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RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL

1 APRESENTAÇÃO
No presente Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), de acordo com
o que estabelece a Resolução
CONAMA 001/86, serão apresentados de forma resumida e em
linguagem simplificada, os resultados obtidos no Estudo de Impacto
Ambiental – EIA, relativo à Implantação da Refinaria do Nordeste –
Abreu e Lima, em Suape-PE, o
qual foi elaborado em consonância
com o estabelecido no Termo de
Referência TR GT no 06/06 apresentado pela CPRH em 22 de março
de 2006. Este RIMA está consolidado em um (1) volume, contendo
textos e anexos.
1.1 Identificação do Empreendimento
O Empreendimento consiste de
uma refinaria de petróleo denominada Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima, a ser instalada no
Complexo Industrial Portuário de
Suape, em Pernambuco, aqui
alternativamente referida como
RNEST.
1.2 Identificação e Qualificação
do Empreendedor

Ministério da Fazenda sob o no
33.000.167/0001-01, com sede na
Avenida República do Chile, no 65,
Rio de Janeiro - RJ, representada
pelo Diretor de Abastecimento, Sr.
Paulo Roberto Costa e pelo Sr.
Ricardo Greenhalgh Barreto Neto,
Gerente da Refinaria do Nordeste,
telefone (21) 3224-4739.
A
coordenação
do
EIARIMA/PETROBRAS foi da geofísica
Kátia Chagas Nunes.

•Gerência do Projeto

1.3 Identificação da Empresa
Consultora

CONSULTORES:

- Sigrid Neumann Leitão
Engenheira de Pesca, IBAMA
268949
•Coordenação Técnica de Análise
de Risco
- Enrique Andrés López Droguett
Engenheiro Químico, IBAMA
1243030

•Arqueologia:
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal
de Pernambuco – FADE-UFPE,
com sede na Rua Acadêmico Hélio
Ramos, no 336, Cidade Universitária, Recife – PE, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o no
11.735.586/0001-59, representada
pelo Secretário Executivo, Sr. Suêldo Vita da Silveira e pela Sra. Liana
de Carvalho Lira, Gerente de Projetos, telefone (81) 2126-4653.
1.4 Identificação da Equipe Técnica

-Suely Cristina Albuquerque de
Luna
Historiadora, IBAMA 1504325
•Avaliação de Risco:
- Dayse Cavalcante de Lemos
Duarte
Engenheira Elétrica, IBAMA
1499143
- Enrique Andrés López Droguett
Engenheiro Químico, IBAMA
1243030
- Ramiro Brito Willmersdorf
Engenheiro Mecânico, IBAMA
1497285

•Coordenação Geral,
•Clima
- Moacyr Cunha de Araújo Filho
Engenheiro Civil, IBAMA 232832

- Francinete Francis Lacerda
Meteorologista, IBAMA 1504354

•Supervisão Geral
Petróleo
Brasileiro
S.A.
–
PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do

•Petróleo e Gás
- Tereza Cristina M. de Araújo
Geóloga, IBAMA 1243020
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- Evandro José de V. Limongi
Engenheiro Civil, IBAMA 101341
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•Legislação
- Verônica Maria B. Guimarães
Advogada, IBAMA 1498455
•Meio Antrópico
- Paulo Emílio Tavares P. de Melo
Economista, IBAMA 1545591
- Soraya Giovanetti El-Deir
Bióloga , IBAMA 233799
•Meio Biótico
- Carmem Zickel
Bióloga, IBAMA 435321
- Diego Astua de Moraes
Biólogo, IBAMA 1548057
- Enide Eskinazi-Leça
Naturalista, IBAMA 305249
- Fernando de F. Porto Neto
Engenheiro de Pesca, IBAMA
555387A
- Lilia Pereira de Souza Santos
Bióloga, IBAMA 658972
- Maria Luise Koening
Bióloga, IBAMA 265882
- Paulo Jorge Parreira dos Santos
Biólogo, IBAMA 231925
- Petrônio Alves Coelho
Engenheiro Agrônomo, IBAMA
2361
- Sigrid Neumann Leitão
Engenheira de Pesca, IBAMA
268949
- Sônia Maria Barreto Pereira
Naturalista, IBAMA 1545668

- Kátia Muniz Pereira da Costa
Química, IBAMA 232813
- Manuel de Jesus Flores Montes
Biólogo, IBAMA 232839
- Marcus André Silva
Engenheiro Mecânico, IBAMA
319592
- Moacyr Cunha de Araújo Filho –
Engenheiro Civil, IBAMA 232832
- Núbia Chaves Guerra
Geóloga, IBAMA 241076
- Sérgio Monthezuma Santoaianni
Guerra
Geólogo, IBAMA 1504403
- Sílvio José de Macêdo
Farmacêutico, IBAMA 24646
•Resíduos Sólidos
- Maria Christina B. de Araújo
Bióloga, IBAMA 1498809
- Nilson Sant’Anna Jr.
Químico, IBAMA 1541606

•Meio Físico
- Carmen Medeiros Limongi
Engenheira de Pesca, IBAMA
101343
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Figura 2.1 Localização da área da Refinaria do Nordeste (RNEST) e zoneamento da área do Complexo Industrial Portuário de Suape. Adaptado de SUAPE-CIPS (2005).
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2 O EMPREENDIMENTO

2.3 Objetivo da Refinaria

2.1 Localização

O principal objetivo da Refinaria do
Nordeste é a produção de óleo
diesel, para complementar a oferta
desse produto no mercado brasileiro, que hoje depende de importações. Entretanto, a refinaria produzirá também outros produtos,
como a nafta leve, a nafta pesada,
o GLP (gás liquefeito de petróleo),
o coque de petróleo e o enxofre.

A Refinaria do Nordeste, neste
relatório também referida como
RNEST, será erigida na Zona
Industrial Periférica 3B (ZI-3B) do
Complexo Industrial Portuário de
Suape (CIPS), no Município de
Ipojuca, ao sul da Região
Metropolitana do Recife, Estado de
Pernambuco.
Foi destinada à refinaria uma área
de 630 hectares, localizada às
margens do tronco rodoviário sul
do Complexo Industrial Portuário
de Suape, a cerca de 6 km da
bacia de evolução do porto externo. A figura 2.1 apresenta a localização da área da Refinaria do Nordeste.
2.2 Porte do Empreendimento
O projeto da Refinaria do Nordeste
corresponderá a um investimento
de 4 bilhões de dólares (cerca de
8,5 bilhões de reais). A RNEST terá
uma capacidade de processamento de 200 mil barris por dia de
(31.800 m³) petróleo pesado.
Cinqüenta por cento do petróleo
que será processado virão da Faixa
do Orinoco, na Venezuela, e os
outros cinqüenta por cento virão
da Bacia de Campos, no Brasil. O
projeto será testado para processar, alternativamente, 100% de
petróleo oriundo da Bacia de
Campos.

2.4 Recebimento de Petróleo e
Expedição dos Produtos da Refinaria
O petróleo a ser processado será
recebido em navios de grande
porte (90.000 a 150.000 toneladas)
que atracarão em um novo píer a
ser construído no porto externo de
Suape. Já os combustíveis produzidos na refinaria serão embarcados nos dois píers de granéis líquidos existentes. Esses píers sofrerão
algumas adaptações para maior
flexibilidade das operações.
Nos píers haverá sistemas de
combate a incêndios e sistemas de
contenção de vazamentos. Além
disso, durante as descargas e os
carregamentos de navios, a
PETROBRAS, preventivamente, utilizará barreiras flutuantes em volta
dos navios, para conter qualquer
vazamento acidental que venha a
ocorrer.
Serão instalados dutos interligando
a refinaria aos píers, para permitir o
recebimento do petróleo e a expe7

dição dos combustíveis produzidos na refinaria. Haverá também
dutos interligando a refinaria aos
depósitos das companhias distribuidoras, inclusive dutos de gás
liquefeito de petróleo, para o abastecimento do mercado local. Todos os dutos serão monitorados
por instrumentos com sensores
que detectam qualquer anormalidade e, nesse caso, a operação
será imediatamente paralisada.
Os dutos serão protegidos contra
corrosão. Contarão com proteção
catódica e proteção por barreira,
com revestimentos anticorrosivos.
A refinaria também produzirá
coque, que é um tipo de carvão de
petróleo, além de enxofre sólido e
líquido. O coque será transportado
por via rodoviária, para abastecimento do mercado local e
também será carregado em navios
que se destinam a outros centros.
Existe a possibilidade de uso do
coque como fonte de energia,
para a produção de vapor. O
enxofre, transportado por via
rodoviária, será vendido no
mercado local. O modal ferroviário
também poderá ser utilizado,
principalmente após a conclusão
da Ferrovia Transnordestina.
2.5 Suprimento de Água e Energia
A refinaria requererá 1.600 m³ por
dia de água bruta para seus processos. Necessitará também de 50
m³ por dia de água tratada. A
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Figura 2.2 Arranjo geral da Refinaria do Nordeste (RNEST).
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água bruta virá por uma tubulação
interligada à adutora que abastece
a estação de tratamento d’água de
Suape, pertencente à COMPESA. A
água tratada virá dessa própria
estação, através de uma tubulação
exclusiva.
A refinaria terá uma subestação de
entrada projetada para receber
alimentação da linha de transmissão de 230 kV, da concessionária
local.
2.6 Unidades de Processo
O arranjo geral da RNEST é apresentado na figura 2.2.
Refinaria do Nordeste - RNEST
contará com unidades de processo
convencionais, bastante conhecidas em todo o mundo, com centenas de plantas similares em operação e terá as seguintes unidades:
2.6.1 Uma Unidade de Destilação Atmosférica
A destilação atmosférica é um
processo de destilação fracionada
que tem por objetivo efetuar a
primeira separação de hidrocarbonetos que compõem o petróleo.
Esta separação não tem sem transformação química, e ocorre devido
à diferença de volatilidade dos
vários hidrocarbonetos.
O projeto conceitual prevê uma
unidade de destilação com carga
nominal de projeto de 31.800
m³.dia-1 ou 200.000 barris por dia.

A unidade de destilação da RNEST
apresenta no seu projeto conceitual estruturas duplicadas em vários
de seus sistemas. São duas entradas de petróleo, que seguem separadas nas baterias de préaquecimento, dessalgadoras e
fornos e depois se juntam no vaso
de pré-vaporização e na torre de
destilação.
A PETROBRAS está estudando para
a etapa de projeto básico duplicar
também o vaso de prévaporização e a torre de destilação
e ter assim duas unidades de destilação distintas. Cada unidade teria
a capacidade de 100.000 barris por
dia, ou seja, seria mantida a capacidade da unidade inicialmente
concebida. O consumo de energia
e os impactos ambientais das duas
soluções são semelhantes, sendo
que a solução das duas unidades
apresenta vantagens de confiabilidade, fator operacional e segurança. Além disso, permitiria processar
de forma segregada os petróleos
Marlim e Carabobo e assim evitar
problemas de compatibilidade
química entre os crus e obter produtos de maior valor agregado.
2.6.2 Duas Unidades de Coqueamento Retardado
O coqueamento é um processo de
craqueamento térmico não catalítico. Na parte inferior da torre de
destilação do petróleo fica um
resíduo mais denso e pesado,
denominado resíduo atmosférico.
O coqueamanto retardado tem
8

por objetivo tirar desse resíduo,
uma quantidade adicional de hidrocarbonetos mais leves e mais
valiosos, como o diesel, a nafta e o
GLP, aumentando assim o rendimento da refinaria.
2.6.3 Duas Unidades de Hidrotratamento de Diesel.
O hidrotratamento é um processo
que consiste na remoção de enxofre e na hidrogenação de insaturados (olefinas e aromáticos). Tratase de uma reação com hidrogênio
que ocorre em ambiente de alta
pressão, na presença de um catalisador que comumente contêm
óxidos de cobalto e de molibdênio,
em suporte de alumina.
Esse tratamento melhora a qualidade do diesel, tornando-o mais
estável e, principalmente, protege
o meio ambiente, reduzindo as
emissões atmosféricas resultantes
da queima desse combustível. As
emissões de enxofre são um dos
principais fatores que contribuem
para a ocorrência de chuvas ácidas.
2.6.4 Duas Unidades de Hidrotratamento de Nafta
O hidrotratamento da nafta é
similar ao hidrotratamento do
diesel e tem por fim remover o
enxofre da nafta. A refinaria produzirá nafta leve e nafta pesada. A
nafta leve será utilizada para a
produção de hidrogênio na própria
refinaria e também para venda
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como nafta petroquímica. Já a
nafta pesada será misturada ao
diesel.
2.6.5 Duas Unidades de Geração
de Hidrogênio
Essas unidades produzirão o hidrogênio a ser utilizado no hidrotratamento do diesel e da nafta.
O hidrogênio será obtido a partir
de nafta hidrotratada, mas também poderá ser usado gás natural
fornecido através do Gasoduto do
Nordeste. O hidrogênio será produzido pelo processo de reforma
catalítica a vapor e terá um grau de
pureza de 99,9%.
2.6.6 Duas Unidades de Tratamento com Metil Dietanol Amina e Unidades de Tratamento
Cáustico Regenerativo de GLP –
vinculadas às Unidades de Coqueamento Retardado
O tratamento com metil dietanol
amina (MDEA) tem por fim a remoção de H2S (gás sulfídrico) e
CO2 dos hidrocarbonetos gasosos,
no caso, o GLP e o Gás de Refinaria ou gás combustível.
O MDEA absorve os gases ácidos
(H2S, CO2) em uma torre com
baixa temperatura e alta pressão.
Em outra torre, com alta temperatura e baixa pressão, é feita a dessorção do H2S, que é destilado
pelo topo e segue para a unidade
de recuperação de enxofre.

O gás de refinaria será consumido
em fornos e caldeiras da refinaria e
o GLP será enviado para as unidades de tratamento cáustico regenerativo onde uma solução de
soda com um catalisador transformará o H2S presente no GLP em
dissulfeto, que será enviado para a
unidade de recuperação de enxofre. O GLP assim tratado apresenta
um teor de H2S menor do que 1,0
ppm (parte por milhão).
2.6.7 Duas Unidades de Tratamento com Metil Dietanol Amina, cada uma vinculada a uma
Unidade de Hidrotratamento de
Nafta
Essas unidades são semelhantes às
unidades de tratamento de metil
dietanol amina vinculadas às unidades de coqueamento retardado,
já descritas, e tratarão o gás combustível oriundo dos hidrotratamentos de nafta e de diesel.
2.6.8 Três Unidades de Recuperação de Enxofre
Essas unidades terão capacidade
para absorver todo o gás ácido da
refinaria e o gás residual das unidades de tratamento de águas
ácidas, removendo 93% do enxofre presente nesses gases.
2.6.9 Duas Unidades de Tratamento de Gás Residual (Tail Gas)
O projeto prevê duas unidades de

tail gas, cada uma com capacidade para atender 2 unidades de
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recuperação de enxofre. Essas
unidades removerão o enxofre dos
gases efluentes das unidades de
recuperação de enxofre, para redução de emissões. Provavelmente a
refinaria estaria enquadrada nos
parâmetros exigidos pela legislação
sem as unidades de tail gas, por ter
uma bacia aérea não impactada.
Essas unidades, que estão sendo
previstas por precaução ambiental,
serão capazes de complementar
para até 99%, a remoção de enxofre de 93% que ocorre nas unidades de recuperação de enxofre.
2.6.10 Duas Unidades de Tratamento de Águas Ácidas
Essas unidades tratarão as águas
ácidas provenientes das unidades
de destilação, HDT, coqueamento
retardado e outras, removendo o
H2S (gás sulfídrico) e o NH3 (amônia).
Inicialmente a água será coletada
em um tanque de estabilização
onde serão separados os resíduos
de hidrocarbonetos. Em seguida,
após ser previamente aquecida, a
água seguirá para uma torre de
separação, onde será admitida
pelo topo. Uma corrente ascendente de vapor, injetado em um
ponto inferior da torre, removerá o
H2S e o NH3 dissolvidos. O gás rico
em H2S seguirá para as unidades
de recuperação de enxofre, enquanto o NH3 seguirá para a unidade de conversão de amônia
onde será oxidado, resultando em
nitrogênio mais água.
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2.6.11 Uma Unidade de Conversão de Amônia
Essa unidade converte a amônia
em nitrogênio mais água, utilizando um processo de oxidação.
2.6.12 Uma Estação de Tratamento de Água Bruta
Essa estação produzirá água filtrada e água desmineralizada, para
atender às necessidades das unidades da refinaria, como resfriamento, geração de vapor, ou uso
direto nos processos.
2.6.13 Uma Estação de Tratamento de Efluentes
Os efluentes líquidos serão tratados de acordo com a natureza da
contaminação que apresentarem,
antes de serem descartados no
oceano. Basicamente, serão aplicados três tipos de tratamento:
- Tratamento de efluentes com alta
carga orgânica e alta salinidade.
- Tratamento de efluentes com
carga orgânica média e salinidade
baixa.

tochas para queima de gases residuais liberados pelas diversas unidades em operação normal e,
principalmente, em situações de
emergência. Está reservado espaço no layout da refinaria para uma
terceira tocha.
Além das unidades supra mencionadas, a refinaria necessitará de
tanques de armazenagem para
óleo cru, produtos intermediários,
produtos acabados, água, resíduos
para tratamento, etc. Serão necessárias ainda, esferas para armazenagem de GLP.
Diversas edificações terão que ser
erigidas, para abrigar a portaria,
escritórios, restaurantes, laboratórios, posto médico, almoxarifados,
garagens, oficinas, casas de controle, etc.
Finalmente, a RNEST contará com
um complexo sistema de prevenção e combate a incêndios, que
inclui reserva d’água, bombas
acionadas por motores elétricos, a
vapor e a diesel, rede de hidrantes,
canhões monitores, sprinklers,
sistemas de espuma, unidades
móveis e todos os acessórios necessários.

- Remoção de óleo.
2.6.14 Unidades Auxiliares
Serão instaladas unidades de geração de vapor, geração de energia e
subestação elétrica.
Serão também instaladas duas
10
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Figura 3.1 Alternativas locacionais consideradas.
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3 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS
E TECNOLÓGICAS
3.1 Alternativas Locacionais
Visando selecionar a área para
implantação da Refinaria do Nordeste, estudos de viabilidade foram
conduzidos pela Petróleo Brasileiro
S.A. e por empresas de consultoria
por ela contratadas. Inicialmente
foram consideradas 6 áreas potenciais em diferentes Estados da
região Nordeste (Figura 3.1), tendo
como premissa inicial, a de proximidade com áreas portuárias
(<20km). As áreas inicialmente
consideradas foram: (1) Porto de
Itaqui-Disal (MA); (2) Porto do
Pecém (CE); (3) Porto de Natal
(RN); (4) Guamaré (RN); (5) Porto
de Suape (PE) e (6) Porto de Aracajú (SE).
3.1.1 Critérios de Avaliação
Os critérios empregados para a
avaliação e seleção do local de
implantação da refinaria incluíram
os seguintes aspectos:
3.1.1.1 Aspectos Técnico-econômicos
Sob esse escopo, foram analisados
fatores ligados ao empreendimento, que puderam ser traduzidos em
unidades monetárias, incluindo
custos operacionais, investimentos
e receitas, além dos fatores técnicos e econômicos propriamente
ditos, fatores sociais e ambientais
que puderam ser traduzidos em

custo, independentemente de
serem imputáveis ao projeto, mas
desde que fossem necessários para
o pleno funcionamento da nova
refinaria. Dentre os fatores analisados, incluíram-se:
•Disponibilidade de Terrenos;
•Instalações Portuárias;
•Disponibilidade de Água;
•Disposição de Efluentes;
•Gás e Energia Elétrica;
•Manejo e Recepção de Crus e
Produtos;
•Vias de Comunicação;
•Aspectos Técnico-Econômicos;
•Aspectos Qualitativos de Segurança, meio Ambiente e Saúde;
•Aspectos Qualitativos SócioEconômicos.

ocupação do sítio;
•Comprometimento do patrimônio histórico-cultural;
•Interferência na atividade econômica;
•Geração de expectativas contrárias ao empreendimento;
•Risco de conflito de uso do solo;
•Aumento do risco de acidentes
na operação da refinaria.
3.1.1.3 Aspectos de SMS – Saúde,
Meio-Ambiente e Segurança
As análises conduzidas com este
enfoque empregaram, inicialmente, 23 indicadores, os quais foram
posteriormente agrupados em 11
temas abrangentes da metodologia de Avaliação de Novos Empreendimentos do AB-CR/SMS:

3.1.1.2 Aspectos Sócio-econômicos
Sob esta ótica, foram estimados e
avaliados, indicadores que refletissem as externalidades do empreendimento sobre a realidade social,
abrangendo a avaliação da atividade projetada em termos da
geração e distribuição de renda; da
geração de empregos; dos efeitos
sobre o meio-ambiente e do incremento de arrecadação tributária. Dentre os fatores considerados
nesta etapa da análise, incluem-se:
•Dinamização da Economia;
•Aumento da arrecadação pública;
•Contribuição para o desenvolvimento social;
•Pressão sobre a infra-estrutura;
•Interferência com o atual uso e
11

•Viabilidade Atmosférica;
•Disponibilidade Sustentável de
Água;
•Viabilidade de Descarte de Efluentes;
•Vulnerabilidade do Solo e Águas
Subterrâneas;
•Áreas Degradadas ou Impactadas
e Estruturas;
•Resíduos;
•Aspectos de Zoneamento, Regularidade da Localização e Uso do
Solo;
•Segurança;
•Biodiversidade e Áreas de Proteção;
•Saúde e Capacidade de Atendimento;
•Ocorrência de Eventos Críticos.
O processo seletivo da área para
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Figura 3.2 Vista geral da área do Complexo Industrial Portuário de Suape – CIPS, selecionada para instalação da Refinaria do Nordeste (RNEST). Foto aérea: PETROBRAS – Engefoto, 1:30.000. Abril/06.
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instalação da Refinaria do Nordeste
abrangeu duas fases. Na primeira
fase, foram considerados principalmente aqueles aspectos que
constituiriam impedimento para a
implantação do empreendimento,
quer por aspectos legais, quer
sócio-econômicos ou relativo a
aspectos técnico-econômicos e
aspectos macro da potencialidade
e vocação da região.
O suprimento de óleo cru para a
nova refinaria se dará por via marítima, com uso de petroleiros de
150.000 TPB (calado de 17,2m),
enquanto a exportação de boa
parte dos derivados a serem produzidos, deverá ocorrer igualmente
por via marítima, com emprego de
navios com capacidade de 80.000
TPB. Na primeira etapa da avaliação das áreas, foram descartadas
as possibilidades de implantação
nas áreas dos Portos de Natal,
Guamaré e de Sergipe, tendo em
vista as limitações para atracação
de embarcações com capacidade
de 150.000 toneladas e as características da plataforma continental
na área, que é rasa e se estende
por cerca de 30 km.

nômicos quantificáveis, a pontuação levou em conta o quociente
entre o valor presente líquido para
o local (VPL(i)) em análise e o valor
presente líquido de maior valor
(VPL(maior)) entre todos os locais
avaliados, na forma:
Pontuação = [ VPL (i ) / VPL (maior ) ]×10

Para os aspectos qualitativos de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde, atribuíu-se pontuações 1, 4, 7
ou 10, respectivamente para as
áreas que se mostraram não recomendadas; recomendadas com
restrições importantes; recomendadas com restrições facilmente
gerenciáveis; e, plenamente adequadas ao projeto.
Similarmente, pontuações 1, 4, 7
ou 10 foram atribuídas aos fatores
associados aos aspectos qualitativos sócio-econômicos, conforme
constituíssem situação limitante ao
desenvolvimento; situação com
restrições importantes; situações
com restrições facilmente gerenciáveis; ou situações adequadas ao
propósito.
3.1.2 Classificação Final

A segunda fase do processo seletivo consistiu do levantamento
detalhado dos vários fatores técnico-econômicos, sócio-econômicos
e de Saúde, Meio Ambiente e
Segurança anteriormente indicados. Os vários fatores considerados
foram pontuados de 1 a 10.
Para os aspectos técnico-eco-

O indicador final de classificação foi
calculado como a média ponderada dos aspectos técnico-econômicos (peso=50%); aspectos de
segurança, meio ambiente e saúde
social) (peso=25%) e aspectos
sócio-econômicos (peso 25%). O
porto de Suape obteve a maior
pontuação global (8,4), seguido do
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porto do Pecém (8,2) e do porto
do Itaquí (6,6). O porto de Suape
foi assim selecionado para a instalação da Refinaria do Nordeste
(RNEST).
3.1.3 A Refinaria do Nordeste em
Suape
Dentro da área do Complexo Industrial Portuário de Suape, a área
selecionada para a instalação da
Refinaria do Nordeste mede cerca
de 630 hectares, e compreende
420 hectares originalmente de
terras do CIPS e 210 hectares permutadas com a Usina Salgado. A
área geral está situada na zona
industrial periférica 3B (ZI-3B) e
limita-se a leste pelo tronco distribuidor rodoviário (TDR) sul, ao sul
pela estrada da pedreira, a oeste
pela PE-60, a norte pela zona
central administrativa (ZCA), (Figura 3.2).
A seleção desta área para instalação
da Refinaria do Nordeste deveu-se
a otimização de vários fatores, dentre os quais, a conformidade da
atividade proposta com o zoneamento já estabelecido; a disponibilidade de área contínua com a
extensão compatível com as necessidades do empreendimento; topografia e tipo de solo favorável; afinidade de atividade (petroquímica)
com outras indústrias instaladas ou
em fase de instalação em seu entorno; acesso rodo-ferroviário e
marítimo para recebimento de
matéria prima e escoamento de
produtos.
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Figura 3.3 Evolução do perfil da demanda brasileira por diferentes derivados de petróleo de 1960 a 2000
e quadro diagnóstico para 2010. PETROBRAS (2006)
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3.2 Alternativas Tecnológicas
A Petróleo Brasileiro S.A, conta hoje
com um parque de 11 refinarias no
território brasileiro. Além das refinarias da Petróleo Brasileiro S.A., o
país conta com mais duas refinarias independentes, a de Manguinhos, RJ (13.800 barris.dia-1) e a de
Ipiranga, RS (17.000 barris.dia-1).
Das refinarias brasileiras, 7 estão
localizadas na região Sudeste, três
na região Sul, duas na região Nordeste e uma na região Norte. A
capacidade nominal instalada de
refino nas regiões sul e sudeste
responde por cerca de 83% da
capacidade nacional. A maior parte das refinarias brasileiras foi instalada nas décadas de 50-60. As
duas refinarias mais novas instaladas no país foram a REVAP (1980)
e a REPAR (1977).
O perfil de demanda por produtos
derivados no período de 1960 a
2000 vem se modificando, mostrando uma demanda decrescente
por óleo combustível e uma demanda crescente por diesel (Figura
3.3). A produção atual de gasolina
supera a demanda nacional, enquanto que a produção de diesel é
insuficiente para atender a demanda interna.
Ao longo dos anos, adaptações,
incorporações de novas unidades e
alteração de processos, vêm sendo
realizadas no parque nacional de
refino, para permitir incorporar os
avanços tecnológicos experimen-

tados na área do refino do petróleo
e, assim, manter tanto a competitividade daqueles empreendimentos quanto possibilitar atender
exigências ambientais cada vez
mais restritas. Muitas dessas alterações e adaptações realizadas visaram acompanhar o perfil de demanda dos diferentes produtos e
às características das diferentes
fontes de cru. Neste panorama, a
Refinaria do Nordeste terá sua
produção voltada para o processamento de uma mistura 1:1 do
óleo cru da bacia de Campos e do
óleo cru Venezuelano da Faixa do
Orinoco. A refinaria será também
provada para operar 100% com o
petróleo extraído da bacia de
Campos.
O projeto da Refinaria do Nordeste
(RNEST) vem sendo concebido já
incorporando unidades com alto
índice de eficiência e várias tecnologias de ponta, como as unidades
de HDT (diesel e nafta), que a
permitirão produzir diesel com baixo teor de enxofre (<50 ppm),
atendendo o padrão exigido para
exportação daqueles produtos, e
que passará a ser exigido no Brasil
a partir de 2010.
A disposição de unidades cobertas
de separação água/óleo pela
RNEST reduzirá a emissão de
Compostos Orgânicos Voláteis
(VOCs) para a atmosfera, representando um ganho ambiental.
A Refinaria do Nordeste incluirá
também a produção de HBIO, que
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representa igualmente ganho
ambiental e potencial para incrementar a agricultura familiar no
semi-árido Pernambucano, com a
utilização de óleo vegetal para a
produção do biodiesel.
Está prevista a reciclagem dos
resíduos sólidos a serem produzidos,
bem
como
o
coprocessamento junto a empresas
cimenteiras.
Outras tecnologias poderão também ser incorporadas, tão logo se
tenha o domínio das mesmas,
como é o caso de caldeiras para
queima de coque, que permitiria
um ganho duplo de incremento de
rentabilidade e de minimização de
potenciais impactos ambientais.
Outros estudos em desenvolvimento no CENPES incluem o uso
de processos e unidades que permitam um maior percentual de
reuso da água na refinaria.
3.3 Justificativa da Alternativa
Preferencial
Conforme já apresentado, a escolha da área definitiva para a instalação da Refinaria do Nordeste em
Suape apresentou-se como a mais
favorável, em função da infraestrutura já disponível e em fase de
instalação a curto prazo e por
requerer os menores investimentos, quando necessidades de implantação, melhorias e adaptações
de infra-estruturas foram identificadas.
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Na avaliação dos aspectos sócioeconômicos, a área no Complexo
Industrial Portuário de Suape, embora tenha obtido a primeira pontuação neste item, foi a única que
não apresentou qualquer indicador
em situação limitante ao desenvolvimento. Dentre os aspectos positivos apresentados pela área em
Suape, destacaram-se:
•Ambiente econômico regional
favorável à industrialização e boa
efetividade de ocupação do Distrito Industrial;
•Boa capacidade de arrecadação
própria, indicando organização
financeira compatível;
•Prognóstico de aumento significativo da renda per capita do município, refletindo-se na redução
dos indicadores de pobreza;
•Boa infra-estrutura educacional
de níveis superior e técnico;
•Melhores condições de controle
da expansão urbana desordenada;
•Distrito industrial implantado com
autonomia administrativa, plano
diretor e áreas de preservação
associadas;
•Área definida no zoneamento
como de uso industrial.
Na avaliação dos aspectos de
Saúde, Meio Ambiente e Segurança, a área de Suape obteve a maior
pontuação dentre as três áreas que
concorreram na segunda fase da
avaliação. Nenhum dos onze itens
avaliados foi considerado como
inviável ou não recomendado.
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4. ANÁLISE JURÍDICA
O conjunto normativo brasileiro
relacionado com a atividade de
petróleo, se volta principalmente,
para a redução dos impactos ambientais gerados pela pesquisa e
lavra das jazidas de petróleo; o
refino do petróleo nacional ou
estrangeiro; o transporte marítimo
do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos
produzidos no país e o transporte,
por meio de dutos e, também,
para a redução das emissões de
poluentes.
A Constituição de 1988 estabelece
no art. 20, IX que são bens da
União os recursos minerais, inclusive os do subsolo e no art. 177 que
os mesmos constituem monopólio
da União. Essas atividades econômicas serão reguladas e fiscalizadas
pela União e poderão ser exercidas,
mediante contratos de concessão,
precedidos de licitação, por empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no
país.
A Lei 9.478/97 regulamentou os
dispositivos constitucionais acima
citados ao dispor sobre a política
energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo
e ao instituir o Conselho Nacional
de Política Energética e a Agência
Nacional de Petróleo – ANP. Para
os fins da lei são considerados: 1)
Petróleo - todo e qualquer hidrocarboneto líquido em seu estado
natural, a exemplo do óleo cru e

condensado; 2) Derivados de Petróleo - produtos decorrentes da
transformação do petróleo; 3)
Refino ou Refinação - conjunto de
processos destinados a transformar
o petróleo em derivados de petróleo; 4) Transporte - movimentação
de petróleo e seus derivados ou
gás natural em meio ou percurso
considerado de interesse geral.
Sobre o refino de petróleo; o processamento de gás natural; o
transporte, a importação e a exportação de petróleo, seus derivados e gás natural aplicam-se às
regras dos arts. 53 a 60 da Lei
9.478/97.
A Agência Nacional de Petróleo –
ANP, órgão com finalidade de
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades
econômicas da indústria do petróleo, é uma autarquia em regime
especial, integrante da administração pública federal indireta
vinculada ao Ministério de Minas e
Energia. O Decreto 2.455/98 implantou e aprovou a estrutura
regimental e o quadro dos cargos
e funções da ANP. Já a Petróleo
Brasileiro S A. – PETROBRAS é uma
sociedade de economia mista,
também vinculada ao Ministério de
Minas e Energia e tem como
finalidade a pesquisa, a lavra, a refinação, o processamento, o
comércio e o transporte de petróleo proveniente de poço, de
xisto ou de outras rochas, de seus
derivados, de gás natural e de
outros hidrocarbonetos fluidos,
bem como quaisquer outras
15

atividades correlatas ou
conforme definidas em lei.

