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O EIA é uma análise técnica aprofundada de 

todos os possíveis problemas causados por 

um empreendimento que queira se instalar 

numa região, para isso é preciso fazer um 

DIAGNÓSTICO da situação atual. Profissionais 

de várias áreas analisam todas as consequên-

cias positivas e negativas de sua implantação. 

Detalhes envolvendo o meio biótico (seres 

vivos), o meio físico (agua, ar, solo etc.) e, 

principalmente, a sua influência na sociedade 

local (meio socioeconômico) são minuciosa-

mente discutidos.

Para obter o licenciamento o órgão ambiental 

exige também o detalhamento do projeto que 

vai ser implantando no local e suas influências 

durante as fases de construção (instalação) e 

operação; são os tais IMPACTOS AMBIENTAIS. 

Conhecendo o local através do diagnóstico, 

sabendo com detalhe os projetos, agora é 

necessário apresentar estudos que diminu-

am ao máximo os IMPACTOS negativos e 

potencialize os IMPACTOS POSITIVOS.

O objetivo desse Relatório de Impacto 

A m b i e n t a l  ( R I M A )  é  d e m o n s t r a r 

CLARAMENTE os resultados desse Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) feito na região da 

Barra dos Coqueiros e seu entorno, para 

obtenção da Licença Prévia (LP), junto a 

Administração Estadual do Meio Ambiente - 

ADEMA  no intuito de instalar a Refinaria 

Noxis Sergipe. 

Monitoramento dos
Impostos

Programas Ambientais

Medidas Mitigatórias
e de Controle

Medidas 
Compensatórias

Caracterização da Atividade Diagnóstico Ambiental

O que significa Estudo de Impacto Ambiental – EIA e o Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA?

INFORMAÇÕES GERAIS

Fruto da crescente sensibilização da socieda-

de em relação ao meio ambiente o presente 

RIMA faz parte das etapas do processo de 

Licenciamento Ambiental do empreendi-

mento Refinaria Noxis.

O processo de Licenciamento Ambiental é 

dividido nas seguintes fases: Licenciamento 

Prévio (LP), Licenciamento de Instalação (LI) e 

Licenciamento de Operação (LO), a saber.

LP: Autoriza a localização e a concepção do 

empreendimento, atestando a sua viabilida-

de ambiental e estabelece os requisitos 

básicos para as próximas fases;

LI: Autoriza a construção do empreendimen-

to após a aprovação dos projetos básicos 

ambientais que apresentam as medidas de 

mitigação e compensação dos impactos 

ambientais.

LO: Autoriza a operação da refinaria após a 

conclusão das obras.

Assim, observa-se que as fases do projeto 

são realizadas em conjunto com o processo 

de licenciamento ambiental. Para avançar no 

desenvolvimento do projeto de um empre-

endimento é necessário obter a licença 

correspondente. 

A Audiência Pública tem a finalidade de apresentar os resultados do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA para implantação da Refinaria Noxis Sergipe, e escutar dos participantes suges-

tões e dúvidas.

O processo de licenciamento ambiental

Para que serve a Audiência Pública?

Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo 
Relatório de Impactos ao Meio Ambiente - 

EIA/RIMA.
(Diagnóstico e Avaliação de Impacto)

Elaboração do Plano Básico Ambiental - PBA
(Detalhamento de Medidas e Programas 

Previstos no EIA)

Implantação do PBA e Início de Programas 
de Monitoramento

Monitoramento e Avaliação dos Indicadores 
Socioambientais

Projeto básico do empreendimento.

Detalhamento do Projeto

Projeto de Executivo/Construção

Operação do Empreendimento

PROJETO

PROJETO

OBRA

OPERAÇÃO

Passos do Licenciamento
Ambiental

Passos da Implementação
do Empreendimento

Fases

Audiência Pública

Análise da ADEMA

Análise da ADEMA

Análise da ADEMA
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Obtenção da LP

Obtenção da LI

Obtenção da LO

Solicitação da LI (Licença Ambiental de Instalação)

Solicitação da LO (Licença Ambiental de Operação)

Renovações Periódicas da LO

Entrega do EIA/RIMA

Solicitação da LP (Licença Ambiental Prévia)

Figura 1. Etapas do Projeto em relação ao Processo de Licenciamento Ambiental
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O EMPREENDIMENTO

