua implantação. Isso porque, ocorreu queda na
produção de cacau, do pescado e na coleta
de produtos como aroeira e crustáceos.
A taxa de alfabetização em Pontal do Ipiranga é maior que a de Povoação, em todas
as faixas de idade. A maior diferença (16
pontos percentuais) acontece entre crianças de 5 a 9 anos. Em Pontal do Ipiranga,
69,4% de crianças nessa faixa de idade são
alfabetizadas contra 53,3% de Povoação.
Os números de Pontal são superiores a do
município de Linhares como um todo, que
conta com 66,47% da população alfabetizada nessa faixa etária. Funciona uma Escola
de Ensino Fundamental e uma de Ensino
Infantil em cada desses distritos.
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Na foto a esquerda a EMEF Profª. Urbana Penha Costa e na foto da direita o CEIM Vovó Aurora
Rua Leopoldo Moreira, localizadas na comunidade de Povoação, município de Linhares/ES

Na foto da esquerda o Centro de Integração Comunitária (CIC) da comunidade de Povoação e da
direta o CIC da comunidde de Pontal do Ipiranga, localizadas no município de Linhares

Há falta de profissionais de educação nos Cemeis de Povoação e
Pontal do Ipiranga. As escolas de Povoação funcionam em sua capacidade máxima de atendimento, com salas superlotadas. A estrutura
encontra-se defasada e faltam salas, bibliotecas e materiais didáticos.
Já na comunidade de Pontal do Ipiranga, as unidades educacionais
possuem boa estrutura, com quadras, salas novas, laboratório de informática e capacidade física para ampliação do atendimento. Além disso,
os alunos que moram distante têm transporte gratuito. Essa estrutura
explica as diferenças nas taxas de alfabetização entre os distritos.

Na foto da esqueda a EMEF Manoel Martins na foto da direita o CEIM Agostinho Rigono,
localizadas na comunidade de Pontal do Ipiranga, município de Linhares/ES
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Em cada distrito funciona um Centro de Saúde/Unidade Básica. Em Povoação, a
unidade oferece, apenas, atendimento ambulatorial, enquanto em Pontal do Ipiranga, além do ambulatorial, é oferecido o serviço auxiliar de diagnóstico e terapia.
Segundo os responsáveis pelas Unidades de Saúde (US), o atendimento do tipo
Estratégia de Saúde da Família (ESF) cobre 100% da população da AID, incluindo
os perímetros urbano e rural, e as unidades possuem ambulâncias.

Na foto da esquerda a Unidade de Saúde Manoel Pereira da Silva, localizada em Povoação e
na foto da direita a Unidade de Saúde Luiz Candido Durão, localizada em Pontal do Ipiranga

A Unidade de Saúde (US) de Povoação é recém-construída e apresenta ótimas
condições de atendimento, podendo até mesmo suprir um aumento de demanda,
segundo informado pelo gerente responsável da US. A Unidade de Saúde de Pontal
do Ipiranga, apesar da estrutura física maior, não tem capacidade para ampliar a
sua capacidade de atendimento, sem que sejam efetuadas adequações, segundo
informado pela diretora da US. Nos dois distritos não há atendimento de plantão e,
quando há necessidade de atendimento desse tipo, o paciente tem que se deslocar
até a sede do município de Linhares.
Os distritos integrantes da AID não contam com rede de esgoto e, por isso, uma
pequena parte da população utiliza fossa séptica e, a maioria, outras formas de
esgotamento, dentre elas o lançamento na rede geral. A baixa cobertura do serviço
constitui-se em um grande problema, principalmente, na época das chuvas, quando
a prefeitura deixa de recolher o lixo regularmente.
A rede de distribuição de água está presente nas partes urbanas dos distritos e,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 46% das casas
localizadas nas comunidades da AID são abastecidos pelo Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (SAAE) e outros 52% utilizam nascente ou poço. Atualmente, a
rede de distribuição de água na cidade possui aproximadamente 340 mil metros e
atende a 29 mil moradias, totalizando 22 mil ligações de abastecimento.
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O fornecimento de energia elétrica é realizado pela EDP
Escelsa.
Na AID não existe Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS) nem Centro Especializado da Assistência
Social (CREAS). As demandas são atendidas no CRAS do
bairro Aviso, na sede municipal.
Um problema enfrentado nas comunidades da AID é o alto
nível de prostituição de crianças e adolescentes e uso de
drogas. No município de Linhares funciona, apenas, um
Conselho Tutelar, o que, segundo informado pela conselheira,
dificulta o atendimento de denúncias. Outro problema é a
falta de estrutura e as distâncias que as famílias precisam
percorrer para receber atendimento.
Segundo a Prefeitura Municipal de Linhares, todas as regiões,
principalmente da AID, têm recebido ginásios poliesportivos
e pequenos estádios de futebol. Segundo o Chefe da Divisão
de Esporte, nos últimos dois anos foram entregues cinco
estádios de futebol e há previsão para entregar mais 11. Há
projetos, ainda, para instalação de academias populares.
A esquerda o reservatório de água da
comunidade de Povoação e na foto
da direita o reservatório de água da
comunidade de Pontal do Ipiranga

Na foto da esquerda o campo de futebol existente na comunidade de
Povoação e na foto da direta a área de construção do novo estádio de futebol
da comunidade de Povoação, ambas localizadas no município de Linhares/ES

Na foto da esquerda o ginásio esportivo Jorge Silva, localizado na comunidade
de Pontal do Ipiranga e na foto da direita a construção do estádio de futebol na
comunidade de Pontal do Ipiranga, ambas localizadas no município de Linhares/ES
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Imagem demonstrando os acessos rodoviários

É de se esperar que a estrada para Pontal do Ipiranga, pelo litoral, onde será
localizado o empreendimento, sofra um aumento de movimentação de veículos
e pessoas durante as fases de implantação e operação do projeto. Por isso,
foram analisadas as principais vias que darão acesso ao Porto, que são:
Interseção (ponto de cruzamento) no acesso ao empreendimento;
Interseção no acesso à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTGC)
da Petrobras;
Interseção da Av. Filogônio Peixoto com as vias de acesso ao UTGC e ao
Pontal do Ipiranga;
Interseção da Rodovia BR-101 com os acessos viários na entrada de Linhares.

Todas as vias são de asfalto, com exceção de um trecho, que receberá pavimentação.
Entre as comunidades pesqueiras que serão influenciadas direta e indiretamente
pelo empreendimento estão as comunidades que ficam localizadas nos municípios
de Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra e Linhares, apresentadas a seguir:
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Comunidade de Degredo

Os pescadores da comunidade de Degredo, localizada no município de Linhares/ES, são representados pela Associação de Pescadores de Degredo. A comunidade não possui estrutura
de apoio à pesca. A pescaria é em escala muito reduzida, que ocorre em lagoas, rios e mar.
Atualmente, existem 40 pescadores e, desse
total, 20 vivem exclusivamente da pesca, e 14
são cadastrados na Associação.
O empreendimento mais próximo da região é
a Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas
(UTGC) da Petrobras, porém ela não exerce
influência sobre os pescadores.
Imagem demonstrando as áreas de pesca da comunidade de
Degredo, localizada no município de Linhares. A linha verde
identifica a área de pesca com linha, a linha lilás a área de pesca de
arremesso de praia, a linha cinza a área de pesca com rede de deriva
e a linha marrom a área de pesca com rede de espera.

Comunidade de Regência

Os pescadores da comunidade de Regência, localizada no município de Linhares/ES, está localizada próximo a foz do rio Doce, cerca de 50 quilômetros da sede municipal. Os pescadores
desta comunidade são representados pela Associação de Pescadores de Regência (ASPER).
Os únicos acessos a essa comunidade são através de estradas de chão.
A comunidade de Regência possui 19 embarcações motorizadas, 20 canoas a remo e 61 pescadores. Desses,
apenas nove não são da ASPER. As principais formas
de comercialização do pescado desembarcado em Regência são por meio de atravessadores e da unidade de
beneficiamento da Associação. Essa unidade beneficia
o pescado, transformando-o em produtos como filé ou
bolinho de peixe, que são vendidos na própria unidade
para o consumidor final ou na sede municipal.
Imagem demonstrando as áreas de pesca da comunidade de Regência,
localizada no município de Linhares/ES. A linha vermelha identifica a área de
pesca com arrasto, a linha amarela identifica a área de pesca com espinhel
de superfície, a linha verde a área de pesca com linha e a linha azul a área de
pesca com espinhel de fundo.
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Santa Cruz

Atualmente moram na comunidade de
Santa Cruz cerca de 80 pescadores, dos
quais apenas 10 pescadores são nativos
desse local. Os outros são provenientes, principalmente do norte do Rio de
Janeiro, mas que já se estabeleceram
na comunidade, inclusive constituindo
família. Desse total de pescadores, 60
atuam em barcos de rede, dez atuam
em barcos espinheleiros e outros dez
em barcos boca aberta.

Área de pesca utilizada pela frota de Santa Cruz

A frota sediada em Santa Cruz possui quinze embarcações de 8 a 12 m de comprimento que
atuam somente com rede, dois barcos espinheleiros e seis barcos boca aberta de 8 m de
comprimento, que pescam principalmente com rede de arrasto e linha.

Comunidade de Barra Seca

A comunidade de Barra Seca, localizada no município de São Mateus/ES, é representada pela
mesma associação que representa os pescadores de Pontal do Ipiranga, em Linhares, a Associação dos Pescadores de Pontal do Ipiranga e Barra Seca. Essa associação conta atualmente
com as seguintes estruturas de apoio à pesca: frigoríficos particulares, fábrica de gelo, rampa
de acesso ao canal, “Central do Peixe”, e câmara fria, sendo que tudo pertence à Associação.
Barra Seca possui um total de 80 pescadores que vivem exclusivamente da
pesca. Existem 19 embarcações sediadas nessa comunidade, e essas embarcações são para pesca principalmente do
camarão, por meio do arrasto de fundo,
mas também para pesca de peixes com
rede ou linha. O comprimento desses
barcos varia entre 7 e 12 m
Imagem demonstrando as áreas de pesca da
comunidade de Barra Seca. A linha vermelha identifica
a área de pesca com arrasto, a linha verde identifica a
área de pesca com linha e a linha marrom identifica a
área de pesca com rede de espera.
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Comunidade de Barra do Riacho

Na comunidade de Barra do Riacho,
também localizada no município de
Aracruz/ES, existem duas instituições
que representam os pescadores. Uma
delas é a Colônia de Pescadores Z-7 e
abrange toda a extensão territorial do
município de Aracruz. Grande parte dos
pescadores, cerca de 1.800, que moram
nessa região são inscritos nela. A outra
é a Associação de Pescadores de Barra
do Riacho e Barra do Sahy (ASPEBR).
Essa possui um total de 150 pescadores
associados.

Imagem demonstrando a área de pesca da comunidade de Barra do Riacho,
localizada no município de Aracruz/ES. A linha azul identifica a área de
pesca com espinhel e a linha verde a área de pesca com linha.

Comunidade de Barra Nova

A comunidade de Barra Nova, localizada no município de São Mateus/ES, são cadastrados
e organizados sob a Associação de Pescadores de Barra Nova (APDBN). No local há duas
comunidades, Barra Nova Norte e Barra Nova Sul, sendo separadas pela foz do Rio Mariricu.
No entanto, as formas e áreas de pesca são as mesmas.
Em Barra Nova existe um total
de 270 pescadores ativos, no
entanto, desse total, 80 são
pescadores que trabalham
no mar. Está sediada naquela
região um total de 30 embarcações comprimento variando
entre 9 e 12 m e que pesca com
os seguintes petrechos: arrasto de fundo (utilizando duas
redes); rede de fundo; rede de
deriva; linha; e espinhel.
Imagem demonstrando as áreas de pesca da comunidade de Barra Nova. A linha
vermelha identifica a área de pesca com arrasto, a linha verde a área de pesca com
linha e a linha marrom com a área de pesca com rede de espera.

96 | 156

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

Comunidade de Conceição da Barra

Os pescadores do município de Conceição da Barra/ES são
representados pela Colônia de Pescadores Z-1 e pela Associação
dos Camaroneiros de Conceição da Barra (ACCB). O setor pesqueiro do município foi um dos mais desenvolvidos do Estado
até o final da década de 80. Contava com indústrias, frigoríficos,
embarcações de grande porte, fábricas de gelo, escola de pesca.
No entanto, por diversos fatores, a pesca entrou em colapso, as
empresas faliram e a frota foi se adaptando às novas condições
de navegação na foz do rio.
A frota de Conceição da Barra é composta por 125 embarcações,
sendo 100 barcos de arrasto de camarão (desses, 70 utilizam tração
mecânica, os outros utilizam tração manual para recolhimento da
rede); 20 barcos para pesca com rede e os outros 5 barcos são
equipados com linha ou espinhel. Essas embarcações possuem
comprimento entre 9,5 e 10 m, mas cinco embarcações dessa
frota possuem 12 m de comprimento.