afins,

O Estudo de Impacto Ambiental
deve atender a legislação federal,
estadual e municipal no que couber, devendo ainda, contemplar
todas as alternativas tecnológicas e
de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não
execução do projeto; identificar e
avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas
fases de implantação e operação
da atividade; definir os limites da
área geográfica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando,
em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do
projeto, e sua compatibilidade (art.
5º da Resolução 001/86 do
CONAMA).
Apesar do projeto ter influência no
mar territorial e plataforma continental, considerados bens da União, conforme o art. 20, V e VI da
Constituição Federal de 1988 e,
também, da atividade de refino do
petróleo nacional ou estrangeiro
serem consideradas atividades
monopolísticas da União, como
dispõe o art. 177, II do texto constitucional, o IBAMA, enquanto
órgão licenciador deve atuar de
modo suplementar aos órgãos
estaduais e municipais, com fundamento no § 2º do art. 4º da
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Resolução
nº
237/97
do
CONAMA. Podendo, o IBAMA,
delegar aos Estados o licenciamento ambiental de atividades de
âmbito regional ou que envolvam
bens e interesses da União.
Por isso, o órgão ambiental competente para exigir e licenciar esse
empreendimento é a CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos do Estado de
Pernambuco, órgão ambiental
executor estadual, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ao órgão ambiental licenciador compete fixar outras exigências
que sejam necessárias, devido às
características do projeto e da área
ambiental, conforme o estabelecido pelo Termo de Referência, nº
06/06, processo nº 2.338/06 pela
CPRH para esse projeto. Tais estudos devem obedecer aos princípios
constitucionais da informação, da
publicidade e da participação. O
acesso
às
informações
do
EIA/RIMA deve ser assegurado a
quem tiver interesse e, especialmente, a população a ser diretamente afetada pelas obras, atividades ou empreendimentos a
serem licenciados.
A Resolução nº 237/97 do
CONAMA regulamentou os aspectos gerais do licenciamento ambiental, para a qual, de acordo com
os seus arts. 1º, I e II e 8º, este é
um procedimento administrativoambiental, orientado pelos órgãos
executores
competentes
do
SISNAMA, objetivando a conces-

são de licenças ambientais que
atestarão a localização, instalação,
ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidores ou degradadores do
meio ambiente. Tais licenças serão
concedidas conforme os prazos de
validade, estabelecidos no art. 18
da
Resolução
237/97
do
CONAMA, atendidas as peculiaridades do projeto a serem fixadas
pelo órgão licenciador. Complementarmente, são utilizadas as
regras da Resolução do CONAMA
nº 23/94 a respeito das atividades
relacionadas com a exploração e
lavra de jazidas de combustíveis
líquidos e gás natural.
No nível estadual observa-se a lei
12.916/05 que versa sobre o licenciamento ambiental; as licenças
ambientais; a exigência do EIA/
RIMA e do Termo de Referência; a
compensação ambiental; as infrações e sanções administrativas
ambientais e dispõe a respeito da
competência da Agência Estadual
de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – CPRH, criada pela Lei
Complementar nº 49, de 31 de
janeiro de 2003, como sendo a
responsável pela execução da
política estadual de meio ambiente
e de recursos hídricos do Estado de
Pernambuco.
4.1 Zoneamento Ambiental
Uma das primeiras normas brasileiras que versou sobre o controle da
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poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais foi o
Decreto-lei 1.413/75. Ressaltou a
importância de uma política preventiva de danos ambientais e
destacou a importância do zoneamento como instrumento a ser
adotado pelo desenvolvimento
sócio-econômico e ambiental. O
Decreto 76.389/75 regulamentou
a norma acima citada, identificando as áreas consideradas críticas
em relação às atividades industriais, dentre elas: a Região Metropolitana do Recife e as Bacias Hidrográficas de Pernambuco.
A norma geral que trata do zoneamento em áreas críticas de poluição para fins industriais é a Lei
6.03/80. Em 1981, a Lei 6.938,
incluiu no seu art. 9º, II o zoneamento ambiental como um dos
instrumentos da política nacional
do meio ambiente, dispositivo que
veio a ser regulamentado pelo
Decreto 4.297/02, que estabeleceu
critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE.
A implementação do Complexo
Industrial de Suape – CIPS foi tratada, inicialmente, pelo Decreto
Estadual 2.845/73 e pelo Decreto
Federal 82.899/78. A sua área
original foi, com o passar do tempo, sendo alterada, como revelam
os Decretos Estaduais de nºs
4.433/77 e 4.928/78 e, atualmente,
pela implementação do projeto de
ampliação e modernização do
CIPS.
As normas de uso do solo, dos
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serviços e preservação ecológica
do Complexo Industrial Portuário
de Suape foram estabelecidas pelo
Decreto Estadual 8.447/83, dispondo o seu art. 10 que a área
legal do CIPS é a declarada pelo
Decreto Federal nº 82.899 de
19.12.78, posteriormente, aprovado o Plano Diretor e de máxima
ocupação pela Lei Municipal do
Município de Ipojuca nº 804 de
31.08.82. O Decreto Estadual
8.447/83 dispõe, ainda, sobre a
preservação ambiental da área,
destacando as formas de controle
ambiental da poluição atmosférica,
sonora, resíduos sólidos e a gerada
por efluentes.
Posteriormente, o Decreto Estadual, de nº 21.917/99, deu um tratamento diferente ao zoneamento
da área, dividindo-o em: Zona
Industrial Portuária – ZIP; Zonas
Industriais Periféricas – ZI; Zona de
Processamento de Exportação –
ZPE; Zona Central Administrativa –
ZCA; Zona de Preservação Ecológica – ZPEc; Zona Agrícola Florestal –
ZAF; Zona de Preservação Cultural
– ZPC e Zona Residencial – ZR.
Sobre o Zoneamento Ecológico
Econômico Costeiro do Litoral Sul
de Pernambuco – ZEEC, tem-se o
Decreto nº 21.972/99, que apresenta as Zonas e Subzonas, no seu
art. 4º. Desse zoneamento, destaca-se a Subzona Industrial Portuária de Suape que abrange a quase
totalidade das porções central,
oriental e norte-ocidental do CIPS,
onde se encontram, respectivamente, as Zonas Industriais (Portu-

ária e Periféricas) e a Zona Agrícola
e Florestal - ZAF do CIPS.
4.2 Análise Jurídica dos Meios
Físico e Biológico
A partir da Constituição Federal de
1988 o regime de águas no Brasil
passou a ser inteiramente público.
Além disso, é competência da
União, “instituir sistema nacional
de gerenciamento de recursos
hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso”, de
acordo com o art. 21, XIX. Tal dispositivo foi regulamentado pela Lei
9.433/97, que instituiu a política
nacional de recursos hídricos e
criou o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. No
nível estadual, a recente Lei
12.984/05 revogou a Lei 11.46/97
e trata da Política Estadual de Recursos Hídricos e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, regulamentando o art.
219 da Constituição do Estado. O
tratamento sobre a política estadual de recursos hídricos é muito
semelhante com o estabelecido
em nível federal, sendo composto
de fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos, tais como: planos diretores de recursos hídricos;
enquadramento dos corpos de
água em classes, segundo os usos
preponderantes da água; outorga
do direito de uso dos recursos
hídricos; cobrança pelo uso de
recursos hídricos; sistema de informação de recursos hídricos; fiscalização e monitoramento dos re17

cursos hídricos. As regras sobre a
classificação e enquadramento dos
corpos de água, bem como as
condições e padrões de lançamento de efluentes foram traçadas pela
Resolução
nº
357/05
do
CONAMA, que revogou a Resolução 20/86 do mesmo ente. Essa
Resolução trata também das condições e dos padrões de lançamento de efluentes de qualquer
fonte poluidora, que segundo o
art. 24, só poderão ser lançados,
direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às
condições, padrões e exigências
normativas. Ressalta-se, ainda, o
art. 28 desse texto normativo, ao
dispor que os efluentes não poderão conferir ao corpo de água
características em desacordo com
as metas obrigatórias progressivas,
intermediárias e final, do seu enquadramento.
Especificamente sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da
poluição causada por lançamento
de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional, aplica-se a Lei
9.966/00 e seu Decreto 4.136/02,
que trata das sanções aplicáveis às
infrações administrativas previstas
na lei. É considerado óleo, para os
fins da Lei 9.966/00, no seu art. 2º,
VIII, qualquer forma de hidrocarboneto (petróleo e seus derivados),
incluindo óleo cru, óleo combustível, borra, resíduos de petróleo e
produtos refinados. Além disso, as
entidades exploradoras de portos
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organizados e instalações portuárias e os proprietários ou operadores de plataformas deverão elaborar manual de procedimento interno para o gerenciamento dos
riscos de poluição e para a gestão
dos diversos resíduos gerados ou
provenientes das atividades de
movimentação e armazenamento
de óleo e substâncias nocivas ou
perigosas. Devendo também, ser
aprovado pelo órgão ambiental
competente, em conformidade
com a legislação, normas e diretrizes técnicas vigentes. E, também
planos de emergência individuais
que deverão ser consolidados pelo
órgão ambiental competente, na
forma de planos de contingência
locais ou regionais, em articulação
com os órgãos de defesa civil (arts.
6º a 8º da Lei 9.966/00). A instituição, o conteúdo e a estrutura
organizacional dos planos de áreas
para o combate à poluição por
óleo em águas jurisdicionais brasileiras foram tratados no Decreto
4.871/03.
A
Resolução
do
CONAMA nº 293/01, dispõe sobre
o conteúdo mínimo do Plano de
Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo originados em portos organizados, instalações portuárias ou terminais,
dutos, plataformas, e suas respectivas instalações de apoio.
Já a Resolução do CONAMA nº
313/02 trata das regras gerais do
Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais, sendo esses
resíduos, objeto de controle específico e parte integrante do proces-

so de Licenciamento Ambiental. A
NBR 10004 classifica os resíduos
sólidos quanto aos seus riscos
potenciais ao meio ambiente e a
saúde pública, para que estes
possam ter manuseio e destinação
adequados. No nível do Estado de
Pernambuco, a Lei 12.008/01 dispõe sobre a Política de Resíduos
Sólidos.
Sobre a proteção do ar existem
várias normas técnicas chamadas
de Padrões de Qualidade Ambiental que são voltadas para a regulação de limites e condições de emissão de poluentes. Esses padrões são considerados instrumentos da política nacional do meio
ambiente (Lei 6.938/81, art. 9º, I).
De acordo com a Resolução do
CONAMA nº 03/90, esses padrões
são as concentrações de poluentes
atmosféricos que, ultrapassados,
poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
bem como ocasionar danos à flora
e à fauna, aos materiais e ao meio
ambiente em geral.
A proteção jurídica das florestas
brasileiras e demais formas de
vegetação foi feita de forma mais
sistematizada através da Lei
4.771/65, conhecida como Código
Florestal que, dentre outros aspectos, tratou das Áreas de Preservação Permanente – APP´s, como
sendo as áreas protegidas nos
termos dos arts. 2º e 3º, coberta
ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a
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estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas. A supressão total ou parcial de
APP´s só será admitida com prévia
autorização do órgão ambiental
competente, quando for necessária à execução de obras, planos,
atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo autônomo e prévio e atendidos os demais requisitos normativos, quando inexistir alternativa
técnica e locacional ao empreendimento proposto, conforme o
entendimento do § 1º do art. 3º e
art. 4º da Lei 4.771/65. Nesse
caso, o órgão ambiental competente, deverá, previamente a autorização da supressão, indicar as
medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas
pelo empreendedor. Sendo que, a
supressão de vegetação nativa
protetora de nascentes, ou de
dunas e mangues, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública (§ 4º e § 5º do art. 4º
da lei citada). A Resolução 369/06
do CONAMA dispôs, detalhadamente, sobre os casos de utilidade
pública, de interesse social e de
baixo impacto ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP´s.
Nesses casos e também para garantir o acesso de pessoas e animais para a obtenção de água,
nos termos do § 7º do art. 4º do
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Código Florestal é cabível a intervenção e a supressão de vegetação em APP de nascentes, veredas,
manguezais e dunas, exceto na
hipótese da alínea “c”. No caso
específico de nascentes, exige-se a
outorga do direito de uso de recurso hídrico, conforme o art. 12 da
Lei da Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei 9.433/97). Os demais
parâmetros, definições e limites de
Áreas de Preservação Permanente
foram traçados pela Resolução
303/02 do CONAMA.
4.3 Aspectos Jurídicos das Medidas Compensatórias
Em conformidade com o estabelecido no art. 36 da Lei 9.985/00
(Sistema Nacional das Unidades de
Conservação da Natureza): “Art.
36. Nos casos de licenciamento
ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental,
assim considerado pelo órgão
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção
Integral, de acordo com o disposto
neste artigo e no regulamento
desta Lei”. Esse dispositivo aplicase, obrigatoriamente, ao empreendimento em questão. O valor a ser
destinado pelo empreendedor não
pode ser inferior a meio por cento
dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento,
considerando-se a amplitude dos

impactos gerados. O órgão responsável para a fixação desse
montante é o órgão ambiental
licenciador, conforme o grau de
impacto ambiental causado (art.
36, § 1º da Lei 9.985/00).
Para a aplicação desse dispositivo
devem ser considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos
recursos ambientais, conforme
prevê o Decreto Federal 4.340/02,
norma regulamentadora do artigo
acima citado. Recentemente, foi
editada a Resolução 371, de 05 de
abril de 2006 do CONAMA, revogando a Resolução nº 02/96, que
estabelece diretrizes aos órgãos
ambientais para cálculo, cobrança,
aplicação, aprovação e controle de
gastos de recursos advindo de
compensação ambiental. Para a
promoção da compensação ambiental a que se referem às normas
supracitadas indica-se como mecanismo de execução a realização
de um convênio administrativo
entre o empreendedor e o órgão
ambiental competente, o qual
afigura-se como mais eficiente
para promover o investimento e a
gestão dos encargos inerentes à
compensação ambiental.
Pelas normas de Zoneamento
Ambiental da área verifica-se que o
projeto é compatível com o modelo de desenvolvimento estabelecido para a área, conforme se pode
perceber pelas normas de zoneamento do litoral sul de Pernambuco e do Complexo Industrial do
Porto de Suape. Devendo ser ado19

tadas as medidas de controle e
mitigadoras dos impactos ambientais a serem gerados pelo empreendimento em todas as suas fases,
de modo a se adotar o princípio da
prevenção dos danos ambientais
e, também, o princípio da função
sócio-econômica e ambiental no
uso do direito de propriedade.
No tocante aos recursos hídricos, a
utilização das águas deve estar de
acordo com os usos estabelecidos
no plano de gerenciamento dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica da área de influência do
projeto. De acordo com a classificação e enquadramento dos corpos de água, bem como as condições e padrões de lançamento de
efluentes que só poderão ser lançados, direta ou indiretamente,
nos corpos de água, após o devido
tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências normativas. E, devem ser
adotados procedimentos para a
proteção dos mananciais e de
conservação da bacia hidrográfica,
de modo a se evitar o assoreamento e a contaminação. Sobre as
águas marítimas, a legislação de
controle já estabelece regras específicas no sentido de evitar a poluição marítima por derramamento
de óleo e outras substâncias danosas. Deve ser estabelecido um
sistema de gerenciamento e um
plano de emergência.
Ainda sobre o controle da poluição, devem ser obedecidos os
padrões de qualidade da água; do
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solo; do ar, no que diz respeito ao
controle da poluição atmosférica e
de ruídos. Os resíduos sólidos são
objeto de controle específico, dividem-se em classes e devem compor o inventário nacional de resíduos sólidos. Normas sobre transporte, também, fazem parte do
controle a ser adotado. Em relação
à proteção da biodiversidade da
área de influência do projeto é
importante observar a manutenção das Áreas de Preservação Permanente e as hipóteses em que é
permitida a sua supressão. Neste
caso de solicitação de licenciamento ambiental com fundamento em
estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - RIMA, de obra
potencialmente causadora de degradação ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de
Proteção Integral, cujo valor não
pode ser inferior a meio por cento
dos custos totais previstos para o
empreendimento, considerando-se
a amplitude dos impactos gerados.

longo do estudo e adotadas as
medidas de controle, de mitigação
e compensatórias, a serem estabelecidas, em todas as fases do licenciamento ambiental.

Após análise interpretativa da legislação ambiental aplicável ao empreendimento e identificação dos
instrumentos normativos de prevenção e repressão de danos ambientais visando à promoção e
harmonização das regras e dos
princípios constitucionais para a
concretização do desenvolvimento
sustentável conclui-se que o empreendimento é viável do ponto de
vista jurídico desde que sejam
cumpridas as normas elencadas ao
20
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5
INTERFACES
PROPOSTAS DE
VIMENTO.

COM
AS
DESENVOL-

A economia Pernambucana esteve
historicamente alicerçada na produção de comoditties agrícolas,
principalmente associada à canade-açúcar. No início da década de
70, a implantação de um Complexo Industrial Portuário na área de
Suape (CIPS), foi proposta pelo
Governo do Estado, como forma
de criar localmente um conjunto
de atrativo) que favorecessem a
instalação de indústrias de grande
porte e de alto poder germinativo
no estado e incrementasse a oferta
de empregos e dinamizasse sua
economia. O projeto do CIPS foi
posteriormente incorporado ao II
Plano Nacional de Desenvolvimento, uma vez que sua localização
relativa às rotas marítimas que
interligam a Europa, a África e as
Américas, lhe conferiam potencial
para transformasse em pólo concentrador e distribuidor de cargas e
de assumir também importância
estratégica regional e nacional.
O Plano Diretor do CIPS, identifica
áreas específicas (ZIP) para instalação de indústrias com dependências direta do transporte marítimo,
que justifiquem técnica e economicamente o uso de terminais portuários especializados e que necessitem de maneira imediata de
serviços portuários, e de parque de
tancagem/armazenamento,
a
exemplo das indústrias petroquímicas de grande porte.

A RNEST processará 200 mil barris
por dia de petróleo pesado, maximizando a produção de diesel e
sua implantação contribuirá para
que o país caminhe para alcançar
a auto-suficiência deste derivado.
Sua localização e confluência da
malha rodoviária regional permitirá
suprir demandas de importantes
centros de consumo das regiões
Norte e Nordeste. O projeto da
RNEST foi concebido incorporando
unidades com alto índice de eficiência e várias tecnologias de ponta, contribuindo para a redução de
emissões e dos níveis de contaminantes em seus efluentes; redução
de riscos; redução do consumo de
água, e utilização de parte dos
resíduos sólidos gerados para coprocessamento e para blendagem
junto a empresas cimenteiras; e
gerará e para a geração de diesel
com teores de enxofre inferiores a
50 ppm).
A busca do desenvolvimento sustentável tem motivado o desenvolvimento de tecnologias limpas e a
geração de produtos menos poluentes, econômicamente viáveis e
de origem renovável. No campo
do combustível, merece destaque
o H-BIO, obtido pela incorporação
ao diesel refinado, de uma parcela
de óleo vegetal ou animal. O ganho ambiental se dá tanto pela
utilização de uma parcela de matéria-prima renovável, quanto pela
geração de produtos com menor
teor de enxofre e maior valor agregado. A planta da RNEST deverá
produzir HBIO e gerará uma
21

demanda de cerca de 1.200
m3.dia-1, de óleo vegetal em
consonância com o Programa
Brasileiro de Biodiesel, voltado para
a ampliação de utilização de biomassa na matriz energética do
País, gerando benefícios ambientais e de inclusão social. Nesta
perspectiva, seria importante para
a economia do Estado, fazer-se
apto a atender localmente a
demanda de óleo vegetal através
de programas governamentais voltados para a agricultura de oleaginosas e para o desenvolvimento de um parque industrial
para a produção de óleo vegetal.
A instalação da refinaria contribuirá
para o desenvolvimento da região,
em face da elevada demanda de
bens de capital, de insumos e de
mão de obra especializada, que já
se encontra em fase de formação
pelas entidades interessadas na
participação do processo e por
programa como o PROMINP. A
indústria metal-mecânica, tradicionalmente forte em Pernambuco,
será especialmente beneficiada,
tanto no período de implantação
quanto de operação, quando a
refinaria demandará serviços de
manutenção permanentes.
Atualmente, o polo de negócios
do CIPS abriga cerca de 72 empresas com uma oferta de 5,9 mil
empregos diretos. Mais recentemente, com a instalação de uma
Usina Termoelétrica e de uma
planta de PET já em operação, e
de uma ou duas plantas de PTA,
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em processo de licenciamento
e/ou instalação um novo patamar
de desenvolvimento do CIPS, começa a ser atingido. Neste cenário,
as interfaces com a futura refinaria,
se daria na forma de consumo
(gás, eletricidade), de produção de
energia (coque, diesel), produção
de matéria-prima (para-xileno) e de
formação de um pólo petroquímico, ao qual muito possivelmente se
agregarão outras empresas. O
Estado conta com o Programa de
Desenvolvimento de Pernambuco
(PRODEPE) cujo objetivo é fomentar investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista
do Estado. A indústria do plástico é
enquadrada como prioritária e
pode receber incentivos fiscais por
um período de doze anos, embora
este não seja um programa exclusivo do plástico. Outro empreendimento de grande porte em fase
de instalação no CIPS é o estaleiro
Atlântico Sul, voltado principalmente a construção e adaptação
de petroleiro e pataformas flutuantes. A via marítima será a principal
rota para recebimento de óleo cru
e de escoamento dos derivados
produzidos na RNEST.
Dentre os planos e programas
propostos e em implantação, que
incidem direta ou indiretamente
sobre a área de influência do projeto foram detalhados no Estudo de
Impacto Ambiental. De acordo
com a esfera dos órgãos responsáveis tem-se: 8 em nível Federal, 30
em nível Estadual e 12 Metropolitanos/Municipais. Afora
estes

planos, cerca de 90 publicações
estão catalogadas na UFPE, 122
projetos de pesquisa em andamento ou recém-concluídos e 15
programas/ projetos submetidos a
Licenciamento na CPRH, relacionados às atividades de petróleo e
gás e que podem subsidiar as
diversas ações em Suape, como
gestão e implantação de novos
empreendimentos.
Em vários
casos, identificou-se certo nível de
superposições de atuação, indicando dificuldades de comunicação entre as instituições, não obstante o visível empenho das mesmas para melhorar a integração.
Considerando-se os objetivos e os
prováveis efeitos da Refinaria do
Nordeste, observa-se que não
existe interferência negativa entre
os mesmos. Ao contrário, esse
empreendimento deverá colaborar
na concretização de alguns projetos e programas.
Por outro lado, alguns programas
ainda não foram implementados
de forma satisfatória, tais como o
plano diretor dos municípios do
Cabo de Santo Agostinho e de
Ipojuca, incluindo a reestruturação
de infra-estrutura para atender as
demandas de habitação, saúde,
educação (requerendo urgência na
capacitação de mão-de-obra especializada em diversos setores),
requerendo que as cidades elaborem suas diretrizes de uso e ocupação do solo, levando em consideração as eventuais alterações da
dinâmica urbana provocadas pelos
novos projetos. Apesar de não
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haver conflitos entre a RNEST e os
planos e programas em desenvolvimento é necessário um plano
geral para o CIPS definindo responsabilidades e estratégias de gerenciamento conjunto.
Está em processo licitatório o novo
plano de desenvolvimento da
unidade portuária, denominado
Suape 2020, que terá prazo de um
ano para sua conclusão e conterá
as novas diretrizes comerciais do
porto, com foco no tipo de carga
que este estará recebendo. Tendo
como base o plano diretor do
porto (1975), o estudo avaliará o
mercado, para reorientar o plano
de uso do solo e otimizar a infraestrutura do complexo para melhor
atender as demandas futuras.
Conquanto a instalação de empreendimentos de grande porte,
tenha efeito atrator e multiplicador
de investimentos e de fator gerador de empregos, demandará o
fortalecimento das infra-estrutura
de transporte e habitacional em
seu entorno. Neste sentido, igualmente importante será a
complementação
da
ferrovia
Transnordestina e dos programas
de proteção a mananciais e de
expansão da oferta de água da
COMPESA.
Grandes empreendimentos como o Estaleiro e a
RNEST, requereram a criação de
centrais de serviço e de manutenção, necessidades apontadas como básicas para a unidade portuária.

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

Figura 6.1 Área de Intervenção. Base cartográfica: Guerra (1998).
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Figura 6.2 Área de Influência
direta – meios físico e biológico. Base cartográfica: Guerra (1998).

Figura 6.3 Área de influência direta –
meio antrópico. Base cartográfica: Guerra
(1998).

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

Figura 6.4 Área de Influência indireta – meios
físico e biológico. Base
cartográfica: Guerra
(1998).

Figura 6.5 Área de influência
indireta – meio antrópico.

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

6 ÁREAS AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Segundo a Resolução CONAMA
001/86 (artigo 5°, inciso III), a área
de influência de um empreendimento corresponde à área geográfica a ser, direta ou indiretamente,
afetada pelos impactos gerados
em suas distintas fases de planejamento. A abrangência desta área
é função das características do empreendimento, bem como da diversidade e especificidade dos ambientes afetados. Deve-se considerar que a delimitação de áreas de
influência muito extensas, tende a
diluir os impactos previstos, assim
como áreas muito reduzidas tendem a concentrar os impactos.
Com isto em mente, optou-se
neste estudo pela adoção de delimitações distintas das áreas de influência: uma para os meios físico
e biológico e outra para o meio
antrópico.
6.1 Área de Intervenção - AI
A área de intervenção (Figura 6.1)
é aquela onde o empreendimento
será implantado. Inclui o terreno
onde será instalada a refinaria e a
faixa ao longo da qual serão implantados os dutos que ligarão a
mesma à zona portuária para
recebimento de óleo cru e envio de
produtos por via marítima.
6.2 Área de Influência Direta –
AID

A área de influência direta é aquela
sujeita aos impactos causados pela
implantação e operação do empreendimento. Para a sua delimitação foram considerados os aspectos físicos, biológicos e sócioeconômicos/antrópicos dos sistemas que serão afetados, bem
como os aspectos do empreendimento e de sua interação com o
meio circundante.
Considerou-se como área de influência direta para os meios físico e
biológico (AID-FB), nas fases de
implantação e operação a área
demarcada na figura 6.2, composta pelo conjunto de três subáreas:
(1) uma subárea de 4 km no entorno da área de intervenção; (2)
uma subárea de 200m no entorno
do caminhamento dos dutos,
desde a refinaria até o PGL3 e
distribuidoras; e (3) uma subárea
correspondente a uma faixa de
200m no entorno dos estuários
dos rios Massangana, Ipojuca e
Tatuoca, desde o limite superior da
maré dinâmica até o limite da
frente costeira (aprox. isóbata de
20m). Esses limites foram estabelecidos, tomando como base que as
vibrações, ruídos e suspensão de
partículas na fase de instalação
bem como as maiores concentrações de partículas emitidas para a
atmosfera na fase de operação
geralmente alcançam 1 a 4 km e
que esta seria a área mais diretamente afetada pelos lançamentos
de efluentes e/ou quando da ocorrência de vazamentos acidentais
na refinaria, ao longo dos dutos ou
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durante o recebimento/expedição
de óleo cru/produto, em função da
dinâmica estuarina e costeira.
Para o meio antrópico, foi considerada como área de influência direta
(AID-A) tanto para a fase de implantação quanto de operação, os
municípios de Ipojuca e Cabo de
Santo Agostinho (Figura 6.3). Para
tal definição foram considerados os
seguintes aspectos: geração de
empregos, tendência a urbanização e aumento da infra-estrutura
social para atendimentos dos trabalhadores.
6.3 Área de Influência Indireta –
AII
Considerou-se como área de influência indireta para os meios físico e
biológico (AII-FB) nas fases de
implantação e operação, aquela
indicada na figura 6.4, englobando, uma região de 10 km no entorno da refinaria e a faixa costeira
adjacente até a isóbata de 20m.
Esses limites foram baseados no
alcance médio máximo da influência das emissões atmosféricas de
10 km, e no limite de influência da
pluma estuarina dos sistemas estuarinos locais.
Para o meio antrópico, considerouse além dos municípios de Ipojuca,
Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife, pertencentes à Região Metropolitana
do Recife, o município de Escada
(Figura 6.5).
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Figura 7.1 Precipitação mensal na estação meteorológica do Recife-Curado e Normal Climática (1961-1990).
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7 CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DA REGIÃO.
7.1 Aspectos do Meio Físico
7.1.1 Clima e Condições Meteorológicas
A Refinaria do Nordeste – Abreu e
Lima, será instalada em Suape,
em área do Município de
Ipojuca.
Embora o Complexo Industrial
Portuário de Suape disponha de
Sistema de Monitoramento Ambiental com instrumentos para as
medidas de direção e velocidade
do vento, da pressão atmosférica e
da umidade do ar, a localização
desta estação não segue a padronização da Organização Meteorológica Mundial (OMM). As séries
disponíveis são de curta duração, e
ainda insuficientes para permitir
um diagnóstico do clima e das
condições meteorológicas.