Noxis Energy Participações S/A

Telefone: (21) 4111-2439

Luiz Armando Bastos de Vasconcellos

A Refinaria Noxis Sergipe (RENOXIS) faz parte 

do Plano de Negócios da Noxis Energy 

Participações S.A. para construção de refinari-

as no Brasil. Idealizada com o objetivo princi-

pal de produzir combustível para navios com 

baixo teor de enxofre para atendimento à 

nova especificação da IMO (Organização 

Marítima Internacional) em 2020, além de 

produzir gasolina tipo A e diesel S10. A Noxis 

Energy traz soluções inovadoras no mercado 

de combustíveis com a construção e opera-

ção das refinarias. É uma empresa brasileira 

fundada por profissionais com sólido 

conhecimento e experiência na operação e 

gestão de refinarias, trading, logística e 

engenharia. A Noxis Energy trabalha princi-

palmente no refino de petróleo utilizando as 

mais recentes tecnologias, em plantas que 

serão instaladas em locais estratégicos ao 

longo da costa brasileira.

Consultoria Ambiental

O presente estudo foi realizado pela empresa 

Genival Nunes Consultoria de Projetos e Meio 

Ambiente (GN). A empresa baseia sua 

atuação no desenvolvimento de projetos e 

estudos ambientais, com foco na busca de 

soluções e na otimização de projetos e 

redução de impactos. A GN conta com uma 

equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais de larga experiência técnica, o 

que confere excelência à qualidade dos 

serviços prestados.

O Empreendedor

Genival Nunes Consultoria de Projetos 

e Meio Ambiente LTDA – EPP.

Telefone: (79) 3013-6757

cassiomartins@genivalnunes.com.br

A Refinaria Noxis Sergipe tem como principal 

objetivo a produção de combustível com baixo 

teor de enxofre para navios para atendimento à 

nova especificação da IMO (Organização 

Marítima Internacional) que será introduzida em 

janeiro de 2020, o que reduzirá as emissões de 

óxido de enxofre no transporte marítimo mundi-

al. A quantidade de enxofre que deixará de ser 

lançada na atmosfera é estimada em 20.000 

tonelada/ano por conta da produção do bunker 

na RENOXIS.

A refinaria também produzirá GLP, gasolina tipo A 

e diesel S10.

Objetivo
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A refinaria Noxis Sergipe (RENOXIS) é compos-

ta de uma refinaria de Petróleo, Terminal e 

Gasoduto.

A RENOXIS é uma unidade de refino de 

petróleo com capacidade instalada para 

processamento de 25.000 barris de petróleo 

por dia. Como produtos gerados tem-se o 

Bunker, combustível utilizado em navios, 

gasolina tipo A e diesel S10.

Com a utilização de tecnologia de ponta, o 

qual garante REDUÇÃO na emissão de enxo-

fre para a atmosfera na ordem de 20.000 

toneladas/ano, a Refinaria vem confirmar o 

c e n á r i o  p r e v i s t o  n o  P l a n o  d e 

Desenvolvimento Energético do Brasil para 

2027 (EPE, 2018).

Sem esse tipo de investimento no setor de 

refino, o país terá que importar cerca de 1 

milhão de barris por dia para atender ao 

consumo interno (Agência Nacional de 

Petróleo (ANP).  

Que é o Projeto Refinaria Noxis Sergipe (RENOXIS)?

A área proposta para a implantação do 

empreendimento está localizada no Distrito 

Industrial do Município de Barra dos 

Coqueiros, Estado de Sergipe. O município 

está inserido entre os rios Sergipe e 

Japaratuba, sua sede municipal está na 

margem esquerda do rio Sergipe, bem em 

frente à cidade de Aracaju. 

O terreno da Refinaria Noxis Sergipe 

pertence à Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe (CODISE), que por 

meio de apoio locacional realizará a venda 

do mesmo para a Noxis Energy, por conside-

rar a instalação da refinaria como necessá-

ria e prioritária para o desenvolvimento do 

estado de Sergipe, conforme Resolução 

n°105/2018, da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico e da Ciência 

de Tecnologia. 

O terreno destinado à implantação do 

empreendimento está centrado na costa do 

município, junto ao Porto de Sergipe, o 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa — TMIB, 

de onde saem produtos comercializados 

por vias marítimas para o restante do país e 

para o exterior. 