Imagem demonstrando as áreas de pesca da comunidade pesqueira de Conceição da Barra/ES. A
linha verde identifica a área de pesca com rede e espinhel, a linha vermelha identifica a área de pesca
com arrasto, a linha marrom identifica a área de pesca com rede
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Impactos ambientais,
medidas de controle
e programas
ambientais
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Para um melhor entendimento dos potenciais impactos
identificados pelo estudo, durante as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento,
eles foram classificados da seguinte forma:
Tipo de Impacto: considera a consequência do
impacto ou de seus efeitos em relação ao empreendimento, podendo ser classificado como
direto ou indireto. De modo geral, os impactos
indiretos são decorrentes de desdobramentos
consequentes dos impactos diretos.
Categoria do Impacto: considera a sua
classificação em negativo (ruim) ou positivo
(benéfico).
Área de Abrangência: A área que o impacto
vai alcançar é dividida em três regiões:
• Local (ADA e AID);
• Regional (AII);
• Estratégico: quando o impacto, ou seus efeitos, se manifestam em áreas que extrapolam as Áreas de Influência definidas para o
empreendimento, sem se apresentar como
condicionante para ampliar tais áreas.
Duração ou Temporalidade: O impacto
pode ser classificado em:
• Temporário: Quando um impacto termina
em tempo definido ou conhecido.
• Permanente: Quando um impacto apresenta efeitos além de um tempo definido
ou conhecido, ou quando se estende por
toda a vida do empreendimento.
Reversibilidade: esse critério classifica o
impacto em:
• Reversível: Quando é possível reverter o
impacto ou os efeitos decorrentes dele a
partir de medidas para reparação (no caso
de impacto negativo) ou a interrupção da
atividade geradora do impacto.
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• Irreversível: Quando mesmo com a interrupção da atividade geradora do impacto
não é possível reverter seus efeitos.
Prazo de manifestação de um impacto: é o
tempo que o impacto demora para aparecer
na área, podendo ser classificado como:
• Imediato: ocorre imediatamente após o
início das ações que lhe deram origem.
• Médio Prazo: ocorre após um período
médio contado do início das ações que o
causaram.
• Longo Prazo: ocorre após um longo período contado do início das ações que o
causaram.
Magnitude: esse critério considera a intensidade com que o impacto pode se manifestar,
ou seja, a “força” com que as características
ambientais podem ser alteradas. Pode ser
fraco, médio, forte ou variável. A magnitude
variável corresponde aos impactos que podem variar segundo as diferentes intensidades das ações que o geraram, provocando
efeitos de magnitudes diferentes.
Grau de Importância: é avaliado a partir
da relação entre sua magnitude e a sensibilidade do ecossistema ou do meio social
afetado. Magnitude e importância são os
pontos principais dos impactos ambientais,
já que eles mostram o significado daquele
impacto para a área afetada. Fazer essa
relação é importante porque ela mostra, por
exemplo, que certo impacto, apesar de ter
magnitude elevada, não é importante quando
comparado com outros no contexto de uma
dada avaliação de impacto ambiental.
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Uma equipe técnica, composta por profissionais de diversas áreas (oceanografia, biologia, economia, geografia, sociologia, engenharia, entre
outras), atuou de forma integrada na identificação e avaliação dos impactos
potenciais do mineroduto e porto.
A partir das informações sobre como serão realizadas as obras de implantação do mineroduto e porto e, do diagnóstico ambiental da região, os
especialistas identificaram os principais impactos que poderão ocorrer e
mostraram que seus efeitos negativos podem ser eliminados ou reduzidos
a partir de ações de controle ambiental e medidas de segurança. Também,
foram avaliados os benefícios que serão gerados e como reforçá-los.
A seguir são apresentados os principais impactos deste projeto. A lista
detalhada de todos os impactos, com suas características e medidas de
redução, compensação de danos ou potencialização de benefícios, pode ser
encontrada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deste empreendimento.
Após a descrição de cada impacto, estão apontadas as propostas de ações,
que têm como objetivo reduzir ou eliminar os efeitos negativos (medidas
mitigadoras) e aumentar os positivos (medidas potencializadoras).
As medidas classificam-se em:
Mitigadora Preventiva: tem como objetivo reduzir ou eliminar situações
que possam causar danos ao meio ambiente e ao homem.
Mitigadora Corretiva: visa a correção de um efeito negativo não esperado a partir de ações de controle, para anular as causas geradoras de
impacto.
Mitigadora Compensatória: procura repor bens socioambientais perdidos em decorrência das intervenções para implantação e operação
do empreendimento;
Potencializadora: visa ampliar ou tirar o melhor proveito do efeito benéfico de um impacto positivo, decorrente direta ou indiretamente do
empreendimento.
Para efeito da avaliação dos impactos ambientais foram consideradas
três etapas do empreendimento: Planejamento, Implantação e Operação.
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Mineroduto
Para a implantação e operação do mineroduto estão previstas as seguintes atividades, geradoras dos potenciais impactos:

• Mobilização (preparação) de equipamentos e mão-de-obra;
• Instalação e operação do canteiro de obras e alojamentos;
• Melhoria, abertura e utilização de acessos (vias);
• Implantação da faixa de servidão (área de trabalho onde será instalado o mineroduto);
• Escavação de taludes e vala;
• Desfile de tubo, montagem, instalação das estruturas e enterramento
do duto.
• Operação do mineroduto e manutenção da faixa de servidão.

O estudo identificou 31 impactos, entre positivos e negativos, que
poderão ocorrer sobre os meios físico (solo, relevo, água, etc), biótico
(plantas e animais) e meio socioeconômico (homem e suas atividades
econômicas e sociais). Apresenta-se a seguir os principais impactos
identificados pelo estudo:
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Impacto Ambiental

Fase de Ocorrência

Categoria

Magnitude

Alteração do Valor das Propriedades

Implantação

Negativo

Fraca

Divergência entre o Empreendedor
e a População

Implantação

Negativo

Média

Contaminação do Solo

Implantação

Negativo

Fraca

Aumento dos Incidentes Rodoviários

Implantação

Negativo

Média

Interrupção de Vias de Acesso

Implantação

Negativo

Média

Transtornos Ligados Às Obras

Implantação

Negativo

Média

Alteração das Propriedades
Físicas do Solo

Implantação e Operação

Negativo

Forte

Assoreamento em Corpos Hídricos

Implantação e Operação

Negativo

Média

Instalação de Processos Erosivos

Implantação e Operação

Negativo

Média

Pressão sobre o Patrimônio
Arqueológico e Cultural

Implantação

Negativo

Média

Pressão Sobre Patrimônio Espeleológico

Implantação

Negativo

Média

Perda ou Alteração da Cobertura Vegetal

Implantação

Negativo

Média

Alteração de Habitats Naturais

Implantação

Negativo

Forte

Afugentamento da Fauna

Implantação

Negativo

Média

Aumento do Risco de Acidentes
Causados por Animais Peçonhentos

Implantação

Negativo

Média

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Implantação

Negativo

Média

Pressão sobre a Diversidade da Ictiofauna

Implantação

Negativo

Média

Aumento da Massa Salarial

Implantação

Positivo

Média

Atração de Empreendimentos Informais

Implantação

Negativo

Média

Aumento do Índice de Doenças
de Propagação Vetorial

Implantação

Negativo

Fraca

Aumento no Índice de DST e AIDS
e outras Doenças

Implantação

Negativo

Média

Incremento da Arrecadação Tributária

Implantação e Operação

Positivo

Média

Interferência com Atividades Minerárias

Implantação

Negativo

Forte

Alteração da Qualidade dos
Recursos Hídricos

Implantação

Negativo

Fraca

Interferências em Terra Indígena e
comunidades tradicionais

Implantação

Negativo

Média

Interferências na Qualidade de Vida

Implantação

Negativo

Média

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Implantação e Operação

Negativo

Média

Pressão Sobre Serviços Básicos
Locais e Infraestrutura

Implantação e Operação

Negativo

Média

Restrição ao Uso do Solo

Operação

Negativo

Média

Pressão sobre a Disponibilidade Hídrica

Operação

Negativo

Média

Alteração da Paisagem

Implantação e Operação

Negativo

Média
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Programas Ambientais
Programa de Comunicação Social e Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e
Indenizações.
Programa de Comunicação Social.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores,
Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento, Plano Ambiental de Construção.
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores, Programa de Gestão Ambiental do Empreendimento e Plano
Ambiental de Construção.
Plano Ambiental de Construção, Programa de Gestão Ambiental das Obras, Programa de Comunicação Social e
Programa de Acompanhamento da População Atingida.
Programa de Comunicação Social, Programa de Acompanhamento da População Atingida, Programa de Gestão
Ambiental do Empreendimento e Plano Ambiental de Construção.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Programas de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e
Assoreamento.
Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das Águas, Programas de Controle e Monitoramento de
Processos Erosivos e Assoreamento e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas
Programa de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial e Programa de Educação Ambiental para
Trabalhadores.
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores e Plano Ambiental de Construção.
Programa de Compensação e Reposição Florestal. Programa de Supressão de Vegetação, Programa de Resgate de
Germoplasma e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas,
Programa de Reposição Florestal, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, Programa de Supressão de
Vegetação, Programa de Resgate de Germoplasma, Programa de Monitoramento da Fauna e Programa de Resgate da
Fauna.
Programa de Monitoramento da Fauna e Programa de Resgate da Fauna.
Programa de Monitoramento da Fauna, Programa de Resgate da Fauna e Programa de Educação Ambiental para
Trabalhadores.
Programa de Monitoramento da Fauna, Programa de Resgate da Fauna e Programa de Educação Ambiental para
Trabalhadores.
Plano Ambiental de Construção.
Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho e Programa de Comunicação Social.
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores e Programa de Comunicação Social.
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores, Programa de Acompanhamento da População Atingida e
Programa de Comunicação Social.
Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores, Programa de Acompanhamento da População Atingida e
Programa de Comunicação Social.
Programa de Gestão das Interferências com as Atividades Minerárias.
Programa de Monitoramento de Contaminação do Lençol Freático e Programa de Monitoramento da Qualidade das
Águas.
Programa de Comunicação Social, Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e Indenizações.
Programa de Comunicação Social, Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e Indenizações
e Programa de Acompanhamento da População Atingida.
Programa de Comunicação Social, Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão Administrativa e Indenizações
e Programa de Acompanhamento da População Atingida.
Programa de Comunicação Social, Programa de Acompanhamento da População Atingida e Programa de Educação
Ambiental para Trabalhadores.
Programa de Comunicação Social, Programa de Gestão das Interferências com as Atividades Minerárias, Programa de
Acompanhamento da População Atingida e Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho.
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas.
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e Programa de Reposição Florestal.
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Porto
Para a construção a implantação e operação do porto estão previstas
as seguintes atividades, geradoras dos potenciais impactos ambientais:
• Mobilização (preparação) de equipamentos e mão-de-obra;
• Instalação e operação do canteiro de obras e alojamentos;
• Aquisição de áreas;
• Aquisição de insumos e equipamentos;
• Limpeza de terreno/terraplanagem/aterros;
• Transporte de pessoal, insumos e equipamentos;
• Obras civis e montagem
• Dragagem e descarte em ambiente marinho;
• Operação retroárea;
• Operação portuária;
• Comercialização
O estudo identificou 50 impactos, entre positivos e negativos, que poderão ocorrer sobre os meios físico (solo, relevo, oceano, etc), biótico
(plantas e animais) e meio socioeconômico (homem e suas atividades
econômicas e sociais). Apresenta-se a seguir os principais impactos
identificados pelo estudo:
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Impacto Ambiental

Fase de Ocorrência

Categoria

Magnitude

Alterações Morfodinâmicas e
Sedimentares

Implantação e Operação

Negativo

Médio/Forte

Alterações Hidrodinâmicas

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Alteração na Qualidade dos Sedimentos
da Área de Disposição

Implantação

Negativo

Fraca

Aumento da Turbidez e Disponibilização
de Nutrientes e Contaminantes na
Coluna d´Água

Implantação e Operação

Negativo

Média

Alteração da Qualidade da Água Marinha

Implantação e Operação

Negativo

Média

Alterações Quali-Quantitativas dos
Recursos Hídricos Superficiais e
Subterrâneos

Implantação e Operação

Negativo

Média

Alterações Morfológicas

Implantação

Negativo

Médio

Alterações na Qualidade dos Solos

Implantação

Negativo

Média

Alteração da Qualidade do Ar

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Perda de Cobertura Vegetal

Implantação

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos
Florestais

Implantação

Negativo

Forte

Perda de Habitats e Espécimes da Fauna
Terrestre

Implantação

Negativo

Média

Perturbação e Afugentamento da Fauna

Implantação

Negativo

Média

Perda de Habitats e Espécimes da Biota
Aquática Continental

Implantação

Negativo

Forte

Perturbação da Biota Aquática
Continental

Implantação

Negativo

Média

Atropelamento de Animais

Implantação

Negativo

Média

Aumento da Pressão de Caça e Captura
de Animais

Implantação

Negativo

Média

Interferência na Fauna Silvestre devido a
atração de animais domésticos (roedores,
cães e gatos)

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Interferência na Comunidade Pelágica

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Interferência na Comunidade de
Quelônios

Implantação e Operação

Negativo

Média

Interferência na Comunidade Bentônica

Implantação e Operação

Negativo

Média

Introdução de Espécies Exóticas

Operação

Negativo

Média

Interferência na Biota Marinha devido ao
Lançamento Acidental de Óleo no Mar

Implantação e Operação

Negativo

Média

Interferência nos Ecossistemas Costeiros
devido ao Lançamento Acidental de Óleo
no Mar

Implantação e Operação

Negativo

Média
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Programas Ambientais
• Programa de Monitoramento da Dragagem e da Área de Bota Fora e Monitoramento Marinho

• Programa de Monitoramento da Dragagem e da Área de Bota Fora e Monitoramento Marinho

• Programa de Monitoramento da Dragagem e da Área de Bota Fora e Monitoramento Marinho
• Programa de Monitoramento Marinho
• Programa de Monitoramento Continental
• Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento
Programa de Monitoramento Continental
• Programa de Monitoramento Continental
• Programa de Monitoramento e Controle de Emissão de Poeira
Programa de Monitoramento e Controle de Emissão de Material Particulado
• Programa de Resgate de Germoplasma
Programa de Compensação e Reposição Florestal devido a Supressão e Ocupação de APP
Programa de Monitoramento da Vegetação Arbustivo-Arbórea
Programa de Monitoramento de Espécies Ameaçadas de Extinção
• Programa de Educação Ambiental de Trabalhadores e Comunidades do Entorno
• Programa de Resgate de Fauna Terrestre
Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre
• Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores
• Programa de Monitoramento Continental
• Programa de Monitoramento Continental
• Programa de Segurança e Alerta
• Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores
Programa de Educação Ambiental para Comunidades do Entorno
• Programa de Educação Ambiental para Trabalhadores
Programa de Educação Ambiental para Comunidades do Entorno
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
• Programa de Monitoramento de Ictiofauna
Programa de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro
Programa de Monitoramento de Cetáceos
• Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas
• Programa de Monitoramento Marinho
• Programa de Gerenciamento de Água de Lastro
• Plano de Emergência Individual

• Plano de Emergência Individual
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Impacto Ambiental