Segundo a classificação geográfica
climática do IBGE, o Município de
Cabo de Santo Agostinho se situa
na faixa climática “Tropical Zona
Equatorial”. Também, podemos
dizer que o município está inserido
na Zona Fisiográfica do Litoral do
Nordeste do Brasil com clima
quente e úmido.
7.1.1.1 Precipitação
A precipitação total média anual
do Recife/Curado (período de 1961
a 1990) é de 2.450,7 mm. O quadrimestre mais chuvoso vai de abril
a julho, e o trimestre mais seco vai
de outubro a dezembro (Figura
7.1).
A precipitação máxima em 24
horas (335,8 mm) ocorreu do dia
10 ao dia 11 de Agosto de 1970. O
número médio de dias com chuvas
varia de 13 em outubro a 25 em
julho.
7.1.1.2 Temperatura do ar

As três estações meteorológicas
mais próximas da área de estudo,
são: (1) a de Porto de Galinhas, no
município de Ipojuca (Lat.: 8°45' S;
Long.: 35°00' W e Alt.: 5 metros);
(2) a do Recife (Lat.: 8°04' S, Long.:
34°54' W e Alt.: 10 metros); e (3) a
do Recife/Curado (Lat.: 8°03' S,
Long.: 34°55' W e Alt.: 8 metros).
Os dados ora apresentados são,
principalmente, da Estação do
Recife/Curado, pois são os mais
completos em termos climatológicos.

A temperatura do ar na área de
estudo é típica das regiões tropicais. Na Estação de Recife/Curado,
a normal climatológica anual é de
25,5 0C, e as temperaturas médias
mensais variam de 23,9 0C em
julho a 26,6 0C em janeiro e fevereiro. No Recife/Curado, a temperatura do ar máxima média anual é
de 29,10C e a temperatura do ar
mínima média anual é de 21,9 0C.
Janeiro é o mês quando a temperatura máxima atinge seu valor
mais elevado (30,3 0C), com as
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menores temperaturas máximas
ocorrendo em julho (27,3 0C). As
menores temperaturas ocorrem no
período de fevereiro/março/abril,
com valor de 22,6 0C, e em agosto,
com valor de 20,6 0C. Em dias
isolados, podem ocorrer eventos
onde a temperatura do ar seja
superior aos 350C (35,1 0C em 21
de Março de 1988) ou inferior aos
16 0C (15,0 0C em 2 de Setembro
de 1965), dependendo da forte
insolação ou do avanço de frentes
frias do sul, respectivamente.
7.1.1.3 Insolação, evaporação e
umidade relativa.
A insolação, no Recife/Curado,
totaliza 2.556,4 horas de brilho do
Sol durante o ano (média climatológica). Esses valores são altos
quando comparados aos registrados em outras áreas tropicais como as florestas do Congo e da
Amazônia. O mês de menor insolação é julho com 165,4 horas de
brilho do Sol, enquanto que em
novembro o período de insolação
totaliza 260,9 horas.
O quadrimestre abril-julho mostra
uma relação positiva entre a insolação e a evaporação, e negativa
entre a insolação e a nebulosidade,
a umidade relativa e a precipitação. Ou seja, menor insolação,
menor evaporação, maior nebulosidade, maior umidade relativa e
maior precipitação.
O trimestre outubro/dezembro
mostra a mesma relação para os
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Figura 7.2 Climatologia da velocidade do vento (m.s-1) na Estação
Climatológica de Porto de Galinhas a 10 m, para o período de 2000 a 2006.
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valores maiores da insolação. Ou
seja, maior insolação, maior evaporação, menor nebulosidade,
menor umidade relativa e menor
precipitação.
A evaporação, no Recife/Curado,
exibe valores climatológicos de
1.323,4 mm anuais com o menor
valor de 70,2 mm em maio e o
valor maior de 145,3 mm em dezembro. Com relação à umidade
relativa, os dados climatológicos
(médias mensais), no Recife/Curado, alcançam valores entre
74% (novembro) a 86% (junho)
com uma média anual de 80%.
Nos períodos em que chove, no
entanto, a umidade relativa alcança valores próximos dos 100%.
7.1.1.4 Pressão atmosférica
A pressão atmosférica varia com
valores médios mensais de 1010,4
hPa em março a 1014,7 hPa em
julho com uma média anual de
1012,2 hPa, no Recife/Curado. Essa
pequena variação é devida a aproximação para o sul da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT)
com valores de pressão menores
de fevereiro a abril, e ao afastamento para o norte da ZCIT com
valores maiores de julho a setembro.
7.1.1.5 Direção e velocidade do
vento
A flutuação dos ventos na área de
estudo ocorre em escala de minutos, horas, dias, semanas e meses.

A climatologia dos ventos na estação de Porto de Galinhas para o
período de 2000 a 2006 é apresentada na figura 7.2. Os ventos mais
intensos e freqüentes são os de SE,
com velocidade média de 9,3
m.s-1.
Na Estação do Recife/Curado, os
ventos mais fortes ocorrem em
agosto (média de 3,4 m.s-1) e os
mais fracos em abril e maio (média
de 2,3 m.s-1), com uma média
anual de 2,9 m.s-1. O quadrante
médio é de sudeste/este (SE/E) de
outubro a março e de sudeste/sul
(SE/S) de abril a setembro.
Portanto, são ventos alísios que só
mudam de quadrante quando sob
influência de algum sistema meteorológico importante. Como a
Estação do Recife/Curado fica a 10
km da linha do litoral, a velocidade
dos ventos é menor do que a da
linha da costa. No litoral, os ventos
são, geralmente, mais fortes. No
dia 31 de Agosto de 2006, em
Ipojuca, o vento médio das 03
GMT às 24 GMT foi de 15 m.s-1 (54
km.h-1) com direção variando de
2390 a 1330. Os ventos moderados
a fortes nesse 31 de Agosto de
2006 foi causado por uma onda de
leste. Esse vento forte foi causado
por instabilidades associadas a
uma frente fria em dissipação.
Assim, para um estudo mais detalhado do vento, é necessária a
instalação de anemômetros bem
localizados na altura de 10 metros
do solo, na própria área.
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7.1.1.6 Nebulosidade
A nebulosidade média anual, no
Recife/Curado, é de 6,3 décimos
do céu, com o valor mínimo de 5,5
décimos em novembro (mês que
chove menos) e valor máximo de
7,0 décimos em junho (um dos
meses de máxima precipitação).
7.1.1.7 Sistemas meteorológicos
As chuvas de Suape são devidas
ao posicionamento da Zona de
Convergência Intertropical (ZCIT),
às Perturbações e Ondas de Leste,
aos Vórtices Ciclônicos de Ar Superior (VCAS), às Frentes Frias do sul
e suas instabilidades, e às brisas
marítimas (Aragão, 2004).
•A ZCIT é formada pela confluência dos ventos alísios de nordeste
(H. Norte) com os alísios de sudeste (H. Sul) e ocasiona movimentos
ascendentes do ar com alto teor
de vapor d’água. Ao subir na atmosfera e alcançar níveis mais frios,
o vapor d’água se resfria e condensa dando origem ao aparecimento de nuvens numa faixa que
é conhecida como tendo a mais
alta taxa de precipitação do Globo
Terrestre. A faixa de convergência é
facilmente reconhecida em fotos
de satélites pela presença quase
constante de nebulosidade. A ZCIT
é o principal sistema de produção
de chuvas na parte norte do Nordeste do Brasil (NEB) e um dos
sistemas que causam a precipitação na parte leste do NEB e em
Suape. Sua atuação se dá, princi-
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palmente, nos meses de março e
abril, e, em muitos anos, está presente nos meses de fevereiro e
maio. Por outro lado, em anos nos
quais a ZCIT não se apresenta
sobre a região nos meses de março
ou abril, todos os estados do NEB
sofrem com a redução de chuvas,
principalmente o semi-árido do
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Pernambuco.
•O fenômeno dos VCAS, também
denominados baixas frias, causam
precipitação no Nordeste do Brasil.
A atuação dos VCAS ocorre de
forma muito irregular já que estes
sistemas, na dependência de seu
posicionamento, podem produzir
tanto chuvas intensas como estiagens em qualquer região. Eles
variam muito de posição e não
possuem uma sub-região preferencial para atuar. As chuvas ocorrem nas bandas de nebulosidade
que circundam o seu centro, enquanto que, neste centro, o movimento subsidente inibe a formação de nuvens. Esses sistemas
podem permanecer atuando durante semanas. Caso o seu tempo
de vida oscile de uma a três semanas, os períodos de estiagens nas
áreas abaixo do seu centro são
denominados veranicos. Em 1998,
um ano sob a influência de um
episódio de El Nino, a atuação dos
VCAS causou veranicos fortes e
secas no semi-árido e no leste do
NEB, incluindo SUAPE.
• As perturbações e ondas de leste
sobre o Atlântico equatorial são

conglomerados de nuvens que se
movem de leste para oeste, daí a
designação. Elas causam muita
precipitação nos meses de abril a
agosto, principalmente. As ondas
de leste são muito freqüentes em
alguns anos, e a intensidade e
freqüência dessas ondas depende
da Temperatura da Superfície do
Mar (TSM), do cisalhamento meridional do vento, e da circulação
troposférica no Atlântico tropical
(Aragão, 2004). A velocidade média de propagação desses sistemas
é de 1.100 km por dia. A intensidade dessas perturbações é mais
bem verificada no nível de 700 hPa
(cerca de 3 km de altitude). Apesar
da sua pequena amplitude, as
ondas de leste podem produzir
chuvas intensas e inundações,
particularmente em áreas costeiras,
e podem penetrar até 400 km
dentro do continente. Nos dias 2 e
3 de junho de 2005, uma onda de
leste penetrou na Zona da Mata de
Pernambuco e provocou precipitações de até 150 mm, causando a
morte de 27 pessoas.

ente térmico característico da região Sul e Sudeste do Brasil, embora
a temperatura do ar possa decrescer até 15,0 0C, como ocorreu no
dia 02 de Setembro de 1965 no
Recife/Curado. A atuação das
frentes frias em Suape se dá nos
meses de maio a setembro, principalmente.

• A penetração, no NEB, de frentes frias provenientes de regiões
sub-antarticas, adentrando o Brasil, ou instabilidades causadas pelo
avanço desses sistemas provocam
chuvas. A freqüência desses sistemas é de aproximadamente um a
cada cinco dias no Sul e Sudeste
do Brasil. Mas, somente poucos
desses sistemas ou parte deles
penetram mais ao norte, atingindo
até o Ceará e o Rio Grande do
Norte e eles não possuem o gradi-

Os sistemas de brisa são observados com maior definição nos meses de outono e inverno (abril a
julho), principalmente quando da
atuação de sistemas meteorológicos que ocorrem nesta época do
ano. Em geral, produzem chuvas
de intensidade fraca a moderada.
As áreas entre a costa e até 300
km têm um máximo diurno de
precipitação associado com a brisa
marítima. A brisa marítima é máxima quando existe um contraste
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•As brisas resultam de uma circulação térmica causada pelo aquecimento diferencial dos oceanos e
da superfície sólida da Terra. A
brisa é chamada terrestre quando
o vento superficial associado sopra
da terra (superfície sólida) para o
mar, e marítima quando ocorre do
mar para a terra. A brisa terrestre
acontece de noite pois a terra se
resfria mais rápido do que a água,
e a marítima ocorre durante o dia
devido o aquecimento solar maior
da terra com relação à água. Um
fator importante na modulação
das brisas na região tropical é a
atuação dos ventos alísios que
sopram, preferencialmente do
quadrante nordeste-sudeste.
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Tabela 7.1 Coluna crono-estatigráfica da área estudada.
Areia, fragmentos de concha e algas.

Qp

Areia de dunas.

Qd

Silte, argila e matéria orgânica.

Qm

Arenito cimentado por carbonato de cálcio.

Qr

Areia marinha.

Qth

Areia, silte e argila.

Qdfl

Terraços Marinhos

Areia marinha com horizonte húmico.

Qtp

Formação Barreiras

Sedimentos areno-argilosos, areniros caulínicos, areias variegadas e lateritos.

TQb

Depósitos Eólicos

Holoceno

Quaternário

Sedimentos de Praia

Sedimentos de Mangue
Beachrocks
Terraços Marinhos
Sedimentos Flúvio-Lagunares

Pleistoceno

Cretáceo

Terciário

Traquitos, basaltos, riolitos e tufos vulcânicos

Kv

Granito sub-vulcânico

Ki•

Formação Estivas

Calcário.

Ka

Formação Cabo

Conglomerado polimítico e arenito conglomerático intercalado por vulcânicas.

Kc

Quartzossienito de granulação média com textura inequigranular a porfiróide com biotita.

PS•3J

Leucogranito de grã média a grossa, textura tendendo a
porfirítica, com variações para sienogranito.

PS•3I

Biotita granito de grã média, coloração creme a cinza claro,
com variações para leuco-monzogranito com biotita, monzogranito com moscovita e biotita-sienogranito, por vezes
porfirítico.

PS•3F

Ortognaisse de composição predominantemente tonalítica,
além de ortognaisses dioríticos, granodioríticos e graníticos.

Aogn

Formação Ipojuca
Grupo
Pernambuco

Proterozóico Superior

Arqueano

Fonte: Guerra (1998).

Figura 7.3 Representação esquemática da provável estrutura geológica da área de Suape.

Fonte: Demétrio e Feitosa (2006).

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

maior entre a TSM e a temperatura
da terra. Isso ocorre no final do
outono e no início do inverno
(maio, junho e julho). A parte leste
do NEB, incluindo Suape, sofre a
influência dos sistemas de brisa em
praticamente todo o ano.
7.1.1.8 Variabilidade interanual da
precipitação
Eventos de La Niña / Oscilação do
Sul (LNOS) e do Dipolo do Atlântico modulam a precipitação e os
parâmetros meteorológicos no
NEB em geral e em Suape. A precipitação é maior durante os anos
de La Niña e quando o Dipolo do
Atlântico está no seu modo favorável às chuvas. Por outro lado, a
precipitação é reduzida quando
durante um episódio de El Niño e
quando o Dipolo se encontra no
modo desfavorável às chuvas.
A precipitação é o parâmetro meteorológico com maior variação
interanual. Nos anos mais secos, a
precipitação total média anual em
Suape é de cerca de 1.400 mm,
atingindo 1800 mm em anos regulares e 2.400 mm em anos mais
chuvosos.

A presente análise está baseada no
levantamento de dados pretéritos,
no exame de registros de sondagens a percussão realizados na
área de implantação da RNEST, na
análise de aerofotos na escala de
1:30.000, bem como visitas a
campo.
Os dados levantados sugerem que
a área do empreendimento situase numa plataforma rasa do embasamento cristalino, recoberta por
pequenas espessuras de sedimentos provavelmente terciários (Formação Barreiras) que não devem
ultrapassar os 30 metros.
A provável configuração geral da
área em estudo, entre o local do
empreendimento e o Porto de
Suape, é mostrada esquematicamente na figura 7.3.
Evidencia-se um importante falhamento situado cerca de 500
metros a leste do limite oriental do
empreendimento, o qual deve
representar a borda oeste da Bacia
Sedimentar Costeira Cretácica na
região de Suape, indicado por
Nascimento et al, 2004, em seu
mapeamento geológico do litoral
sul de Pernambuco.

7.1.2 Geologia
7.1.2.1 Hidrogeologia
A geologia da área objeto deste
estudo é representada por rochas
com idades que variam desde o
Arqueano até o Recente, conforme
apresentado na coluna cronoestratigráfica ilustrada na Tabela 7.1.

No município de Ipojuca as águas
subterrâneas ocorrem em duas
categorias gerais de aqüíferos (Miranda et al., 1999):
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- aqüíferos fraturados, correspondentes as rochas pré-cambrianas,
vulcânicas e as calcárias, as quais
podem acumular água na trama
de fraturas, e
- aqüíferos intergranulares, representados pelas rochas sedimentares onde o armazenamento e a
circulação da água dependem
basicamente da porosidade.
A área onde será localizado o empreendimento corresponde a boa
parte da alta bacia do rio Tatuoca,
incluindo as cabeceiras do talvegue
principal.
Nesta área o fluxo subterrâneo é
controlado pela topografia, de
modo que os divisores de águas
superficiais coincidem praticamente com os divisores do primeiro. Os
gradientes hidráulicos do fluxo
subterrâneo são assim muito fortes
nas encostas, ficando sensivelmente atenuados nas zonas de baixada.
Análise
das
curvas
isopotenciométricas para a área permitiram identificar três intensidades
de gradiente: gradientes fortes ,
com média de 0,11; gradientes
intermediários, com média de
0,07; e gradientes fracos, com
média de 0,05. Os gradientes
fortes e intermediários predominam nas encostas, enquanto que
os gradientes fracos dizem respeito
às condições de fluxo prevalentes
nas zonas de baixada.
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A análise do mapa potenciométrico mostra que a curva isopotenciométrica de 10 metros
impõe-se naturalmente como a
frente de escoamento drenada
pelo rio Tatuoca na área do empreendimento. Visando calcular a
vazão de escoamento natural na
área, consideraram-se os seguintes
parâmetros hidráulicos dessa frente
de escoamento:
Comprimento L=6.000,00 metros.
Esse valor foi obtido retificando-se
a curva iso-potenciométrica de 10
metros.
Espessura saturada média b, ao
longo da frente de escoamento
considerada = 5 metros.
Gradiente hidráulico médio =
0,07, obtido a partir da análise do
mapa potenciométrico.
Condutividade hidráulica = 10-6
m/s. No estágio atual de conhecimentos do problema, esse valor é
estimado a partir das litologias
finas e argilosas descritas nos furos
de sondagem.
A Lei de Darcy, para fins de avaliação da vazão de escoamento
natural, pode ser escrita como:
(Q) = K.b.i.L,
onde
(Q) = vazão de escoamento natural, em m3.s-1.

(K) = condutividade hidráulica, em
m.s-1
(b) = espessura saturada, em metros
(L) = comprimento da frente de
escoamento, em metros
(i) = gradiente hidráulico, adimensional
A vazão de escoamento natural
obtida foi de 66.226,00 m3.ano-1
ou seja 0,07 hm3.ano-1, que corresponderia, em primeira aproximação, à contribuição subterrânea
para o rio Tatuoca na área do
empreendimento.
Em visita de campo, verificou-se a
inexistência de um fluxo de base
no leito desse rio, a menos de
pequenas poças, representando,
possivelmente, afloramentos do
freático.
A estruturação geológica regional
leva a admitir o seguinte comportamento no bloco rebaixado:
- As condições ambientais que
caracterizam os mangues devem
remontar para oeste, a partir da
linha de costa, esbarrando na
barreira geológica e topográfica
representada pelo falhamento
acima discutido. É sintomático o
fato de que somente a partir da
linha da falha, na direção leste, é
que os rios buscando o mar engrossam suas águas e apresentam-se perenes.
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- As perspectivas são de que, nesse
bloco, existam espessuras mais
significativas de sedimentos terciários e quaternários. As cotas
topográficas muito baixas propiciam condições de um maior e
mais extensivo armazenamento
de água subterrânea, o que assegura contribuições realmente
significativas para o rio Tatuoca
durante todo o ano, favorecendo a sua perenidade.
No bloco estruturalmente alçado,
onde se situa a área do empreendimento, o seguinte comportamento é esperado:
- As contribuições de água subterrânea para o rio Tatuoca são
muito pequenas.
- As contribuições a partir das
águas superficiais aparentam ser
muito mais significativas, podendo talvez chegar a números
da ordem de 0,35 hm3.ano-1.
Acredita-se que a respectiva fração
das perdas acima indicadas possa
ser compensada localmente pela
concepção de um sistema de coleta de água pluvial, e seu despejo a
jusante, no canal do riacho Tatuoca (Demetrio & Feitosa, 2006).
Em face da argumentação acima
apresentada, é de se esperar que a
contribuição das águas subterrâneas ao rio Tatuoca, na área do
empreendimento, não desempenhe papel significativo na manutenção das condições desse rio em
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Tabela 7.2 Distribuição dos vários tipos de solo na área de estudo.
ÁREA (km2)

ÁREA (%)

1,89

0,27

Latossolo Amarelo

127,27

18,18

Podzólico Amarelo

55,35

7,91

144,29

20,61

6,96

0,99

159,22

22,75

3,83

0,55

22,11

3,16

8,62

1,23

44,28

6,33

TIPOS DE SOLO
Aterro

Podzólico Vermelho-Amarelo
Terra Roxa
Gleissolo
Areias Quartzosas
Areias Quartzosas Marinhas
Podzol
Solos de Mangue
Fonte: Guerra (1998).
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seu baixo curso. Segundo Demetrio & Feitosa (2006), as perdas na
descarga de água subterrânea para
os rios, resultantes das obras de
terraplenagem e impermeabilização da área do empreendimento,
são praticamente nulas. Com efeito, não devem comprometer as
condições do riacho Tatuoca, particularmente em seu baixo curso,
dominado por manguezais.
7.1.2.2 Geomorfologia
A descrição geomorfológica tem
uma posição relevante junto a área
de planejamento ambiental. Isto se
deve ao fato dos processos geomorfológicos desempenharem um
papel natural como promotores da
evolução do relevo. Mesmo quando a ação antrópica intensifica a
atuação desses processos, promovendo aumento ou diminuição da
erosão ou deposição, a mobilização do material é sempre influenciada ou regida pelos processos
geomorfológicos intrínsecos. A
região do CIPS encontra-se repleta
de alterações oriundas da intervenção do homem no sistema ambiental.
7.1.2.3 Solos
Os solos mapeados (Tabela 7.2)
possuem predominantemente as
seguintes características
•Aterros – as áreas de aterro são
em grande parte compostas de
areias quartzosas marinhas compactadas mecanicamente;

•Latossolos Amarelos - distróficos,
álicos, textura variando de argilosa a muito argilosa, relevo ondulado a suavemente ondulado,
horizonte A moderado, fase floresta subperenifólia;
•Podzólicos Amarelos – distróficos,
atividade baixa, textura média a
média argilosa, relevo ondulado
a suavemente ondulado, horizonte A moderado e proeminente, fase floresta subperenifólia;
•Podzólicos Vermelho-Amarelos –
distróficos, atividade baixa, textura média a argilosa, relevo ondulado a fortemente ondulado,
horizonte A moderado e proeminente, fase floresta subperenifólia;
•Terra Roxa – distrófica, atividade
baixa, relevo ondulado, horizonte A moderado e proeminente,
fase floresta subperenifólia;
•Gleissolos – distróficos e eutróficos, atividade baixa e alta, relevo
plano e suavemente ondulado,
horizonte A moderado e proeminente, fase floresta perenifólia
de várzea;
•Areias Quartzosas – distróficas,
relevo plano, horizonte A fraco,
fase floresta perenifólia de restinga;
•Areias Quartzosas Marinhas –
distróficas, relevo plano, fase
campo de restinga e fase floresta
perenifólia de restinga;
•Podzol – hidromórfico, textura
média, relevo plano, fase floresta
perenifólia de restinga e fase de
campo de restinga e
•Solos de mangue – indiscrimina29

dos, textura indiscriminada e fase
relevo plano.
7.1.3 Recursos Hídricos
A área de influência da Refinaria do
Nordeste (RNEST) no litoral sul do
Estado de Pernambuco, apresenta
boas condições de preservação da
qualidade da água, estando enquadrada na Classe I para águas
salinas, Classes 1 e 2 para águas
salobras e Classes 1 e 3 para águas
doces, conforme a Resolução
CONAMA nº 357/05. Sua utilização por atividades de pesca e de
turismo são bem destacadas, com
presença de vilas e colônias de
pescadores e o pólo turístico entre
Porto de Galinhas e Gaibú.
A análise da qualidade dos recursos hídricos superficiais é um indicador importante para definir as
condições da água superficial anteriores a implantação e do início
das atividades da Refinaria do
Nordeste, e permitir obter-se valores de referências a serem comparados com aqueles que venham a
ser obtidos durante futuros monitoramentos. É igualmente importante a avaliação do enquadramento legal do corpo hídrico e a
definição do uso preponderante
deste recurso previstos pela legislação vigente.
Devido às diferenças nas estruturas
hidrodinâmicas dos estuários dos
rios Ipojuca, Massangana e Tatuoca, e na baía de Suape, as condições químicas se apresentaram
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distintas, como também o grau de
fertilidade e o grau de poluição de
cada local. Por Isto, os fatores que
regulam a produtividade do ecossistema, variam consideravelmente
entre os diferentes sistemas aquáticos, sendo necessário que cada
corpo hídrico tenha uma atenção
individualizada.
A Baía de Suape e estuários dos
rios Massangana e Tatuoca são
áreas que estão regidas por um
regime polialino/eurialino de salinidade, indicando uma grande influência das águas marinhas costeiras. As condições hidrológicas
encontram-se dentro dos padrões
normais para áreas costeiras com
baixos níveis de poluição, permitindo até o presente momento que
atividades turísticas e da pesca
artesanal na área de influência
direta do porto, se desenvolvam
sem prejuízo para o ecossistema.
Os rios Massangana e Tatuoca
apresentaram uma diminuição no
seu nível de fertilização com o
barramento dos aportes do rio
Ipojuca. A principal fonte de fertilização do rio Massangana depende
dos aportes dos rios formadores
tais como Tabatinga (que circula
ao oeste da área destinada à refinaria) e Algodoais, e da matéria
orgânica produzida dentro das
áreas de manguezais localizadas
na bacia do estuário.
O rio Tatuoca se origina a partir de
descargas subsuperficiais e que
durante o período mais chuvoso

chegam a aflorar em pontos difusos localizados na área da refinaria.
Ao se misturar com as águas marinhas que ali aportam, formam um
manguezal que oferece boas condições de vida para uma série de
organismos. A foz deste rio tem
sofrido intervenções de dragagens
na sua calha e aterro parciais ao
longo de suas margens, incluindo
aqui trechos de manguezais, como
aqueles realizados para o transporte ferroviário e rodoviário. Este fato
tem contribuído para diminuição
de sua fertilidade natural. Devido a
estes processos, outras intervenções poderão transformar este rio
em apenas um canal de escoamento.
O rio Ipojuca recebe uma elevada
carga de despejos domésticos e
industriais ao longo de seu curso e
em vários pontos de sua área de
drenagem. Grande parte da carga
orgânica recebida, ou sedimenta
ou é oxidada ao longo do percurso, provocando grande oscilação
nos valores de oxigênio dissolvido,
DBO e DQO, liberando grandes
quantidades de compostos inorgânicos de nitrogênio e fósforo.
Em relação à zona estuarina deste
rio, suas características foram também modificadas com a construção do porto. O semi-represamento do rio Ipojuca, reduz a
drenagem e a penetração da água
costeira, aumentando o tempo de
residência no estuário. Isto propicia a sedimentação do material em
suspensão carreado pelo rio, redu30

zindo a profundidade local e a
disponibilidade de oxigênio dissolvido. Em alguns períodos, áreas
anóxicas foram registradas à montante do estuário, e com aumento
do fluxo fluvial, dá-se uma elevação dos elementos nutritivos carreados (nitrogênio, fósforo e silicato),
provocando processos de eutroficação na área.
Devido à importância dos recursos
hídricos superficiais, tanto ecológica, como econômica e social,
devem ser ressaltados dois aspectos principais: o primeiro refere-se
ao ambiente estuarino, de frágil
equilíbrio, porém importante para
o ecossistema natural, vulnerável
às ações impactantes típicas da
natureza do empreendimento
colocando indiretamente em risco
seu equilíbrio natural através da
emissão de gases e partículas para
atmosfera, ou acidental (vazamentos, infiltrações, etc.).
Assim, os aspectos qualitativos das
águas superficiais, doces e salgadas, deverão ser objetos de controle, mantendo-as sob cuidados
ambientais permanentes. Em segundo lugar, abordam-se os aspectos quantitativos, por isso o
regime hidrológico deve ser objeto
de maior consideração, tendo em
vista a expansão das atividades
inerentes ao complexo portuárioindustrial e ao aumento da urbanização, que demandará grande
consumo de água com qualidade
compatível aos empreendimentos.
Se, por um lado, o sistema lagu-
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nar-estuarino deve merecer atenção em relação à sua proteção e
preservação, face à sua vulnerabilidade à modificações que levem ao
desequilíbrio ambiental na área,
principalmente nos aspectos hidrobiológicos, por outro lado, nas
áreas mais internas, onde se encontram os locais principais de
captação de água dos mananciais
superficiais, os cuidados devem ser
redobrados para a preservação de
sua qualidade físico, química e
biológica.
Durante as atividades de operação,
o refinamento dos 200.000
bbls.dia-1 de óleo (31.800 m3.dia-1)
de petróleo na RNEST demandará
um volume de 1.600 m³.h-1 (0,44
m³.s-1) de água bruta e gerará um
volume de 300 m³.h-1 (0,08 m³.s-1)
de efluente. Os efluentes gerados
durante o processo são água e/ou
vapor condensado, que tenham
entrado em contato com óleo,
podendo conter outros contaminantes químicos, como soluções
ácidas e básicas. Os principais
efluentes produzidos serão as
águas de lavagem de petróleo cru
e dos derivados, a água
proveniente
da
etapa
de
dessalinização, os condensados
resultantes da retificação de vapor,
assim como da limpeza ou regeneração com vapor dos catalisadores de processo.
Os efluentes líquidos podem conter óleos, sulfetos, fenóis, e uma
grande gama de compostos redutores que contribuem para o con-

sumo da concentração de oxigênio
do efluente. As fontes de tais
substâncias são: os acumuladores
das torres de destilação e de coqueamento, a água de refrigeração
e agentes químicos oriundos do
tratamento dos destilados e manufatura de petroquímicos e as águas
dos tanques de armazenamento
de petróleo cru e de produtos
derivados.
Os odores característicos dos efluentes originados pela RNEST serão,
principalmente, pela presença de
compostos fenólicos, naftênicos,
nitrogenados e organo-sulfurados.
As principais fontes desses compostos serão as operações de tratamento para a remoção dos
compostos oxigenados, nitrogenados e sulfurosos do petróleo cru e
de seus derivados, assim como a
decomposição dos produtos da
destilação, do coqueamento e da
dessalinização.
Todos os efluentes acima citados
receberão tratamentos adequados
na Estação de Tratamento de
Despejos Industrias (ETDI) e serão
descartados, via emissário submarino, a uma distância mínima de 2
km da linha de costa.
Os óleos crus contêm uma ampla
variedade de substâncias tóxicas,
tais como: benzeno, tolueno,
xileno e outros hidrocarbonetos
aromáticos de baixso pesos moleculares, além de ácidos, fenóis,
metais pesados, compostos de
enxofre (sulfetos, tiois e tiofenos) e
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PAHs (poliaromáticos) como 1,2benzenotraceno; 3,4-benzopireno;
1,2-benzfenantreno; difenilmetano; fluoreno e fenantreno. Entre os
hidrocarbonetos constituintes, as
moléculas menores tendem a ser
mais tóxicas. Ao longo da série das
parafinas, naftenos e olefinas para
aromáticos, a toxicidade aumente.
As frações aromáticas leves, embora mais tóxicas, também evaporam
mais rapidamente e, portanto, na
hipótese de derramamento de
petróleo no mar, os componentes
voláteis de mais baixo peso molecular serão rapidamente evaporados, o que reduzirá o impacto
potencial do óleo sobre os habitats
e comunidades marinhas. Os impactos para os ecossistemas costeiros seriam negativos, diretos, de
abrangência local, temporários, de
curto a longo prazo, reversíveis
e/ou irreversíveis, de média magnitude, requerendo medidas preventivas e compensatórias.
7.1.4 Oceanografia Física
A implantação e operação de uma
refinaria de petróleo envolvem as
instalações para o processo de
refino propriamente dito e seu funcionamento, como também a
necessidade de tanques para armazenagem da matéria prima e dos
produtos e subprodutos gerados
durante o refino. Envolve ainda
uma demanda de transporte de
matéria prima para a refinaria, geralmente através de navios tanques,
e do transporte de gasóleo e outros
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combustíveis para alimentação dos
navios, em geral através de dutos e
armazenagem em tanques e esferas dos produtos e subprodutos e
seu escoamento seja através de
dutos, navios, vagões ou caminhões). Várias dessas etapas podem acarretar acidentalmente a
entrada de óleo bruto e seus derivados nos sistemas estuarinos e
marinhos.
O óleo bruto não se mistura
imediatamente com a água do mar
e tende inicialmente a flutuar
próximo à superfície, e ser
transportado por largas distâncias
pelos ventos, ondas e correntes
costeiras de superfície.
Com o passar do tempo, o óleo
tende a formar um “musse” e a
afundar para outros níveis da coluna d’água podendo, também,
atingir o fundo estuarino e marinho.
Durante esse processo, pode também ser transportado por correntes
de subsuperfície ou de fundo.
Informações sobre o regime das
marés, clima de ondas, regime de
correntes, e sobre a estrutura termohalina na área do Porto de Suape e regiões estuarinas e costeiras
adjacentes são de fundamental
importância para o planejamento
das ações de embarque e desembarque de produtos e derivados
bem como de operações de contenção em caso de derramamento
e/ou vazamentos uma vez que elas
afetam diretamente as condições
de navegação e a permanência,

transporte e dispersão de hidrocarbonetos e outros poluentes no
meio aquático.
7.1.4.1 Regime das marés
As marés são basicamente ondas
de longo período que se movem
através dos oceanos em resposta
às forças resultantes exercidas
principalmente pelo sol e pela lua,
devidas às suas massas e movimentos. As marés se manifestam
no plano vertical como uma oscilação periódica da superfície da
água, com a crista da onda correspondendo a preamar e o cavado a
baixa-mar e no plano horizontal
como correntes rotatórias: as correntes de marés.
Em áreas costeiras e estuarina, as
marés podem apresentar características distintas daquelas do oceano adjacente.
Condicionantes
meteorológicas (ventos locais,
sistemas de alta e baixa pressão),
hidrográficas (descarga fluvial) e
morfológicas (topografia do fundo,
estreitamento/alargamento
de
entradas e canais, presença de
estruturas, etc.) podem resultar na
redução ou ampliação da altura
das marés, em mudanças do momento de sua ocorrência e do
intervalo entre preamar e baixamar pela modificação da proporção e fase relativa de seus componentes.
O Porto de Suape experimenta
mesomarés (Davies, 1964) com
variação média de 1,61 m e varia32