Localização

Figura 2. Mapa de Localização do Empreendimento

Figura 3. Mapa de localização da refinaria Noxis Sergipe (RENOXIS) com empreendimentos do entorno.
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Para a determinação da localização da 

Refinaria Noxis Sergipe foram considerados, 

além dos componentes físicos e biológicos do 

espaço geográfico, os aspectos tecnológicos, 

econômico-financeiro e socioeconômicos. Os 

aspectos avaliados formam um conjunto de 

múltiplos fatores, que quando associados 

estabelecem a alternativa locacional mais 

viável para a instalação do empreendimento.

A escolha de Sergipe para a implantação da 

refinaria foi motivada entre outros aspectos 

pela localização estratégica na costa brasilei-

ra, presença de recursos logísticos adequa-

dos para as necessidades da refinaria e 

posição privilegiada para entrega de bunker 

associada à existência de um mercado regio-

nal para gasolina e diesel. Para a implantação 

do projeto, o empreendedor, em parceria 

com a CODISE, realizou o estudo de viabilida-

de de três alternativas locacionais, em áreas 

consideradas como favoráveis para implanta-

ção de empreendimentos necessários ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico do 

Estado. Conforme elencado a seguir:

Alternativa 1: Distrito Industrial de Nossa 

Senhora do Socorro/SE;

Alternativa 2: Distrito Industrial de Propriá/SE;

Alternativa 3: Zona Industrial do município de 

Barra dos Coqueiros, localizada ao lado do 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB).

ESTUDO DE ALTERNATIVAS

TÉCNICAS E LOCACIONAIS

Alternativas Locacionais

9

Figura 4. Alternativa 1

Figura 6. Alternativa 3

Figura 5. Alternativa 2

Para a determinação da área para implantação 

da Refinaria Noxis Sergipe foram considerados 

de forma global os possíveis impactos do 

empreendimento compatibilizando-os com as 

restrições ambientais dos respectivos territóri-

os antecipando-se os possíveis conflitos 

socioambientais, além de critérios técnicos e 

econômicos. Segue abaixo os critérios utilizados 

na avaliação locacional para implantação da 

Refinaria Noxis Sergipe:

a) Compatibilidade com uso e ocupação do solo;

b) Presença de componentes ambientais sensíveis;

c) Tamanho de propriedade compatível com o 

projeto;

d) Disponibilidade de área para instalação em 

parque industrial;

e) Condições favoráveis para o recebimento de 

matéria-prima e escoamento de produtos;

f) Disponibilidade hídrica;

g) Rotas viáveis para tubovias;

h) Distanciamento de centros urbanos;

i) Patrimônio Cultural e Arqueológico.

Assim, a partir das características identificadas 

no projeto, a análise locacional consistiu basica-

mente na comparação das alternativas com 

base nos critérios listados acima. Para facilitar o 

entendimento, esta análise está apresentada 

por meio do resumo em quadros, nos quais os 

critérios positivos estão marcados com a cor 

verde, os critérios negativos estão marcados 

com a cor vermelha e os critérios considerados 

neutros estão marcados com a cor amarela. 

Destaca-se que os critérios neutros são aqueles 

que não causam restrição à alternativa em 

análise, mas merecem destaque no Diagnóstico 

Ambiental apresentado nos itens a seguir.

A partir da análise presente nos itens anteriores 

foi possível montar o quadro comparativo das 

alternativas locacionais.

A discussão acerca da comparação das alterna-

tivas locacionais foi realizada com ênfase na 

caracterização da qualidade ambiental na área 

de influência considerando a atividade a ser 

desenvolvida pelo empreendimento, conforme 

Termo de Referência.

Desta forma, comparando os pontos positivos e 

os negativos a alternativa locacional escolhida é 

a alternativa 3, pois é a única que dispõe de área 

suficiente para comportar a implantação da 

refinaria, além de ser o local com acesso ideal 

para o recebimento de matéria-prima e escoar 

os produtos refinados. Apesar das outras duas 

alternativas possuírem distanciamento dos 

centros urbanos considerável, quando compa-

rado com a alternativa 3, a quantidade de 

residências é ínfima para que a implantação da 

refinaria seja considerada inviável.