Fase de Ocorrência

Categoria

Magnitude

Geração de Expectativa

Planejamento,
Implantação e Operação

Positivo/Negativo

Fraca

Intensificação do Processo de
Especulação Imobiliária

Planejamento e
Implantação

Positivo/Negativo

Fraca

Geração de Empregos

Implantação e Operação

Positivo

Médio

Dinamização da Economia

Implantação e Operação

Positivo

Forte

Atração de População

Implantação e Operação

Positivo/Negativo

Fraca

Interferência no Cotidiano da População

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Aceleração da Expansão Urbana

Implantação e Operação

Positivo/Negativo

Fraca

Pressão sobre os Serviços e
Equipamentos Sociais

Implantação e Operação

Negativo

Média

Melhoria da Qualificação Profissional dos
Trabalhadores e Fornecedores Locais

Implantação e Operação

Positivo

Média

Geração de Receita Tributária

Implantação e Operação

Positivo

Forte

Retração da Economia Local

Implantação e Operação

Negativo

Variável

Fixação da População

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Redução de Áreas de Usos Agropastoris

Implantação

Interferência na Atividade Pesqueira

Implantação e Operação

Negativo

Variável

Acidente entre Embarcações

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Alteração da Paisagem

Implantação e Operação

Negativo

Média

Agravamento de Problemas Sociais

Implantação

Negativo

Média

Interferência na Atividade Turística

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Mudança de Perfil Econômico da Região
e Agregação de Vantagens Locacionais

Implantação e Operação

Positivo

Média

Expansão da Infraestrutura Portuária

Implantação e Operação

Positivo

Forte

Atração/Expansão de Empreendimentos

Implantação e Operação

Positivo

Fraca

Incremento das Exportações

Operação

Positivo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes

Implantação e Operação

Negativo

Variável

Pressão sobre o Sistema Viário e de
Circulação

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Incômodos por Ruídos e Vibrações

Implantação e Operação

Negativo

Fraca

Interferência em Sítios Arqueológicos

Implantação

Negativo

Fraca
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Programas Ambientais
• Programa de Comunicação Social
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho
• Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho
• Programa de Comunicação Social
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho
Programa de Comunicação Social
Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Educação Ambiental para Comunidades do Entorno
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Comunicação Social
Programa de Desenvolvimento para o Mercado de Trabalho

• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Programa de Comunicação Social
Programa de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro
Programa de Compensação da Atividade Pesqueira
• Programa de Educação Ambiental para Comunidades do Entorno
• Plano de Emergência Individual
• • Programa de Monitoramento Socioeconômico
• Plano de Emergência Individual
• Programa de Monitoramento Socioeconômico

• Programa de Monitoramento Socioeconômico

• Plano de Emergência Individual
• Programa de Mitigação das Interferências no Sistema Viário

• Programa de Prospecção Arqueológica e Educação Patrimonial
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Conclusão
O empreendimento em questão representa uma estrutura logística, composta por um mineroduto e um
porto, para escoamento do minério de ferro produzido
pela Manabi S.A.
O Mineroduto Morro do Pilar/MG – Linhares/ES é parte do planejamento estratégico
da Manabi Logística S.A. para escoamento da produção de minério de ferro oriunda
do Empreendimento Minerário Morro do Pilar (ponto de coleta), localizado no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais, maior região produtora de minério de ferro do Brasil,
até o Porto Norte Capixaba (ponto de entrega). Com essa estrutura, a Manabi atingirá
seu objetivo de exportação anual de 25 milhões de toneladas de pellet feed (material
superfino com alto teor de ferro).
O Mineroduto Morro do Pilar/MG – Linhares/ES está situado na Região Sudeste do
Brasil, entre os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e inserido na bacia do rio
Doce. Seu traçado percorre aproximadamente 524 quilômetros (km), abrangendo 23
municípios, sendo 19 deles localizados em Minas Gerais e 4 no Espírito Santo. Assim,
como outros sistemas dutoviários, o Mineroduto da Manabi tem como base a utilização
da força da gravidade, junto com a ajuda de bombas para o transporte de polpa de
minério de ferro através de tubulações.
No litoral de Linhares, o mineroduto encontrará o Porto Norte Capixaba, composto
por ponte de acesso, quebra-mar, píer de embarque e retroárea com planta de filtragem, estações de tratamento de efluentes, pátios de armazenagem de minério,
além de estruturas administrativas e de apoio à operação. As instalações em terra
ocuparão em terreno com 596,68 hectares (ha), dispondo de 2,9 quilômetros (km)
ao longo da linha de costa. As instalações da retroárea ocuparão 501,85 ha, sendo
94,84 ha destinados à preservação ambiental. Para a implantação das unidades no
ambiente marinho será necessária a realização de dragagem para a abertura do
canal de acesso e da bacia de evolução, e a formação de uma área de descarte
de material dragado.
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Quando o minério chegar ao porto, a polpa passará por uma
filtragem, onde será separada a água e o minério, sendo o este
encaminhado por correias transportadoras para as duas pilhas de
estocagem previstas e formadas com a ajuda de empilhadeiras. Já
a água será tratada em estações e encaminhada ao mar por outra
tubulação chamada de emissário.

A análise técnica da viabilidade ambiental da implantação e operação do Mineroduto Morro do Pilar/MG – Linhares/ES foi baseada em três aspectos principais: (i) as condições socioambientais
identificadas nas áreas de influência do empreendimento (duto e
estruturas de apoio) e o grau de preservação dessas áreas; (ii) os
impactos potenciais decorrentes da implantação e operação do
empreendimento; e (iii) as medidas que serão adotadas para que
se construa e opere o duto e as estruturas de apoio, considerando
o planejamento ambiental.
Do diagnóstico ambiental da região atravessada pelo mineroduto
pode-se destacar a presença de processos erosivos, principalmente, nos trechos iniciais do duto e a presença de buracos naturais,
e a diversidade de ambientes encontrados e espécies da fauna e
da flora ameaçadas de extinção, devido à grande extensão do seu
traçado, que também se reflete na travessia de áreas com ocupação
e uso diferenciados, com municípios onde a população depende
de atividades agropecuárias e está dispersa em povoados rurais,
enquanto em outras, apresentam concentrações urbanas, como
o Bairro 15 de Outubro, no município de Colatina/ES, e as sedes
dos municípios de Capitão Andrade/MG e Linhares/ES. Em relação
à presença de comunidades tradicionais, há uma comunidade de
Pomeranos, no município de Itueta/MG.
A partir do diagnóstico ambiental da área de influência foram
identificados os prováveis impactos das fases de planejamento,
implantação e operação do empreendimento. Dentre os diferentes
critérios de classificação, destaca-se, como exemplo, a natureza
dos impactos - positivos ou negativos. A partir dessa classificação,
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torna-se possível estabelecer os tipos de
medidas associadas: as maximizadoras
estão relacionadas aos impactos positivos;
enquanto as mitigadoras, preventivas ou
compensatórias estão relacionadas aos
impactos negativos.
Considerando a região atravessada pelo
mineroduto e as intervenções previstas para
sua implantação, destacam-se dentre os
impactos negativos dois importantes grupos:
os decorrentes do aumento da circulação
de veículos e pessoal e os transtornos
gerados pelas atividades de obra, especialmente sobre as comunidades e
localidades rurais existentes ao longo
do mineroduto e àqueles associados ao
estabelecimento da faixa de servidão; e
os decorrentes do corte da vegetação
para estabelecimento da faixa de servidão e estruturas associadas, que, além
de promover a redução de ambientes
naturais e fragmentação da vegetação,
deverá gerar efeitos negativos sobre a
fauna local.

nos trechos com concentração urbana, como
recomendado um conjunto de medidas e
programas ambientais, visando reduzir os
efeitos indesejados. Também, foram analisados três alternativas de escoamento da
produção, sendo que o transporte dutoviário
(mineroduto) foi o que demonstrou maior
viabilidade econômica e menor impacto
socioambiental durante sua fase de implantação e, principalmente, durante sua
fase de operação. Além disso, quanto à
escolha do local, buscou-se aquela que
apresentasse os menores níveis de intervenções socioambientais, considerando a
presença de Unidades de Conservação,
Áreas Protegidas, vegetação, dentre outros.
Entre os programas previstos, destaca-se o
Programa Ambiental de Construção – PAC e
o Plano de Gestão Ambiental – PGA, que de-

Na busca por minimizar os impactos ambientais negativos, foram estudas alternativas
técnicas para desvio da rota do mineroduto

verão promover o controle das atividades de
obra, minimizando os impactos associados
à implantação do empreendimento. O Programa de Supressão da Vegetação que visa
o controle das atividades de corte, minimizando os impactos na fase de implantação.
O Programa de Afugentamento, Resgate e
Manejo da Fauna que terá como objetivo
de minimizar a perda de animais durante
as atividades de retirada de vegetação. O
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Programa de Monitoramento da Fauna permitirá acompanhar os
animais durante todo o período de implantação e a fase inicial de
operação, possibilitando identificar possíveis alterações promovidas
pelo empreendimento sobre os ambientes naturais.
Buscando um melhor relacionamento e de modo a evitar conflitos
entre trabalhadores e população local estão previstos os Programas
de Educação Ambiental para os Trabalhadores e de Comunicação
Social. Adicionalmente, caberá ao empreendedor à condução de
todo o conjunto de programas ambientais propostos no Estudo de
Impacto Ambiental (EIA).
No que se refere ao diagnóstico ambiental da região do litoral de
Linhares, área prevista para selecionada para implantação do Porto
Norte Capixaba, a economia é baseada na em agricultura, pecuária
(grandes fazendas) e pesca. Atualmente, a região também ganha
destaque pela exploração de petróleo continental. A região do porto
é isolada, com a presença somente da Unidade de Tratamento de

Gás de Cacimbas, da Petrobras, como empreendimento industrial. Outros empreendimentos portuários na região estão sendo
estudados e em fase de licenciamento na região de Aracruz/ES,
aproximadamente 60 quilômetros (km) do Porto Norte Capixaba.
Interações poderão ocorrer na fase de implantação, pois haverá a
necessidade de execução de abastecimentos de embarcações, mas
durante a fase de operação isso não acontecerá.
Do ponto de vista do meio físico constitui-se em uma área estável
e as erosões estão associadas à desembocadura do rio Doce. O
ambiente marinho, também, possui relevância ambiental em razão de
suas águas estarem livres de contaminações. Os níveis de nutrientes
e matéria orgânica, também, são baixos no mar, indicando que não
existem efluentes que possam mudar drasticamente esse cenário.
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A localização do porto apresenta grande

dos sedimentos dragados, no sentido norte-

vantagem em relação à retirada de vege-

-sul, de cerca de 2 metros na área interna;

tação. Não haverá necessidade de cortes

alterações de composição e quantidade

nas restingas da faixa litorânea, sendo toda

das comunidades planctônica e bentônica;

a área atual preservada. A preservação da
vegetação proporcionará a manutenção de

aumento do número de espécies exóticas,

hábitats da fauna terrestre.

introduzidas principalmente por água de
lastro.

Nas praias localizadas no entorno do rio
Doce acontecem desovas das cinco espé-

afastamento dos peixes na área costeira,

cies de tartarugas marinhas que ocorrem

sendo o efeito maior na fase de implan-

no Brasil, sendo a única concentração de

tação. Na fase de operação, é esperado

áreas de desova da tartaruga-de-couro

o retorno as condições anteriores, entre-

(D. coriacea) e o segundo maior ponto de

tanto, a estrutura da comunidade pode

desova da tartaruga-cabeçuda (C. caretta).

ser diferente;

Além disso, a tartaruga-verde (C. mydas)
também utiliza o litoral como uma importante

aumento das perturbações produzidas

área de alimentação.

na região costeira da área diretamente
afetada que tem influência sobre a co-

Em relação aos principais impactos am-

munidade de quelônios e cetáceos, em

bientais negativos avaliados na etapa de

função da dragagem.

implantação do porto, destacam-se:
interferência com a atividade pesqueira,
eliminação de áreas alagáveis, na porção

devido a construção da ponte e quebra-

interna da retroárea, bem como o risco

-mar e obras de dragagem. Na fase de

de salinização dos recursos hídricos (su-

operação observa-se a interação devido

perficiais e subterrâneos) em decorrência

a movimentação de embarcações.

do aterro hidráulico;
No que se refere aos impactos positivos
indução de pequena erosão, nas porções

destacam-se aqueles relativos ao dinamis-

norte e central do porto, em função da

mo econômico, onde o porto deverá ser o

implantação do quebra-mar;

indutor de novos negócios de relevância
para a economia local, elevando o nível de

aumento da feição do fundo do mar na área

renda e de geração de riqueza no município

de bota fora, em decorrência do lançamento

de Linhares e em seu entorno.
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O uso do solo deverá contar com um importante crescimento da utilização para
fins econômicos, em especial, o industrial.
Esse uso já está previsto, em legislação
municipal, para a área em que se pretende
instalar o Porto.
De modo a reduzir e controlar os efeitos
indesejados dos impactos ambientais decorrentes da implantação e operação do porto,
da mesma forma que para o mineroduto,
foram propostas medidas e programas socioambientais. Considerando a posição do
bota fora, as áreas mais rasas, após o final
da dragagem, registrarão profundidades não
inferiores a 30 metros, não representando
risco à navegação.
Para mitigar os impactos decorrentes da
dragagem, será respeitará o período de
desova, além disso está previsto o projeto
de iluminação, contemplando a presença
dos organismos, sendo previamente encaminhado ao TAMAR para aprovação e
a Manabi estabelecerá parceria com essa
instituição para o desenvolvimento de pesquisas e monitoramento.
Quanto aos impactos sobre as comunidades de pescadores foram recomendados
a implantação do programa de monitoramento do desembarque pesqueiro e o de
compensação social, e a articulação com o
conjunto de programas sociais propostos,
com articulação e interface direta, como o