ções médias de sizígia e quadraturas respectivamente de 2,04 m e
0,91 m. Valores representativos da
altura das marés nas baixa-mares e
preamares, referidas ao zero maregráfico do Porto de Suape (situado
a 1,25 m abaixo do NM local), são
de 0,79 m (MLWN) e 1,70 m
(MHWN) durante as quadraturas;
de 0,23 m (MLWS) e 2,26 m
(MHWS) durante as sizígias, e de 0,2 m (LLWL) e 2,60 m (HHWL)
durante as marés equinociais de
sizígia.
O estabelecimento do
Porto na área é de 4h e 8 minutos.
As marés no trecho estuarino do
rio Ipojuca, são também semidiurnas, apresentam uma variação
média de 0,6 m, uma variação
média de sizígia de 0,8 m e uma
variação média de quadratura de
0,4 m. A dinâmica das marés nesse
estuário é grandemente afetada
pela comunicação reduzida com o
mar e pela baixa profundidade do
sistema. As marés no Ipojuca
apresentam uma diferença de fase
de 2-4 h relativa àquelas na área
costeira adjacente que resultam,
em alguns períodos do ciclo de
maré, em uma diferença de nível
de 30 a 40 cm entre as águas
costeiras e estuarinas e em uma
variação do nível médio ao longo
do ciclo de maré. O nível médio
durante as sizígias, sendo superior
àquele durante as quadraturas.
No Porto Interno de Suape, próximo à área prevista para implantação do estaleiro, registros obtidos
com limnígrafo a intervalos de 10
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Figura 7.4 Rosa das ondas, próximas ao Cabo de Santo Agostinho (1980-84).
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minutos durante um ciclo completo de sizígia, evidenciaram oscilações das marés, semelhantes àquelas observadas junto ao cais
principal. A área do porto interno
comunica-se com a área costeira
via um canal com cerca de 450m
de largura e profundidade média
de 16m, recebendo principalmente
aporte fluvial do rio Tatuoca, de
pequeno caudal.
7.1.4.2 Clima de ondas
Análise dos registros de onda obtidos com um ondógrafo inercial
durante o período de 1980-84 pelo
INPH, a 17m de profundidade,
próximo ao cabo de Santo Agostinho indicam que na região do
Complexo Industrial de Suape, o
clima de ondas responde aos ventos ao largo e locais (Neumann et
al., 1998; Manso et al., 2003),
variando assim sazonalmente.
Localmente, podem-se distinguir
dois períodos sazonais: um de
estiagem, de setembro a fevereiro
e outro chuvoso de março a agosto. Durante o período de estiagem, quando os ventos são menos intensos, as ondas têm direção
predominante de 113° Az, altura
significativa média (Hs) de 0,97 m
e período significativo médio (Tz)
de 6,4s. Durante o período chuvoso, as ondas têm direção 117°Az,
Hs de 1,13 m e Tz de 6,5 s. Os
valores médios anuais são Hs =
1,05 m; Tz = 6,5 s e direção de
115° Az (Figura 7.4).

O planejamento e a execução de
obras e estruturas costeiras requerem, muitas vezes, o conhecimento das alturas significantes das
ondas com longos períodos de
retorno, de modo a permitir dimensioná-las para resistirem a
esses esforços por períodos igualmente longos. As estimativas das
alturas para a onda significante
com longos períodos de retorno
requerem por sua vez, a disponibilidade de registros de onda de pelo
menos 1 ano devido ao grau de
extrapolação que se faz.
Valores considerando registros
existentes para um período de
1977-80 levantados para a região
do cabo de Santo Agostinho pelo
INPH, indicam Hs(30) = 3,20m, Hs(50)
= 3,25m, Hs(100) = 3,35m e Hs(300)
= 3,45m, com períodos de pico de
10 a 12 segundos. Estimativas
realizadas pela PORTOBRAS das
distribuições de excedência, considerando os registros para o período de 77 a 84, indicam Hs(500) =
3,17m. A onda de projeto empregada com maior freqüência na
área do Porto de Suape considera
Hs = 3,5m, Tp=10-12 s e direção
120-150 Az.
As ondas ao largo apresentam
altura significante de 3,0 m e altura
máxima de 4,5 m. O período significante é de 10s. Dentro do espectro medido, as ondas mais freqüentes apresentam altura de 1,5
m, período de 6,5 s e direção de
105° Azimute.
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As áreas estuarinas dos sistemas
Ipojuca / Merepe e Tatuoca / Massangana experimentam clima de
ondas diferenciados, devido a
presença de uma longa linha de
arrecife que se estende desde o
Cabo de Santo Agostinho até a
Ponta do Cupe e separa aqueles
ambientes da ação direta das ondas ao largo.
No interior da baía de Suape, próximo ao Cabo de Santo Agostinho,
as ondas de superfície apresentam
altura significante de 0,6 m e período significante de 4,4 s (Medeiros
et al., 1997). Inexistem medições
semelhantes para outras áreas da
baía e para o sistema estuarino do
Ipojuca/Merepe.
7.1.4.3 Estrutura termohalina e
hidrodinâmica
A fauna e flora de ambientes costeiros e estuarinos são grandemente limitadas e condicionadas pelos
padrões de distribuição das características hidrológicas e hidrodinâmicas no ambiente. Estes, por sua
vez, respondem a vários fatores,
dentre os quais: a morfobatimetria
do ambiente e sua cobertura vegetal; a ação dos ventos e marés; o
regime pluviométrico e aportes
continentais de água doce, bem
como descargas de efluentes e
resíduos.
Visando conhecer os padrões de
distribuição da temperatura, da
salinidade, da capacidade de retroespalhamento ótico e do padrão
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Figura 7.5 Vista geral da área do CIPS com indicação da área de instalação da futura refinaria e das estações oceanográficas. Foto aérea: PETROBRAS – Engefoto, 1:30.000. Abril/06.

LEGENDA
Estação Oceanográfica
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de circulação nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento, foram compilados perfis
verticais da distribuição daquelas
variáveis obtidos com perfilador
CTD Seabird19 munido de sonda
OBS da D&A Instrument, desde a
superfície até próximo ao fundo e
medições instantâneas da intensidade e da direção das correntes
realizadas com correntômetro
Sensordata SD30. Nestas análises,
foram selecionados grupos de
dados obtidos nos últimos 2-5
anos e que melhor representassem
o panorama atual e o comportamento do sistema nas condições
de preamar e baixa-mar, representativas dos períodos chuvosos e de
estiagem.
A localização das estações selecionadas para as áreas costeiras e
estuarinas na região do CIPS são
indicadas na figura 7.5.
Os levantamentos e medições para
estas estações foram realizados ao
longo de um ciclo de maré de
sizígia e de modo a representarem
os estágios de preamar, baixa-mar,
enchente e vazante, durante o
período chuvoso e de estiagem.
As determinações da velocidade
foram realizadas em 2 níveis de
profundidade (próximo à superfície
e próximo ao fundo), sempre que
viável, em função da profundidade
local. Os dados obtidos com o
CTD foram digitalizados e submetidos a rotinas de filtragem e análise para obtenção dos resultados.

Os valores da salinidade foram
computados com base nos dados
filtrados da temperatura e da condutividade, segundo os procedimentos indicados pela UNESCO
(1983).
A temperatura ao longo da coluna
d’água na baia de Suape e trechos
estuarinos dos rios Tatuoca e Massangana, manteve-se entre 25,5
°C e 28,3 °C, durante o período
chuvoso e entre 27,8 °C e 30,5 °C.
No estuário do rio Ipojuca, onde a
profundidade é reduzida, as temperaturas mostraram-se mais elevadas, variando de 25,5 °C a 27,5
°C no período chuvoso e entre
25,8 °C e 28,5 °C no período de
estiagem. Na área costeira adjacente ao molhe sul (estações 7 e
8), a coluna d’água apresentou
temperaturas de 27 °C a 28°C
durante o período chuvoso e de
28,0 °C a 28,5 °C durante o período de estiagem.
Nos dois períodos a temperatura
ao longo da coluna d’água apresentou-se relativamente constante,
com pequenas flutuações restritas
à camada mais superficial. A variação verificada entre os estágios de
marés, ocorreu em resposta ao
ciclo diurno de insolação, com os
estágios de baixa-mar e enchente
ocorrendo respectivamente as por
volta das 12:00 e 15:00 horas,
respectivamente, enquanto que os
estágios de preamar e vazante
ocorreram por volta das 5:30 e
8:30 horas da manha, apresentando assim valores de temperatura
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relativamente mais baixos. Os
perfis verticais da temperatura
obtidos para a estação 4, à entrada
do porto interno, área mais profunda (15 m) indicam menores
flutuações ao longo do ciclo das
marés e que as flutuações diurnas
da temperatura ficam limitadas aos
primeiros 4m de profundidade.
A salinidade das águas nas estações 1 a 4 apresentou-se elevada,
com valor médio de 34,8, variando
principalmente de 27,0 a 37,5
indicando o domínio das águas
marinhas na área, principalmente
na baía de Suape e trecho inferior
dos estuários dos rios Tatuoca e
Massangana. As menores salinidades foram registradas na camada
superficial, à estação 3 durante o
período chuvoso, no estágio de
baixa-mar, quando é maior a influência da descarga do rio Tatuoca e
menor a influência das marés na
baía.
A influência do aporte fluvial se faz
sentir, principalmente, nas estações ao longo do rio Ipojuca de
maior caudal, durante os estágios
de enchente e baixa-mar no período chuvoso, quando a salinidade
das águas superficiais é de 5 a 7.
Na área costeira, a coluna apresentou salinidade média de 35,5.
Ao longo de toda a área, tanto
para o período chuvoso quanto de
estiagem, o sistema mostrou-se
bem misturados, sem estratificações ao longo da coluna d’água,
refletindo o aporte reduzido de
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água doce para a área e a forte
dinâmica das correntes de marés e
induzidas pelos ventos, impedindo
a manutenção de eventual estratificação.
As salinidades mais elevadas foram
registradas para o trecho sul da
baía de Suape, que se comunica
livremente com o Atlântico através
do canal de navegação do porto
interno, e recebe aporte de água
doce via o rio Tatuoca, que apresenta vazão inferior à do rio Massangana.
Os sensores de retroespalhamento
ótico (OBS) são mini nefelômetros
que medem a radiação infravermelho retroespalhada pelas partículas
presentes na coluna d’água, em
ângulos de 140° a 165°. A capacidade de retroespalhamento ótico
(OBS) é diretamente proporcional à
quantidade e tamanho de partículas presentes em suspensão na
água.
Na baía de Suape, os valores de
OBS ao longo de quase toda a
coluna d’água variaram freqüentemente entre 20 e 100 unidades
no período chuvoso e entre 10 a
100 unidades no período de estiagem, com valores de 100 a 500
unidades para a capa mais superficial.
Na camada mais superficial (primeiros 10-20 cm), no entanto, as
concentrações de partículas em
suspensão foram mais elevadas,
com valores de OBS de 100-250

unidades, tanto para o período de
estiagem quanto chuvoso. Os
maiores valores do sinal de retroespalhamento ótico foram registrados à estação mais a montante
no rio Massangana (estação 3)
com registros de 410 unidades
durante o estágio de enchente.
Ainda assim, os valores do sinal de
retroespalhamento ótico ao longo
dos rios Tatuoca e Massangana e
da baía de Suape, são bastante
inferiores aos valores de 200-800
unidades, observados para o rio
Ipojuca (Multiconsultoria, 2004).
Os valores relativamente reduzidos
de OBS confirmam igualmente o
maior domínio das águas marinhas
e o baixo aporte de sedimentos
carreados pelos rios Massangana e
Tatuoca.
Valores relativamente
reduzidos também próximos ao
fundo, indicam baixa capacidade
de ressuspensão do material de
fundo, mesmo durante os estágios
de maior dinâmica (enchente e
vazante).
Observou-se
uma
homogeneidade vertical dos padrões de
circulação na área da bacia de
Suape, com vetores de velocidade
de superfície, meio e fundo muito
próximos. Globalmente, foram
registrados valores de
intensidade de corrente no intervalo:
r
0,0 ≤ v ≤ 82,8 cm.s-1, com uma
média de 13,0 cm.s-1.
Para as velocidades próximas ao
fundo, o intervalo de variação de
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intensidades

r
0,0 ≤ v ≤ 65,8

foi
cm.s-1,

de
com

média 15,1 cm.s-1; à meia água
r
0,0 ≤ v ≤ 79,0 cm.s-1, com
média 15,9 cm.s-1; e na superfície
r
registrou-se
2,2 ≤ v ≤ 82,8
cm.s-1, com um valor médio de
19,5 cm.s-1.
A análise da circulação horizontal
na área da baía de Suape, ao longo do ciclo de maré, indica inicialmente uma situação de relativa
estagnação das águas durante o
estofo de BM, quando se observou
apenas uma relativa antecipação
da enchente na estação E5, com a
intrusão de águas através da desembocadura do rio Tatuoca.
No estágio seguinte, na enchente
(EN), verifica-se claramente a intrusão das águas do mar através das
calhas dos rios Massangana (estação E2) e Tatuoca (estação E3),
assim como um afluxo destas
através da entrada sul do canal da
ilha dos Franceses (estação E6).
A preamar (PM) é marcada por
comportamentos distintos medidos nas desembocaduras dos dois
rios; enquanto o rio Massangana
continua a receber as águas marinhas (estação E2), no rio Tatuoca
começa a liberar as águas superficiais represadas no estágio anterior, antecipando assim a vazante.
Esta liberação se faz mais intensamente através da entrada sul do
canal da ilha de Cocais.
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7.1.5 Qualidade do Ar

mento (controle) disponíveis.

A qualidade do ar na área do
Complexo Industrial Portuário de
Suape é boa, estando dentro dos
limites estabelecidos pelos padrões
de qualidade previstos na Resolução CONAMA 03/90.

Uma refinaria de petróleo, além de
queimar diferentes combustíveis
fósseis, possui uma grande variedade de tipos de fontes emissoras
de poluentes atmosféricos, incluindo fontes pontuais (chaminés de
fontes de combustão, chaminés de
exaustão de gases de processo) e
fontes difusas (como tanques de
estocagem de líquidos orgânicos,
vazamentos em válvulas, selos e
outros componentes, tochas, tratamento de efluentes, etc.).

Esta condição é favorecida pelo
fato do CIPS estar situado em área
litorânea e plana, que experimenta
temperaturas médias elevadas
(~25,6 oC), alta precipitação pluviométrica (> 1.000 mm.ano-1) e
localizado na região dos ventos
alísios de sudeste, com velocidade
em torno de 3 m.s-1. O conjunto
dessas condições orográficas e
climáticas favorece a dissipação de
eventuais poluentes lançados na
atmosfera.
De toda sorte, no intuito de se
garantir a manutenção da boa
qualidade do ar no Complexo
Industrial Portuário de Suape, já
está em andamento convênio
entre o CIPS e a CPRH para instalação de estações de monitoramento na área.
Com relação à Refinaria do Nordeste, sabe-se que a atividade de
refino de petróleo, por sua própria
natureza, apresenta um potencial
poluidor para a atmosfera, que
pode variar significativamente em
função de diversos fatores como a
tipologia do petróleo processado, a
complexidade da refinaria, a exigência de qualidade final dos produtos e os mecanismos de abati-

De uma maneira geral, a maior
parte das fontes de emissão de
uma refinaria está associada aos
processos de combustão, onde os
principais poluentes emitidos pela
queima dos combustíveis fósseis
empregados são os óxidos de
nitrogênio (NOx), material particulado (MP), óxidos de enxofre (SOx),
monóxido de carbono (CO) e os
hidrocarbonetos (HC). Podem ser
consideradas, ainda, as emissões
de solventes, gás sulfídrico, metais
e outros poluentes tóxicos e perigosos, como o Benzeno. Os gases
relacionados ao efeito estufa dióxido de carbono (CO2), óxido
nitroso (N2O) e metano (CH4) também são emitidos pelas refinarias de petróleo.
Conforme apresentado no Estudo
de Dispersão Atmosférica da Refinaria do Nordeste a situação da
RNEST em relação ao impacto
ambiental das emissões atmosféricas, em termos de plumas por tipo
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de poluente, mostra que o padrão
primário de qualidade do ar proposto pela Resolução CONAMA
03/90 é atendido em qualquer
ponto interno e externamente à
refinaria.
O grau de degradação da qualidade do ar por conta das emissões
de uma refinaria, no entanto, depende da combinação entre as
características das fontes (quantidade, distribuição na planta, taxas
de emissão, características físicas,
etc.), condições atmosféricas locais
e disposição relativa dos receptores
potenciais.
Episódios de elevações mais significativas de concentrações de poluentes poderão vir a ocorrer em
caráter eventual e temporário,
dependendo das condições atmosféricas reinantes, mas, ao que
tudo indica, com pouca possibilidade de se comprometer a qualidade do ar pela ultrapassagem dos
limites estabelecidos pela legislação
vigente.
Poluentes atmosféricos podem
provocar em doenças respiratórias,
uma vez que sendo o sistema
respiratório o principal mecanismo
de trocas gasosas, fica diretamente
exposto a esses contaminantes.
Habitualmente, a poluição do ar
tem sido caracterizada como um
agente causador ou agravante das
doenças do sistema respiratório,
tais como bronquite crônica, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, asma brônquica e infecções
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Figura 7.6 Representação da percepção do sinal sonoro pelo ouvido humano. Fonte: Calçada
e Sampaio (1998).

Figura 7.7 Tempo de exposição tolerada em função do nível de exposição do ruído (dB)
contínuo ou intermitente segundo norma CONAMA NR-15.
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Tabela 7.3 Níveis de ruído em diferentes pontos do CIPS.
LOCAL
PE-60
TDR-Norte
TDR-Sul
Centro Administrativo
ETA-Compesa
ZIP – Portuária
Píer Externo
Píer Multi-usos
Pedreira
ZIP – Periférica
Blue Tree Park
Fonte: Pires Advogados & Consultores (2000).

NÍVEL DE RUÍDO [dB (A)]
S/ tráfego de veículos
70
70
70
68
54
70-74
60
80
72-85
75
50-74

C/ tráfego de veículos
90
90
90-96 (sonorizadores)
72
75
80-90
64 (ondas)
84 (navio em operação)
85-100
78
70-89 (influência do vento)
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respiratórias.
Da mesma forma, esses compostos presentes na atmosfera local
também podem causar impactos
negativos aos compartimentos
vegetal e animal de ecossistemas
sensíveis. A solubilização dos compostos nitrogenados, por exemplo,
pode provocar a ocorrência de
chuvas ácidas, que são extremamente prejudiciais à cobertura
vegetal. Assim, será importante
manter um monitoramento contínuo da qualidade do ar na área de
entorno do empreendimento e
regiões adjacentes.
7.1.6 Ruído
O som é uma forma de energia
acústica que envolve a vibração
das moléculas do meio pelo qual
viaja. É uma forma de onda de
pressão, propagada pelas vibrações que produzem zonas alternadas de compressão (aproximação
das moléculas) e rarefação (afastamento das moléculas). O ouvido
humano é capaz de receber as
ondas sonoras e transformá-las
nas sensações denominadas som.
Na figura 7.6 é representado um
esquema da percepção de sinal
sonoro pelo ouvido humano.
O menor ruído percebível p/ ouvido humano corresponde a 10-12 W
m-2 (2x10-10 atm) enquanto que o
maior ruído suportado (sem dor)
pelo ouvido humano é de 100
W.m-2 (2x103atm).

Segundo a OMS - Organização
Mundial da Saúde, o limite tolerável ao ouvido humano é de 65
dB(A). Acima disso, nosso organismo sofre estresse, o qual aumenta o risco de doenças. Com
ruídos acima de 85 dB(A) aumenta
o risco de comprometimento auditivo.
Níveis de ruído contínuo ou intermitente superior a 115 dB(A) sem
proteção adequada oferece risco
grave e iminente a saúde das pessoas, conforme previsto pela Lei
No 6.514 de dezembro de 1977 e
Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria No 3.214 de
junho de 1978; CONAMA NR-15.
A PAINEPS (Perda Auditiva Induzida por Níveis Elevados de Pressão
Sonora), relacionada ao trabalho,
consiste da diminuição gradual da
acuidade auditiva, resultante de
exposição continuada a níveis
elevados de pressão sonora. O
tempo durante o qual um trabalhador pode ser exposto a diferentes níveis de ruídos intermitentes
ou contínuos, é função da intensidade do ruído. Quanto maior sua
intensidade, menor deve ser o
tempo de exposição. Esta relação
é apresentada na figura 7.7.
Além da perda orgânica da audição, provoca uma grande variedade de males à saúde do trabalhador, que vão de efeitos psicológicos, distúrbios neuro-vegetativos,
náuseas e cefaléias, até redução da
produtividade, aumento do núme37

ro de acidentes, de consultas médicas e do absenteísmo.
Os ruídos podem provocar aumento da pressão sangüínea e
alteração do ritmo cardíaco, bem
como interromper as contrações
do estômago e os fluxos de saliva e
de sucos gástricos, dificultando ou
impedindo a digestão.
Podem
igualmente induzir uma maior
produção de adrenalina e outros
hormônios contribuindo a médio e
longo prazo para disfunções de
ordem neurológica e cardiovasculares.
Exposições crônicas a ruídos intensos provocam também efeitos
psicológicos e distúrbios neurovegetativos. Náusea, cefaléia, instabilidade emocional, irritabilidade,
perda de concentração, redução
da produtividade e maior índice de
acidentes, são comumente reportados e observados em operários
que atuam em ambientes de trabalho com altos níveis de ruído.
Níveis de ruídos na área do CIPS
foram levantados em várias oportunidades. Valores reportados para
diferentes pontos do CIPS são
sumarizados na Tabela 7.3.
As áreas onde se observa os níveis
de ruído mais elevados são na TDR
Sul, Terminal de Cargas e Áreas
Industriais.
A geração de ruído nas refinarias
está associada ao funcionamento
de turbinas, compressores, aerado-
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Figura 7.8 Representação gráfica da biodiversidade das áreas de influencia direta
e indireta da RNEST.

Figura 7.9 Aspectos gerais do manguezal no estuário do rio Massangana (Suape-PE).
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res e motores em geral. Ruído é
também produzido pelas válvulas
de alívio de pressão e bicos ejetores e, em menor nível, pela passagem de fluídos, a alta velocidade
em válvulas e tubulações.
A geração de ruído é normalmente
minimizada pelo enclausuramento
dos equipamentos e revestimento
com material acústico-isolante,
pela disposição das unidades em
pontos afastadas das áreas de
maior concentração de pessoas e
pelo uso de vegetação no entorno
das áreas com maior nível de emissão. O uso de protetores auriculares é normalmente obrigatório
nessas áreas.
7.2 Aspectos do Meio Biológico
A diversidade da biota varia quantitativamente nas áreas de intervenção, sob influência direta e
indireta da Refinaria do Nordeste.
A diversidade biológica nas áreas
de intervenção direta e indireta é
relativamente elevada em virtude
da presença de diversos tipos de
ecossistemas, que incluem além de
remanescentes da floresta atlântica, manguezais e restingas, ambientes aquáticos continentais e
marinhos. Nestas áreas, a diversidade biológica está representada
por um conjunto de 1644 espécies
conhecidas, distribuídas entre 508
plantas terrestres, 335 espécies da
fauna terrestre, 250 espécies de
plantas aquáticas e 551 espécies
de animais aquáticos (Figura 7.8).

Já no terreno onde será instalada a
Refinaria do Nordeste (área de
intervenção), a cobertura vegetal
acha-se bastante antropizada,
com boa parte da área sendo
utilizada para o plantio de canade-açúcar.
Aqui encontramos
menos de 30% da flora identificada
nas áreas de intervenção direta e
de intervenção indireta.
A fauna na área de intervenção
está representada principalmente
por aves e alguns vertebrados.
Quando da remoção da vegetação
e dos trabalhos de terraplenagem
para adequação do terreno, os
animais existentes na área de intervenção tenderão a migrar e, muito
provavelmente, irão encontrar
abrigo nos ecossistemas vegetais
existentes nas áreas do entorno,
sendo assim importante a manutenção dos ecossistemas dessas
áreas de influência direta e indireta.
Não existe registro de espécies
vegetais e animais ameaçados
e/ou endêmicos na área de intervenção que possam ser diretamente afetadas pela implantação da
refinaria. Os solos degradados
apresentam-se nus e expostos à
erosão, permitindo apenas a ocupação de espécies invasoras.
7.2.1 Flora e Cobertura Vegetal
A área de influência direta apresenta uma cobertura vegetal com
ampla atuação antrópica, sendo
grande parte da área utilizada para
o plantio de cana de açúcar e,
neste caso, a integridade dos sis38

temas vegetacionais locais será
pouco afetada com a implantação
da refinaria. O restante da área é
coberta com vegetação local arbórea, arbustiva, sendo a maior parte
de espécies pioneiras, além de
muitas frutíferas. Destaca-se, entretanto, a ocorrência de um pequeno remanescente de manguezal, que abrange cerca de 0,5% da
área da RNEST, onde espécies de
crustáceos e de moluscos, típicos
de manguezais nordestinos, foram
identificadas, entre elas o aratu, o
caranguejo arborícola (Aratus pisonii) e moluscos do gênero Littorina. Espécies importantes, tanto
economicamente quanto ecologicamente, como o caranguejo-uçá
(Ucides cordatus) e o guaiamum
(Cardissoma guanhumi) também
foram encontradas. Estruturalmente esse manguezal acha-se composto por Laguncularia racemosa,
(Figura 7.9) espécie bastante encontrada em manguezais existentes no entorno da refinaria, como
aqueles dos estuários dos rios
Ipojuca e Massangana, considerados em bom estado de conservação.
Nesta área de influência direta não
existe registro de espécies vegetais
ameaçadas e/ou endêmicas que
sejam diretamente afetadas pela
implantação da refinaria. Os solos
degradados apresentam-se nus e
expostos à erosão, permitindo
apenas a ocupação de espécies
invasoras.
Por outro lado, a área de influência
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Figura 7.10 Vegetação preservada na área da represa de Utinga (PE).

Figura 7.11 Vegetação degradada na área da represa de Utinga (PE).