 Quadro 1. Comparativo das Alternativas Locacionais

A Compatibilidade com Uso e Ocupação do Solo

Componentes Ambientais Sensíveis 

Tamanho da Propriedade

Disponibilidade para implantação em parque industrial

Disponibilidade hídrica 

Rotas viáveis para instalação de tubovia

Distanciamento de centros urbanos

Patrimônio cultural e arqueológico

BALANÇO GLOBAL
3 Critérios Positivos

5 Critérios Negativos

1 Critério Neutro

3 Critérios Positivos

5 Critérios Negativos

1 Critério Neutro

7 Critérios Positivos

1 Critério Negativo

1 Critério Neutro

CRITÉRIOS  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3

Condições favoráveis para recebimento de
matéria-prima e escoamento de produtos

B

C

D

G

E

H

F

I



A cadeia do petróleo e seus derivados possui 

diversos segmentos e envolve uma rede 

sistêmica e complexa. O refino do petróleo 

consiste em um conjunto de processos que 

visam à transformação do óleo cru em deriva-

dos de valor comercial como o diesel, gasoli-

na, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querose-

ne, entre outros. Atualmente o refino conta 

com unidades capazes de ofertar maiores 

volumes dos principais derivados, bem como 

atender a especificação de qualidade em 

cumprimento com as normas vigentes.

A Refinaria Noxis Sergipe será configurada 

para priorizar a produção de óleo combustí-

vel marítimo, internacionalmente conheci-

do como bunker, um combustível utilizado 

por embarcações de grande porte, principal-

mente para transporte de longo curso 

(Petrobras, 2013). Existe a tendência aprova-

da pela Organização Marítima Internacional 

(IMO), de redução do limite do teor de enxo-

fre no bunker de 3,5% para 0,5% (5000 partes 

por milhão) a partir de 2020 (IMO, 2016). 

Portanto, os processos empregados na 

refinaria visam a obtenção dos produtos 

com baixo teor de enxofre especificados 

conforme normas da Agência nacional de 

Petróleo - ANP e padrões internacionais.

Considerando especificações mais restriti-

vas de qualidade para os combustíveis, 

como a redução do teor de enxofre do 

bunker, em 2020, a substituição gradativa de 

óleo diesel do tipo S500 por S10 e o fim da 

produção de óleo diesel do tipo S1800, 

notou-se um incremento da capacidade de 

hidrotratamento (DHTU) de derivados 

médios do País.

A proposta tecnológica do empreendimento 

garantirá às unidades de processamento 

projetadas, condições de emissões atmosfé-

ricas dentro dos padrões previstos da 

Resolução CONAMA 436/11 em relação aos 

poluentes emitidos pelo processo.

Alternativas Tecnológicas

12

Áreas que podem sofrer alterações, 

diretas ou indiretas, pela implantação 

e operação do empreendimento. A 

delimitação geográfica é um requisito 

legal e fundamental para o direciona-

mento da coleta de dados necessários 

ao Diagnóstico Ambiental.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

11
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Corresponde a um terreno na área/zona industrial do município 
de Barra dos Coqueiros. O terminal e dutovias irão passar pelo 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa - TMIB, o qual já possui 
estruturas de atracação de navios e passagem de tubulações. 

Para os meios físico e biótico, envolve um raio de
aproximadamente 4 quilômetros no entorno do

empreendimento, abrangendo a região industrial do
município de Barra dos Coqueiros. Estão dentro da AID o TMIB, 

Parque Eólico, UTE Porto de Sergipe I, assim como a 
comunidade conhecida como Praia de Jatobá.

Para o meio socioeconômico foi considerado o município de 
Barra dos Coqueiros.

No meio físico e biótico a All limita a bacia hidrográfica do Rio 
Pomonga fazendo fronteira com o Oceano Atlântico. Também 

foi incluído a área de captação de água e lançamento de 
efluentes a ser instalado a 2 km da costa assim como o raio 
de abrangência definido na modelagem da Análise de Risco.
No meio socioeconômico abrange os municípios de Aracaju, 

Pirambu e Santo Amaro das Brotas.

ADA - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

Área que será efetivamente ocupada 

pelo empreendimento, ou seja, a área 

de intervenção

AID - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

Espaço geográfico que receberá 

impactos diretos do 

empreendimento

AII - ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

Área possivelmente ameaçada por 

impactos indiretos. Geralmente em 

decorrência de alterações na AID

O quadro a seguir resume o alcance das áreas de influência da Refinaria. Sua delimitação 

estabelece-se em função das características dos compartimentos ambientais a serem avaliados 

(meios físico, biótico e socioeconômico) e das particularidades do empreendimento.

Figura 7 - Área Diretamente Afetada

Figura 8 - Áreas de Influência Direta – Meio Socioeconomico. 