de monitoramento socioeconômico e de
educação ambiental.
Quanto à mão-de-obra, espera-se o aproveitamento da disponibilidade local. Poderá
ocorrer alguma diminuição da oferta de mão-de-obra para as atividades tradicionais, em
função da maior atratividade de ocupação
por parte do empreendimento.
A avalição de impacto realizada identificou
que o empreendimento gerará 81 impactos,
sendo 31 para o mineroduto, que irão ocorrer ao longo do traçado e 50 para o porto,
que irão ocorrer, principalmente, no litoral
de Linhares. Merece ser ressaltado que a
maioria dos impactos identificados foram
classificados como impactos temporários e
reversíveis, isto é, eles podem ser revertidos
a partir da adoção das medidas mitigadoras propostas ou com o encerramento das
atividades da fase de implantação. Neste
aspecto é fundamental a aplicação de medidas mitigadoras eficazes, principalmente
as de caráter preventivo.
Por fim, em função dos resultados obtidos
com os estudos realizados e considerando a
implementação das medidas mitigadoras e
dos programas ambientais, pode-se concluir
que a construção do Mineroduto Morro do
Pilar/MG – Linhares/ES e do Porto Norte
Capixaba é viável do ponto de vista técnico,
econômico e socioambiental.
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Glossário
A
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Abiótico: são as qualidades das partes do ambiente que não têm vida, (a água, o ar, a terra).
Essas qualidades podem ser, por exemplo, temperatura, direção de ventos, acidez da água,
entre outras.
Abrangência: informa a espacialidade ou dimensão da interferência provocada.
Abrigo: cavidade com indícios de ocupação humana, onde a altura da entrada se mostra maior
que a profundidade. Pode indicar, também, paredões inclinados para frente ou com a parte
superior mais saliente, protegendo uma área meio grande (adaptado de MENDONÇA, 1997).
Ação antrópica: designa a interferência do homem sobre o meio ambiente, independentemente de ser maléfica ou benéfica.
Ações geradoras (intervenções): práticas necessárias ou eventos acidentais, que podem
estar potencialmente envolvidos em cada uma das etapas do empreendimento.
Acostagem: ato de acostar um navio (aproximar, arrimar, encostar, pôr junto de). Ex.: uma
lancha acostou ao navio.
ADA - Área Diretamente Afetada: área definida como àquela que sofrerá interferências diretas
pela instalação do empreendimento.
Afloramento: parte de um maciço ou camada de rocha, ou de minério, que chega a superfície do
solo, quer por irrupção (invasão súbita), quer pelo desnudamento dum capeamento preexistente.
Afluente: curso d’água, que deságua em outro curso d’água, considerado principal, ou em um
lago contribuindo para lhes aumentar o volume; tributário.
Agente erosivo: qualquer fenômeno físico, químico ou biológico que possa agir sobre determinada rocha, desagregando-a.
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Aglomerados: tipo de rocha de composição heterogênea, constituindo verdadeira brecha vulcânica. Os aglomerados não devem
ser confundidos com os conglomerados, pois os primeiros são de
origem vulcânica, enquanto os segundos de origem sedimentar.
Água: substância mineral encontrada na natureza em estado líquido, sólido ou em forma de vapor, formada por duas moléculas
de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O), sendo responsável pela
existência e pela manutenção de toda a vida na Terra.
Água doce: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰ (a salinidade não é perceptível ao paladar).
Água estuarina: água com influência de água de mar ou de água
de rio.
Água potável: água que se destina ao consumo humano, devendo
apresentar-se incolor e transparente a uma temperatura compreendida entre 80ºC e 110ºC, além de não poder conter nenhum germe
patogênico ou substância nociva à saúde.
Água residuária: denominação aplicada a qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar poluição ou contaminação.
Água salina (salgada): água com salinidade igual ou superior a 30 ‰.
Água subterrânea: água presente no subsolo ocupando a zona
saturada dos aquíferos, e movendo-se sob o efeito da força gravitacional. Difere da água do solo, pois nesta as forças que a comandam
são as eletroquímicas, tais como capilaridade e adsorção.
Água superficial: água que ocorre em corpos cuja superfície livre
encontra-se em contato direto com a atmosfera, isto é, acima de
superfície topográfica.
AID - Área de Influência Direta: área definida como passível de
sofrer impactos diretos do empreendimento.
AII - Área de Influência Indireta: área definida como passível de
sofrer efeitos indiretos do empreendimento em análise.
Algas: nome genérico dado a organismos autótrofos fotossintetizantes pertencentes aos Reinos Monera. Protista e Vegetal, em sua
grande maioria aquáticos, tanto de águas salgadas quanto doces.
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São em sua grande maioria unicelulares, havendo contudo espécies multicelulares, com as
células apresentando pouca divisão de trabalho. Organismos com uma organização semelhante
às algas atuais, já estavam presentes desde tempos proterozoicos.
Alterações antrópicas: mudanças feitas pelo homem no ambiente, como, por exemplo, desmatamento ou lançamento de fumaça pelos carros. Todos nós alteramos o meio ambiente,
como os animais e demais seres vivos, mas fazemos isso em grandes proporções, ao construir
uma grande barragem para geração de energia elétrica, ao poluirmos o ar com um grande
número de carros. Nós fazemos essas alterações conscientes ou não, e também podemos
fazer alterações positivas, quando, por exemplo, reflorestamos uma área. Podemos também
minimizar alterações negativas, quando fazemos coleta seletiva, ou viajamos a pé ou de bicicleta, substituindo o carro.
Ambiente de intervenção: descrição genérica do local onde se espera maior risco de interferência do impacto. Quando o compartimento a que se relaciona o impacto, for o antrópico,
não há proposição do ambiente de intervenção, visto que a vertente socioeconômica interage
com o ambiente natural de forma generalizada. No Estudo em tela, uma vez que não há cursos
d’água, ou mesmo, faixa litorânea a serem diretamente afetados, considera-se que todos os
impactos ocorrerão no ambiente terrestre.
Ambientes pelágicos: regiões de mar aberto, do litoral até a zona abissal.
Ambiente praial: referente ao conjunto de feições que compõe a praia.
Amplitude de maré: diferença de altura alcançada pela maré entre os níveis da preamar e da
baixa-mar consecutivos.
Anfíbios: animais que nas primeiras fases da vida, fase larval, respiram o ar dissolvido na
água, mediante brânquias, e quando no estado adulto, respiram o ar atmosférico, através de
pulmões. São vertebrados marchadores, raramente rastejantes, quando os membros lhe faltam.
Quase todos nadam com facilidade.
Antrópico: de origem humana. Aquilo que é resultado da ação humana sobre um ambiente
natural. Relativo à humanidade, à sociedade humana, ou à ação dos humanos.
ANTAQ: Agência Nacional de Transportes Aquaviários.
Anticiclone: Centro meteorológico de alta pressão.
Anurofauna: Fauna de anfíbiosde uma determinada região.
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APP: Áreas de Preservação Permanente.
Área de proteção ambiental (APA): área pertencente ao grupo
das unidades de conservação de uso direto, sustentável e regida
por dispositivos legais. Constitui-se de área em geral extensa, com
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos,
bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a
qualidade de vida e bem-estar da população residente e do entorno.
Tem por objetivo disciplinar o uso sustentável dos recursos naturais
e promover, quando necessário, a recuperação dos ecossistemas
degradados.
Área Degradada: uma área que por ação própria da natureza
ou por uma ação antrópica perdeu sua característica natural (ex:
alterações negativas do ambiente como poluição do ar, da água,
supressão de vegetação).
Área de influência: área externa de um dado território, sobre o
qual exerce influência de ordem ecológica e/ou socioeconômica,
podendo trazer alterações nos processos ecossistêmicos.
Arenoso (Pedologia): termo aplicado a algumas classes texturais
do solo, que apresentam grande quantidade de areia.
Argila: termo descritivo utilizado para indicar partículas que na
escala de Wentworth apresentam diâmetro compreendido entre
0,000975 mm e 0,0039 mm.
Assoreados: obstruídos por areia ou por sedimentos quaisquer, de
um rio, canal ou estuário, geralmente em conseqüência de redução
da correnteza.
Assoreamento: deposição de material sedimentar ou material
coluvionar, resultando no aterramento ou entulhamento de áreas
mais baixas.
Atracação: operação de fixação do navio ao cais.
Atributos: conjunto de parâmetros mensuráveis ou estimáveis, que
qualificam cada uma das intervenções necessárias para a concretização do empreendimento.
Audiência Pública: procedimento de consulta à sociedade ou a
grupos sociais interessados em determinado problema ambiental
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ou potencialmente afetados por um projeto, a respeito de seus interesses específicos e da qualidade ambiental por eles preconizada.
Autodepuração: capacidade apresentada por um corpo de água de,
após receber uma carga de agentes poluidores, recuperar, através
de processos naturais de caráter físico, químico e biológico, as suas
qualidades ecológicas e sanitárias.
Autotrófico: diz-se dos seres capazes de fazer a síntese da matéria
orgânica a partir de substâncias minerais (inorgânicas) e uma fonte
primária de energia como a luminosa (foto-autotrófico) ou química
(quimio-autotrófico).
Avifauna: conjunto das espécies de aves encontradas em uma
determinada área.

B
Bacia hidrográfica: (1) Área limitada por divisores de água, dentro
da qual são drenados os recursos hídricos, através de um curso
de água, como um rio e seus afluentes. A área física, assim delimitada, constitui-se em importante unidade de planejamento e de
execução de atividades socioeconômicas, ambientais, culturais e
educativas. (2) Toda a área drenada pelas águas de um rio principal
e de seus afluentes. (3) Área total de drenagem que alimenta uma
determinada rede hidrográfica; espaço geográfico de sustentação
dos fluxos d´água de um sistema fluvial hierarquizado.
Balanço hídrico: método de quantificação dos fluxos de água no
ambiente fundamentado na constatação empírica do funcionamento
do ciclo hidrológico. A precipitação atmosférica é a fonte original da
água que penetra e escoa sobre a superfície terrestre. Parte dessa
água é utilizada pelas plantas, outra infiltra no solo para, em seguida,
evaporar-se, ser armazenada pelo sistema do solo (lençol freático)
ou ser absorvida pelas plantas. A água que penetra no solo (infiltração) é armazenada em aquíferos subterrâneos ou drenada pelos
rios para lagos, mares e oceanos, de onde evapora, reiniciando o
ciclo. Sua forma de aplicação mais simples consiste em comparar
a quantidade de água recebida pelo ambiente através das chuvas
com a quantidade perdida pela evapotranspiração.
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Batimetria: determinação da profundidade e da topografia de áreas
submersas. A batimetria é expressa cartograficamente por curvas batimétricas que são curvas que unem pontos de mesma profundidade com
equidistâncias verticais, à semelhança das curvas de nível topográfico.
Bentos: conjunto de seres vivos (animais, plantas...) que vivem associados ao fundo de rios, lagos, lagoas, oceanos ou mares, possuem
baixa capacidade de locomoção ou nenhuma.
Bentônico: relativo aos bentos. A parte do ambiente marinho habitada
por organismos que vivem fixos (sésseis) ou livres (vágeis) sobre o
fundo dos corpos de água (oceanos, rios, lagos, etc.).
Berço: (1) Suporte colocado sobre um convés, uma coberta, etc., para
nele apoiar-se uma peça volante. (2) Local de permanência da âncora da
unidade (sonda, embarcação, balsa, etc.) quando não está sendo usada.
Bioacumulação: aumento da concentração de elementos e substâncias
tóxicas nos organismos ao longo dos níveis tróficos de uma cadeia alimentar, podendo chegar a teores letais nas espécies do topo da cadeia
alimentar. Ocorre preferencialmente com substâncias lipossolúveis, de
difícil excreção pelos organismos. Uma vez ingeridas, essas substâncias se acumulam nos tecidos ricos em gordura, tendendo a aumentar
a sua concentração ao longo da vida do organismo, e, à medida que
se “sobe” na cadeia alimentar, cresce o nível trófico do organismo. O
Homem, como topo da cadeia alimentar, é um dos organismos mais
afetados pela bioacumulação.
Biodiversidade: referente à variedade de seres vivos existentes em
um determinado local. Abrangência de todas as espécies de plantas,
animais e microrganismos, e dos ecossistemas e processos ecológicos
dos quais são parte.
Bioma: conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento
de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional,
com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de
mudanças, resultando em uma diversidade biológica própria.
Biomassa: quantidade de matéria orgânica de origem biológica presente, num dado momento, em uma determinada região, expressa em
massa (g, Kg, etc.) por volume (m³) ou por área (m²).
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Biosfera: região da Terra onde existe vida. Compreende à porção inferior da atmosfera, a
hidrosfera e a porção superior da litosfera.
Biótico: é o componente vivo do meio ambiente. Inclui todas as formas de vida (fauna, flora,
vírus, bactérias, etc).
Brejo: terreno plano, encharcado, que aparece nas regiões de cabeceiras ou em zonas de
transbordamento de rios. Embora os brejos das regiões litorâneas geralmente sejam originados
a partir de rios permanentes, os brejos de cabeceiras podem-se formar em regiões com rios
intermitentes.