Figura 7.12 Vegetação preservada na área da represa de Bita (PE).
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indireta do empreendimento apresenta, ainda, uma cobertura vegetal diversificada, enquadrada nas
categorias fitofisionômicas que
seguem os conceitos estabelecidos
pela Resolução nº 10/93 do
CONAMA em:
- Vegetação Arbustiva ou Formação Florestal em Estágio Inicial
de Regeneração;
- Formação Florestal Aberta ou
Formação Florestal em Estágio
Médio de Regeneração;
- Complexo Vegetacional de Restinga;
- Manguezais.
A Zona de Preservação Ecológica é
composta por manguezais e áreas
de restinga, estando situada no
Município do Cabo, ao Sul do
Recife, entre os paralelos 08° 7’
30” e 08° 22’30” de latitude sul
com limite a oeste no meridiano
35º 00’ 55”. Abrange um total de
553 ha, ao longo de aproximadamente 7 km de praia com uma
largura média de 800 m. A área
total da Reserva Biológica de Mangues e Restingas, com 147 ha,
recebe influência do estuário da
Barra de Jangada, formado pelos
rios Jaboatão e Pirapama, fazendo
parte do Complexo Industrial Portuário de Suape. De forma geral,
apresenta-se em razoável estado
de conservação sendo possivelmente o local mais preservado de
toda a área.
Os remanescentes de matas existentes na Zona de Preservação

Ecológica de Suape somam cerca
de 1800 ha, incluindo aqueles em
processo de regeneração natural.
Em nenhum deles a mata é primária, inclusive a Mata do Zumbi.
A Mata do Zumbi ocupa 292,4 ha,
mas a área mais preservada é de
162,5 ha entre as latitudes 08o 18’
30” S e 08o 19’ 22” S e longitude
34o 58’ 39” e 34o 59’ 24” W. No
local são praticadas a extração
clandestina de madeira e constante a caça predatória. Na sua porção limite com o antigo Engenho
Algodoais, existem instalações de
indústrias e a retirada crescente de
argila, o que pode significar um
impacto considerável. Em outros
trechos observa-se, também, uma
tentativa de reflorestamento com o
replantio de árvores nativas. Essa
área apesar de sofrer um grande
impacto social pela proximidade de
praias bastante urbanizadas e pelo
acesso à PE-28 ainda abriga, no
seu interior, um conjunto expressivo de espécimes.
Alguns remanescentes da mata
atlântica são encontrados, também, nas proximidades das represas de Bita e Utinga (Figura 7.10).
Entretanto, grande parte desta
vegetação acha-se degradada,
principalmente nas proximidades
de Utinga, onde ocorrem extensas
áreas sem vegetação ou áreas
invadidas por cultura de subsistência, havendo necessidade de recomposição da paisagem e das
espécies ciliares (Figura 7.11). Em
alguns pontos ocorre a retirada de
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solo (argila), degradando ainda
mais a área. No entorno da barragem de Bita o cenário é de maior
preservação, tendo sido plantados
100 metros ao longo dela (Figura
7.12).
As 508 espécies de plantas identificadas na área de influência (direta
e indireta) estão distribuídas em 98
famílias sendo que aquelas mais
representativas são Leguminosae
(28 gêneros e 48 espécies), Poaceae (22 gêneros e 33 espécies),
Euphorbiaceae (17 gêneros e 29
espécies), Cyperaceae (16 gêneros
e 40 espécies) e Rubiaceae (11
gêneros e 14 espécies), ressaltando-se que a presença de indivíduos das famílias Orquidaceae e
Bromeliaceae pode ser considerada
um bom indicativo de conservação
das áreas de floresta, mesmo sendo secundárias.
7.2.2 Fauna Terrestre
A presença da cobertura vegetal
condiciona o estabelecimento de
uma fauna terrestre diversificada
observada nas áreas de influência
direta e indireta do empreendimento, incluindo espécies de anfíbios, répteis, aves e mamíferos,
algumas ameaçadas que ainda
podem ocorrer no entorno do
empreendimento, em particular
nas áreas de preservação ambiental existentes.
Diversas espécies de aves não são
residentes ao longo do ano nas
áreas de influência, mas usam a

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

área como local de descanso e
alimentação durante as suas
migrações anuais e, portanto, são
extremamente dependentes da
qualidade do habitat para manterem seus ciclos de vida. Na lista
de espécies de aves registradas
para a área do empreendimento e
entorno destacam-se sete espécies
presentes na Lista Nacional das
Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção (IBAMA,
2003) em duas categorias. Na
categoria “em perigo” encontra-se
uma subespécie do udu-de-coroamomota
azul
(Momotus
marcgraviana), e na categoria
“vulnerável” encontram-se o beijaflor-de-costa-violeta (Thalurania
watertonii), o pica-pau-anãodourado (Picumnus exilis), o pintor-verdadeiro (Tangara fastuosa),
uma subespécie do bico-viradominutus
miúdo
(Xenops
alagoanus) e uma subespécie do
patinho (Platyrinchus mystaceus
niveigularis). Destas sete espécies,
quatro são endêmicas, seja do
Bioma Mata Atlântica (Thalurania
watertonii), seja do Centro de
Endemismo Pernambuco (Tangara
fastuosa, Xenops minutus e
Platyrinchus mystaceus). Além
destas, também ocorre na área o
sangue-de-boi
(Ramphocelus
bresilius), espécie endêmica de
Mata Atlântica.
É também importante ressaltar a
ocorrência de diversas espécies de
aves migratórias no entorno da
área do empreendimento. Ao
total, mais de trinta espécies utili-

zam a área do empreendimento e
entorno, particularmente as áreas
de manguezais, estuários e praias,
como locais de descanso, alimentação e muda em suas migrações
anuais. Nas espécies listadas aparecem tanto aves migratórias regulares quanto migratórias eventuais
como a garça-vaqueira (Bubulcus
ibis), a batuíra-bicuda (Charadrius
wilsonia) e o trinta-réis-de-bicopreto (Sterna nilotica). A costa do
nordeste é parte da rota tanto de
migrantes provenientes no hemisfério Norte quanto do sul do continente, e as aves migratórias são
fiéis aos seus locais de invernada,
de modo que a conservação dos
ecossistemas é essencial para a
manutenção de seus ciclos de
vida. Assim, mesmo não sendo
residentes das áreas alagadas e
estuários no entorno do empreendimento e, portanto, não sendo
observadas ao longo do ano inteiro, estas aves dependem destes
locais tanto quanto as aves residentes. Entre as aves registradas
para a área, nota-se também a
ocorrência de diversas espécies
tradicionalmente caçadas pela
população local. Essas espécies de
potencial sinergético incluem os
nhambus e rolinhas.
Na fauna terrestre encontram-se,
também, espécies que apresentam
potencial ou real uso sinergético,
as quais podem ser afetadas pela
alteração da paisagem e com o
aumento da densidade populacional. Algumas destas espécies são
ligadas a habitats florestais e po40

dem ser afetadas por caça predatória decorrente do aumento da
densidade populacional.
É igualmente importante notar a
presença de diversos répteis
aquáticos, em particular os quelônios Kinosternon scorpioides
Phrynops
(Kinosternidae),
tuberculatus e P. geoffroanus
(Chelidae), e o jacaré-de-papoCaiman
latirostris
amarelo,
(Crocodylidae). A presença e a
manutenção de populações destas
espécies estão, assim como a
maior parte dos anfíbios, diretamente ligadas à manutenção de
áreas alagadas, corpos de água e
rios com cobertura vegetal nativa.
7.2.3 Ecossistemas de Transição
O manguezal representa um dos
ecossistemas mais importante da
área de influência da refinaria,
desempenhando um importante
papel ecológico em toda a área,
como:
•fonte de matéria orgânica
particulada e dissolvida para
as águas costeiras adjacentes,
constituindo a base da cadeia
trófica com espécies de importância econômica e/ou
ecológica;
•área de abrigo, reprodução,
desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas, estuarinas, límnicas e terrestres,
além de pouso de aves migratórias;
•proteção da linha de costa
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Figura 7.13 Modelo esquemático das relações tróficas existentes nos ecossistemas aquáticos da
área de Suape-PE.
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contra erosão, assoreamento
dos corpos d’água adjacentes, prevenção de inundações
e proteção contra tempestades;
•manutenção da biodiversidade
da área costeira;
•absorção e imobilização de
produtos químicos (por exemplo metais pesados), filtro de
poluentes e sedimentos, além
de tratamento de efluentes
em seus diferentes níveis;
•fonte de recreação e lazer,
associada a seu apelo paisagístico e alto valor cênico;
•fonte de proteína e produtos
diversos, associados à subsistência de comunidades tradicionais que vivem em áreas
vizinhas aos manguezais.
Na área de Suape encontra-se
uma das áreas mais representativas de manguezal do Estado
de Pernambuco, apresentando
uma composição florística constituída por três tipos de vegetação:
• espécies do manguezal típico;
• espécies que ocorrem na
periferia;
• espécies dos campos inundáveis adjacentes aos manguezais.
Os manguezais típicos estão
distribuídos nos estuários dos
rios Ipojuca/Merepe, Massangana e Tatuoca, sendo que os
estuários dos rios Tatuoca e
Massangana são tão próximos e

interligados, que poderiam ser
considerados como um único
estuário, cujos manguezais se
interligam.
De uma maneira geral, os manguezais encontram-se em bosques homogêneos, ou consorciados, e não apresentam um
padrão de zonação definido. A
espécie dominante tanto pode
ser Rhizophora mangle como
Laguncularia racemosa, de
acordo com as condições locais
de sedimentologia e encharcamento por água da maré.
Atualmente a área de manguezal
do CIPS corresponde a 1.549,3 ha,
dos quais 528,1 ha estão localizados na Reserva Biológica de Mangues e Restinga (Tavares, 2005).
Ressalta-se que, quanto aos manguezais da margem esquerda do
rio Massangana e aqueles situados
na ZPEc (Zona de Preservação
Ecológica) não se prevê utilização
de suas áreas pela implantação de
indústrias, podendo esses manguezais serem preservados, mesmo porque acham-se em bom
estado de conservação.
Levantamentos recentes apontam
o manguezal do estuário inferior
do rio Tatuoca como bastante
antropizado, em virtude de atividade de dragagens e aterros.
7.2.4 A Biota Aquática
Os diversos ecossistemas aquáticos
existentes na área (estuários, áreas
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ribeirinhas, baia, recifes, plataforma
continental adjacente, etc.) se
interrelacionam através de processos de transporte e mistura, movimentos migratórios de jovens e
adultos, trocas ontogenéticas nos
ciclos de vida como ovos e larvas
planctônicas e trocas trofodinâmicas, energéticas e químicas. Essas
trocas resultam em condições
favoráveis a cada um dos ecossistemas, tornando-os importantes
habitats para uma diversificada
biota aquática, onde os indivíduos
vegetais e animais mantêm uma
relação constante entre si, através
de uma teia trófica (Figura 7.13)
composta por diversos níveis, onde
destacam-se:
•os produtores primários, representados pelas microalgas, macroalgas e fanerógamas aquáticas, organismos responsáveis
pela produção de alimento e do
oxigênio dissolvido, necessários à
sobrevivência de todos os animais aquáticos;
•os consumidores primários,
constituídos pelos zooplanctontes herbívoros, diversos organismos do bentos e diversas fase
larvares e peixes, moluscos e
crustáceos;
•os consumidores secundários e
terciários, representados por várias espécies de hábito carnívoros, especialmente peixes.
A ruptura do equilíbrio existente
entre os diversos níveis tróficos
representará em graves prejuízos
para economia local, uma vez que
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várias espécies representam recursos econômicos para a pesca artesanal praticada na área. Felizmente, os dados levantados apontam
para uma integridade da biota nos
principais ecossistemas aquáticos,
com exceção de alguns locais
pontuais, como o estuário do rio
Ipojuca, sujeito ao aporte de efluentes industriais e urbanos, e o
estuário do rio Massangana, onde
aportes industriais têm sido detectados.
7.2.4.1 Toxicidade nos ecossistemas aquáticos
Araújo-Castro et al. (2006) investigaram a toxicidade do sedimento
integral da baía de Suape usando
um microcrustáceo bentônico
Tisbe biminensis
(Copepoda:
Harpacticoida) como espécie indicadora. Os autores detectaram
toxicidade letal no ponto localizado
na foz do estuário do rio Massangana e efeito sub-letal no ponto
localizado entre a Ilha Cocaia e os
recifes. Dados da concentração de
metais e hidrocarbonetos em amostras realizadas conjuntamente
às amostras para toxicidade demonstraram níveis relativamente
altos de cádmio no ponto que
apresentou toxicidade sub-letal
(Costa et al., em preparação).
O estudo de impacto ambiental do
projeto da indústria de PET da
Mossi & Ghisolfi (M&G) avaliou a
toxicidade da água e do sedimento
(elutriato) na baía de Suape
utilizando a fotobactéria Vibrio

fischeri, tendo sido detectada
toxicidade letal na água do canal
de acesso ao porto interno, talvez
decorrente das dragagens que
podem causar ressuspensão de
contaminantes depositados no
sedimento (Pires Advogados &
Consultores, 2005). A toxicidade
letal do sedimento foi positiva para
a barra de Suape e para a foz do
estuário do rio Massangana,
sugerindo-se que os sedimentos
na barra de Suape possam
transportar contaminantes da área
estuarina para a área costeira.
No riacho Algodoais (afluente do
rio Massangana que deságua na
Baía de Suape) foi detectada
toxicidade nos efluentes de três
empresas, confirmando que os
sistemas de tratamento não
estavam sendo eficientes. No
riacho, foram detectados valores
positivos de toxicidade letais a
jusante das três indústrias,
principalmente
usando
a
fotobactéria Vibrio fischeri, e em
menor
escala
usando
o
microcrustáceo Daphnia magna
como
organismos-teste
(Mendonça, 2005).
No estuário do rio Ipojuca tem
ocorrido um aumento da poluição
orgânica decorrente de despejos
da indústria da cana-de-açúcar e
de esgotos domésticos ao longo
da área de drenagem do rio. Baixos
valores de oxigênio dissolvido e
altos níveis de DBO têm sido observados durante o período de
estiagem (21.861 DBO.dia-1, avali42

ados durante o ano de 1990),
quando o sistema recebe maior
quantidade de matéria orgânica.
Por ouro lado, o efeito dos despejos domésticos tem elevado os
níveis de coliformes fecais, que
atingem valores de 1600 NMP/100
ml (Medeiros e Fernandes, 2002).
As diversas intervenções sofridas na
área estuarina do rio Ipojuca têm
conduzido a uma deposição de
sedimentos marinhos, que podem,
inclusive, aterrar alguns organismos bentônicos (Neumann-Leitão,
1994). Neste sentido, Medeiros e
Fernandes (2002) identificaram em
alguns locais dos estuários dos rios
Ipojuca/Merepe uma alta freqüência de moluscos mortos.
7.3 Aspectos do Meio Antrópico
Situados na Zona da Mata, os
municípios de Ipojuca e Cabo de
Santo Agostinho, e mais especificamente a área onde se dará a
instalação da Refinaria do Nordeste, encontra-se em área de importância histórica/cultural para o
Estado de Pernambuco, uma vez
que, está localizada entre as Bacias
Hidrográficas dos rios Ipojuca e
Pirapama, que no passado tiveram
um papel importante no adentramento do território pernambucano.
A Área de Influência Direta e Indireta está inserida na Zona do Litoral-Mata de Pernambuco. A região
florestada de Pernambuco é integrante de uma formação mais
ampla, o bioma da Mata Atlântica,
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Tabela 7.4 Região Metropolitana do Recife – RMR, Características da População dos municípios
integrantes - 2000.
RMR
E MUNICÍPIOS
RMR
Abreu e Lima
Araçoiaba

RURAL

% DA POPU% EM
LAÇÃO
RELAÇÃO
RURAL
AO ESTADO

TAXA
CRESCIMENTO
1991-2000

GRAU DE
URBANIZAÇÃO
%

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA
(Hab/km2)

TOTAL

URBANA

3 337 565

3 234 647

102 918

3,1

42,1

1,5

96,9

1 217,02

89 039

77 696

11 343

12,7

1,1

1,6

87,5

692,91

15 108

12 447

2 661

17,6

0,2

3,3

82,4

156,56

Cabo de Santo Agostinho

152 977

134 486

18 491

12,1

1,9

2,1

87,9

342,61

Camaragibe

-

0,0

1,6

2,9

100,0

2 675,72

6 538

7,9

1,0

2,1

92,1

271,63

128 702

128 702

Igarassu

82 277

75 739

Ilha de Itamaracá

15 858

12 930

2 928

18,5

0,2

3,5

81,5

243,59

Ipojuca

59 281

40 310

18 971

32,0

0,7

3,0

68,0

115,65

Itapissuma
Jaboatão dos Guararapes

20 116

16 330

3 786

18,8

0,2

2,3

81,2

272,21

581 556

568 474

13 082

2,2

7,3

2,0

97,8

2 269,93

Moreno

49 205

38 294

10 911

22,2

0,6

2,6

77,8

257,21

Olinda

367 902

360 554

7 348

2,0

4,6

0,8

98,0

9 707,18

Paulista

262 237

262 237

-

0,0

3,3

2,4

100,0

2 576,00

1 422 905

1 422 905

-

0,0

18,0

1,0

100,0

6 533,08

90 402

83 543

6 859

7,6

1,1

0,6

92,4

343,34

Recife
São Lourenço da Mata

Fonte: IBGE (2000).
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que primitivamente era composto
de florestas densas que recobriam
uma faixa do Brasil. Em Pernambuco, a Zona Litoral-Mata está dividida em duas sub-zonas, a mata
úmida e a mata seca, esta divisão
está baseada na maior ou menor
exuberância da vegetação, decorrente da maior ou menor umidade,
altitude e permeabilidade dos
solos.
O clima é quente e úmido, com
temperaturas médias anuais superiores a 24 oC, sendo a zona fisiográfica do Estado que apresenta os
maiores índices pluviométricos,
chegando a alcançar em determinados pontos, mais de 2000mm
anuais. O relevo em toda zona é
em geral suave. Os principais cursos d’água que desembocam no
oceano Atlântico são perenes, e
alguns têm suas nascentes na
Zona do Agreste.
Quanto a caracterização socioeconômica, o município do Cabo de
Santo Agostinho, localizado no
entroncamento BR-101 e PE-60,
constitui a porta de entrada para
as praias do Sul do Estado e para o
Complexo Industrial Portuário de
Suape. Tem uma economia diversificada, com um distrito industrial
de porte e um setor de comércio e
serviço dinâmico localizado na sua
sede, ao mesmo tempo em que
no seu vasto espaço rural se desenvolve uma atividade agropecuária, baseada na cana-de-açúcar.
A área rural também tem uma
função ambiental importante, pois

abriga mananciais para o abastecimento de água da RMR e do
Território, possuindo inúmeras
barragens como a de Bita, Utinga,
Pirapama e Gurjaú, o que o caracteriza como território das águas.
O Município de Ipojuca se constitui
um espaço bastante diverso do
ponto de vista funcional, com uma
predominância do espaço rural,
onde se desenvolvem atividades
agropecuárias. Apresenta núcleos
urbanos dispersos, de pouca expressão demográfica, onde se
inclui a sua Sede às margens da
PE-60 e o povoado Nossa Sra. do
Ó, localizado ao longo da PE-38,
principal via de acesso aos atrativos
turísticos. Na orla, se desenvolve
um pólo de turismo, de abrangência nacional e internacional, com
uma importante oferta hoteleira.
7.3.1 Dinâmica Populacional
As áreas de influência direta e
indireta da Refinaria do Nordeste
estão inseridas no território da
Região Metropolitana do Recife
que, segundo o IBGE, em 2000,
somava uma população de
3.335.704, representando 42,16%
da população de Pernambuco
com uma taxa de crescimento
populacional de 1,49% aa., no
período de 1991-2000. A população urbana, no ano censitário,
alcançava 3.234.871 habitantes e a
densidade demográfica da RMR
era de 1.217,21 hab.km-2. Recortando dos 14 municípios da RMR –
Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de
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Santo Agostinho, São Lourenço da
Mata, Olinda, Recife, Camaragibe,
Moreno, Ipojuca, Itamaracá, Igarassu, Itapissuma, Jaboatão, Paulista - os dados populacionais do
Cabo de Santo Agostinho e de
Ipojuca revelam que houve crescimento significativo da população
total de 1991 a 2000: 2,17% no
Cabo que passou de 127.036 para
152.977, ou seja: um acréscimo de
25.941; e 3,12% em Ipojuca, que
de 45.424 em 1991 passou para
59.281 em 2000, com 13.857 de
incremento populacional.
Os dados (Tabela 7.4) mostram a
dinâmica e as características da
população dos municípios que
compõem a RMR, com base nos
levantamentos do censo demográfico de 2000.
A população urbana alcançava
96,9% e a rural 3,1%. A concentração da população urbana é fato
decorrente do êxodo rural que se
acentuou a partir da década de 50
e que perdurou com mais intensidade durante as décadas de 60 e
70, como conseqüência do processo de desenvolvimento econômico que o pais adotou.
Observa-se que os municípios de
Recife, Camaragibe e Paulista tem
100% de população urbana. Os
demais apresentam mais de 80%,
a exceção de Ipojuca com 68% e
Moreno com 77,8 (Tabela 7.4).
Esse adensamento foi além do
necessário para atender ao mercado formal de trabalho em expan-
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Tabela 7.5 Características da População do município de Escada em 2000.
MUNICÍPIO

Escada

TOTAL

57 341

URBANA

45 494

RURAL

11 847

% DA
% EM
POPULAÇÃO
RELAÇÃO
RURAL
AO ESTADO

20,6

TAXA
CRESCIMENTO
1991-2000

0,7

GRAU DE
URBANIZAÇÃO
%

0,3

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA
(Hab/km2)

79,3

164,40

Fonte: IBGE (2000).

Tabela 7.6 Distribuição da população por faixa etária nos municípios de Cabo de Santo
Agostinho, Ipojuca e Escada.
FAIXAS ETÁRIAS

0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 24 anos
25 a 29 anos
30 a 34 anos
35 a 39 anos
40 a 44 anos
45 a 49 anos
50 a 54 anos
55 a 59 anos
60 a 64 anos
65 a 69 anos
70 anos ou mais
TOTAL
Fonte: IBGE (2000).

CABO DE
SANTO.
AGOSTINHO

IPOJUCA

ESCADA

TOTAL

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

ABSOLUTO

%

15 606
15 400
16 420
17 850
16 551
13 545
11 905
10 357
8 647
7 026
5 574
4 072
3 450
2 356
4 218
152 977

10,2
10,1
10,7
11,7
10,8
8,8
7,8
6,8
5,6
3,6
2,7
2,3
1,5
2,8
4,6
100,0

6 731
6 866
6 739
7 306
6 391
5 224
4 371
3 577
2 794
2 194
1 796
1 531
1 338
952
1 471
59 281

11,4
11,6
11,4
12,3
10,8
8,8
6,0
4,7
3,7
3,0
2,6
2,2
1,6
2,5
7,4
100,0

6 082
6 269
6 694
6 758
5 720
4 454
4 077
3 732
2 919
2 258
1 915
1 735
1 561
1 111
2 056
57 341

10,6
10,9
11,8
11,8
10,0
7,8
7,1
6,5
5,1
3,9
3,3
3,0
2,7
1,9
3,6
100,0

28 419
28 535
29 853
31 914
28 662
23 223
20 353
17 666
14 360
11 478
9 285
7 338
6 349
4 419
7 745
269 599

10,5
10,6
11,1
11,8
10,6
8,6
7,5
6,6
5,3
4,3
3,4
2,7
2,4
1,6
2,9
100,0
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são e mudou os padrões de crescimento da economia, incrementando o setor de serviços, notadamente o setor informal.
O município de Escada foi considerado parte da área de influência
indireta do empreendimento, conforme se observa na Tabela 7.5. Os
dados populacionais deste município retratam condições de demografia assemelhadas às identificadas nos municípios integrantes da
RMR no que tange ao grau de
urbanização.
Os dados relativos a população
por faixa etária (Tabela 7.6) referente aos municípios que integram a
Área de Influência Direta do projeto, indicam uma elevada presença
da população jovem. Observa-se
que, na faixa etária de 0 a 24 anos,
essa população ultrapassa os 50%,
sendo, 57,5% em Ipojuca e 53,5%
no Cabo de Santo Agostinho.
Considerando que Recife, Moreno,
Jaboatão e Escada ainda serão
impactados, entre outros fatores,
pelo de mão-de-obra para atender
as necessidades do empreendimento, haverá uma forte pressão
no contingente populacional para
sua entrada no mercado de trabalho.
A população de 0 a 5 anos e entre
5 e 9 anos são superiores a 10%
do total, denotando a necessidade
de proteção e assistência, educação, saúde, e complementação
alimentar para garantir a segurança nutricional. Apesar de obser-

varmos o crescimento absoluto da
população, nota-se que cada vez
mais as taxas anuais decrescem, o
que indica, para um horizonte de
longo prazo, um processo de estabilização, porém deve ser observada a tendência de crescimento
urbano.
Ressalta-se que o contingente
populacional na faixa etária de 20 a
54 anos é superior a 40% nos
municípios analisados e a população está na fase mais produtiva
sob o ponto de vista econômico,
pressionando também por oportunidade no mercado de trabalho.
É preciso ressaltar que as faixas
etárias indicam uma população
muito jovem, nos dois municípios.
De fato, 71,3% da de Cabo de
Santo Agostinho e 66,3% da de
Ipojuca estão na faixa de até 29
anos. Os munícipes destas duas
localidades, assim como as áreas
de entorno (municípios de Escada,
Moreno e Jaboatão dos Guararapes) precisam do estabelecimento
de políticas públicas voltadas para
a elevação da empregabilidade e
dos conhecimentos técnicos destes, contribuindo para a inclusão
de um maior grau de internalização dos jovens nas atividades
desenvolvidas em Suape e conseqüente aumento da renda monetária e qualidade de vida.
Caso contrário, o impacto deste
empreendimento, que poderia ser
positivo quanto a elevação da
renda per capta, será duplamente
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negativa, pois além de não gerar
tal incremento monetário, agregando mão-de-obra que não seja
alocada das regiões vizinhas, gerará um sentimento de perda e exclusão social em relação à refinaria,
por esta população ter sido preterida quando de uma oportunidade
de emprego e de melhoria das
condições monetárias. Há, em sua
grande maioria, a certeza de que a
refinaria gerará empregos para a
população local, como também
existe a percepção da parcial ou
total falta de qualificação para os
cargos de maior responsabilidade e
conhecimento técnico específico,
ao passo que existe um desejo de
elevação da qualificação técnica
Esses dois municípios juntos detêm
30,1% de população na faixa etária
de 30 a 59 que correlacionada à
taxa de desemprego preocupa em
termos de sua inclusão nas atividades produtivas. Parece urgente a
necessidade de realizar planejamento e implementação de programas de formação profissional
articulada às necessidades de mão
de obra da refinaria para a população em idade produtiva que corre
o risco de ser excluída e engrossar
a fileira dos sem trabalho.
Registra-se que, com a crescente
elevação da expectativa de vida o
contingente da população com
mais de 60 anos passará a exigir
políticas sociais específicas para
atender as demandas cada vez
maiores de serviços especializados
para a terceira idade.
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Tabela 7.7 Evolução da População Total, Urbana e Rural nos municípios do Cabo de
Santo Agostinho, Ipojuca, Escada, Jaboatõ dos Guararapes, Moreno e Recife
ANOS

VARIAVEIS
1940
1950
CABO DE SANTO AGOSTINHO
POP. TOTAL
30.575
36.007
POP. URBANA
19,0
21,4
POP. RURAL
81,0
78,6
IPOJUCA
POP. TOTAL
22.621
24.153
POP. URBANA
13,5
16,1
POP. RURAL
86,5
83,9
ESCADA
POP. TOTAL
22.835
28.996
POP. URBANA
25.5
27.0
POP. RURAL
74.5
73.0
JABOATÃO DOS GUARARAPES
POP. TOTAL
35.847
57.278
POP. URBANA
37,2
69,1
POP. RURAL
62,8
30,9
MORENO
POP. TOTAL
18.970
23.095
POP. URBANA
38.4
49.4
POP. RURAL
61.6
50.6
RECIFE
POP. TOTAL
348.424 524.682
POP. URBANA
93,6
97,7
POP. RURAL
6,4
2,3

1960

1970

1980

1991

1996

2000

51.983
30,5
69,5

75.829
53,1
46,9

104.157
77,9
22,1

125.351
88,8
11,2

140.764
88,8
11,2

152.977
87,9
12,1

34.642
21,8
78,2

35.851
27,9
72,1

39.456
42,9
57,1

45.299
54,3
45,7

48.479
62,8
27,2

59.281
68,0
32,0

39.001
37.9
62.1

43.373
49.8
50.2

53.172
58.5
41.5

55.841
66.8
33.2

57.374
73.8
26.2

57.341
79,5
20,5

103.992
S/i
S/i

200.975
92,5
7,5

330.416
87,9
12,1

487.019
87,9
12,1

529.966
86,1
13,9

581.556
97,7
2,3

29.709
51.2
48.8

31.204
56.7
43.3

34.934
75.1
24.9

39.132
81.9
18.1

39.962
80.2
19.8

49.205
77,8
22,2

788.336 1.060.701 1.203.887 1.298.229 1.346.045
100,0
98,6
98,3
100,0
100,0
1,4
1,7
-

1.422.905
100,0
-

F
Fontes: IBGE: (1940/50/60/70/80/91/00) / IBGE, Anuário Estatístico de Pernambuco (1987) / IBGE (1996).

Tabela 7.8 Percentagem da população de maiores de 10 anos, por anos de instrução.
GRUPOS DE ANOS DE INSTRUÇÃO
MESORREGIÕES
MICRORREGIÕES
E MUNICÍPIOS
Mesorregião Metropolitana
MICRORREGIÕES
Itamaracá
Recife
Suape
MUNICÍPIOS
Cabo de sto agostinho
Ipojuca
Escada
Jaboatão dos guararapes
Moreno
Recife
Fonte: IBGE (2000)

S/
Instrução
< 1 ano
8,7

(%)

Até 4 anos

De 5 a 7
anos

De 8 a 10
anos

De 11 a
14 anos

15 e mais

29,3

20,3

16,1

19,0

5,9

14,8
8,0
15,1

37,5
28,3
37,7

22,5
20,3
19,9

12,4
16,4
13,2

10,8
19,7
12,5

1,3
6,4
1,1

13,1
20,6
20,0
9,2
15,2
7,1

35,9
42,7
29,4
30,6
24,4
28,2

20,8
17,5
30,0
21,4
35,3
19,0

14,5
9,6
9,5
16,80
1,22
16,0

13,8
7,6
9,9
18,3
11,0
21,4

1,2
0,8
0,8
3,8
0,8
9,2
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No que se refere ao crescimento
da população urbana, o documento Estudo de Impacto Ambiental do Projeto de ampliação e
modernização do Porto de Suape,
elaborado por Pires, Advogados
Consultores apresentou dados até
1996 os quais foram acrescentados
os referentes ao Censo Demográfico de 2000 através dos dados nos
levam a observar o fenômeno de
esvaziamento progressivo do campo e o crescimento acentuado da
população urbana (Tabela 7.7).
Outro aspecto diz respeito ao nível
instrucional da população, pois se
constitui em uma vantagem natural da mão-de-obra, sendo que
aquela com maior nível de escolaridade tende a apropriar-se dos
empregos ofertados.
Os municípios que integram a área
de influência direta do projeto
apresentam os índices mais desfavoráveis da Tabela 7.8: Ipojuca
possui 20,6% da população com
menos de 1 ano e 0,8% com mais
de 15 anos de instrução; Cabo de
Santo Agostinho 13,1% e 1,2%,
enquanto os da RMR são 8,7% e
5,9%. Recife terá mais oportunidade de empregabilidade no momento, pois tem o contingente
populacional mais qualificado, com
7,1 (menor índice) e 9,2 (maior
índice).
Os municípios de Cabo e Ipojuca,
por sofrerem influência de Suape
apresentam taxas elevadas de
crescimento populacional: 2,1% e

3%, respectivamente.

Mercês).

A instalação do Complexo Industrial Portuário de Suape e sua atração evolutiva à instalação de Indústrias na área permitem inferir
como impactos: concentração de
população, êxodo rural com redução de população rural de Ipojuca,
aceleração do processo de urbanização dos dois municípios, aumento do índice de prostituição
infantil e criminalidade. Entretanto,
há de se ressaltar que diversos
impactos ambientais positivos são
previstos, como elevação da empregabilidade da mão-de-obra
local, com conseqüente aumento
da renda individual-familiar e per
capita, dinamização da economia
e melhoria da qualidade geral
nestes municípios. Mas para tanto
alguns cuidados devem ser adotados, como identificados nos programas ambientais sugeridos neste
estudo.

A definição do projeto da Refinaria
do Nordeste tem escala mundial e
é voltado para a produção dos
derivados GLP, Nafta, Diesel, QAV.