Figura 9 - Áreas de Influência Direto – Meio Físico e Biótico. 
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Figura 10 - Áreas de Influência Indireta – Meio Socioeconômico

Figura 11 - Áreas de Influência Indireta – Meio Físico e Biótico

16

ESTUDOS AMBIENTAIS

O  Estudo Ambiental é realizado por meio de 

três abordagens: 

» Meio Físico;

» Meio Biótico;

» Meio Socioeconômico.

A análise dos temas é realizada por meio de 

dados primários (levantamentos realizados em 

campo) e dados secundários (literatura científi-

ca, dados oficiais, estudos anteriores na 

mesma região, etc.);
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Meio Físico

QUALIDADE DO AR: Considerando que a área 

está caracterizada como um área de interesse 

Industrial, no entanto a maioria dos empreen-

dimentos ainda encontram-se em fase de 

implantação, com poucos empreendimentos 

possíveis causadores de poluição atmosférica 

instalados, e ainda levando-se em conta as 

condições existentes favoráveis à dispersão 

dos poluentes atmosféricos, pode-se estimar 

que a qualidade do ar na região do TMIB 

esteja dentro dos parâmetros permitidos pela 

legislação vigente.

Com base nos estudos sobre qualidade do ar 

realizados na área onde serão instaladas a 

Refinaria e a dutovia, pode-se concluir que 

ainda são boas as condições de qualidade do 

ar, não apresentando nenhum parâmetro 

acima do permitido pela legislação.

No entanto, com operação dos futuros 

empreendimentos locais, da Refinaria e da 

Usina Termoelétrica da CELSE, potencialmen-

te poluidores do ar, é importante que este 

aspecto seja considerado na avaliação ambi-

ental de suas instalações.

NÍVEIS DE RUÍDO: Para caracterizar os níveis 

de ruído antes do empreendimento foram 

realizadas medições em 4 pontos, em dois 

momentos: diurno e noturno. Atualmente, na 

área onde será implantada a Refinaria NOXIS, 

os níveis sonoros encontrados são decorren-

tes do ruído provocado pelas estações eólicas 

já em funcionamento e pela passagem de 

veículos de pequeno e médio porte. Foi 

A direção preferencial do vento na região 

estudada é Leste/Sudeste (ESE) com uma 

pequena variação na velocidade do vento, 

sendo a maior velocidade registrada em 

novembro (3,1 m/s) e a menor em maio (2,2 

m/s).CLIMA: O local de estudo está enquadrado 

como clima Tropical de savana, afetado por 

altas temperaturas, mesmo no inverno. A 

maior temperatura média do ar foi registrada 

no mês de março (27,8°C) e a menor em 

agosto (25,2°C). Como pode ser observado na 

figura 1 a região mostra pequena variação da 

temperatura do ar ao longo do ano, isso 

devido à sua localização próxima da Linha do 

Equador.

PLUVIOSIDADE: A precipitação (chuvas) na 

área do empreendimento ocorrem entre os 

meses de abril a agosto, variando nesses 

meses de 83 mm a 235,3 mm. Enquanto no 

verão (dezembro a março), o tempo é seco e a 

precipitação é baixa, oscila entre 19,6 mm e 

73,1 mm. Conforme pode ser visto na figura 

XX.

Quadro 2. Variação da temperatura média ao longo dos últimos dez anos.Fonte: INMET, 2019.

Quadro 3. Precipitação média total durante os últimos dez anos.Fonte: INMET, 2019.

Figura 12. Direção anual preferencial do vento, registrado durante os anos de 2005 a 2018.
Fonte: Windfinder.com



GEOMORFOLOGIA: As características geomorfológicas tipicamente litorâneas encontradas nas 

áreas de sedimentos inconsolidados identificadas na área do empreendimento são representa-

das pelas seguintes unidades:

(1) Terraços fluviomarinhos: Na região do 

estudo ocorrem dois níveis de terraços forma-

dos por eventos distintos, resultando nos 

Terraços Fluviomarinhos Pleistocênicos 

(combinação de processos fluviais e marinhos) 

e Terraços Marinhos Holocênicos. Ocorrem 

com atitudes quase sempre horizontais, 

apresentando alguns resquícios de antigas 

cristas de cordões litorâneos.

(2) Terraços marinhos: Constituem regiões 

com leves inclinações em direção ao mar, os 

cordões litorâneos ocorrem em toda extensão 

leste desde a foz do rio Japaratuba (à 

Nordeste) até a foz do rio Sergipe (à sudoeste).