C
Caça predatória: caça em que a proporção de indivíduos abatidos é superior à capacidade
de decomposição populacional através da reprodução. É praticada clandestinamente, com fins
lucrativos, provocando a aceleração do processo de extermínio de várias espécies de valor
econômico.
Cadeia Alimentar: sequência de transferência de energia que se dá entre os organismos com
o fenômeno da alimentação. As cadeias alimentares se interpõem umas nas outras formando
as teias alimentares.
Cadeia Trófica: cadeia alimentar.
Cais de Atracação: local que, à beira de um rio ou porto, serve para embarque e desembarque
de pessoas e mercadorias.
Calado: altura de uma embarcação que fica abaixo da linha d’água durante a operação ou
em trânsito.
Canal: curso de água natural ou artificial, claramente diferenciado, que contém água em movimento, de maneira contínua ou periódica, ou então que estabelece uma interconexão entre
dois corpos de água.
Capacidade de saturação: quantidade de água que um solo pode reter para preencher todos
os espaços vazios existentes entre as partículas do solo.
Cape Size: navio graneleiro com capacidade de carga maior que 80.000 DWT, tendo a maior
parte capacidade entre 140.000 DWT a 190.000 DWT.
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Carga Piezométrica: parte da física que mede a pressão dos fluídos.
Carta planimétrica: carta elaborada através de um levantamento
topográfico ou fotogramétrico sem mostrar as curvas de nível.
Carta topográfica: carta elaborada mediante um levantamento original,
ou compilada de outras já existentes, incluindo os acidentes naturais
e artificiais, permitindo deste modo determinar suas alturas.
Centro de Defesa Ambiental (CDA): centro estruturado com recursos
materiais e profissionais especializados para o atendimento e apoio a
combate a emergências.
Cetáceos: espécie da ordem dos cetáceos, mamíferos adaptados à
vida aquática: baleias, golfinhos, botos.
Classe (Biologia): nome dado a um grupo de ordens na classificação
dos seres vivos. Por exemplo: todas as ordens de animais mamíferos carnívoros, cetáceos, roedores, etc. - pertencem à classe Mammalia.
Classe de solo: grupo de solos que apresentam uma variação definida em determinadas propriedades e que se distinguem de quaisquer
classes, por diferenças nessas propriedades.
Clima: conjunto de estados de tempo meteorológico que caracteriza
uma determinada região durante um grande período de tempo, incluindo
o comportamento habitual e as flutuações, resultante das complexas
relações entre a atmosfera, geosfera, hidrosfera, criosfera e biosfera.
Clinquer: tipo de material a partir do qual se fabrica o cimento Portland, habitualmente com a adição de sulfato de cálcio, calcário e/ou
escória siderúrgica.
Cloretos: qualquer sal derivado do ácido clorídrico, um aumento no
teor de cloretos na água é indicador de uma possível poluição.
Clorofícea (Chlorophyceae): classe de algas bentônicas ou planctônicas geralmente flageladas com coloração verde devido à presença de
clorofila-a e clorofila-b. São vulgarmente conhecidas como algas verdes.
Clorofila: pigmento verde encontrado nas folhas e em outras partes
verdes da maior parte das plantas. A clorofila ocorre em várias formas
diferentes, embora uma delas – a Clorofila-a – seja predominante;
todas são estruturalmente semelhantes à hemoglobina. As moléculas
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de clorofila absorvem luz para a fotossíntese e são, portanto, essenciais às plantas na produção de carboidratos a partir do dióxido
de carbono e água.
cm: centímetro(s)
Coliformes Fecais: são microorganismos que aparecem exclusivamente no trato intestinal de animais de sangue quente. Sua identificação na água permite afirmar que houve presença de matéria
fecal, traduzindo-se como “risco potencial” para encontro nas águas
dos agentes biológicos, ou seja, as bactérias, vírus, protozoários
e vermes.
Coliformes Totais: grupo constituído por bactérias que têm sido
isoladas de amostras de águas e solos poluídos e não poluídos,
bem como as fezes de seres humanos e outros animais de sangue
quente.
Colúvio: porções de solo e detritos que se acumulam na base de
uma encosta, por perda de massa ou erosão superficial, cuja composição permite indicar tanto a sua origem quanto os processos
de transporte. Nos limites de um vale, pode se confundir com os
aluviões.
Componente ambiental: são os elementos principais dos meios
físico, biótico e sócioeconômico, como terrenos, recursos hídricos,
ar, vegetação, fauna, infra-estrutura física, social e viária, estrutura
urbana, atividades econômicas, qualidade de vida da população,
finanças públicas e patrimônio histórico, cultural e arqueológico.
Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados
e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias
de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua sobrevivência.
CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente. Órgão superior
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) com função de
ajudar o Presidente da República a formular as diretrizes (ideias e
valores que orientam) da política nacional de meio ambiente (Lei
o 6938/81). Tem 71 membros, entre pessoas dos governos federal
e estaduais e da sociedade civil (entidades de classe, organizações de defesa do meio ambiente, etc.). Entre as competências do
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CONAMA estão o estabelecimento de todas as normas (regras)
técnicas (conhecimentos do meio ambiente) e administrativas (conhecimentos de gestão) para a regulamentação (criação de regras)
e a implementação (“pôr em prática”) da Política Nacional do Meio
Ambiente, e a decisão, em grau de recurso, das ações de controle
ambiental da SEMA (Secretaria Especial de Meio Ambiente).
Condutividade: no estudo em questão a condutividade é citada
como uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica.
Conservação (Ecologia): em sentido amplo, é o conjunto de
atividades e políticas que asseguram a contínua disponibilidade
e existência de um recurso. Em sentido mais restrito, é o armazenamento e a guarda do germoplasma em condições ideais, permitindo a manutenção de sua integridade. A conservação engloba
a preservação, que é usada para germoplasma armazenado em
temperaturas criogênicas.
Coordenadas geográficas: sistema de coordenadas em que valores
de latitude (distância angular entre um ponto qualquer da superfície
terrestre e a linha do Equador) e longitude (distância angular entre
um ponto qualquer da superfície terrestre e o meridiano inicial ou
de origem) definem a posição de um ponto da superfície da Terra,
em relação a um elipsóide de referência (sólido gerado pela rotação
de uma elipse em torno do eixo dos pólos). Também são chamadas
de coordenadas geodésicas ou coordenadas terrestres.
Cordão litorâneo: acumulação alongada de sedimentos, de composição arenosa, cascalhosa ou conchífera, dispostas paralelamente
a linha de costa por ação de agentes marinhos.
Contaminação: introdução (direta ou indireta) de elementos que
prejudicam saúde humana e a qualidade do ambiente (ex: organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas).
Corredores ecológicos: termo adotado pelo Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC), que abrange as porções
de ecossistemas naturais ou seminaturais que interligam unidades
de conservação e outras áreas naturais, possibilitando o fluxo de
genes e o movimento da biota entre elas, facilitando a dispersão
de espécies, a recolonização de áreas degradadas, a preservação
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das espécies raras e a manutenção de populações que necessitam, para sua sobrevivência, de
áreas maiores do que as disponíveis nas unidades de conservação. Os corredores ecológicos
são fundamentais para a manutenção da biodiversidade em médio e longo prazos.
Corrente de fundo: movimento horizontal da massa d’água mais profunda, em uma determinada direção.
Corrente litorânea: corrente que se desloca paralelamente e rente à costa, fluindo segundo
um sistema de barras e fossas da zona de rebentação.
Correntes: movimento das águas marinhas em um único sentido, constituindo a circulação
oceânica global.
Costa: faixa de terra de origem sedimentar que se estende desde a linha de praia para o interior
do continente construída pela ação marinha.
Criadouros: local onde as condições são propícias para o desenvolvimento do peixe, tanto a
nível reprodutivo, quanto alimentar ou de abrigo; local onde os peixes se reproduzem e crescem.
Crustáceos: classe de animais artrópodes, predominantemente aquáticos e de respiração
branquial, exosqueleto calcário, cabeça e tórax fundidos numa só peça (cefalotórax), dois pares
de antenas e apêndices birremes. Os caranguejos, os camarões, as lagostas, os lagostins, os
tatuís, os tatuzinhos de jardim, entre outros, são crustáceos.
Cunha salina: massa de água do mar que se apresenta em forma de cunha, situada na base
de um aquífero, e cujo vértice está voltado para o continente.

D
Dársena: espécie de infra-estrutura portuária com suas formas escavadas no continente, a
semelhança de um dique, no interior do qual os navios adentram para atracação no cais.
Declividade: inclinação do relevo em relação ao plano horizontal.
Decomposição: processo de conversão de organismos mortos, ou parte destes, em substâncias orgânicas e inorgânicas, através da ação escalonada de um conjunto de organismos
(necrófagos, detritívoros, saprófafos, decompositores e saprófitos propriamente ditos).
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Decreto: determinação escrita, emanada do chefe do Estado, do
poder executivo ou de qualquer autoridade soberana.
Degradação ambiental: (1) Prejuízos causados ao meio ambiente,
geralmente resultante de ações do homem sobre a natureza. Um
exemplo é a substituição da vegetação nativa por pastos. (2) Termo
usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao meio
ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas
propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos
recursos ambientais.
Demografia: refere-se ao estudo das populações humanas e sua
variação temporal quanto ao seu tamanho, sua distribuição espacial,
sua composição e suas características gerais.
Densidade de População: proporção entre o número de habitantes e a área da unidade espacial ou político-administrativa em
que vivem (geralmente expressa em habitantes por hectare ou por
quilômetro quadrado).
Desenvolvimento Sustentável: modelo de desenvolvimento que
leva em consideração, além dos fatores econômicos, aqueles de
caráter social e ecológico, assim como as disponibilidades dos re-cursos vivos e inanimados, as vantagens e os inconvenientes, a
curto, médio e longo prazos, de outros tipos de ação.
Desmatamento: retirada (supressão) da cobertura vegetal de
uma determinada área, para outro uso, como pecuária, agricultura,
expansão urbana ou implantação de empreendimentos. Corte de
matas e florestas, para comercialização.
Doca: (1) Parte de um porto onde atracam os navios para carga e
descarga. (2) Dique para construção ou reparo de navios.
Dossel: estrato mais alto das árvores de uma floresta.
Dragagem: obra ou serviço de engenharia que consiste na limpeza,
desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material
do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais.
Drenagem: feição linear negativa, produzida por água superficial
de escorrência, e que modela a topografia de uma região.
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Diversidade: medida do número de espécies e de sua abundância
relativa em determinada comunidade.
Dossel: região de uma floresta compreendida entre o solo e a parte
superior da copa das árvores. Qualquer cobertura a meia altura no
meio de um compartimento.

E
Ecossistema: qualquer unidade que inclua todos os organismos
em uma determinada área, interagindo com o ambiente físico, de tal
forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura trófica definida,
diversidade biológica e reciclagem de materiais (troca de materiais
entre componentes vivos). O ecossistema é a unidade básica de
estudo da ecologia.
Ecótono: transição suave entre tipos de vegetação diferentes. O
contato entre tipos de vegetação com estruturas fisionômicas semelhantes fica muitas vezes imperceptível, e o seu mapeamento
por simples fotointerpretação é impossível. Torna-se necessário
então o levantamento florístico de cada região ecológica para se
poder delimitar as áreas do ecótono, como, por exemplo: Floresta
Ombrófila / Floresta Estacional.
Edáfica: pertencente ou relativo ao solo.
Educação Ambiental: conjunto de ações educativas voltadas para
a compreensão da dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos da relação do homem com o meio, a determinação social e a
variação/evolução histórica dessa relação. Visa preparar o indivíduo
para integrarem-se criticamente ao meio, questionando a sociedade
junto à sua tecnologia, seus valores e até o seu cotidiano de consumo, de maneira a ampliar sua visão de mundo numa perspectiva
de integração do homem com a natureza.
EIA - Estudo de Impacto Ambiental: estudo realizado de forma
obrigatória para o licenciamento de atividades consideradas modificadoras do meio ambiente. Sempre vem acompanhado do RIMA,
de acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86.
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Efluente: nome dado a qualquer líquido que flua de um sistema
de coleta ou transporte de águas utilizadas pela ação humana. Os
efluentes são comumente mais ricos em matéria orgânica e inorgânica que os líquidos naturais dos ecossistemas.
Emissário: coletor que recebe o esgoto de uma rede coletora e o
encaminha para um ponto final de despejo ou de tratamento.
Endemismo: isolamento de uma ou mais espécies em um espaço
geográfico, após de uma evolução genética diferente daquelas
ocorridas em outras regiões.
Enrocamentos: maciço de pedras arrumadas ou jogadas, destinado
a proteger aterros ou estruturas dos efeitos da erosão.
Enseada: (1) Setor côncavo do litoral, delineando uma baía muito
aberta, em forma de meia-lua. A enseada desenvolve-se frequentemente entre dois promontórios e penetra muito pouco na costa.
Pode-se denominá-la também de baía aberta. (2) Reentrância da
costa, bem aberta em direção ao mar, porém com pequena penetração deste, ou, em outras palavras, uma baía na qual aparecem
dois promotórios distanciados um do outro.
Eólico: depósito e/ou transporte relacionado ao vento.
EPI: Equipamentos de Proteção Individual.
Erosão: processo de desagregação e transporte de partículas de
solo, por ação da chuva e do vento.
Escala granulométrica: escala de tamanho de grão.
Esgoto doméstico: efluente líquido referente ao uso doméstico da
água. Pode ser resultante das águas cloacais e das águas resultantes
de outros usos, tais como banho, preparo de alimentos e lavagens.
Esgoto sanitário: efluente líquido formado pela reunião de despejos de diversas origens, entre elas esgoto doméstico, esgoto de
estabelecimentos comerciais e institucionais, despejos industriais,
efluentes agrícolas, etc.
Esgoto tratado: esgoto submetido a um tratamento parcial ou
completo, com a finalidade de promover a remoção das substâncias
indesejáveis e a mineralização da matéria orgânica.
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Especialista: espécie que possui pequena tolerância, ou amplitude de nicho estreita, frequentemente alimentando-se de um determinado recurso escasso.
Espécie (Biologia): unidade básica de classificação dos seres vivos. Designa populações de
seres com características genéticas comuns, que em condições naturais reproduzem-se gerando descendentes férteis e viáveis. Embora possa haver grande variação morfológica entre
os indivíduos de uma mesma espécie, em geral, as características externas de uma espécie
são razoavelmente constantes, permitindo que as espécies possam ser reconhecidas e diferenciadas uma das outras por sua morfologia.
Espécie ameaçada: espécie animal ou vegetal que se encontra em perigo de extinção, sendo
sua sobrevivência incerta, caso os fatores que causam essa ameaça continuem atuando.
Espécie endêmica: espécie animal ou vegetal que ocorre somente em uma determinada área
ou região geográfica.
Espécie exótica (Biologia): espécie presente em uma determinada área geográfica da qual
não é originária.
Espécie extinta: espécie animal ou vegetal de cuja existência não se tem mais conhecimento
por um período superior a 50 anos.
Espécies Migratórias: espécies de animais que se deslocam de uma região para outra, quase sempre com regularidade e precisão espacial e temporal, devido ao mecanismo instintivo.
Espécimes: indivíduos de uma espécie.
Estação chuvosa: termo utilizado nas baixas latitudes para designar a estação das grandes
chuvas, que é precedida e seguida de estação seca.
Estação de tratamento: conjunto de instalações e equipamentos destinados a realizar o tratamento da água bruta ou o tratamento do esgoto sanitário.
Estação meteorológica: conjunto de instalações, edificações, terrenos, instrumentos e equipamentos gerais necessários às observações meteorológicas. Existem quatro tipos de estações,
que podem ser reconhecidas em função do número de elementos medidos, da frequência das
medições e da condição do observador meteorológico: estações sinópticas, agrícolas, climatológicas e pluviométricas.
Estágios Sucessionais: fases de regeneração da vegetação.
Estaleiro: local onde se constroem e/ou consertam embarcações.
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Estratificação: em oceanografia, descreve o estado de um fluido
constituído de duas ou mais camadas horizontais, dispostas de
acordo com sua densidade, estando a camada menos densa sempre
acima da mais densa.
Estratigrafia: ramo da geologia que se ocupa do estudo da gênese
e datação da sequência das camadas rochosas presentes em uma
determinada região.
Estrutura do solo: agregação de partículas primárias do solo em
unidades compostas ou agrupamento de partículas primárias, que
são separadas de agregados adjacentes por superfície de fraca
resistência. São classificados quanto à forma, tamanho e grau de
distinção.
Estuário: corpo de água costeira, semi-fechado, que tem uma conexão livre com o mar aberto, no interior do qual a água do mar é
diluída, de forma mensurável, com a água doce drenada da terra.
ETE: estação de Tratamento de Efluentes.
Exótico: diz-se dos animais ou plantas que não são naturais dos
climas para onde foram transportados.
Expectativa de ocorrência: apresenta a carência do fenômeno,
determinando o prazo em que serão sentidas as consequências
da ação praticada.
Explotação: extrair economicamente substâncias minerais úteis
de uma jazida até o seu beneficiamento primário.
Exportação: venda para o exterior de bens e serviços produzidos
em um país.