Analisando as terras que estão nos
limites da área adquirida pelo
Complexo Industrial de Suape, e
que englobam diversos Engenhos
e Ilhas. Observa-se que algumas
destas áreas apresentam problemas de conflito de uso e ocupação. Dentre estas, as que estão
diretamente relacionadas com as
necessidades estruturais para a
implantação da refinaria, no que
tange a infra-estrutura viária que
será relocada, ressaltam-se duas
localidades: Vila de Fora I (nas
terras da Usina Salgado) e Vila de
Fora II (em terras do Engenho
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Os principais motivos que induziram a escolha de implantar a Refinaria em Pernambuco é a existência de uma boa infra-estrutura
portuária e de zona industrial estruturada. Está localizada no maior
mercado de derivados do Nordeste, depois da Bahia. A decisão do
Estado de dotar o CIPS com infraestrutura de energia e água aumenta a atratividade econômica
do projeto.
A planta a ser concebida terá capacidade de processar 200 mil
barris de petróleo/dia (MBPD) e
está previsto para entrar em operação no segundo semestre de 2011.
Os recursos a serem investidos são
da ordem de US$ 4 bilhões de
dólares americanos.
A refinaria em operação terá movimentação portuária mensal de
1,817 milhões de m3, utilizando
uma frota de 28 navios.
A preocupação mundial com o
desenvolvimento sustentável evidenciou a necessidade da definição de limites de emissão para as
tecnologias automotivas. Desde
então, pesquisadores têm buscado
a produção de combustíveis menos poluentes, economicamente
viáveis e de origem renovável para

REFINARIA DO NORDESTE
RELATÓRIO DE I MPACTO A MBIENTAL

alcançar as melhorias ambientais
desejadas. Neste sentido, a produção de óleo diesel utilizando uma
parcela de matéria-prima renovável
conta com uma nova tecnologia
denominada H-BIO.
O H-BIO foi desenvolvido pelo
CENPES/PETROBRAS para inserir
matéria-prima renovável no esquema de refino de petróleo e
permitir a utilização das instalações
já existentes. O óleo vegetal ou
animal é misturado com frações de
diesel de petróleo para ser hidroconvertido em Unidades de Hidrotratamento (HDT), que são empregadas nas refinarias, principalmente para a redução do teor de
enxofre e melhoria da qualidade do
óleo diesel, ajustando as características do combustível às especificações da ANP.
Os testes realizados em plantapiloto tiveram como características
fundamentais a avaliação das
melhores condições de operação
do processo relacionadas com a
conversão da matéria-prima e a
qualidade dos produtos obtidos.
No desenvolvimento desta tecnologia diferentes óleos vegetais
foram testados, em diversas condições de operação, e evidenciaram
as vantagens do processo, onde se
destaca o alto rendimento, diesel
sem a geração de resíduos e uma
pequena produção de propano.
A
tecnologia
H-BIO
da
PETROBRAS introduz uma nova
rota para a produção de biocom-

bustíveis complementar ao Programa Brasileiro de Biodiesel, em
pleno desenvolvimento, para no
futuro ampliar a utilização de biomassa na matriz energética do
País, gerando benefícios ambientais e de inclusão social.
Considerando a demanda de óleo
vegetal para produzir o H-BIO na
proporção de 5% na Refinaria do
Nordeste, a quantidade estimada é
de 1.200 m3.dia-1, para uma produção plena dos 200 mil barris
diários.
Esse novo combustível H-BIO
deverá ser um forte veiculo de
integração da refinaria na economia local, através da mobilização
da agricultura familiar na produção
de oleaginosas para a fabricação
do bio-combustível, ocupando
milhares de trabalhadores na agricultura da região do semi-árido e
incrementando positivamente emprego e renda.
A presença da refinaria pode ser
um fator de elevação no fornecimento de bens e serviços e mão
de obra, que podem ser supridas
também localmente, maximizando
recursos e gerando vantagens
financeiro-operacionais para o
projeto, além de internalizar as
comunidades e desenvolver potencialidades locais. Um dos focos
para tal iniciativa é identificado no
Programa de Mobilização da Indústria do Petróleo e Gás –
PROMINP, operacionalizado pela
PETROBRAS. Este tem por fim
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buscar a otimização dos recursos
locais para o atendimento das
demandas dos projetos. Este necessita de informes adicionais para
a sua perfeita contextualização à
realidade local.
Desta forma, com a chegada dos
trabalhadores envolvidos com as
obras de instalação da refinaria,
haverá um incremento demográfico dos municípios de Ipojuca e
Cabo de Santo Agostinho, de
forma primeira, tendo Escada,
Vitória de Santo Antão e Jaboatão
dos Guararapes de forma secundária. Este incremento deverá
causar uma sobrecarga nos serviços públicos e privados existentes,
obrigando a estas instâncias um
pensar antecipado para um planejamento estratégico para tal fim.
Diante disso, os serviços de infraestrutura básica e social, com destaque para a rede de saúde e educação, que normalmente já não
atendem satisfatoriamente em
termos quantitativos e qualitativos
a população dos municípios onde
se pretende implantar a refinaria,
serão pressionados, ainda que
temporariamente, por essa demanda adicional, como ressalta o
trabalho da Ecology Brasil (2005).
Observa-se que a importância
deste impacto está intimamente
relacionada ao porte populacional
dos municípios, pois quanto menor a população, maior será este
impacto, assim como quanto mais
desestruturado estes serviços,
maior o impacto.
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Entretanto, na percepção dos
moradores das áreas circunvizinhas
ao empreendimento, como os
pescadores da Praia de Suape,
afirmam que este poderá piorar as
condições de pesca, tanto do mar
de dentro como de fora, assim
como causar impacto paisagístico.
Mas há a compreensão de que
poderá haver uma melhoria na
oferta de empregos para a comunidade local, apesar da baixa escolaridade destes. Assim, o empreendimento é visto com esperança no
sentido de melhoria da qualidade
de vida e de possibilidades de
auferir rendimentos monetários na
prestação de serviços de baixa
exigência técnica.
A análise da estrutura econômica
objetiva identificar, a partir das
comdições locais de instalação, o
impacto do empreendimento e os
possíveis arranjos de integração
com os diversos setores, identificando complementaridade para
intensificar as relações empresariais, em beneficio da economia
local.
Quanto à visão econômica, a
implantação da refinaria em
Pernambuco terá efeito bastante
positivo no aumento do PIB,
contribuirá para aumentar o nível
de receita do Estado e conseqüentemente de sua capacidade
de investimento via aumento de
receita tributária. Esse fenômeno
ocorrerá com mais intensidade no
município de Ipojuca. Indiretamente o incremento de riqueza

será tão maior se houver sucesso
no programa de capacitação de
fornecedores de materiais e serviços locais para atenderem o referido empreendimento. Haverá
impactos ainda na melhoria da
receita do CIPS pelas operações
realizadas de embarque e desembarque relativas a matérias primas
e produtos. Além da geração de
empregos diretos e indiretos da
ordem de 1.500 empregados na
fase de operação e de cerca de
16.000 empregos no período de
pico na fase de instalação. O efeito
renda provocado por essa massa
de trabalhadores trará conseqüências positivas nas relações do
empreendimento com a economia
local. Registramos ainda os benefícios para a economia pernambucana com reflexos maiores na RMR
do investimento de US$ 4 bilhões
no período de 2007 a 2011.
Apesar da significativa riqueza gerada pelos municípios da AID
(23,3% do Estado de Pernambuco), a distribuição da riqueza, representada pelo PIB per capita,
apresenta um nível de disparidade
extremamente acentuado entre os
5 municípios. Enquanto em Ipojuca o PIB per capita em 2003 era de
R$ 40.307,00 (o maior do território)
e no Cabo de Santo Agostinho de
R$ 21.243,00 (quase a metade),
em Jaboatão dos Guararapes era
inferior a R$ 5.500 e nos demais
municípios do território na faixa de
R$ 3.000. No entanto, nem sempre esta renda se traduz em uma
melhor qualidade de vida para a
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população, se considerados outros
indicadores sociais.
O índice de educação reflete tanto
as condições de pobreza, quanto
podem explicar os fatores que
contribuem para a mesma, condicionando maior ou menor nível de
inserção de jovens e adultos no
mercado de trabalho. Assim, considerou-se para efeito de análise
deste item dois indicadores: a taxa
de analfabetismo e a média de
anos de estudo. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos
ou mais para a área em 2000,
ainda é extremamente alta, 17,1%,
se bem que menor do que aquela
registrada para o Estado, 24,5%.
Os municípios de Escada e Ipojuca
apresentaram uma situação mais
preocupante, com os maiores
índices de analfabetismo naquele
ano: 30,3% e 30,1%, respectivamente.
Saúde, higiene, habitação e
saneamento são condições sem as
quais não existe desenvolvimento
saudável, nem sustentável, nem
benéfico para a população
residente na área do entorno do
empreendimento. Dessa forma, é
imprescindível que sejam implementadas ações para o desenvolvimento deste importante setor
na vida de populações rurais e
urbanas. No município do Cabo de
Santo Agostinho o indicador de
esperança de vida ao nascer
passou de 63,5 anos, em 1991
para 69,0 anos, em 2000,
apresentando uma melhoria de 5,5
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anos. O município de Ipojuca
apresentou em 1991 o indicador
de 60,8 anos contra 68,7 anos, em
2000, apresentando uma melhoria
de 7,8 anos em relação a período
anterior.
7.3.2 Infra-estrutura Regional
Saneamento, energia elétrica e
coleta de lixo são bens e serviços
inestimáveis a serem oferecidos
pelos setores públicos a uma população e às suas atividades econômicas em geral. São igualmente
fatores de importância para o desenvolvimento social e econômico
de um município que, sem eles,
torna-se estagnado. Deles depende o dia a dia das famílias, os meios de atendimento das necessidades materiais, a realização de atividades econômicas e sociais, enfim
deles dependem não somente as
condições de vida de um povo,
mas também o seu futuro. Para a
população do Cabo de Santo
Agostinho e Ipojuca que vive da
agricultura, mas no local existem
instaladas agroindústrias, indústrias
de médio e grande porte, usinas, o
porto de Suape, e toda uma rede
de serviços e de hotelaria, etc., a
infra-estrutura é condição para a
realização e sustentabilidade de
suas atividades.
Decorrente da implantação de
diversas oportunidades de negócio
e emprego, criou-se uma tendência de elevação da migração interna na RMR com impacto maior nos
municípios de Ipojuca e Cabo de

Santo Agostinho. Porém esse
quantitativo não é significativo
considerando-se a RMR como um
todo, a evolução do nível de emprego e a taxa de desemprego ao
longo do período de implantação e
operação dos empreendimentos
previstos nessa região.
Face ao desafio de deslocamento
deste contingente populacional,
há propostas para o Sistema Viário
objetivando a integração de todo o
Território Estratégico, bem como
garantir condições de mobilidade
externa e interna.
Para o transporte de cargas ferroviário;
- Implantar a Transnordestina e
sua ligação com SUAPE;
- Recuperação/reativação do ramal
ferroviário sul;
- Reforma do ramal ferroviario
Norte;
- Implantação de centrais de captação/distribuição de cargas intermodais;
Sistema de Transporte Público de
Passageiros da Região Metropolitana do Recife – STPP/RMR é constituído de: Sistema Estrutural Integrado – SEI e o Sistema Complementar. O SEI está estruturado por
uma malha de corredores radiais e
perimetrais com Terminais de Integração – TI, nas interseções viabilizando assim a condição de tarifa
única.
A proposta de transporte público
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tem como objetivo, promover as
condições ideais de mobilidade no
espaço do território de Suape, sua
conectividade com a área da RMR
com as demais regiões do Estado
de Pernambuco.
Quanto ao uso e ocupação do
solo, há aspectos semelhantes nos
municípios de Cabo de Santo
Agostinho e Ipojuca. No espaço
rural predomina, ainda hoje, a
monocultura da cana-de-açúcar.
Já no espaço urbano, o loteamento tem sido a forma de apropriação
do solo e, praticamente, a que
melhor expressa uma visão prospectiva da cidade.
A questão do uso e ocupação do
solo no Complexo Industrial Portuário foi regulamentada e no documento foi assegurado o compromisso com a preservação do
meio-ambiente. A legislação de
Ipojuca referente à orla declara que
a ocupação de Suape fica submetida ao Plano Diretor do Complexo.
Todo um zoneamento econômico
e ecológico com recomendações,
Decreto Estadual nº 8.447 de
1983, além de Planos de Regulamentação para as sedes municipais, como a Lei nº 1286 de 2001
de Ipojuca, foi realizado definindo
áreas de preservação, industrial,
especial, administrativa, periférica,
cultural, de exportação e florestal
restando aos gestores e empreendedores respeitá-la. Por outro lado,
o Complexo é definido, pelo Art.
30 da Lei de Uso e Ocupação do
Solo de Cabo de Santo Agostinho
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(Lei 2179/2004), como Zona Especial e, como tal, requer tratamento
urbanístico diferenciado em decorrência de sua destinação.

sindicatos que defendem interesses
de grupos específicos, como: trabalhadores rurais, moradores,
artesãos e mulheres.

Existe uma população residente no
CIPS. Nas residências encontradas,
observou-se, com freqüência, a
existência de pequenos sítios no
entorno de Suape, caracterizando
o uso combinado residencialagrícola. O uso agrícola varia entre
lavouras de subsistência e comerciais, inclusive com cana-deaçúcar. Com referência ao tipo de
domicílio observado, encontrou-se
um número bastante significativo
de residências de taipa, seguidas
daquelas construídas por alvenaria
e depois do tipo combinado: com
alvenaria, taipa e outros materiais.

7.3.3 Geração de Resíduos

Quanto às organizações sociais,
Cabo de Santo Agostinho é um
município com uma importante
história de lutas políticas e sociais
promovidas por organizações da
sociedade civil que atuam com
ações e projetos visando o bem
estar social, como: Centro das
Mulheres do Cabo (CMC) - há
mais de 25 anos luta pela melhoria
da qualidade vida das mulheres,
crianças e adolescentes cabenses;
e o Centro de Saúde Popular Raízes
da Terra (CESPRARTE) que tem
influenciado a população através
de seu trabalho na adoção de
práticas curativas alternativas através do uso de plantas medicinais.
Além dessas entidades acima
mencionadas, existem diversos
tipos de associações, uniões e

A RNEST manterá um relacionamento direto com seus fornecedores e clientes, empresas do sistema
PETROBRAS instaladas na região
(PETROFLEX e TRANSPETRO),
empresas do CIPS, Empresa Suape
e os ambientes costeiros do entorno (incluindo-se o meio físico e a
sociedade).
Existem diversos pontos desses
relacionamentos onde pode haver
a geração de resíduos sólidos, e
nos quais a RNEST pode assumir
um papel de líder em termos de
medidas gerenciais e mitigadoras
do controle, coleta e disposição
dos resíduos sólidos. Esses são
pontos vulneráveis e que devem
ser monitorados e abatidos.
A geração de resíduos ocorrerá
associada às inúmeras atividades
implantação e operação até uma
possível desativação. A fase de
implantação será responsável pela
geração de resíduos desde o preparo inicial do terreno e instalação
do canteiro de obras, até a operação de estruturas de apoio, como
escritórios, ambulatório, instalações
sanitárias e refeitórios, entre outras.
Os principais resíduos gerados
serão do tipo denominado Resíduos da Construção e Demolição
49

(RCD), o qual inclui principalmente
entulho e sucatas ferrosas e não
ferrosas.
Os resíduos sólidos que serão
gerados a partir dos processos
produtivos da refinaria se dividem
em dois grandes grupos: resíduos
sólidos inerentes ao processo produtivo (borra oleosa, catalisadores
etc.), que deverão ser coprocessados junto a outras indústrias, ou dispostos em aterros industriais, e os resíduos relacionados
à presença de pessoas na planta,
os quais são, sobretudo, resíduos
típicos de alojamentos, cozinhas,
escritórios e posto de saúde.
Outro ponto de geração de resíduos sólidos no sistema da RNEST
está na sua relação com os fornecedores. Esse relacionamento
começa desde a fase das obras
civis e se estenderá por toda a vida
da refinaria. Fornecedores de materiais, máquinas, equipamentos,
revestimentos, alimentos, material
de expediente e material médico
deverão ter uma política clara e
efetiva de redução, reuso e reciclagem das embalagens dos produtos fornecidos à refinaria. Caso tal
política ainda não esteja implantada nessas empresas, a refinaria
deve influenciar seus fornecedores
no sentido de adotá-la. O mesmo
tipo de relação que existirá com os
fornecedores deverá também ser
estabelecido com os clientes, que
adquirirão os produtos e serviços
da RNEST.
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Os resíduos sólidos comuns e
industriais, quando não são convenientemente tratados ou dispostos, constituem potenciais fontes
de poluição. O principal impacto a
ser observado será decorrente do
descumprimento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.
O descarte inadequado destes
resíduos provocará uma série de
impactos ambientais relacionados
com a contaminação do solo e
águas superficiais e subterrâneas,
além de riscos à saúde pública pelo
aumento na geração de vetores.
Embora sem incluir neste item os
riscos para a saúde, a degradação
do solo decorrente do descarte
inadequado de resíduos sólidos
pode ser considerada como de
média magnitude, negativa para o
meio ambiente, de natureza direta,
de ocorrência imediata, abrangência local e duração temporária,
sendo reversível e mitigável.
Uma primeira situação de degradação ocorre pela ação do vento
no transporte de resíduos leves
como, plásticos e papéis, especialmente na época de verão, quando a umidade do lixo diminui,
podendo atingir a drenagem natural e as águas do estuário. Da
mesma forma, estes resíduos podem ser transportados através do
escoamento superficial em época
de chuvas, com as já mencionadas
conseqüências nocivas para o
meio ambiente.

Outro aspecto a considerar referese ao descarte inadequado de
embalagens de produtos químicos
como aditivos para concreto, anticorrosivos, tintas, graxas, óleos,
etc., que se expostos inadequadamente à intempérie, podem
ocasionar a contaminação das
águas superficiais por escoamento
e das águas subterrâneas por infiltração.
O vazamento por óleos e graxas
pode ser uma das principais fontes
não pontuais de contaminação,
decorrentes da circulação de máquinas e equipamentos no canteiro e local de obras. Adicionalmente, o manejo inadequado da troca
de óleos dos equipamentos, assim
como os resíduos líquidos e pastosos provenientes da lavagem de
pisos e equipamentos nas áreas de
manutenção, pode ocasionar a
alteração da qualidade das águas
superficiais e eventualmente das
águas subterrâneas.
7.3.4
Patrimônio
Cultural

Histórico-

A área onde será instalada a Refinaria do Nordeste é conhecida
historicamente, pois, desde o início
do período colonial, no chamado
ciclo do pau-brasil, diversos grupos
étnicos habitavam a Zona da Mata
pernambucana. Os colonizadores
portugueses utilizaram-se da mãode-obra indígena para a retirada
do pau-brasil (ibirapitanga ou pau
vermelho), oferecendo em troca
aos que realizavam a atividade
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extrativista, diversos objetos (machados, facas, tecidos, bebidas,
etc.).
O desaparecimento desses grupos
se deu por vários motivos: expulsão de suas terras; aprisionamento
para serem utilizados como escravos nas plantações de cana-deaçúcar; massacres; contágios de
doenças tipicamente de brancos
(gripes, varíolas, tifo, etc.); e pela
aculturação.
Na região da Zona do Litoral-Mata
instalou-se a partir da segunda
metade do século XVI, a
agroindústria
açucareira,
que
envolvia a destruição de grandes
áreas florestadas para o plantio da
cana-de-açúcar. A região, onde
hoje estão situados os municípios
de Ipojuca e do Cabo de Santo
Agostinho, foi uma das primeiras
áreas ocupadas da Capitania de
Pernambuco, juntamente com o
Vale do Igarassu, a Várzea do
Beberibe e a Várzea do Capibaribe.
Muitos dos engenhos estabelecidos por toda a costa seriam a
base para o surgimento das vilas e
povoações na Capitania de
Pernambuco.
A área da Refinaria do Nordeste
está ligada a dois momentos da
história açucareira, a fase de implantação dos engenhos (a mais
longa) e a fase de modernização
dos engenhos, quando houve a
implantação das Usinas, que ainda
persistem e modelam o meio natural onde está inserida a Refinaria.
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O patrimônio originado desta
ocupação a partir do século XVI e
a “... consolidação dessas atividades no século XVII influenciou a
sociedade e as organizações espaciais posteriores. Suas características ocupacionais assumiram ao
longo dos séculos, uma concentração no núcleo da sede, de trabalhadores livres e na área rural, a
aristocracia canavieira e os escravos. O que resultou no campo
uma maior concentração do acervo histórico...” (Santos, 1995).
O diagnóstico arqueológico e
histórico realizado na área da Refinaria do Nordeste demonstra uma
diversidade significativa das sociedades estudadas, estabelecendo
critérios importantes para a discussão sobre a história da ocupação
humana na área de pesquisa. Os
locais percorridos durante o levantamento arqueológico revelam a
riqueza dos povos, através das
mais diferentes formas de expressão, das construções, dos restos
arqueológicos, dos seus modos de
vida.
Na área pesquisada evidenciou-se
vinte pontos que foram caracterizados como sítios e oito como
ocorrências. Entre os sítios podem
ser delimitados os que são caracterizados como pré-histórico (7), os
multi-componencial (7) e os sítios
históricos (6), o que torna essa área
bastante importante para o entendimento do modelo de ocupação
do local.

A análise dos vestígios arqueológicos deixados por esses grupos
mostra a presença e a diversidade
dos grupos humanos que ali se
instalaram em épocas passadas. O
levantamento arqueológico empreendido resultou em um número expressivo de sítios, principalmente nos topos e vertentes dos
morros e nos vales abertos.
No entanto, como o potencial
regional é de grande relevância,
essas áreas de ocorrências e de
sítios arqueológicos necessitam de
atenção especial no desenvolvimento dos trabalhos relacionados
à implantação da Refinaria do
Nordeste, principalmente no que
se refere às áreas ainda cobertas
com plantações de cana-deaçúcar e com vegetação. Essa
cobertura vegetal dificultou sobremaneira a visualização e, conseqüentemente, o trabalho de
levantamento. Por isso recomenda-se o monitoramento das obras,
com o intuito de verificar a presença de novos locais com vestígios
que denotem a presença humana,
seja pré-histórica ou histórica. Em
relação aos sítios identificados, o
salvamento arqueológico deverá
ser executado antes da fase de
instalação da RNEST, de modo a
garantir a preservação das informações arqueológicas que eles
contêm.
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8 ANÁLISE DOS IMPACTOS
AMBIENTAIS
Os impactos identificados e avaliados referem-se à implantação da
Refinaria do Nordeste com a seguinte composição: Unidades de
Processo principais e auxiliares;
Unidades de Utilidades; Facilidades
e Instalações Administrativas, voltada para a produção de óleo
diesel e, em menor escala, de GLP
e nafta.
O conhecimento prévio a respeito
do meio ambiente onde se instalará a Refinaria foi imprescindível
para identificar e avaliar os impactos. Esta análise consistiu na identificação das ações operacionais e
atividades associadas que pudessem resultar em impactos sobre os
recursos naturais e antrópicos da
área de influência do empreendimento.
O procedimento metodológico
utiliza uma combinação das metodologias desenvolvidas pelo IAP &
GTZ (1993) e pelo WOLRD BANK
(1994), e incluiu as fases de planejamento, implantação, operação e
desativação, bem como a hipótese
de acidentes, observando, quando
necessário, projetos alternativos.
Em cada uma das fases, os impactos foram descritos a partir da
caracterização dos parâmetros de
avaliação dos atributos considerados: Natureza, Forma, Abrangência Espacial, Duração, Temporalidade, Reversibilidade e Magnitude.

8.1 Fase de Planejamento
A fase de planejamento diz respeito à etapa de elaboração dos projetos conceituais e de levantamentos de informações das condições
locais e junto a órgão públicos,
gestores, provedores de serviços,
etc., de forma a consolidar o projeto executivo.
A divulgação da intenção de instalação de uma nova refinaria pela
PETROBRAS polarizou discussões
em nível nacional, gerando simultaneamente a organização de
grupos atuantes preocupados com
a questão ambiental e em atrair a
implantação do empreendimento
em seu estado. A divulgação e a
confirmação da instalação da refinaria em Suape (Pernambuco)
agregaram e reforçaram a expectativa positiva geradas pela vinda do
estaleiro e dos empreendimentos
de PET e PTA, resultando em êxodo rural e urbano para as cidades
do Cabo, Ipojuca e Nossa Senhora
do Ó, bem como assentamentos
em área do CIPS, sobretudo próximos às barragens de Bita e Utinga.

pela população destacam-se as
preocupações da perda da qualidade do ar pelas emissões atmosféricas, desvalorização paisagística
e turística dos empreendimentos
hoteleiros e de veraneio nas praias
adjacentes ao CIPS e redução da
pesca. Como pontos positivos
destacam-se a geração e emprego
e renda.
8.2 Fase de Implantação

Por outro lado, a natureza, o porte
e sua localização em área costeira
com limitações de suprimento de
água, teve paralelamente reflexos
junto às comunidades ribeirinhas,
autoridades municipais, setores
hoteleiro, turístico, muitos destes
preocupados com as questões
ambientais.

Nesta fase foram analisadas as
operações dirigidas para a construção das instalações necessárias
para o funcionamento da Refinaria
do Nordeste propriamente dita
incluindo a dutovia, instalações
provisórias (canteiros de obras,
etc.), unidades de armazenagem
(tanques e esferas), unidades operacionais industriais (casa de força,
sistemas de aquecimento, unidades de dessalgação, destilação,
coqueamento, hidrotratamento,
etc.) e dos sistemas de remoção de
enxofre, de tratamento de efluentes e resíduos, tochas, além de
outras infra-estruturas necessárias
ao funcionamento daquele empreendimento. Vale ressaltar que
para o funcionamento do empreendimento é necessário a adaptação/ampliação do molhe sul e a
construção de um píer para permitir a atracação e descarga dos
navios petroleiros. A presente análise inicia-se, assim, à partir do
petroleiro atracado e já conectado
ao braço de descarga.

Dentre os impactos apontados

Para o meio físico serão instaladas
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infra-estruturas de suporte para
funcionários e operários, incluindo
aqui, sanitários, refeitórios, posto
de atendimento médico, escritório,
etc. e para acondicionamento dos
materiais e equipamentos, como
galpões, oficinas, áreas de estocagem de combustível e lubrificante,
etc., além de unidades para suprimento de eletricidade, água e
comunicação. Considerando o
número elevado de pessoas envolvidas, esta etapa demandará estruturas de médio porte e bom planejamento para minimizar e garantir
condições salubres e de segurança
aos trabalhadores e coordenadores, e de impacto mínimo ao meio
ambiente. Nesta fase, para evitar
impactos ao meio físico, os efluentes sanitários e resíduos sólidos,
pelo potencial patógeno não poderá ser descartado in natura,
devendo ser operacionalizada a
instalação de sistema séptico anteriormente à conclusão da montagem do canteiro de obras. Os
materiais e produtos, bem como
os resíduos sólidos gerados na
obra, deverão ser devidamente
acondicionados e transportados.
Os funcionários envolvidos na obra
deverão
ser
adequadamente
transportados, evitando assentamentos irregulares no entorno da
obra e dos centros urbanos próximos.
A área reservada para instalação da
RNEST encontra-se nos limites das
sub-bacias dos rios Ipojuca, Tatuoca e Massangana. Dentro deste
espaço foi verificada a presença de

área de mangue, e afloramento de
águas de subsuperfície que originariam o rio Tatuoca. Sondagens
geotécnicas e instalação de redes
de piezômetros permitiram verificar
que a contribuição das águas
subterrâneas ao rio Tatuoca, na
área do empreendimento, não
desempenha papel significativo na
manutenção das condições deste
rio em seu baixo curso, uma vez
que a contribuição de água subterrânea para o rio Tatuoca deve
ser muito pequena (da ordem de
0,07 hm3.ano-1), enquanto que as
contribuições das águas superficiais
são mais significativas (da ordem
de 0,35 hm3.ano-1).
O abastecimento de óleo bruto
para a refinaria e o escoamento de
parte dos produtos gerados serão
realizados por via marítima, estando prevista a construção de dutovia, a qual deverá ter trechos aéreos e subterrâneos. A instalação
dessa dutovia, implicará na escavação de valas e na instalação dos
dutos. Dentre os impactos esperados ter-se-á intensificação do tráfico e na água, prejudicando diretamente as populações planctônicas e bentônicas dos corpos aquáticos adjacentes. Os impactos são
assim negativo, direto e indireto,
local, imediato, temporário a permanente, de média a baixa magnitude, reversível e mitigável em função da tecnologia empregada e da
necessidade ou na de efetuação de
derrocamento.
Serão construídas instalações e
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facilidades, dentre as quais escritórios, tanques de cru, de armazenagem de diesel, nafta, gasolina, etc.,
esferas de GLP, tanques de água
bruta, instalações da ETA e ETDI,
unidades de destilação atmosférica, coqueamento retardado, hidrotratamento de diesel, hidrotratamento de nafta de coque, geração
de hidrogênio e unidades complementares. Estão ainda previstas
as instalações de unidades de
geração e subestação de potência,
sistemas de ar e gás, laboratórios,
oficinas, carpintaria, galpões, pátios
de estacionamento, etc., envolvendo escavações, concretagem e
o manuseio de diversos tipos de
materiais e equipamentos.
A preparação das fundações e a
montagem das unidades principais
envolverão ainda o emprego de
equipamentos de grande porte
com geração de ruído e vibração,
bem como operações de soldagem, corte, jateamento, pintura,
etc. Todas essas operações deverão ser realizadas em ambientes
confinados, visando minimizar as
emissões para a atmosfera e contaminação do entorno terrestre e
aquático.
De forma geral, os impactos para o
meio físico estariam relacionados
às perdas e/ao descarte de material
para o entorno estuarino, provocando a contaminação do solo,
subsolo e águas subterrâneas. Isto
pode ocorrer de forma direta
(bombeamento, descarte, derrames lubrificantes e combustíveis,
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etc.) ou indireta (via atmosfera,
erosão de material pelas chuvas,
carreamento por águas de rolamento, etc.). Os impactos acarretados devem ser minimizados
adotando-se uma programação e
política rígida de aproveitamento,
manuseio e acondicionamento dos
materiais e de manutenção dos
equipamentos, bem como de
acondicionamento, remoção e
descarte dos resíduos a serem
gerados nas várias etapas construtivas.
Muitos dos equipamentos a serem
empregados na montagem da
refinaria serão adquiridos no exterior e são de grande porte e peso.
Assim, seu transporte até a área de
instalação da refinaria, deverá ser
viabilizado por via marítima. Seu
deslocamento e manuseio, desde
o porto até a área de instalação,
requererão, em alguns casos, a
interrupção temporária do tráfego
nas vias locais e utilização de guinchos. Durante a fase de instalação
da refinaria, é também esperada
uma intensificação do tráfego local
de caminhões e outros veículos
para o transporte de pessoal e
material de e para a obra.
Dentre os impactos potenciais que
poderão atingir o meio biótico
destacam-se,
principalmente,
aqueles oriundos da geração de
efluentes sanitários e resíduos
sólidos, que terão ação negativa,
direta, temporária e reversível, caso
os efluentes atinjam as áreas estuarinas próximas (Tatuoca e Mas-

sangana). Neste caso, o aumento
da eutrofização da água causaria
mudanças na estrutura da fauna e
flora planctônicas. O aumento de
atividades e circulação de veículos
pode gerar níveis elevados de
ruídos, afetando diretamente a
avifauna, além de incorrer no aumento do número de atropelamentos de vertebrados terrestres
na região.
Os maiores impactos para o meio
biológico na fase de instalação do
empreendimento estarão relacionados às atividades de terraplenagem. A integridade dos sistemas
vegetacionais locais será pouco
afetada, já que grande parte da
intervenção se dará na retirada da
área de plantio de cana-de-açúcar.
O impacto será negativo, direto,
local, permanente, irreversível e de
baixa magnitude, desde que não
incluam as áreas de mangue. Considerando-se a localização da refinaria em área próxima a importante pólo turístico do litoral de Pernambuco, sugere-se o plantio de
um cinturão verde com espécies
nativas, como forma de compensar a perda da paisagem.
As áreas com vegetação de mangue correspondem a aproximadamente 0,0344 km2 (cerca de 0,5%
da área da refinaria). O projeto
inicial da RNEST foi modificado
com o objetivo minimizar os impactos. De acordo com a atual
planta do empreendimento, apenas 0,0176 km2 será suprimido,
ocasionando impacto negativo,
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direto, local, permanente e irreversível.
Os impactos previstos para o meio
biótico, durante o processo de
limpeza e terraplenagem, estarão
relacionados a entrada de material
argiloso em suspensão, com conseqüente redução da transparência
da água e inibição do processo
fotossintetizante das plantas aquáticas nas áreas estuarinas. O impacto será negativo, indireto, local,
temporário, reversível, de baixa
magnitude e mitigável, desde que
sejam introduzidas ações de proteção.
Além das intervenções já elencadas, poderá também ocorrer diminuição da riqueza vegetal e animal, em virtude da modificação da
fauna responsável pela polinização
e dispersão das espécies vegetais,
principalmente aquelas ligadas à
água como restinga e mangue, e
da redução da capacidade de
sobrevivência de determinados
animais, sobretudo aves e mamíferos dependentes da cobertura
vegetacional original.
A geração de poeira e ruído durante a terraplenagem e construção
poderá afetar as áreas de preservação ecológicas vizinhas, principalmente nas áreas de açudes, onde
a fauna de vertebrados terrestres
que deveria encontrar-se protegida.
Desde o início da implantação do
empreendimento deve-se conside-
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rar também o aumento de pressão
da caça ilegal em áreas vizinhas,
particularmente grave se afetar as
áreas de preservação ecológica.
O aumento de circulação de veículos e máquinas aumentará o nível
de ruídos e vibrações durante a
construção do empreendimento,
podendo influenciar no comportamento de animais terrestres com
hábitos limícolas, que se alimentam nessa região, e seu efeito não
é diretamente previsível para a
fauna aquática.
A movimentação de navios e possíveis derrames de óleo durante as
operações de carga e descarga de
equipamentos poderá causar impacto negativo, direto, local, temporário, reversível e de magnitude
desconhecida (função da extensão
do derrame). Dentre os organismos mais afetados estariam a
fauna e flora bentônica e os mamíferos e aves aquáticos.
Ao ser implantada, a Refinaria do
Nordeste interagirá com cadeias
produtivas e o mercado de trabalho local, aumentando a demanda
por bens, serviços e fatores de
produção, bem como na economia informal. Os efeitos dessas
interações se manifestarão principalmente nos municípios de Cabo
e Ipojuca.
A contribuição do empreendimento para o desenvolvimento social
está condicionada à capacidade do
Poder Público de implementar

políticas públicas capazes de estender os benefícios ao conjunto
da população, incluindo aqui também, a utilização da mão-de-obra
local, sempre que possível.
A implantação do empreendimento, muito possivelmente acarretará
um fluxo adicional de trabalhadores, empreiteiros e prestadores de
serviços para a área. O conseqüente incremento demográfico no
município que abrigará a nova
refinaria deverá alterar a dinâmica
populacional, com sobrecarga para
os serviços públicos e privados. De
acordo com a metodologia de
análise, os impactos supracitados
serão positivos, diretos ou indiretos
(em função da atividade específica), locais, temporários, de curto
ou médio prazo (em função da
atividade específica), reversíveis ou
irreversíveis (em função da atividade específica), de média ou baixa
magnitudes, associados a medidas
maximizadoras.
Caso não sejam observadas as
medidas preventivas cabíveis, tais
como o Resgate do Patrimônio
Sócio-Cultural, as mudanças nos
bens histórico-culturais, as interferências no ambiente poderão ocasionar perdas de testemunhos do
passado. Observadas tais medidas,
entretanto, é de se esperar que o
comprometimento do patrimônio
histórico-cultural decorrente de
escavações, remoção de vegetação, implantação de canteiros e
outras estruturas, seja de caráter
indefinido, direto, local, temporá55

rio, de curto prazo, reversível e
insignificante.
8.3 Fase de Operação
A Refinaria do Nordeste (RNEST)
terá capacidade nominal para
produzir 200 mil barris por dia e
está sendo concebida para o processamento de petróleo pesado,
de origem nacional (bacia de
Campos), e venezuelano (Mejorado). Os componentes do petróleo
são: carbono entre 80 e 87%,
hidrogênio de 10-15%, enxofre (05%), nitrogênio (0-1%), oxigênio
(0-5%) e metais-traço (Vanádio,
Níquel, Ferro, Alumínio, Sódio,
Cálcio, Sódio e Urânio, dentre
outros).
O petróleo a ser refinado chegará a
Suape por petroleiros que atracarão em píer específico a ser construído na área do porto externo. O
petróleo será então bombeado por
um sistema de dutos até os tanques de cru da RNEST.
O processo de refino em suas
várias etapas produz efluentes
(salmoura, águas ácidas e contaminadas por óleos, catalisadores,
enxofre, metais, amônia e outros
elementos), que são submetidos a
diferentes tratamentos. O efluente
tratado deverá ser descartado no
meio aquático (oceano), via duto
submarino.
Os resíduos sólidos comuns e
industriais, quando não são convenientemente tratados ou dispos-
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tos, constituem potenciais fontes
de poluição. Durante a fase de
operação, o descarte de resíduos
sólidos ou líquidos poderão provocar vazamentos não controlados,
infiltrando-se no solo e substrato
geológico. Pode ocorrer também a
contaminação dos recursos hídricos superficiais. Este impacto é
classificado como negativo, tem
probabilidade de ocorrência como
provável, seu aparecimento é classificado como de curto prazo, a
abrangência é local, e de magnitude média.
Os efluentes líquidos podem conter óleos, sulfetos, fenóis e uma
grande gama decompostos redutores que contribuem para o consumo de oxigênio do efluente.
Essas substâncias são originárias:
dos acumuladores das torres de
destilação e de craqueamento, da
água de refrigeração dos condensadores barométricos da destilação
a vácuo, dos agentes químicos
oriundos do tratamento dos destilados, da manufatura de petroquímicos e das águas dos tanques
de armazenamento de petróleo
cru e produtos derivados.
Sabor e odor podem também estar
presente no efluente originados,
principalmente, pela presença de
compostos fenólicos, naftênicos,
nitrogenados e organo-sulfurados.
As principais fontes desses compostos são as operações de tratamento para a remoção dos compostos oxigenados, nitrogenados e
sulfurosos do petróleo cru e de

seus derivados, assim como a
decomposição dos produtos da
destilação, do craqueamento e da
dessalinização.
Os óleos crus contêm uma ampla
variedade de substâncias tóxicas,
tais como: benzeno, tolueno,
xileno e outros hidrocarbonetos
aromáticos de baixo peso molecular, além de ácidos, fenóis, compostos de enxofre (sulfetos, tiois e
tiofenos) e HPAs (poliaromáticos)
como 1,2-benzenotraceno; 3,4benzopireno; 1,2-benzfenantreno;
difenilmetano; fluoreno e fenantreno. Entre os hidrocarbonetos
constituintes as moléculas menores tendem a ser mais tóxicas. A
toxicidade aumenta ao longo da
série, das parafinas para os aromáticos. As frações aromáticas leves,
embora mais tóxicas, evaporam
mais rapidamente. Assim, durante
as primeiras 24-48 horas de um
derramamento de óleo no mar, os
componentes voláteis de mais
baixo peso molecular são rapidamente evaporados. As perdas por
evaporação destes componentes
voláteis reduzem o impacto potencial do óleo sobre os habitats e
comunidades marinhas.
De acordo com informações obtidas em literatura e considerando a
Resolução CONAMA 357/05, em
sua parte relativa às águas salina
(possível corpo receptor no estudo
em questão), verifica-se que um
elevado volume de efluentes poderá alterar o pH da água dos
corpos aquáticos, valores elevados
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da DBO e DQO provocarão alteração dos processos de oxi-redução
na água e sedimentos, comprometendo a disponibilidade de
oxigênio dissolvido; a presença de
óleos e graxas na água diminuirá a
troca de gases na interface arágua, diminuirá a penetração da
luz, aumentará a tensão superficial
da água, e a liberação de substâncias tóxicas. O aumento do fósforo
e nitrogênio resultará em processos
de eutrofização.
Portanto, os possíveis impactos
desse descarte de efluentes estarão
ligados ao potencial de contaminação da biota e do sedimento
marinho por bioacumulação e
biomagnificação, e alterações nas
características físico-químicas do
corpo receptor (alteração de temperatura, viscosidade e teor de
oxigênio dissolvido).
Segundo os padrões estabelecidos
pela Resolução CONAMA 357/05 a
região costeira do Estado de Pernambuco, no entorno de Suape,
apresenta boas condições de preservação da qualidade da água,
estando enquadrada na Classe I
para águas salinas. O maior foco
de redução dessa qualidade é a
presença da zona estuarina e desembocadura do rio Ipojuca, cujas
águas possuem, nessa região, uma
qualidade extremamente comprometida, sendo classificadas
como poluídas.
Com relação à RNEST, estarão sob
influência do seu descarte as áreas
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de barreira de recifes, pesqueiras e
turísticas. A primeira encontra-se
uniformemente distribuída ao
longo da costa; a segunda, mais
afastada do litoral em direção ao
norte, e a última, ao sul do porto
de Suape. Estes ambientes de
grande sensibilidade e pouco impactados poderão apresentar modificações, em decorrência da
qualidade e quantidade dos efluentes produzidos, que afetarão
negativamente a biodiversidade
existente, diminuindo ainda mais a
capacidade de autodepuração.
Sua avaliação é possível a partir de
resultados de programas de monitoramento, que sistematicamente
realizem coletas e análises de água
em pontos ao longo do corpo
hídrico.
Uma vez que a área do CIPS não é
servida por rede de esgoto, o
mesmo deverá ser tratado dentro
da área da empresa. A Norma
Técnica da CPRH nº 2.002 considera, como a carga orgânica produzida por pessoa/dia, o valor de
0,054 kg DBO.dia-1, o que resultaria em 54 kg DBO.dia-1 para cada
1000 pessoas. Porém o órgão
fiscalizador exige que estes efluentes, antes de lançados ao ambiente, apresentem um nível de remoção mínimo de 90,0%.
Estas condições serão obtidas pela
RNEST através de Estações de
Tratamento de Águas Residuais
(ETDI). A água tratada será reutilizada no sistema operacional, resultando num beneficio de custos,

menor volume de captação de
água e menor impacto nos corpos
hídricos adjacentes. A produção
diária de nutrientes por pessoa é
estimada em 12 g/N-total e 4 g/Ptotal, incluindo a utilização de
detergentes.
A alternativa para o descarte dos
efluentes da refinaria é a construção de um emissário submarino
que terá um trecho em parte terrestre (que acompanhará a dutovia
da refinaria) e um trecho na parte
marinha. Seu traçado considera a
utilização da estrutura do píer de
Suape como suporte para instalação da tubulação, o que minimizará seu principal impacto, ou seja, a
transposição da barreira de recifes.
A partir do píer, ele se projetará
para o mar aberto, e apresentará
difusores em seu trecho final. Estudos de modelagem matemática da
dispersão oceânica na área costeira de Suape recomenda que sejam
evitados novos lançamentos de
efluentes industriais e/ou sanitários
na região situada ao sul do píer de
atracamento, uma vez que se trata
de uma região de baixa energia
(remanso), situada próximo à desembocadura do estuário do rio
Ipojuca, e onde já se encontram
localizados os pontos de lançamento
e
captação
da
TERMOPERNAMBUCO S.A.. Recomenda-se ainda que seja considerada uma distância de duto
submarino de cerca de 2 km, a
partir de seu “ponto de mergulho”,
no final do primeiro trecho do píer
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de atracação, e que análises mais
específicas sejam realizadas para
definir a localização do lançamento
(máxima difusão e transporte advectivo off-shore), e as características dos difusores. Estas recomendações provêm dos estudos de
Modelagem Matemática da Circulação e da Dispersão de uma Pluma de Hidrocarbonetos na Região
Costeira do Porto de Suape – PE,
Brasil, parte integrante do Estudo
de Impacto Ambiental da RNEST.
A adequação do efluente pelo
tratamento a ser realizado na refinaria, diminuirá as concentrações
dos poluentes lançados ao mar, e
a hidrodinâmica local será responsável pela sua dispersão. Mesmo
assim, o baixo nível esperado de
concentração salina do efluente
será responsável por impacto direto, local, permanente e irreversível
na flora e fauna bentônicas.
Poderão também ocorrer impactos
principalmente na coluna d’água e
sedimentos do fundo, influenciando a camada fótica, o ciclo geoquímico do nitrogênio e fósforo e
as populações bentônicas (fauna e
flora).
Na coluna d’água estes processos
poderão prejudicar a produção
primária, a remineralização da
matéria orgânica, a oxidação de
compostos particulados e dissolvidos. Nos sedimentos de fundo
poderá ocorrerá o soterramento da
biota, alteração dos processos de
oxi-redução e liberação de subs-
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tâncias tóxicas como gás sulfídrico,
amônia, metano e óxido nitroso. A
troca de nutrientes entre a coluna
da água e os sedimentos do fundo
poderá ser comprometida, tornando-se um fator crítico para o ciclo
dos nutrientes. Desta maneira os
impactos ao ecossistema poderão
ser de dois tipos: temporários e
permanentes. Os temporários são
geralmente os biodegradáveis,
proveniente da matéria orgânica
removida do fundo oceânico e sua
biota associada, e apresentam um
interesse localizado ao longo do
trecho ocupado pelos emissários
submarinos. Os permanentes ou
inalteráveis, serão representados
principalmente pelas substâncias
não biodegradáveis, como alguns
metais pesados (chumbo, cobre,
alumínio, ferro, zinco, estanho e
cádmio), provenientes das operações de fixação e soldagem dos
ductos submarinos, apresentando
um significado mais longo quanto
ao fator espaço-tempo.
Em relação ao meio aquático, os
possíveis impactos estarão ligados
à potencial degradação da qualidade da água devido ao descarte
de efluentes, com possível contaminação de biota e sedimentos
por bioacumulação e alterações
nas características físico-químicas
do corpo receptor (alteração de
temperatura, viscosidade e teor de
oxigênio dissolvido).
A movimentação de navios e possíveis derrames de óleo durante as
operações de carga e descarga

poderá causar impacto negativo,
direto, local, temporário e reversível. Dentre os organismos mais
afetados estão a fauna e flora
bentônica e os mamíferos e aves
aquáticas.
A contaminação por diversos
compostos orgânicos encontrados
no óleo/água pode resultar em
mortalidade imediata e/ou redução
do crescimento e do sucesso de
reprodução de vários organismos.
Este impacto negativo provavelmente reduzirá a biodiversidade a
nível local, principalmente na área
do derrame, ou seja, na área de
influência direta.
Além do derrame do óleo/água,
impactos poderão advir sobre a
comunidade fitoplanctônica, pelo
aumento da turbidez da água,
resultantes igualmente da adsorção das partículas em suspensão
com os componentes do óleo,
impedindo a fotossíntese, reduzindo a produtividade primária e a
biodiversidade, afetando a teia
trófica marinha. Por outro lado, a
sedimentação do material em
suspensão, poderá afetar negativamente a comunidade bentônica
filtradora, resultando em mortalidade de alguns organismos mais
sensíveis.
A instalação de substratos artificiais, com a presença do oleoduto,
pode ser considerado um impacto
positivo, contribuindo na disponibilidade de novos habitats para os
organismos marinhos, principal58

mente os bentônicos.
Considerando o conjunto e a repercussão dos impactos no meio
biológico, pode-se concluir que o
impacto geral na área é negativo,
de alta magnitude em caso de
derrame, significativo, afetando o
ambiente a curto e médio prazo,
sendo temporário, incidindo de
forma direta, sendo reversível e
local.
Em relação à demanda por água,
o CIPS é atualmente abastecido a
partir das barragens de Bita e Utinga. Nas condições atuais o abastecimento não poderá ser garantido.
Estudos voltados para a ampliação
da captação d’água e otimização
de sua distribuição para a RMR
foram conduzidos pela COMPESA,
e indicam o rio Ipojuca como outro
manancial importante para o
Complexo de Suape, através de
uma captação a fio d’água diretamente em seu leito. As demandas
atuais e previstas para os próximos
cinco anos (sem contar a RNEST)
totalizam 0,96 m³.s-1. A Refinaria
do Nordeste terá um consumo de
água bruta estimado em 0,44
m³.s-1. Com base nestas questões,
a disponibilidade hídrica para implantação da refinaria no Complexo Industrial de Suape faz apelo à
necessidade da ampliação e/ou
reorganização do sistema atual,
conforme já projetado pela
COMPESA.
As fontes de emissão de uma refinaria, de uma maneira geral, estão
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associadas aos processos de combustão, onde os principais poluentes emitidos pela queima dos
combustíveis fósseis são os óxidos
de nitrogênio (NOx), material particulado (MP), óxidos de enxofre
(SOx), monóxido de carbono (CO)
e os hidrocarbonetos (HC). Podem
ser consideradas, ainda, as emissões de solventes, gás sulfídrico,
metais e outros poluentes tóxicos e
perigosos, como o Benzeno. Os
gases dióxido de carbono (CO2),
óxido nitroso (N2O) e metano (CH4)
são relacionados ao efeito estufa.
Conforme apresentado no estudo
de dispersão atmosférica da Refinaria do Nordeste (parte integrante
do Estudo de Análise, Avaliação e
Gerenciamento de Riscos – EAR da
RNEST), a situação da refinaria em
relação ao impacto ambiental das
emissões atmosféricas, em termos
de plumas por tipo de poluente,
mostra que o padrão primário de
qualidade do ar proposto pela
Resolução CONAMA 03/90 é atendido em qualquer ponto interno e externo do empreendimento.
A agregação de gotículas de água
presentes na atmosfera com o
material em suspensão induz à
formação de chuva que atingem o
solo e os recursos hídricos superficiais. Isto poderá resultar em aumento da turbidez, devido ao
aumento do material em suspensão na água, diminuindo a penetração da luz, restringindo a atividade dos organismos fotossintetizadores. O enriquecimento por
nitrogênio, principalmente na

forma de óxido nitroso, poderá
provocar o aumento de espécies
fitoplantônicas,
principalmente
cianofíceas, alterando a diversidade
local.
Algumas partículas finas que serão
emitidas consistirão predominantemente de compostos inorgânicos de carbono, enxofre e nitrogênio. Os produtos que contém
enxofre originam-se do dióxido de
enxofre gasoso, SO2, que se oxidarão num intervalo de horas e dias,
para formar ácido sulfúricos e sulfatos no ar. O ácido sulfúrico
(H2SO4) é transportado no ar não
como um gás, mas como gotículas
finas, formando um aerossol, devido a sua enorme afinidade com as
moléculas de água. As áreas sob
influência direta do CIPS podem
apresentar uma concentração alta
de partículas finas de caráter ácido,
em função da concentração de
ácidos sulfúrico e nítrico, que ao
precipitar, podem diminuir o pH da
água. O ácido nítrico apresenta
uma maior pressão de vapor que o
ácido sulfúrico, portanto ocorre
menos condensação de ácido
nítrico sobre as partículas préexistentes. Se houver uma concentração importante de amônia no
ar, o ácido nítrico reagirá com ela
formando o sal nitrato de amônia
em fase particulada, quando precipitar aumentará a disponibilidade
de amônia na água.
Os HPAs são poluentes atmosféricos comuns e podem causar degradação da saúde humana em
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áreas industriais. Os HPAs são
emitidos para a atmosfera durante
os processos de destilação do
petróleo, permanecendo no estado gasoso. Com menos de 24
horas no ar, serão degradados
mediante uma seqüência de reações envolvendo radicais livres,
pela adição do radical OH- a uma
dupla ligação.
Em contraste com seus análogos
menores, os HPAs com mais de 4
anéis benzênicos não permanecerão por muito tempo no ar como
moléculas gasosas. Devido a sua
baixa pressão de vapor, se condensarão e serão adsorvidos nas
superfícies de partículas e cinzas.
Estudos em áreas com influência
de refinarias relataram que os HPAs
se encontram principalmente sobre
partículas respiráveis de tamanho
sub-micrométrico, e, conseqüentemente podem ser transportados
para os pulmões durante os processos respiratórios (Ecology Brasil,
2005). Mesmo os HPAs que tem
entre 2 e 4 anéis serão adsorvidos
sobre partículas no inverno, dado
que sua pressão do vapor decresce
com a diminuição da temperatura.
Com a condensação dos HPAs,
esses hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos se tornarão séries poluentes da água, representando uma
fonte significativa de contaminação para os crustáceos e exercendo sobre os peixes efeitos prejudiciais dos mais importantes. Foi
observado que os HPAs de maior
tamanho podem acumular-se no
tecido adiposo de alguns animais
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marinhos; eles têm sido relacionados à produção de tumores e de
lesões hepáticas em alguns peixes.
A atividade de refino de petróleo,
por sua própria natureza, apresenta um potencial poluidor para a
atmosfera, que pode variar significativamente em função de diversos fatores como a tipologia do
petróleo processado, a complexidade da refinaria, a exigência de
qualidade final dos produtos e os
mecanismos de abatimento (controle) disponíveis.
A localização do empreendimento
ocasiona impactos com interferência direta, local, permanente, reversível, e de magnitude baixa nos
biomas sensíveis típicos de regiões
costeiras e/ou estuarinas, tais como manguezais, restingas, dunas
ou mesmo as áreas costeiras adjacentes. A solubilização dos compostos nitrogenados, por exemplo,
pode provocar a ocorrência de
chuvas ácidas, que são extremamente prejudiciais à cobertura
vegetal e a fauna terrestre e aquática.
As emissões atmosféricas, de um
modo geral, podem afetar as populações de vertebrados terrestres
(mamíferos, aves, répteis e anfíbios), tanto diretamente, através
da inalação dos gases emitidos,
quanto indiretamente, através dos
danos que as emissões podem
causar na vegetação que constitui
habitat e fonte de alimento para
muitos destes. No caso da RNEST,

é imprescindível o estabelecimento
de um programa de monitoramento sistemático de emissões
atmosféricas. Esta atividade deverá
ser complementar ao programa
geral de monitoramento da qualidade do ar estabelecido para o
CIPS.
O ruído oriundo de refinarias é
causado principalmente pelo funcionamento de equipamentos tais
como turbinas, compressores e
motores. O fluxo de fluidos a alta
velocidade através de válvulas,
dutos de transporte e bicos ejetores também contribui para a elevação dos níveis de ruído das plantas.
O controle das emissões de ruídos
é geralmente feito através da clausura ou isolamento dos equipamentos que causam o problema.
Também podem ser colocados
equipamentos silenciadores em
turbinas, motores a combustão e
em bombas de ar. Nas refinarias
mais recentes, tais como a RNEST,
as áreas utilizadas são suficientemente grandes, de modo que tal
fato aliado ao uso de medidas de
controle de ruído faz com que
quase nenhum ruído seja percebido fora das fronteiras da refinaria.
Assim sendo, a questão dos ruídos,
no caso das refinarias de petróleo,
torna-se um problema de natureza
ocupacional. A exposição de pessoas a ruídos pode causar danos à
saúde, a depender da intensidade,
freqüência, período de exposição,
intermitência ou continuidade
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(ruídos contínuos prejudicam a
audição, ruídos intermitentes interferem no sistema nervoso) e das
características de cada indivíduo.
A implantação de obras de engenharia de grande porte, como é o
caso de uma refinaria, pode ser
responsável por processos de degradação em diversos compartimentos do meio biótico. A característica de localização do empreendimento próximo a uma área portuária possibilita uma interferência
em biomas sensíveis típicos de
regiões costeiras ou estuarinas. O
grau de interferência dos impactos
do empreendimento nos biomas
próximos, considerados sensíveis,
será avaliado em função da existência desses biomas na área de
influência da atividade e inferida a
sua capacidade de suporte a esses
aspectos.
Na fase de operação, esta interferência se manifestará nas formas
de impactos decorrentes da dispersão de suas emissões, de seus
efluentes, dos ruídos operacionais
e da movimentação de transporte
terrestre e marítimo.
No meio antrópico, sem sombra
de dúvida, a RNEST representará
um impacto bastante positivo, pois
possibilitará incremento, maior
adensamento e dinamização populacional, economia de divisas,
menor gasto com importação,
aumento e maior circulação da
renda, maior geração de emprego,
ampliação do estímulo e indução
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da implantação de novas indústrias, aumento da contratação de
serviços (administrativos, especializados e outros), aumento da arrecadação municipal e estadual,
maior arrecadação através do
aumento do consumo individual,
aumento da dotação para benefícios no município e estímulo a
melhoria das condições de infraestrutura.
Cabe ressaltar que o investimento
total (US$ 4 bilhões) e a receita
estimada (US$ 2,6 bilhões/ano) são
bastante significativos frente a
economia do Estado de Pernambuco.
Com relação ao aumento de tributos, a implantação da Refinaria do
Nordeste provocará uma expansão
da base de arrecadação tributária,
tanto em nível municipal, quanto
estadual e federal. Incidirá carga
tributária na fase de implantação e
na fase de operação da refinaria.
Na fase de implantação serão
objeto de incidência de tributos os
equipamentos, materiais e serviços
utilizados na construção da refinaria. Na fase de operação serão
taxados os insumos consumidos,
assim como serviços contratados,
sem mencionar a movimentação
de petróleo e derivados.
Em termos de contribuição para o
desenvolvimento social o impacto
da RNEST será igualmente positivo,
pois favorecerá o estímulo a implementação de políticas sociais e

ambientais, o incentivo a instalação de projetos, planos e programas estruturantes, incentivo ao
desenvolvimento regional e metropolitano, articulando os setores
privados e públicos, maior dinamismo social e econômico para a
região, a ampliação da possibilidade de promoção social, podendose quebrar o enclave no qual a
riqueza gerada não é revertida
para a comunidade local.
A RNEST causará impacto negativo
em termos de pressão e sobrecarga da infra-estrutura, tendo em
vista
a
deficiência
qualiquantitativa já existente nos sistemas de água, energia, comunicação, esgoto, coleta de lixo, saúde,
educação e transporte. Também
são deficitárias as ofertas de habitação, alimentação, comércio,
serviços e, vias de acesso.
A implantação da RNEST na área
do CIPS poderá constituir influência
negativa e gerar conflitos no uso e
ocupação do solo, contribuindo
para o aumento de áreas de desmatamento e invasão, aumento
da especulação imobiliária, desvalorização de propriedades como
decorrência dos riscos.
Existe o receio de deterioração da
qualidade de vida da população
local, em decorrência de alteração
das condições, alteração da paisagem local, ameaça e desestruturação de espaços (comunitários e
familiar), além da geração do sentimento de perda de identidade.
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8.4 Fase de Desativação
A identificação e a avaliação dos
impactos ambientais na fase de
desativação da RNEST foi baseada
na diversas ações que necessitam
serem implementadas. Neste caso,
cuidados especiais deverão ser
tomados no desmonte das estruturas e tubulações para evitar contaminação do solo, subsolo e das
águas subterrâneas e superficiais
na área do empreendimento e do
seu entorno. Cuidados especiais
também deverão ser tomados para
garantir a desgaseificação dos
inúmeros componentes e assim
evitar riscos de incêndio e de explosão. Será necessária uma programação rigorosa para o desmonte, limpeza e remoção das
várias unidades, bem como dos
separadores de água e óleo, áreas
de armazenagem de coque e
enxofre, das lagoas de estabilização e dos sistemas de tratamento.
Os impactos aos ecossistemas
poderão ser de dois tipos: temporários e permanentes. Os temporários serão aqueles oriundos da
presença de material biodegradável e os permanentes provenientes
daqueles de difícil degradação. A
intensidade do impacto será função de programações e da efetividade das ações estabelecidas para
limpeza, remoção de efluentes e
resíduos.
Vislumbra-se o impacto derivado
do incremento de tráfego de caminhões e equipamentos para o
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desmonte da refinaria e dutos.
Deverá ser implantado, como
medida corretiva, um Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas
– PRAD, com objetivo de facilitar o
retorno das condições prévias do
terreno.
8.5 Situação de Acidente
A avaliação dos impactos para os
meios físico, biológico e antrópico
na hipótese de acidentes teve
como base os resultados das análises de risco, os quais incluíram
simulações do deslocamento de
óleo, perdas de efluentes e outros
produtos resultantes de vazamentos no ambiente terrestre, e simulações do comportamento de
manchas de óleo resultantes de
vazamentos ou acidentes na área
costeira. Em ambos os casos, foi
considerada a sensibilidade da área
e eventos com duração superior a
30 dias. Os resultados indicaram
impactos ambientais negativos e
significativos para os componentes
físicos,
biológicos
e
sócioeconômicos.
Outros acidentes passíveis de ocorrência no âmbito do empreendimento e que poderiam resultar
igualmente em impactos para o
meio ambiente incluíram incêndios, explosão de unidade, escape
de gases, emissões de material
particulado, geração de onda de
choque e ruído, com amplitudes
variáveis em função da seriedade
do acidente. A análise, avaliação e

gerenciamento destes riscos são
previstos no Sistema Integrado de
Gestão
de
Segurança
da
PETROBRAS, e na RNEST está descrito no Plano de Gerenciamento
de Riscos (PGR), Plano de Ação de
Emergência (PAE), que faz parte do
EIA.
A abrangência dos acidentes nas
áreas costeiras (águas superficiais,
praias, manguezal, recifes) depende da quantidade de óleo derramada, do tipo, de sua toxicidade e
de seu tempo de permanência no
ambiente. O óleo ao recobrir as
águas, as superfícies sólidas, as
plantas, impede as trocas gasosas
e a penetração da luz, asfixiando
os organismos bentônicos, os
bosques de mangue e os recifes de
coral.
A vulnerabilidade e sensibilidade
destes sistemas dependem da
proximidade das fontes poluidoras,
da geomorfologia da área, do nível
das marés, da origem do óleo
(derramamentos no mar ou rompimento de oleoduto em terra) e
da relação com outras fontes poluidoras.
No meio físico haverá contaminação dos sedimentos e água por
óleo e outros produtos, com redução das trocas gasosas oceano/atmosfera e da penetração da
radiação solar; além da alteração
da paisagem com a mancha de
óleo.
No meio biológico haverá mortali62

dade e/ou diminuição da alimentação e reprodução da fauna e
flora marinha (aves aquáticas,
fitoplâncton, zooplâncton, flora
bentônica, fauna bentônica e
nécton). Mortalidade e/ou diminuição da alimentação e reprodução
da fauna e flora marinha (aves
aquáticas, fitoplâncton, zooplâncton, flora bentônica, fauna bentônica e nécton); e degradação de
manguezais.
Registra-se que na área do CIPS,
até o momento, não há qualquer
estudo consistente dos efeitos e
danos causados pela poluição
crônica e pelos derramamentos de
óleo nos ecossistemas costeiro e
manguezal. Tais estudos são prioritários e devem ser realizados de
forma preventiva, considerando a
precaução para o caso da ocorrência de um derramamento.
No meio sócio-econômico, haverá
prejuízo para a atividade pesqueira,
hoteleiras e de lazer; perturbação
no tráfego marinho devido as
atividades para contenção e remoção da mancha de óleo; conflitos
com as culturas, tradições e estilo
de vida dos nativos, em decorrência dos trabalhadores na operação
das atividades de limpeza do derrame de óleo.
Ocorrerão
impactos
sócioeconômicos em conseqüência da
eliminação ou contaminação dos
organismos de importância econômica (peixes, moluscos e crustáceos) e de pontos turísticos de
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grande importância localizados ao
Norte (Gaibú, Calhetas, Enseada
dos Corais, Praia do Paiva) e ao sul
(Muro Alto, Cupe, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi).
Cabe ao empreendedor manter
uma fiscalização rigorosa sobre o
estado de conservação, capacidade operacional, controle e manutenção permanente sobre os dutos
e sistema de abastecimento (conectores e bombas), treinamento e
capacitação de funcionários e
moradores tradicionais da área de
influência (pescadores) para uma
rápida contenção da pluma de
dispersão do óleo derramado e um
monitoramento constante sobre os
ecossistemas costeiros, para evitar
a sua degradação.
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9
MEDIDAS
PREVENTIVAS,
MITIGADORAS, MAXIMIZADORAS E COMPENSATÓRIAS RECOMENDADAS
A PETROBRAS, apesar de trabalhar
com matérias-primas e produtos
de origem não-renovável, que são
os combustíveis fósseis, emprega
práticas voltadas à eco-eficiência e
ações preventivas, que reduzem
consideravelmente o impacto de
suas operações.
Dentre estas ações destaca-se a
melhor utilização dos recursos
naturais, a minimização do desperdício, o desenvolvimento e
aprimoramento de novas tecnologias, e o uso de fontes alternativas
de energia. Além disso, procura
compensar seus impactos ambientais apoiando projetos sustentáveis
implementados por organizações
do Terceiro Setor. Dessa forma,
vem atendendo às dimensões
ambiental e social, sem comprometer sua posição competitiva e
consequentemente desempenho
econômico.
Neste contexto, as medidas aqui
apresentadas são aquelas relacionadas com os impactos previstos
pela implantação e operação da
Refinaria do Nordeste em Suape
(PE), sejam originadas por ações
direta ou indiretas do empreendedor. Encontram-se englobadas
neste item as medidas preventivas,
mitigadoras, corretivas, compensatórias e maximizadoras. Em geral,
estas medidas são materializadas

na forma de planos e projetos
ambientais e sócio-econômicos.
A presente análise poderá ainda ser
complementada, sempre que
informações e/ou alterações da
estrutura industrial da refinaria
sejam implementadas até a conclusão de seu projeto executivo.
9.1 Procedimento Metodológico
As medidas e ações a serem tomadas apresentam características
de conformidade com os objetivos
a que se destinam, ou seja:
•Preventiva - São medidas que
prevêem e eliminam eventos adversos que apresentam potenciais
de causar prejuízos aos itens ambientais destacados nos meios físico,
biótico e antrópico. Ela antecede a
ocorrência do impacto negativo;
•Mitigadora - São medidas que
visam a redução ou minimização
dos impactos ambientais negativos
destacados nos meios físico, biótico e antrópico;
•Corretiva - São medidas que
visam restabelecer a situação anterior através de ações de controle
ou da eliminação do fato gerador
do impacto. Esta medida não se
aplica à fase atual do empreendimento;
•Maximizadora - São medidas
que tem por função potencializar
os efeitos positivos provocados ou
induzidos pelo empreendimento;
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•Compensatória - São medidas
que visam compensar impactos
não
passíveis
de
atenuação/mitigação.
O empreendimento possui uma
série de programas ambientais e
medidas preventivas, já incorporadas ao processo construtivo do
empreendedor, cujas ações permitem a redução, ou até mesmo a
eliminação de determinados impactos. As medidas mitigadoras
elencadas para os diversos impactos potenciais identificados, em
sua grande maioria, já se encontram incorporadas pelo empreendedor.
9.2 Medidas Preventivas
A concepção de empreendimentos
do porte da Refinaria do Nordeste
vem acompanhada de um conjunto de medidas e normatizações
relacionadas aos aspectos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde
(SMS) e de procedimentos tecnológicos, que preventivamente,
minimizam a sua interferência no
meio. Estas normas e procedimentos estruturam a Gestão Intregrada implantada em todos os empreendimentos da PETROBRAS,
sendo previstos para as novas
unidades, como no caso da
RNEST.
As principais diretrizes e requisitos
da Gestão Ambiental Integrada
encontram-se descritas no Volume
5 do Estudo de Impacto Ambiental
da Refinaria do Nordeste.
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9.3 Medidas Mitigadoras