F
Falésia: escarpa originada pela erosão fluvial ou marinha e que se
encontra ainda sob a influência destes agentes, implicando necessariamente a existência de porções continentais soerguidas e/ou
rebaixamentos eustático para sua formação.
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Falha: fratura ou cisalhamento em blocos de rochas que se deslocaram um em relação ao outro, ao longo de planos.
Fauna Silvestre: todos os animais que vivem livres em seu ambiente natural.
Finanças Públicas: massa de dinheiro e de crédito que o governo
federal e os órgãos a ele subordinados movimenta em um país,
compreende a receita e a despesa públicas.
Fitoplâncton: comunidade vegetal microscópica, que flutua livremente nas diversas camadas de água, estando sua distribuição
vertical restrita a zona eufótica, onde graças a presença de energia
luminosa, realiza o processo fotossintético; um dos responsáveis
pela base da cadeia alimentar do meio aquático.
Fitossociologia: parte da botânica que trata das comunidades no
concernente à origem, estrutura,classificação e relações com o
meio; fitocenologia.
Flora: totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão de
importância individual.
Floração: crescimento explosivo, de curta duração, de microorganismos planctônicos, e uma ou poucas espécies, podendo alterar
a coloração da água.
Florística: estuda a composição das espécies de plantas de uma
região.
Floresta primária: floresta que nuca sofreu derrubada ou corte,
sendo uma remanescente das florestas originais de uma região.
Floresta não alterada pela ação do homem.
Floresta secundária: floresta em processo de regeneração natural
após ter sofrido derrubada ou alteração pela ação do homem ou de
fatores naturais, tais como ciclones, incêndios, erupções vulcânicas.
Fluvial: relativo a rio.
Forma de incidência: trata da maneira como a ação interveniente
poderá impactar o componente, ou seja, direta ou indiretamente;
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Fotossíntese: processo biológico ou bioquímico de síntese de
material orgânico a partir de dióxidode carbono (CO2), água e nutrientes inorgânicos dissolvidos, medido pelas moléculas de clorofila
na presença de luz como fonte primária de energia e com liberação
de oxigênio como subproduto.
Fragmento Florestal: remanescente de ecossistema natural isolado em função de barreiras, antrópicas ou naturais, que resultam
em diminuição significativa do fluxo gênico de plantas e animais.
Frente fria: frente formada quando a superfície frontal se move em
direção a uma massa de ar mais quente devido à maior intensidade de ação da massa fria. A substituição do ar quente pelo ar frio
provoca mudanças rápidas na direção e intensidade dos ventos e,
geralmente, são acompanhadas de aguaceiros fortes, porém de
curta duração. Em um mapa do tempo, a posição na superfície é
representada por uma linha com triângulos ou dentes estendidos
para o ar mais quente.
Fundo marinho: região dos oceanos situada abaixo da linha média
da baixa-mar e constituída por duas unidades maiores: margem
continental e fundo oceânico.
Fundo oceânico: região da crosta oceânica situada abaixo da isóbata de 4000m, sendo dividida em: planície abissal, dorsal oceânica
e fossa oceânica. Ver também fundo marinho.

G
Geomorfologia: ramo da geologia que estuda as formas de relevo
e sua gênese.
Georreferenciamento: processo em que uma entidade geográfica (qualquer dado ou informação que possa ser especializada) é
referenciada espacialmente ao terreno por meio de seus atributos
de localização, utilizando-se para tal um sistema de coordenadas
conhecido.
Geomorfologia: ciência que estuda o relevo da superfície terrestre,
sua classificação, descrição, natureza, origem e evolução, incluin-
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do a análise dos processos formadores da paisagem. Pode ainda ser inserido o estudo das
feições submarinas.
Gestão Ambiental: aplicação de medidas de intervenção nas condições encontradas em um
sistema com sua adjetivação de ambiental; normalmente a gestão refere-se à aplicação de
medidas anteriormente sistematizadas em um planejamento (que pode ser apenas embrionário
e voltado para interesses menores) do uso dos recursos ambientais disponíveis.
Gleissolos: solos constituídos por material mineral com horizonte glei imediatamente abaixo
de horizonte A, ou de horizonte hístico com menos de 40 cm de espessura; ou horizonte glei
começando dentro de 50 cm da superfície do solo; não apresentam horizonte plíntico ou vértico,
acima do horizonte glei ou coincidente com horizonte glei, nem qualquer tipo de horizonte e
diagnóstico acima do horizonte glei.
GPS (Global Positioning System): sistema de posicionamento global que permite a localização de um ponto no espaço mediante a leitura de suas coordenadas por um conjunto de
satélites orbitais.
Granel líquido: todo líquido transportado diretamente nos porões do navio, sem embalagem
e em grandes quantidades, e que é movimentado por dutos por meio de bombas.
Granel sólido: todo sólido fragmentado ou grão vegetal transportado diretamente nos porões
do navio, sem embalagem e em grandes quantidades.
Grupo Barreiras: unidade litoestratigráfica de sedimentação continental pliocênica, composta
de argilas e lentes arenosas, que se distribui pelas costas norte e leste do Brasil.

H
Habitat: conjunto de condições geofísicas de um lugar específico onde se desenrola a vida de
uma espécie ou de uma comunidade animal ou vegetal.
Handymax: navio graneleiro com capacidade de carga entre 35.000 DWT a 49.999 DWT.
Handy-Size: Navio graneleiro com capacidade de carga entre 20.000 DWT a 34.999 DWT.
Hectare: unidade de área equivalente a um quadrado com 100m de lado e perfazendo, portanto,
10 000 m2, e correspondendo a 2,47 acres.
Herbácea: planta que tem a consistência e o porte de erva.
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Herpetofauna aquática: répteis e anfibios que ocrrem no água.
Hidrodinâmica: refere-se à movimentação da massa de água.
Hidromórfico: relativo a um solo caracterizado pela alta umidade.
Horizonte A: horizonte superficial mineral, no qual a feição enfatizada é a acumulação de matéria orgânica decomposta intimamente
associada com a fração mineral.
Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta
teores de carbono orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não
satisfaçam as condições requeridas para caracterizar um horizonte
A chernozêmico ou proeminente.
Horizonte A fraco: é um horizonte superficial que apresenta teores
de carbono orgânico inferiores a 5,8 g/kg, cores muito claras, com
estrutura fracamente desenvolvida.
Horizonte A proeminente: constitui horizonte superficial relativamente espesso (pelo menos 18 cm de espessura) com estrutura
suficientemente desenvolvida para não ser simultaneamente maciço
e duro, ou mais coeso, quando seco, ou constituído por prismas
maiores que 30 cm. É um horizonte de cor escura (croma úmido
inferior a 3,5 e valores mais escuros que 3,5, quando úmido, e que
5,5, quando seco) com saturação por bases (V) inferior a 65% e
conteúdo de carbono igual ou superior a 6,0 g/kg.
Horizonte B: horizonte subsuperficial com predomínio das características genéticas sobre as características herdadas.
Horizonte B textural: é um horizonte mineral subsuperficial no qual
há evidências de acumulação, por iluviação, de argila silicatada. O
horizonte B textural possui um acréscimo de argila em comparação
com o horizonte sobrejacente eluvial e, usualmente, apresenta
cerosidade.
Horizonte B Latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial,
cujos constituintes evidenciam avançado estágio de intemperização, que pode ser evidenciada pela alteração quase completa dos
minerais primários e/ou pela presença de minerais de argila 2:1.
Apresenta intensa lixiviação de bases e concentração residual de
sesquióxidos, além de quantidades variáveis de óxidos de ferro e
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de alumínio. Deve ter no mínimo 50 cm de espessura, textura franco arenosa mais fina, não podendo haver mais de 4% de minerais
primários alteráveis.
Horizonte B incipiente: o horizonte incipiente caracteriza-se como
horizonte subsuperficial, subjacente ao horizonte A, Ap (antropizado) ou AB (transição do horizonte A para o horizonte B), que sofreu
baixa alteração física e química mas que possibilitou o desenvolvimento de cor e unidades estruturais. Em relação à espessura, este
horizonte deve apresentar no mínimo 10 cm e, em geral, apresenta
cores brunadas, amareladas e avermelhadas.
Horizonte B espódico: horizonte mineral superficial formado por
acumulação iluvial de matéria orgânica e complexos organometálicos de alumínio, com presença ou não de ferro iluvial. O material
constituinte do horizonte, geralmente não apresenta agregação,
sendo a estrutura de um modo geral definida como grãos simples
ou maciça. No horizonte B espódico podem ocorrer partículas de
areia e silte, com revestimento de matéria orgânica.
Horizonte do solo: são seções de constituição mineral ou orgânica,
aproximadamente paralelas à superfície do terreno e dotados de
propriedades geradas por processos formadores do solo.
Horizonte glei: horizonte mineral subsuperficial ou eventualmente
superficial caracterizado pela intensa redução de ferro e formado sob
condições de excesso de água, o que lhe confere cores neutras ou
próximas de neutras na matriz do solo, com ou sem mosqueados.
Este horizonte é fortemente influenciado pelo lençol freático, sob
prevalência de um regime de umidade redutor, virtualmente livre
de oxigênio dissolvido, em virtude da saturação com água durante
todo o ano ou pelo menos por um longo período.

I
IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Autarquia Federal de Regime Federal, dotada de
personalidade jurídica de Direito Público, autonomia administrativa e
financeira, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência
da República, com a finalidade de assessorá-la na formação e co-
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ordenação, bem como executar e fazer executar a política nacional
do meio ambiente e da preservação, conservação e uso racional,
fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais. (Lei nº. 7.735,
de 22 de fevereiro de 1989).
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um
imposto sobre à circulação de mercadorias (por exemplo sobre o
transporte de bebidas a bares e restaurantes), serviços de transportes
em geral (transporte de cargas ou de pessoas) e de comunicação.
Quem cobra este imposto são os governos estaduais e as prefeituras.
Ictiofauna: (1) Fauna de peixes de uma determinada região. (2)
Totalidade das espécies de peixes de uma dada região. Pode-se
falar também de um determinado meio (lago, rio, etc).
Ictioplâncton: ovos e larvas de peixes, encontrados na superfície
dos rios, lagos e oceanos.
Ilha: área de terra emersa circundada por um corpo d’água (oceano,
mar, lago ou rio).
Impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade
dos recursos ambientais.
Impactos: resultados previstos ou previsíveis, decorrentes dos processos envolvidos na implantação e operação do empreendimento.
In situ: no local.
Incrustantes: organismos que vivem incrustados ou presos no
substrato.
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): índice que mede os
países, levando em consideração fatores, tais como a distribuição da
renda, de saúde (taxas de mortalidade infantil e adulta), educação
(taxas de alfabetização), desigualdades de oportunidades entre
homens e mulheres, sistemas de governo, entre outras.
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Infiltração: fluxo da água da superfície do solo para o subsolo, ou de um meio poroso para
um canal, dreno, reservatório ou conduto.
Influência antrópica: designa a interferência do homem sobre o meio ambiente.
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia
Intemperismo: conjunto de processos de natureza física e/ou química que atuam sobre as
rochas produzindo sua quebra, decomposição ou ambas.
Intrusão: ação ou efeito de introduzir-se, contra o direito ou as formalidades, de proceder
como intruso. No estudo em questão, representa o ingresso de águas salinas, por desbalanço
hidrológico do aquífero subterrâneo.
IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Isóbata: nome utilizado na cartografia para linhas que representam a mesma profundidade.
ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. É um imposto que atinge diversos tipos
de serviços, não atingindo serviços que vão para outros países. Quem cobra este imposto são
os municípios e o Distrito Federal (Cidade de Brasília).

J
Jusante: é todo ponto referencial ou seção de rio que se situa após este ponto referencial
qualquer de um curso de água. Sendo assim, a foz de um rio é o ponto mais a jusante deste rio.

L
Lago: corpo de água parada, em geral doce, embora possam existir aqueles com água salgada,
como acontece nas regiões de baixa pluviosidade.
Lama: designação genérica de mistura de diferentes proporções de silte e argila.
Lâmina d’água ou profundidade d’água: distância entre a superfície da água e o fundo do mar.
Large cape: navio graneleiro com capacidade de carga entre 190,001 DWT a 220,000 DWT.
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Lastro: é tudo o que se põe no porão de um navio para lhe dar
estabilidade (evitar que ele balance muito). No caso de petroleiros
(navios que transportam petróleo), é utilizada a própria água do mar.
Latitude: (1) Ângulo medido entre o plano do Equador e a normal
a um ponto qualquer sobre a superfície elipsoidal de referência,
variando de 0° a 90°, com o sinal positivo no Hemisfério Norte e
negativo no Hemisfério Sul. (2) É a distância medida em graus da
sede do município em relação do Equador.
Latossolo: denominação utilizada para solos constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de
qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, exceto
horizonte H hístico. Apresentam um avançado estágio de intemperização, são muito evoluídos, e virtualmente destituídos de minerais
primários ou secundários, menos resistentes ao intemperismo.
Legislação ambiental: conjunto de regulamentos jurídicos destinados especificamente às atividades que afetam a qualidade do
meio ambiente.
Lençol freático: corpo d’água subterrâneo que se forma em profundidade relativamente pequena.
Linha de costa: linha que forma o limite entre a terra e água em
uma região costeira.
Litologia: parte da geologia que tem por objeto o estudo das rochas.
Lixiviação: processo que sofrem as rochas e solos, ao serem
lavados pelas águas das chuvas. Nas regiões equatoriais e nas
áreas de clima úmido verificam-se com maior facilidade os efeitos
da lixiviação.