CIPS;

9.3.1 Meio Físico

• Priorizar a utilização de áreas de
bota-fora já existentes e indicadas
por Suape, afastadas de rios estuários e mangues;

A PETROBRAS, ao executar as
obras de engenharia da RNEST,
potenciais causadoras de impactos
ambientais, deverá adotar uma
série de medidas para que as mesmas não se transformem em focos
erosivos, sobretudo nas áreas de
ocorrência de solos Podzólicos
Vermelho Amarelo. As medidas
mitigadoras relacionadas às fases
de implantação, operação e desativação do empreendimento encontram-se descritas a seguir:

• Priorizar a locação dos acessos
temporários em áreas topograficamente planas, menos susceptíveis a processos erosivos;
• Dispor a camada superficial do
solo removido para recuperação de
áreas indicadas por Suape;
• Durante a abertura dos acessos
e da faixa de servidão, não deverão
ser realizados cortes profundos no
terreno, evitando-se assim a criação de taludes artificiais e necessidade de implantação de bota-foras
ou áreas de aterros para disposição
do material de corte;
• Otimizar a relação entre corte e
aterro, de forma a gerar o mínimo
excesso de material para bota-fora;
• Otimizar o aproveitamento do
material de bota-fora através da
distribuição em outras obras do

• Em caso da necessidade de
implantação de áreas para botaforas ou aterros, não deverão ser
desmatadas novas áreas, mas
executados marginalmente ao
longo da faixa, dotando a área de
proteção com cobertura vegetal e
criando estruturas de drenagem;
• Garantir que o material utilizado
na execução das obras de instalação do empreendimento seja oriundo de jazidas devidamente
licenciadas;
• Restringir a abertura de acessos e
faixa de dutos ao estritamente
necessário, evitando-se expor o
solo além daqueles locais previamente estabelecidos nos projetos
de engenharia;
• A profundidade e largura das
valas para assentamento da tubulação deverão se limitar as dimensões necessárias e estabelecidas
pelo projeto de engenharia;
• Revegetar a faixa com gramíneas
nativas ou comumente usadas na
região, de forma a não deixar o
solo exposto à ação das águas
pluviais;
• Para evitar situações de risco de
contaminação na fase de operação
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da refinaria, deverão ser consideradas ações de impermeabilização e
drenagem dos solos em superfície,
principalmente nas áreas de tancagem;

• Recobrir os locais de manutenção com mantas oleofílicas;
• Envasar, armazenar e destinar
para re-refino os óleos lubrificantes
utilizados;
• Os resíduos a serem gerados na
fase de implantação do empreendimento deverão ser encaminhados a aterro sanitário devidamente
licenciado;
• Estocar combustíveis, óleos
lubrificantes e quaisquer outras
substâncias químicas em locais
com uma distância mínima de 20
m de qualquer corpo d’água;
• Evitar a lavagem de equipamentos e máquinas nas proximidades
de corpos d’água, evitando-se o
carreamento de restos de combustíveis, óleos e outras substâncias
tóxicas;
• Construir, conforme estabelecido
na Norma Técnica NBR 7505,
bacias de contenção nas áreas de
armazenamento de produtos perigosos;
• Implementar Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS);
• Prover estruturas para contenção
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de eventuais derrames e armazenamento de produtos;

• Tratar adequadamente os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras;
• Em caso de esgotamento de
valas, lançar o material sobre superfícies planas e estáveis, permitindo que a sua infiltração evite o
arraste e posterior sedimentação
do material particulado nos manguezais e rios;
• Evitar barramentos de cursos
d’água naturais;
• Realizar as operações de soldagem, cortes, jateamento e pinturas
em ambientes confinados, visando
minimizar as emissões para a atmosfera e a contaminação do
entorno terrestre e aquático;
• Enclausurar e isolar os equipamentos que emitem ruídos excessivos.
9.3.2 Meio Biótico
Aplicam-se também como medidas mitigadoras para o meio biótico as medidas já descritas para o
meio físico que visam a evitar processos erosivos, assoreamento dos
cursos d'água, interrupção do fluxo
d'água naturais e alteração da
qualidade das águas, situações
estas que também se apresentam
com potencial para impactar a
fauna aquática.

• Restringir o desmatamento dos
acessos temporários às áreas previstas o estritamente necessário e
restaurá-las uma vez concluída a
intervenção, de modo a facilitar os
processos de re-colonização da
vegetação;
• Criar sementeira com o objetivo
de auxiliar na recuperação de áreas
de restinga, mangue e de matas
ciliares. A criação da sementeira
virá fornecer empregos e mão-deobra para a população adjacente,
promovendo o desenvolvimento
de uma consciência da necessidade de conservação, podendo,
também, trazer benefícios financeiros a essas comunidades;
• Dispor restos florestais e de solo
superficial em áreas indicadas por
Suape, aumentando a quantidade
de matéria orgânica vegetal resultante da fragmentação do material
removido, beneficiando as populações de decompositores e (em
conseqüência) de predadores,
permitindo o restabelecimento das
condições de equilíbrio ambiental;

empreendimento;

• Proibir a caça de animais na área
da RNEST e circunvizinhas.
9.3.3 Meio Antrópico
A implantação e a operação da
Refinaria do Nordeste sinaliza a
estruturação e um novo polo de
desenvolvimento a mover a economia do Estado, que já conta
com os de Metal Mecânico,
Poliester/Confecções,
Calçados,
Logística e Informação, Cerâmica,
Bebidas, Graniteiro, Gesseiro e de
Cimento. É importante estruturar e
complementar as cadeias produtivas de cada polo, de forma a
integrar ao máximo o atendimento
das demandas pela economia
pernambucana.

• Desenvolver, durante a fase de
implantação do empreendimento,
ações de divulgação de métodos
de identificação de animais peçonhentos e de prevenção de acidentes com ofídios;

É fundamental que sejam acionadas as potencialidades dos
municípios afetados, nas fases de
implantação e operação do empreendimento. A instalação da
RNEST no Complexo Industrial de
Suape é identificada como um
fator atrativo de populações para o
seu entorno, face a previsão da
geração de cerca de 16.000
(dezesseis mil) empregos, subcontratados pelas empreiteiras que
realização das diversas etapas de
construção/instalação.

• Promover a fiscalização diária e
constante para a retirada de animais que por ventura venham
transitar no canteiro de obras durante a fase de implantação do

Para evitar concentração e
aumento desordenado da população é necessário adotar medidas
preventivas que minimizem os
impactos deste deslocamento, evi-
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Tabela 9.1 Distribuição do contingente de trabalhadores nos municípios influenciados pela
RNEST durante sua instalação.
POPULAÇÃO
(NO. HAB.)*

MUNICÍPIO
Cabo de Santo Agostinho

TRABALHADORES
ALOCADOS

%
DA POPULAÇÃO

169.229

1.600

0,9

Escada

58.281

580

1,0

Ipojuca

67.963

670

1,0

640.722

6.400

1,0

1.422.905

6.750

0,5

2.359.100

16.000

0,7

Jaboatão dos Guararapes
Recife
TOTAL
* Fonte: IBGE (2005).
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tando o comprometimento dos
serviços básicos de infra-estrutura,
segurança e qualidade de vida das
populações que vivem nos municípios da área de influência do
empreendimento.
Uma alternativa para uma distribuição criteriosa da mão-de-obra
esperada consiste em limitar a
absorção em até 1% da população
dos principais municípios influenciados pelo empreendimento, conforme exemplo indicado na tabela
9.1.
Complementarmente, deverá ser
contemplada uma estratégia para
habitação dos trabalhadores alocados, de modo a desestimular
assentamentos irregulares nos
centros urbanos próximos.
As demais medidas mitigadoras
relativas ao meio antrópico são
apresentadas a seguir:

• Desenvolver um programa de
comunicação social e participação que promova a divulgação
do projeto junto à população da
área de influência direta do empreendimento (AID), visando difundir, de maneira clara e objetiva, as oportunidades de emprego e de negócios, bem como
temas relacionados à cidadania,
cuidados com o meio ambiente
e às ações, planejadas ou em
execução, destinadas a minimizar possíveis transtornos na fase
de instalação da Refinaria do
Nordeste - Abreu e Lima;

• Implantar e incrementar programas de capacitação de mãode-obra existentes de forma a
garantir sua inclusão no projeto;
• Implantar programas voltados
para a agricultura de oleaginosas
e o desenvolvimento de um
parque industrial para a produção de óleo vegetal, de forma
a atender localmente a demanda a ser criada pela refinaria
com o processo de H-BIO;
• Implantar um Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores e Fornecedores da
RNEST;
• Constituir um canal para identificar ações na área de saúde e
educação, já consolidadas e legitimadas pela população, visando
apoiá-las através de programas a
serem definidos, posteriormente,
de forma participativa;
• Doar a madeira obtida durante a
remoção da vegetação na área
do empreendimento para a população local, que poderá utilizá-la como lenha;
Além das medidas mitigadoras já
citadas, foram também identificadas medidas de caráter complexo
que envolvem metodologias particulares de trabalho. Estas medidas
foram materializadas através de
projetos e ações que têm a finalidades de obter-se a mitigação/compensação de um ou mais
impactos. Estes projetos são lista67

dos a seguir e encontram-se descritos no Volume 5 do Estudo de
Impacto Ambiental da RNEST.
PLANO DE RESGATE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CUL-TURAL.
PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL.
GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
SEGUNDO REFERÊNCIAIS ISO
14001, ISSO 9001, SA 8000 e
OSHAS 18001.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
DE SEGURANÇA, GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR) E AÇÃO DE
EMERGÊNCIA.
PREVENÇÃO À EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL RELACIONADA À
COMPOSTOS ORGÂNICOS (BENZENO, TOLUENO, XILENO E
OUTROS PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS).
EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA
FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES DA RNEST.
COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
MEDIDAS ASSOCIADAS À PROCEDIMENTOS JURÍDICOS E DE
CONTROLE.
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.
Com relação à Compensação
Ambiental, o Estudo de Impacto
Ambiental recomenda duas ações
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principais relativas à implantação
da Refinaria do Nordeste – Abreu e
Lima (RNEST) no Estado de
Pernambuco. Uma primeira ação é
a criação da Área de Proteção
Ambiental de Bita e Utinga, que
irá contribuir para a manutenção
da qualidade destes mananciais e
dos demais recursos naturais em
seus entornos.
A segunda iniciativa de Compensação Ambiental recomendada
pelo EIA é a Criação de um Mosaico de Unidades de Conservação de Áreas Marinhas e Estuarinas ao longo do litoral de Pernambuco, com o objetivo principal de
reverter o quadro de degradação
dos ecossistemas costeiros verificado hoje no Estado.

positivos sobre a dinâmica populacional, a infra-estrutura regional e a
organização da sociedade.

ação de seus potenciais como
corpos receptores de descargas de
efluentes sanitários e industriais;

Estes impactos devem ser maximizados buscando-se:

Modelagem Matemática para
Análise da Dispersão Oceânica
do Efluente Submarino e da
Dispersão Estuarina de Lançamentos Acidentais nos Sistemas
Tatuoca, Massangana e Ipojuca/Merepe.

- Promover cursos de capacitação
de mão-de-obra especializada a
partir das necessidades do próprio
empreendimento;
- Estimular o estabelecimento de
ações estruturantes por parte do
poder público;
- Estimular a atualização dos Planos Diretores dos municípios da
área de influência direta do empreendimento.
9.5 Medidas Compensatórias

Estas iniciativas de Compensação
Ambiental deverão ser conduzidas
através da realização de pesquisas
científicas, de consultas públicas, e
do desenvolvimento de estratégias
institucionais e legais para sua
criação e manutenção.
9.4 Medidas Maximizadoras
Durante a fase de instalação do
empreendimento as medidas maximizadoras estarão principalmente
associadas aos efeitos sobre a
estrutura econômica, à educação e
ao uso e ocupação do solo.
Além destes aspectos, espera-se
que as atividades direta e indiretamente relacionadas à operação da
refinaria provoquem impactos

Considerando o porte do empreendimento e os impactos decorrentes das suas atividades, recomenda-se como medidas compensatórias:
Caracterização Hidrodinâmica e
Capacidade de Assimilação dos
Estuários dos rios Tatuoca, Massangana e Ipojuca/Merepe.
Este programa objetiva a caracterização do comportamento hidrodinâmico dos estuários dos rios Tatuoca, Massangana e Ipojuca/Merepe, suas implicações para
os balanços salinos e para a distribuição e transporte de componentes bióticos e abióticos naqueles
sistemas, simultaneamente à avali68

Esta segunda ação compensatória
tem dois objetivos principais: (a)
caracterização da capacidade de
dispersão de efluentes nas águas
costeiras de Suape-PE, com definição/recomendação de local mais
apropriado para o seu lançamento;
(b) caracterização da capacidade
de dispersão dos estuários dos rios
Massangana, Tatuoca e Ipojuca/Merepe, tendo em vista a eventual ocorrência de acidentes (derrames), e/ou utilização futura destes como corpos receptores de
descargas de efluentes sanitários
e/ou industriais.
Mapas de Sensibilidade a Derrame de Óleo ao longo do Litoral
de Pernambuco.
Trata-se do mapeamento de semsibilidade a derrames de óleo do
litoral de Pernambuco, a ser realizado a partir da análise dos elementos ambientais mais vulneráveis a derrames acidentais de hidrocarbonetos ao longo da costa
do Estado, de forma a direcionar as
ações de contingência.
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Incentivo de Matéria-prima Renovável no Estado de Pernambuco para a Produção de Biocombustível pela RNEST.
Este programa visa destinar ao
mercado local a demanda de óleo
vegetal da RNEST para produção
de H-BIO, através de parceria com
órgãos e instituições governamentais.
Estas ações compensatórias encontram-se detalhadas no Volume
5 do Estudo de Impacto Ambiental
da RNEST.
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10 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS SOLOS E ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS.

A proposição dos programas de
acompanhamento e monitoramento dos impactos foi norteada a
partir da avaliação dos impactos
ambientais previstos. Os mesmos
contemplam o monitoramento
ambiental de áreas sob influência
do empreendimento, incluindo
aspectos pertinentes aos meios
físico, biológico e antrópico.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E DA QUALIDADE DO
AR.

Mais especificamente, os programas propostos envolvem: o monitoramento da qualidade das águas
superficiais e efluentes tratados; o
monitoramento do solo, do subsolo e das águas subterrâneas; o
monitoramento das emissões
atmosféricas e da qualidade do ar;
gerenciamento de resíduos sólidos;
monitoramento das emissões
sonoras e níveis de ruído no entorno do empreendimento, e biomonitoramento da vegetação.

PLANO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES SONORAS
E DOS NÍVEIS DE RUÍDO NO
ENTORNO DO EMPREENDIMENTO.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA.

Todos os programas foram elaborados para que as informações e
relatórios técnicos sejam incorporados ao banco de dados do sistema de monitoramento do
CIPS/CPRH. Os programas listados
a seguir encontram-se descritos no
Volume 5 do Estudo de Impacto
Ambiental da RNEST.
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS
ÁGUAS SUPERFICIAIS E EFLUENTES TRATADOS.
70
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11 RISCOS DECORRENTES DA
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
DO
EMPREENDIMENTO
E
MEDIDAS PROPOSTAS PARA
REDUÇÃO OU ELIMINAÇÃO DE
EVENTOS ACIDENTAIS
A análise de risco para o processo
de refino de petróleo tem como
objetivo a identificação dos possíveis cenários de perigo que possam levar a acidentes, bem como
a subseqüente estimativa da probabilidade de ocorrência destes
cenários e quantificação das conseqüências associadas. A análise
de risco é composta das seguintes
etapas:
1. Familiarização com as etapas
que compõe o processo de refino
de petróleo;
2. Estudo da análise histórica dos
perigos envolvidos nesse processo;
3. Identificação dos perigos;
4. Avaliação detalhada desses perigos;
5. Estimação quantitativa das probabilidades de ocorrência dos
cenários identificados;
6. Estimativa das conseqüências
resultantes da ocorrência dos cenários de perigo;
7. Interpretação dos resultados;
8. Comparação com respeito a um
determinado critério (referência) e

tomada de decisão sobre ações a
serem adotadas. Tem como objetivo proteger as comunidades vizinhas, o meio ambiente, os funcionários e os equipamentos, através
da remoção dos perigos ou redução das freqüências de ocorrência
dos mesmos para tanto pela empresa quanto pela legislação vigente.
A etapas de 1 a 4 possuem o foco
principal na identificação dos perigos envolvidos nas unidades de
refino de petróleo. Dessa forma,
foram analisadas as unidades de
Destilação Atmosférica, a unidade
de Coqueamento, a unidade de
Hidrotratamento, o Sistema de
Tancagem, o Sistema de Transporte (dutos de carregamento e descarregamento Refinaria-Porto bem
como sistema de correias transportadoras de coque), e o Sistema de
tochas. Através da análise preliminar de perigo (APP) foram identificados 290 cenários de risco.
Diante do grande número de cenários, o desenvolvimento da próxima etapa foi realizado para os
cenários mais críticos, ou seja,
aqueles que apresentaram o maior
risco segundo a freqüência e severidade estimadas pelos especialistas consultados. Os cenários mais
relevantes foram: Reatores do
coque, Sistema de fundo da fracionadora, Compressão e absorção
do coque, Carga da URE, UGH,
saída da PSA e envio para os HDTs,
HDT de diesel compressor de reciclo, Parque de esferas de GLP,
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tancagem, tocha (apagamento e
retorno da chama) e Sistema de
topo da torre atmosférica da destilação. Estes cenários foram analisados detalhadamente através do
desenvolvimento de diagramas
seqüenciais de eventos (Event
Sequence Diagrams – ESDs),
onde eventos referentes tanto a
falha de equipamentos quanto a
erros humanos foram considerados. Os eventos relacionados a
erros humanos foram modelados
via Redes Bayesianas (Bayesian
Belief Networks – BBN) o que
tornou possível a introdução de
causalidades aos eventos contidos
nas ESDs e tornando a modelagem dos cenários mais realista.
Uma vez concluída a etapa qualitativa, o próximo passo consistiu
em quantificar estes cenários. Porém, como nível de detalhamento
obtido através da metodologia
acima definida dificilmente é suprido por bancos de dados existentes
quando se deseja realizar a análise
quantitativa de risco correspondente, associado ao fato do projeto da Refinaria do Nordeste ainda
encontrar-se em fase conceitual de
desenvolvimento, recorreu-se a
processos para a elicitação do
conhecimento de especialistas.
Adotou-se aqui um método que
busca ser eficiente e flexível na
coleta das opiniões. O método
consiste de dois tipos de questões
realizadas recursivamente: uma de
decisão e outra de credibilidade. As
questões de decisão reduzem o
espaço de alternativas pela meta-
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de. Este método foi aplicado por
especialistas com reconhecida
experiência em atividades de refino
de petróleo assim como nas questões associadas de segurança.
Em relação aos resultados obtidos,
o “Sistema de fundo da fracionadora do coque” apresentou a
maior probabilidade de insucesso.
No cenário “Reatores do coque”
obteve-se a menor probabilidade
de insucesso. Alguns cenários
apresentam a possibilidade de
resultarem em mais de um estado
final indesejável (como incêndio
em poça, incêndio em nuvem, e
explosão em nuvem) para um
mesmo evento pivotal. Nesta abordagem, a maior probabilidade
de ocorrência de um estado final
indesejável foi obtida para o conjunto “Incêndio em nuvem” e
“Incêndio em poça”, o qual ocorreu no cenário “Sistema de fundo
da fracionadora do coque”. A
conseqüência indesejável que
apresentou a maior probabilidade
de ocorrência foi o estado final
“Incêndio em nuvem”, o qual
ocorreu no cenário “Compressão e
absorção do coque”.
Nos cenários de explosão avaliados
os efeitos de radiação térmica não
ultrapassam os limites de baterias
nas Unidades de Destilação Atmosférica, Coqueamento Retardado e Geração de Hidrogênio.
Nas Unidades de Hidrotratamento
de Diesel e Nafta de Coque o
impacto da radiação térmica restringe-se a queimaduras de se-

gundo grau nos limites da refinaria,
embora ultrapassem os limites de
bateria. Na área de tancagem e
transferência (UTP) o impacto térmico resultante da Fire Ball/BLEVE
(Cenário UTP01) ultrapassa os
limites da refinaria, incluindo parte
do acesso ao porto. Além disso, o
impacto dos cenários UTP02 e
UTP03, ou seja, dos incêndios de
jato e poça da área de tancagem,
apesar de não ultrapassarem os
limites da refinaria, poderão resultar em mortes além dos limites da
unidade de bateria. Por outro lado,
devido aos níveis e duração da
energia irradiada é provável que
haja danos estruturais.
Conforme os resultados obtidos na
análise de conseqüências, a
ocorrência do evento “fireball de
esfera de GLP” foi o único evento
causador de danos que ultrapassam os limites da Refinaria.
Portanto, para este evento, foram
calculados os riscos individual e
social. O risco social estimado
econtra-se no limite inferior da
zona ALARP como definida pela
CETESB (2000), enquanto que o
risco individual corespondente
também encontra-se na região de
Risco negligenciável.
Porém, é importante adotar as
medidas identificadas nas APPs,
bem como revisar o plano de
gerenciamento de riscos (PGR)
incluindo o plano de ação de
emergência (PAE), contemplando
as operações correspondentes a
unidade de tancagem, prin72

cipalmente na esfera de GLP, bem
como os eventos identificados no
presente relatório antes do início
de suas operações.
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12 QUALIDADE
FUTURA

AMBIENTAL

A visão futura da qualidade ambiental está fundamentada na base
de dados reunida e apresentada
em detalhe nas várias sessões
deste EIA. Os prognósticos para
dois cenários distintos, um considerando a não da Refinaria do
Nordeste – Abreu e Lima (RNEST) e
outro, considerando sua instalação
e funcionamento são aqui apresentados.
12.1. Cenário 1 – Sem o Empreendimento
O cenário representado pela não
implantação do empreendimento
no Complexo Industrial Portuário
de Suape possivelmente resultará
na continuidade da situação atual
da área, que hoje se encontra
entrecortada por várias estradas e
caminhos e com uma cobertura
vegetal bastante antropizada: 56%
de sua extensão é utilizada para
cultivo de cana-de-açúcar e o
restante apresenta vegetação local
arbórea, arbustiva, formada em
sua maioria por espécies pioneiras
e em menor proporção por frutíferas e algumas plantas exóticas. As
áreas com vegetação de mangue
continuarão a que ser reduzidas.
Neste cenário, a extração de madeira para lenha e as atividades de
caça a animais silvestres na área
provavelmente continuarão a
ocorrer nos níveis atuais, devido
entre outras questões às dificulda-

des de remoção de moradores e
de impedir novos assentamentos
na área.
Uma vez que o lote reservado para
instalação da RNEST encontra-se
em área do CIPS zoneada para
indústrias periféricas, ou seja, indústrias que não requerem sua
instalação adjacente a área portuária ou de cais, e que nos lotes do
entorno da refinaria está sendo
prevista a instalação de uma fábrica de PET e duas de PTA, o mais
provável é que essa área venha ser
utilizada em um futuro próximo
para a instalação de empreendimento ligados à indústria petroquímica, ou mesmo para outra
unidade de refino.
Hoje, a demanda nacional por
derivados de petróleo, particularmente por diesel suplanta a capacidade de refino instalada, fazendo
com que o país dependa da importação desse derivado. A não
instalação da RNEST em Suape,
considerada logisticamente estratégica, para suprir a demanda de
diesel, terá reflexos negativos não
só para o desenvolvimento do
Estado.
Para o meio antrópico ocorrerão
grandes impactos negativos, pois a
não implementação da refinaria
reduzirá o ritmo do desenvolvimento sócio-econômico, contribuindo para a estagnação econômica na qual se encontra o Estado.
Ou seja, a ausência da refinaria
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inibirá o desenvolvimento e implantação de várias indústrias que
estariam vindo para a o Estado em
função da RNEST, reduzindo de
forma acentuada o desenvolvimento não só da área, mas de
toda a região.
12.2. Cenário 2 – Com o Empreendimento
O cenário com a implantação da
Refinaria do Nordeste corresponderia a um volume de investimento de US$ 4 bilhões, com a geração de cerca de 1600 empregos
diretos e 7.000 indiretos. Sua concretização resultará na introdução
de um sistema gerencial e de um
modelo de planejamento nos
quais as questões ambientais seriam contempladas, resultando em
melhoria do padrão de vida para a
população local, e incentivando a
ocupação das áreas não portuárias
(Zonas Industriais Periféricas e Zona
Industrial) do CIPS, vistas como
“desocupadas” ou “improdutivas”.
A implantação do empreendimento deverá contribuir para o desenvolvimento da região uma vez que
demandará bens de capital, insumos e mão de obra especializada.
Muito provavelmente a RNEST
atuará como pólo indutor da instalação de outras indústrias, principalmente ligadas a área petroquímica.
O nível de impacto ambiental
visualizado embora equipare-se
aos já ocorridos na área, requer a
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adoção de medidas preventivas,
mitigadoras, maximizadora e compensatórias.
Requer também a adoção de soluções técnicas e de programas de
prevenção de acidentes a fim de
incrementar o grau de confiabilidade e nível de controle no desenvolvimento das operações de refino, bem como reduzir os níveis de
contaminantes nas emissões e nos
lançamentos de efluentes.
Requererá igualmente, monitoramento do meio impactado, para
permitir uma avaliação continuada
e a proposição de soluções e/ou
aperfeiçoamento das medidas
sendo adotadas.
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13 CONCLUSÕES
Na análise e avaliação feitas pela
equipe técnica e apresentadas no
presente Estudo de Impacto Ambiental, o projeto da Refinaria do
Nordeste é viável do ponto de vista
ambiental.
A sua localização está de acordo
com o uso e ocupação do solo
que foi estabelecido para o CIPS e
o nível de impacto visualizado não
destoa daqueles que já ocorreram
na área.
O empreendimento apresenta-se
viável do ponto de vista jurídico,
desde que sejam cumpridas as
normas elencadas ao longo do
estudo e adotadas as medidas de
controle, de mitigação e compensatórias. O uso das soluções técnicas e dos programas de prevenção
de acidentes adequados dotarão o
empreendimento de um maior
grau de confiabilidade e controle
no desenvolvimento das atividades.

mental importância no gerenciamento ambiental, contribuem
para a manutenção da qualidade dos recursos hídricos, funcionam como corredores úmidos
entre as áreas agrícolas e favorecem a proteção da vida silvestre
local;

- Criação de um Mosaico de
Unidades de Conservação de
Áreas Marinhas e Estuarinas ao
longo do litoral de Pernambuco,
com o objetivo de reverter o
quadro de degradação dos ecossistemas costeiros e de estabelecer uma consciência ambiental na população, gerando
renda para comunidades locais,
e destacando o Estado de Pernambuco no cenário do desenvolvimento com responsabilidade ambiental.

Para permitir uma avaliação continuada e a proposição de soluções
e/ou aperfeiçoamento das medidas adotadas, igualmente importante, será a implantação dos
programas de monitoramento
indicados, e dos seguintes programas de compensação ambiental:

- Criação da Área de Proteção
Ambiental de Bita e Utinga
que, por serem áreas de funda75
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