M
Macrófitas: planta geralmente de espécie aquática (ex. – agrapé)
de tamanho macroscópico.
Magnitude: este atributo estabelece quantitativamente o grau de
interferência do impacto, seja ele positivo ou negativo.
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Malha Viária: conjunto de vias do município, classificadas e hierarquizadas segundo critério funcional (deslocamento na via; circulação
entre vias; acesso às edificações e ambiente urbano). Nos termos
da Lei Federal N°. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), via
(superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central).
Mananciais: (1) Qualquer corpo d´água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, animal ou irrigação.
Conceitua-se a fonte de abastecimento de água que pode ser, por
exemplo, um rio, um lago, uma nascente ou poço, proveniente do
lençol freático ou do lençol profundo (Companhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental). (2) Qualquer extensão d´água, superficial
ou subterrânea, utilizada para abastecimento humano, industrial,
animal ou irrigação.
Manejo: interferência planejada e criteriosa do homem no sistema
natural, para produzir um benefício ou alcançar um objetivo, favorecendo o funcionalismo essencial desse sistema natural. É baseado
em método científico, apoiado em pesquisa e em conhecimentos
sólidos, com base nas seguintes etapas: observação, hipótese, teste
da hipótese e execução do plano experimental.
Manguezal: comunidade dominada por árvores dos gêneros Rhizophora, Laguncularia e Aviccenia, que se localiza, nos trópicos,
em áreas justamarítimas sujeitas às marés. O solo é uma espécie
de lama escura e mole.
Maré de Quadratura: maré de pequena amplitude, maré que se
segue ao dia de quarto crescente ou minguante.
Maré de Sizígia: nas luas nova e cheia, as marés lunares e solares reforçam uma a outra, produzindo as maiores marés altas e as
menores marés baixas.
Maré semi-diurna: regime de maré com periodicidade de cerca
de doze horas com duas preamares e duas baixa-mares em um
ciclo de maré.
Massa d’água: corpo aquoso praticamente homogêneo, formado
em regiões particulares nos oceanos. É quase sempre identificada
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pelos valores de temperatura, salinidade e densidade, ou pela sua
composição química.
Mastofauna: conjunto das espécies de mamíferos que vivem numa
determinada região.
Mata Atlântica: formações florestais (Floresta Ombrófila Densa
Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta,
Floresta Estacional Semi-decidual, Floresta Estacional Decidual)
e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata Atlântica
(Manguezais, Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos
e Encraves Florestais no Nordeste), com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE 1988
(Decreto 750/93).
Mata Ciliar: vegetação que margeia os cursos d’água, caracterizada
por espécies bem adaptadas à abundância de água, e às freqüentes
inundações. São importantes na proteção das margens contra a
erosão e na manutenção da fauna.
Mata secundária: é aquela com vegetação em processo de regeneração avançado, em local desmatado e onde a ação do homem não
se dá há um longo tempo, mas que ainda não conseguiu alcançar
a altura máxima.
Material em suspensão (sólidos totais suspensos): partículas
sólidas (orgânicas e inorgânicas) presentes ao longo da coluna
d’água. A quantidade é expressa em mg/L de solução aquosa.
Matéria Orgânica do Solo: refere-se aos compostos orgânicos em
diferentes graus de decomposição, originados dos restos de animais
e vegetais; no longo prazo resultam na formação de húmus e em
elementos minerais.
Matéria-prima: nas indústrias líticas, compreende a rocha da qual é
obtido um artefato. Em cerâmica, trata-se da argila e do antiplástico.
(MENDONÇA, 1997).
Matriz: elemento mais extenso e conectado da paisagem que
circunda as manchas e controla a dinâmica e o funcionamento da
paisagem; nem todas as paisagens têm uma matriz definida Nos
estudos de fragmentação, o termo refere-se ao conjunto de unidades de “não-habitats” para a comunidade ou população investigada.

142 | 156

coordenador do porto

coordenador do mineroduto

Medidas Compensatórias: medidas tomadas pelos responsáveis pela execução de um projeto,
destinadas a compensar impactos ambientais.
Medidas Mitigadoras: são aquelas destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua
magnitude, uma vez que a maioria dos danos ao meio ambiente, quando não podem ser evitados, podem apenas ser mitigados ou compensados.
Meio Biótico: a caracterização e análise do meio biótico abrange o entendimento dos ecossistemas terrestres, aquáticos e de transição da área de influência do empreendimento.
Meio Físico: a caracterização e análise do meio físico abrange o entendimento do clima e
condições meteorológicas, da geologia, da geomorfologia, dos solos e dos recursos hídricos,
além de outros, da área de influência do empreendimento.
Meio Socioeconômico: a caracterização e análise do meio socioeconômico abrange o entendimento da dinâmica populacional, do uso e ocupação do solo, do nível de vida, da estrutura produtiva e de serviços, da organização social, além de outros, da área de influência do
empreendimento.
Metais pesados: metais como o cobre, zinco, cádmio, níquel e chumbo, os quais são comumente utilizados na indústria e podem, se presentes em elevadas concentrações, retardar ou
inibir o processo biológico aeróbico ou anaeróbico e serem tóxicos aos organismos vivos.
Meteoceanográficos: condições atmosféricas e oceanográficas.
Microclima: conjunto das condições atmosféricas de um lugar limitado em relação às do clima
geral.
Microfitobentos: flora constituída por vegetais microscópicos, como, p. ex., certas algas.
MMA: Ministério do Meio Ambiente.
Modelagem computacional: a modelagem computacional é a área que trata da simulação
de soluções para problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos
matemáticos para sua descrição, e elaborando códigos computacionais para obtenção daquelas soluções.
Modelo numérico: conjunto de fórmulas, equações e representações gráficas que expressam
numericamente situações ideais que simulam as condições naturais.
Molhes: estrutura marítima enraizada em terra, e que pode servir de quebra-mar ou cais
acostável.
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Moluscos: grande filo de animais invertebrados. Compreende seres
vivos como os caramujos, as ostras e as lulas. Respiram através de
brânquias ou pulmões e quanto ao habitat, podem ser marinhos,
terrestres ou de água doce.
Monitoramento Ambiental: medição repetitiva, descrita ou contínua,
ou observação sistemática da qualidade ambiental.
Monitoramento de qualidade da água: consiste em determinar
periodicamente as características limnológicas e sanitárias de um
determinado curso de água, a fim de inferir sua qualidade frente
aos distintos usos e identificar as causas de eventuais degradações.
O exame físico determina as características físicas da água como
a cor, turbidez, sabor, odor, temperatura, entre outros, enquanto
que as características químicas são determinadas pela presença
de substâncias químicas oriundas dos terrenos por onde ela passou ou recebeu de contribuição, como por exemplo, o cálcio, ferro,
magnésio, etc.
Montante: sentido de onde correm as águas de uma corrente
fluvial (nascente). É todo ponto referencial ou seção de rio que se
situa antes de um ponto referencial qualquer de um curso de água.
Sendo assim, a nascente é o seu ponto mais a montante deste rio.

N
Nascente: local da superfície topográfica onde emerge, naturalmente, uma quantidade apreciável de água subterrânea. Estes locais
representam descargas naturais dos aquíferos que alimentam normalmente os cursos de água, podendo eventualmente ser utilizadas
para consumo humano, rega, etc. através de obras de captação.
Navegações de cabotagem: navegação costeira, entre portos do
mesmo continente, no caso brasileiro, entre portos nacionais.
Nécton: organismos aquáticos flutuantes capazes de nadar por movimentos próprios, como por exemplo, peixes, anfíbios, entre outros.
Neossolos: solos constituídos por material mineral ou por material
orgânico pouco espesso com pequena expressão dos processos
pedogenéticos em consequência da baixa intensidade de atuação
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destes processos, que não conduziram, ainda, a modificações expressivas do material originário, de características do próprio material, pela sua resistência ao intemperismo ou composição química,
e do relevo, que podem impedir ou limitar a evolução desses solos.
Nicho: conjunto particular de condições ambientais e bióticas requerido por qualquer organismo e que torna possível a sua sobrevivência.
Nível médio do mar: média para a altura da superfície do mar para
um dado período.
Nutriente: elemento químico necessário para a sobrevivência,
desenvolvimento e reprodução dos seres vivos.

O
Offshore: (1) Localizado ou operado no mar. (2) Setor naval de
apoio a plataformas petrolíferas.
On-shore: Situado em terra.
Organizações Não Governamentais: são movimentos da sociedade civil, independentes, que atuam nas áreas de ecologia, social,
cultural, dentre outras.
Operação portuária: movimentação e/ou armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário,
realizada no porto organizado por operador portuário.
Organismos Nectônicos: conjunto de organismos aquáticos que
flutuam apenas graças aospróprios movimentos (peixes, moluscos,
cetáceos), capazes de se deslocar ativamente contra as correntes
marinhas.
Organoclorados: são compostos de estrutura cíclicas, bastante
lipofílicos e altamente resistente aos mecanismos de decomposição
dos sistemas biológicos.
Oxigênio dissolvido: quantidade de oxigênio presente na água na
forma dissolvida, ou seja, disponível para os organismos. É medida
normalmente em mg/L de solução aquosa.
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P
Padrões de Qualidade Ambiental: condições limitantes da qualidade ambiental, muitas vezes expressas em termos numéricos,
usualmente estabelecidos por lei e sob jurisdição específica, para
a proteção da saúde e do bem-estar dos homens.
Paisagem: constitui a expressão do produto de interação espacial
e temporal do indivíduo com o meio (UICN, 1984); é uma porção
do espaço resultante da combinação dinâmica, portanto, instável,
de elementos fisicos, biológicos e antrópicos, que, ao interagirem,
formam um conjunto único, indissociável e em constante evolução
(BERTRAND, 1971).
Paludosas: em que há paludes (pântanos) ou lagoas.
Parâmetros meteorológicos: Relativo a fenômenos atmosféricos,
e cujas observações possibilitam a previsão do tempo.
Parque estadual: área de domínio público estadual, delimitado por
atributos excepcionais da natureza, a serem preservados permanentemente, que está submetida a regime jurídico de inalienabilidade
e indisponibilidade em seus limites inalteráveis, a não ser por ação
de autoridade do Governo Estadual, de modo a conciliar harmonicamente os seus usos científicos, educativos e recreativos com a
preservação integral e perene do patrimônio natural.
Patrimônio Ambiental: conjunto de bens naturais da humanidade.
Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural: aspectos físicos,
naturais e artificiais, associados às atividades humanas, incluindo
sítios, estruturas e objetos possuindo significância, individualmente
ou em grupo, em história, arquitetura, arqueologia ou desenvolvimento (cultural) humano.
Patrimônio espeleológico: conjunto de elementos bióticos e
abióticos, socioeconômicos e histórico-culturais, subterrâneos ou
superficiais, representados pelas cavidades naturais subterrâneas
ou a estas associados.
Pedologia: ciência que estuda os solos.
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Plano de Emergência Individual (PEI): documento, ou conjunto de documentos, que contenha as informações e descreva os procedimentos de resposta da instalação a um incidente de
poluição por óleo, decorrente de suas atividades.
Peixes adultos: exemplares que apresentam tamanho e desenvolvimento gonadal completo;
com capacidade reprodutiva.
Peixes juvenis: exemplares de peixes de pequeno tamanho, que ainda não apresentam desenvolvimento gonadal completo; peixes imaturos.
Pelágico: referente aos organismos que vivem na coluna de água.
Percolação: processo lento de passagem de um liquido por um material filtrante. Utilizado para
designar a passagem de água através do solo.
Perfil do solo: seção vertical do solo através de todos os horizontes pedogeneticamente inter-relacionados e também as camadas mais profundas, ou mesmo próximas à superfície, que
tenham sido pouco influenciadas pelos processos pedogenéticos.
Perfil praial: secção transversal à praia incluindo seus sub-ambientes.
Permeabilidade: é a capacidade que tem o solo ou rocha de permitir a passagem de um fluído qualquer pelos seus vazios ou interstícios. O coeficiente de permeabilidade (K) é sempre
determinado em meios saturados, sendo dado em cm/s ou m/s.
pH: representa a concentração de íons de hidrogênio em g/L. Uma água pura (neutra) tem
pH=7. Valores abaixo de sete indicam uma solução ácida (pH<7) e valores acima indicam uma
solução alcalina, como é o caso da água do mar (pH em torno de 8).
Plâncton: conjunto de organismos aquáticos que flutuam na superfície ao sabor das correntes.
Em sua maioria são seres microscópicos.
Planície Costeira: região que se estende desde a linha de praia em direção ao continente
constituída por um conjunto de feições geomorfológicas construídas por processos marinhos,
eólicos, lagunares e fluviais.
Planície de inundação: área aluvial, relativamente plana, adjacente ao canal e sujeita a inundações periódicas.
Plano de Manejo: plano de uso racional do meio ambiente, visando à preservação do ecossistema em associação com sua utilização para outros fins (sociais, econômicos, etc.).
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Plano Diretor: instrumento de gestão contínua para a transformação positiva da cidade e seu território, cuja função é estabelecer as
diretrizes e pautas para a ação pública e privada, com o objetivo de
garantir as funções sociais da cidade.
Plataforma Continental: zona ou faixa da margem continental que
se estende com gradiente topográfico suave do cordão litorâneo
até o topo do talude continental onde apresenta profundidades da
ordem de 150m.
Platô: feição rasa que se destaca no relevo submarino podendo
ser de origem sedimentar ou cristalina.
Poluente: qualquer forma de matéria ou energia que interfira prejudicialmente aos usos preponderantes das águas, do ar e do solo,
previamente definidos.
População Economicamente Ativa: corresponde ao potencial
de mão de obra com que pode contar o mercado de trabalho. É a
parcela da PIA (população em idade ativa) que está ocupada ou
desempregada, ou seja, se encontra em uma situação de trabalho
ou tem disponibilidade em trabalhar.
População tradicional: população que apresenta seu modo de
vida em grande parte, associado ao uso e manejo dos recursos
naturais exercidos ao longo de sua permanência histórica num
determinado ecossistema.
Pós-praia: zona superior da praia, além do alcance das ondas e
marés ordinárias, atingida somente por ondas de tempestade.
Potabilidade: qualidade da água própria para o consumo humano.
Precipitação: termo utilizado para indicar qualquer deposição em
forma líquida ou sólida, derivada da atmosfera.
Produto Interno Bruto: valor do total de bens e serviços finais
produzidos em um país durante um determinado período de tempo.
Bens e serviços finais são aqueles que não são utilizados como
insumos na produção de outros bens e serviços, pelo menos no
período a que se refere o cálculo do PIB. Série calculada pelo IBGE.
Progradação: avanço da linha de praia em direção ao mar, resultando em sedimentação fluvial na região próxima à praia.
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Puçás: pequena rede de pesca, em forma de cone curto, presa a
um aro circular de madeira munido de cabo; peneira de malhas para
apanhar peixe miúdo, camarões, siris, etc.

Q
Quadratura: posição da lua e do sol, em relação à Terra, formando um ângulo de 90º com esta última, localizada no vértice desse
ângulo. O termo é utilizado em Oceanografia para caracterizar as
marés que ocorrem nesse período (marés de quadratura), que
apresentam menores amplitudes que as de sizígia.
Qualidade da Água: características químicas, físicas e biológicas,
relacionadas com o seu uso para um determinado fim. A mesma
água pode ser de boa qualidade para um determinado fim e de má
qualidade para outro, dependendo de suas características e das
exigências requeridas pelo uso específico. Em águas continentais
pode ser calculada pelo IQA (Índice de Qualidade da Água).
Quartzo: mineral do grupo dos silicatos.
Quelônios: constituem uma ordem da classe dos répteis e se caracterizam pela existência de placas ósseas nos costados. Exemplos: tartaruga, cágado, jacaré. Esta ordem contempla cerca de
300 espécies de tartarugas (no sentido estrito) e cágados, e ocupa
habitats diversificados como os oceanos, rios ou florestas tropicais.

R
Radiação solar: total da radiação eletromagnética emitida pelo
sol. Cerca de metade desse totalestá no espectro da luz visível ao
olho humano (400 – 700 nm); da outra metade, grande parte está
próxima do infravermelho e o restante no ultravioleta.
Radiometria: técnica de medição da energia radiante, emitida por
qualquer fonte.
Rebocador: tipo de embarcação utilizada para guiar e auxiliar navios
na atracagem e dar assistência àqueles em dificuldades.
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Recarga: capacidade de um aqüífero de retornar a quantidade
inicial de água após o uso da mesma.
Recomposição: restauração natural do ambiente, sem interferência
humana.
Recrutamento: movimento dos peixes, especialmente aliado a
reprodução; população composta desde alevinos a adultos.
Recursos Hídricos: águas superficiais ou subterrâneas disponíveis
para qualquer uso em uma determinada região ou bacia, disponíveis
para qualquer tipo de uso.
Redução: processo no qual uma substância ganha elétrons na
presença de oxigênio.
Região pelágica: divisão do ambiente marinho que compreende
todo o corpo de água dos oceanos, sendo dividida de acordo com
a profundidade em seis zonas: epipelágica (até a profundidade de
100m), mesopelágica (100m a 180m), infrapelágica (180m a 500m),
batipelágica (500m a 2000m), abissopelágica (2000m a 6000m) e
hadopelágica, que abrange as águas situadas abaixo dos 6000m.
Relevância: representa um somatório teórico das pontuações concedidas a cada um dos atributos anteriores, de modo a classificar os
impactos previstos, em uma escala que possibilite a compreensão
do grau de interferência de cada ação.
Relevo: designação dos vários acidentes de terreno. Distinção, evidência, realce. Ação ou efeito de relevar. Aresta, saliência, ressalto.
Trabalho arquitetônico ou lavor que sobressai. Obra de escultura ou
pintura, em que os objetos ressaltam da superfície da construção
ou da tela.
Reserva biológica: área de domínio público, compreendida na
categoria de Áreas Naturais Protegidas, criada com a finalidade
de preservar ecossistemas naturais que abriguem exemplares da
flora e da fauna nativas.
Reserva florestal: área extensa, em estado natural, protegida pela
legislação federal ou estadual, sem ocupação humana até que
possa ser objeto de pesquisa e ter seus recursos sustentavelmente
utilizados.
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Reserva legal: área de cada propriedade onde não é permitido o corte raso, devendo ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no Registro de Imóveis competente,
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou
de desmembramento da área.
Reservatório: rocha permeável (pode passar líquido por ela) e porosa (tem buracos, que podem
estar preenchidos ou não por outro material) onde está armazenado o petróleo.
Resíduo: aquilo que resta de qualquer substância ou processo, por exemplo, restos de óleo
que ficam presos na tubulação e não entram no processo de produção do petróleo. Os resíduos
podem ser reaproveitados no próprio processo (reutilização), utilizados em outros processos
(reciclagem) ou descartados num lugar apropriado (descarte).
Resíduos sólidos: resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da
comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição de ruas. Inclui ainda determinados líquidos cujas particularidades tornam inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos de água, ou que exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
Ressuspensão: processo onde material já depositado no fundo de corpos de água é novamente posto em suspensão no meio líquido por algum tipo de força (hidrológica, biológica,
geológica, etc.).
Restinga: ecossistema do bioma Mata Atlântica que pertence ao grupo das formações pioneiras
com influência marinha. Ocorre nas áreas compreendidas entre as dunas interiores e a floresta
de terras baixas, revestindo as áreas litorâneas fora do alcance do mar.
Retificação: toda obra ou serviço que tenha por objetivo alterar, total ou parcialmente, o traçado
ou percurso original de um curso d’água.
Reversibilidade: para cada impacto listado, determina qual a possibilidade de reversão dos
efeitos negativos observados. Quando forem previstos impactos positivos, não há porque se
supor intenção de reversão dos resultados, seja por parte do Empreendedor, seja por parte
de terceiros.
RIMA - Relatório de Impacto Ambiental: resumo dos estudos e conclusões do EIA - Estudo
de Impacto Ambiental em linguagem acessível.
Riqueza: quando um ambiente tem muita variedade de espécies.
Rochas: agregados naturais formados por um ou mais minerais.
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S
Salinidade: medida da quantidade de sais dissolvidos na água do
mar. Foi definida como o total de sólidos dissolvidos na água do mar,
em partes por mil (‰) em peso. A salinidade não é determinada
diretamente, evaporando a água, mas sim pela clorinidade, índice
de refração ou pela condutividade elétrica.
Salinização: ato ou efeito de salinizar (aumentar a salinidade) de
uma determinada área ou lugar.
Saneamento Básico: predominantemente, é o uso dos recursos
hídricos para o atendimento das primeiras necessidades de higiene
e saúde públicapara núcleos populacionais, incluindo usos em empreendimentoscomerciais, industriais e de prestação de serviços. É
parte do saneamento o planejamento, projeto, construção, operação e manutenção de sistemas de captação, tratamento, adução e
distribuição de água, bem como a coleta, afastamento, tratamento
e disposição final de esgotos.
Sazonalidade: qualidade ou estado do ser estacional, isto é, que
sofre transformações de aspecto ou comportamento conforme as
estações do ano.
Seção transversal: segmento que cruza, perpendicularmente ou
não, uma área ou volume definido.
Sedentário: que se mantém parado em determinado local.
Sedimentos: materiais provenientes da ação do intemperismo
sobre rochas ou organismos pré existentes que sofrem transporte
e deposição ou ainda, precipitados químicos.
Serrapilheira: camada de folhas, galhos, etc., de mistura com terra,
que cobre o solo da mata.
Silte: tamanho de grão. Ver escala granulométrica.
Sinergia: cooperação. Associação simultânea de vários fatores
que contribuem para um a ação coordenada. Ação simultânea, em
comum.
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Sizígia: quando as posições do Sol e da Lua estão em conjunção
ou em oposição em relação à Terra, ou seja, alinhados. A soma da
atração gravitacional exercida por esses dois corpos faz com que
ocorram as marés astronômicas de maior magnitude, chamadas
de marés de sizígia.
Sobrepesca: ocorre quando os exemplares de uma população são
capturados em número maior do que o que vai nascer para ocupar o
seu lugar. Ocorre também quando os estoques das principais espécies encontram-se sob exploração por um número de embarcações
que ultrapassa o esforço máximo tecnicamente recomendado para
uma pesca sustentável.
Solo: (1) Formação natural superficial, de pequena rigidez e espessura variável. Compõe-se de elementos minerais (silte, areia e
argila), húmus, nutrientes (como cálcio e potássio), água, ar e seres
vivos, como as minhocas. (2) Terreno sobre o qual se constrói ou
se anda; chão, pavimento. Porção de superfície de terra.
Substrato: qualquer objeto, ou material, sobre o qual um organismo
cresce, ou ao qual está fixado.
Supressão vegetal: extinção, eliminação, desaparição da cobertura
vegetal.

T
Talude: superfície inclinada do terreno na base de um morro ou de
uma encosta de vale onde se encontra um depósito de detritos. O
termo é topográfico e utilizado muitas vezes em geomorfologia. Quando seguido de um qualitativo, adquire uma conotação genética, tal
como talude estrutural, talude de erosão, talude de acumulação etc.
Taxa de Crescimento da População: percentual de incremento
médio anual da população residente, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. O valor da taxa refere-se à media anual
obtida para um período de anos entre dois censos demográficos, ou
entre o censo demográfico mais recente e a projeção populacional
para um determinado ano calendário.
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Táxon: conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características comuns e, portanto, unificadoras, cujas características os
distinguem de outros grupos relacionados, e que se repetem entre
as populações, ao longo de sua distribuição.
Taxonomia: ciência da classificação. Sistemática.
Terraço: superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída
por depósito sedimentar, ou superfície topográfica modelada pela
erosão fluvial, marinha ou lacustre e limitada por dois declives do
mesmo sentido.
Terraplenagem: obras de engenharia civil para preparação do
terreno para receber a construção.
Textura: refere-se à composição granulométrica do solo, em termos
de percentagem de areia do tamanho entre 2 e 0.5 mm, silte entre
0.5 e 0.002mm e argila no tamanho igual ou menor que 0.002mm.
Tratamento de água: conjunto de ações destinado a alterar as
características físicas e/ou químicas e/ou biológicas da água, de
modo a satisfazer o padrão de potabilidade adotado pela autoridade
competente.
Trófico: relativo ao processo de alimentação.
Turbidez: medida do grau de extinção da luz em uma solução aquosa,
habitualmente decorrente da presença de sólidos em suspensão.

U
Umidade: termo utilizado para descrever a quantidade de vapor
d’água contido na atmosfera. Não abrange outras formas nas quais
a água pode estar presente na atmosfera, como na forma líquida
e na forma sólida (gelo).
Umidade disponível do solo: quantidade de água presente no
solo disponível para ser utilizada pelas plantas.
Unidades de Conservação: (1) Espaço territorial e seus recursos
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com
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objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção (Lei 9.985/2000, art. 2º., I). (2) Porções de território estadual de domínio público ou de propriedade privada, legalmente instituídas pelo poder
público, com características naturais de relevante valor, constituindo-se em patrimônio natural
da comunidade e destinadas à proteção dos ecossistemas, à educação ambiental, à pesquisa
científica e à recreação em contato com a natureza.
Uso e ocupação do solo: conjunto das atividades, processos individuais de produção e reprodução de uma sociedade sobre uma aglomeração urbana, assentados sobre localizações
individualizadas, combinadas com seus padrões ou tipos de assentamento, do ponto de vista
da regulação espacial. Pode-se dizer que o uso do solo constitui o rebatimento da reprodução
social no plano do espaço urbano. O uso do solo é uma combinação de um tipo de uso (atividade) e de um tipo de assentamento (edificação).

V
Valoração ambiental: ato de atribuir valor monetário aos recursos naturais e ao meio ambiente.
Vazão (Hidrogeologia): volume de água, medido em litros por segundo ou metros cúbicos
por hora, que é retirado de um poço, por meio de uma bomba ou compressor. A vazão pode
ser natural, como no caso de uma fonte ou nascente, ou em poços tubulares com condições
de artesianismo.
Várzea: terrenos planos e baixos que margeiam rios, mas não estando constantemente alagados.
Vegetação arbórea: vegetação formada por árvores.
Vegetação arbustiva: vegetação composta por arbustos.
Vegetação primária: vegetação de máxima expressão local, com grande diversidade biológica,
sendo os efeitos das ações antrópicas mínimas, a ponto de não afetar significativamente suas
características originais de estrutura e espécies.
Vegetação secundária: vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou causas naturais, podendo
ocorrer árvores remanescentes da vegetação primária.
Vetor (Biologia): animal, usualmente um artrópode, capaz de transmitir um agente patogênico
de um organismo para outro.
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Z
Zona de Amortecimento: entorno de uma Unidade de Conservação,
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos
sobre a Unidade.
Zona litorânea: área do fundo marinho compreendida entre a preamar e a baixa-mar, rica em oxigênio dissolvido, com movimentação
da água e presença da luz solar.
Zona de Processamento de Exportação: distritos industriais
criados para a instalação de empresas voltadas essencialmente
para o mercado externo, que operam com regime fiscal, cambial e
administrativo diferenciado em relação às demais empresas do País.
Zoneamento Ambiental: planejamento do uso do solo baseado na
gerência dos interesses e das necessidades sociais e econômicas,
em consonância com a preservação ambiental e com as características naturais do local.
Zoobentos: conjunto de animais que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos. Alguns habitam a superfície do sedimento,
como a maior parte dos caranguejos, camarões e estrelas do mar,
enquanto outros vivem permanentemente enterrados no sedimento.
Zooplâncton: conjunto de animais, geralmente microscópicos,
que flutuam nos ecossistemas aquáticos e que, embora tenham
movimentos próprios, não são capazes de vencer as correntezas.
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