(3) Planície Fluviomarinha: ocorre como 

b a i x a d a s  l i t o r â n e a s  a s s o c i a d a s  a 

desembocaduras do rio Sergipe, e ao canal do 

seu afluente, rio Pomonga, gerada pelas 

variações da maré. Na região essa unidade 

apresenta-se associada a planície de 

inundação do rio Pomonga propícios a 

formação de manguezais. 

(4) Dunas litorâneas: As dunas presentes na 

região são formadas pelo suprimento de 

sedimentos costeiros, exibindo geometria e 

orientação relacionadas ao regime de ventos 

atuantes na área.

(5) Interface marinha: o empreendimento tem 

influência nas áreas submersas da Plataforma 

Continental adjacente a Planície Costeira em 

direção ao Oceano. A Plataforma Continental 

da faixa Sergipana tem em média 33 km de 

largura e alcança aproximadamente 45 metros 

de profundidade. A porção submersa da área 

de influência alcança a zona interna da 

plataforma continental, onde o limite com a 

linha de costa apresenta uma declividade 

acentuada, nessa zona as cotas são de aproxi-

madamente 8 metros de profundidade.

Figura 13. Imagens de satélite da linha de costa da desembocadura do Rio Sergipe e do município da Barra dos Coqueiros 
(SE).Nota-se uma erosão significativa da costa na parte ao sul da desembocadura do Rio Sergipe nos anos de 1984 a 2000 e 
sua recuperação de sedimentos que foram erodidos na parte ao sul da desembocadura do rio entre os anos de 2006 até 
2016. No município da Barra dos Coqueiros não há mudança ao longo dos anos. 
Fonte: Google Earth.

Figura 14. Terraços Marinhos Holocênicos a sudoeste da
AID, e representação dos cordões l i torâneos.
Fonte: GN Consultoria, 2019.

Figura 15. Planície fluviomarinha presente na AID
associada a planície de inundação do Rio Pomonga.
Fonte: GN Consultoria, 2019. 

Figura 16. Sistema de dunas ao longo da SE-100 sentido 
Barra dos Coqueiros-Pirambu. Fonte: GN Consultoria, 2019.

2019

levada em consideração no estudo a opera-

ção da Usina Termelétrica Porto Sergipe I em 

construção, desta forma os níveis de ruído 

modelados para a operação da Refinaria 

estão em conformidade com a legislação para 

o período DIURNO.

GEOLOGIA E SOLOS: Geologia é a ciência que 

estuda a formação das rochas, areias e do 

solo. 

 

As áreas de influência do empreendimento 

estão inseridas na Bacia Sergipe-Alagoas. A 

área pretendida está assentada sobre a 

Planície Costeira (Terraços marinhos holocê-

nicos e depósitos eólicos), de forma geral 

composta por sedimentos recentes, inconso-

lidados e dunares podendo conter ou não 

vegetação em sua superfície.

Já a Interface Marinha, é o conjunto de siste-

mas que fazem a transição entre os sistemas 

continentais e os sistemas das bacias oceâni-

cas. Esses sistemas estão sujeitos às dinâmi-

cas oceânicas rasas e possui como principal 

agente de transporte e erosão as ondas.Tal 

dinâmica de transporte e posterior deposição 

é responsável pelo desenho final da linha de 

costa e suas mudanças. Contudo, na área de 

interesse do empreendimento é visto por 

imagens de satélite que a linha costeira pouco 

se alterou durante os anos.



Uso e ocupação solo na AID: Na área de estudo há uma intensa substituição da paisagem natural 

pelos mais diversos tipos de usos que implicam na modificação do espaço, e como resultado, 

estabelecem a perda da cobertura vegetal. Os principais usos que afetam a cobertura vegetal são: 

ocupação urbana, indústrias,  atividades agrícolas e de pastagem.

Área industrial (Área: 1,2 km²)

O empreendimento pretendido está próximo a área definida como Pólo Cloroquímico da Barra do 

Coqueiros. As indústrias inseridas nas área de influência do empreendimento são o Terminal 

Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I e o Parque Eólico Barra 

dos Coqueiros.

O TMIB popularmente chamado de Porto de Sergipe ou Porto da Barra dos Coqueiros, é o único 

terminal portuário do estado. Atualmente movimenta granéis sólidos e líquidos, grãos e suporte 

para as plataformas de petróleo localizadas na costa sergipana. 

A Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I, localizada na Área de Influência Direta do empreendi-

mento, ainda está em fase de instalação, com planejamento para entrar em funcionamento em 

2020, a usina pretende gerar energia através  de turbinas a gás a vapor. 

Figura 19. Instalações da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I. DATUM SIRGAS 2000, Zona 24 L, coordenadas: 725406 
m E / 8803994 m S.
Fonte: https://celse.com.br/ute-porto-sergipe, acessado em 10 de março de 2019.

O Parque Eólico Barra dos Coqueiros, é constituído por 23 torres de geração de energia eólica e 

possui uma capacidade de 34,5 MW. As torres estão localizadas na Área de Influência Direta, 

vizinhas à área pretendida da Refinaria.

 
Figura 20. Parque Eólico Barra dos Coqueiros.Fonte: GN Consultoria, 2019.

Área urbana (10,5 Km²)

As áreas urbanas localizadas na AID do 

empreendimento compreendem o povoa-

do Jatobá, são casas localizadas desde as 

proximidades da Usina Termoelétrica Porto 

de Sergipe I até os loteamentos Praia do 

Porto e Costa Azul. 

 
Figura 21. Povoado Jatobá próximo a ADA do empreen-
dimento. Fonte: GN Consultoria, 2019.

Figura 17. Mapa batimétrico com localização da área de influência indireta do empreendimento.
Adaptado de Fontes et al., 2017.

Figura 18. Terminal Marítimo Inácio Barbosa, piers de acesso para atracação.Fonte: GN Consultoria, 2019.
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Dunas (Área:2,3 Km²)

As dunas se apresentam vegetadas, o que as torna imóveis, constituídas por sedimentos areno-

sos e com formas parabólicas e barcanóides.

 
Figura 22. Campo de dunas localizado na ADA do empreendimento. Fonte: GN Consultoria, 2019.

Lagoas (4,2 Km²)

As lagoas constituem um importante recurso hídrico da região. Estas estão localizadas, principal-

mente sobre os terraços marinhos, características claras de lagoas provenientes de intercordões 

litorâneos e possuem caráter temporário, devido ao alto potencial de infiltração do solo da 

região.

Figura 23. Lagoa localizada na ADA do empreendimento. É 
possível notar a presença de animais que se utilizam desse 
recurso como fonte de água. 
Fonte: GN Consultoria, 2019.

Figura 24. Lagoas localizadas na AID do empreendimento. 
Fonte: GN Consultoria, 2019.

R e c u r s o s  H í d r i c o s  S u p e r fi c i a i s , 

Subterrâneos e Qualidade da Água

A Refinaria será limitada a Leste pelo oceano, a 

Oeste pelo Rio Pomonga, ocorrendo na região 

a presença de lagoas temporárias devido à 

conformação do relevo regional. A identifica-

ção destes recursos é importante para avaliar e 

prever contaminação dos rios e aquíferos, 

assim como inundações e má utilização destes 

recursos.

As características hídricas os solos da região 

por serem basicamente arenosos colaboram 

com a alta capacidade de infiltração, possibili-

tando então maior recarga hídrica subterrâ-

nea, no entanto torna-se mais vulnerável 

quanto à contaminação das águas no entorno. 

Isso porque a população do entorno utiliza de 

poços artesianos para abastecimento. 

Coletas realizadas no entorno do empreendi-

mento no Rio Pomonga, apresentaram 

padrões considerados acima da legislação para 

amostras coletadas no rio Pomonga, os parâ-

metros: Fósforo Total, Carbono Orgânico Total 

(COT), Oxigênio Dissolvido (OD) e Nitrato, 

indicando uma contaminação por carga 

orgânica, como o rio é margeado por mangue, 

a matéria orgânica presente é provavelmente 

originada dos mangues, visto que foram 

encontrados baixos valores para coliformes. 

Foi encontrada também uma contaminação 

por Fluoreto. 

Com relação às amostras oceânicas, os parâ-

metros apresentaram valores fora do padrão 

da legislação para, Fósforo Total, COT, OD e 

Nitrato, neste caso tendo como provável 

origem o terminal portuário, levando em 

consideração que as amostras coletadas mais 

afastadas do porto, apresentaram menores 

valores indicando uma melhor qualidade. Não 

foi identificando quantidade significativa de 

metais ou de contaminantes orgânicos no 

local.

Para as águas subterrâneas, no geral as amos-

tras apresentaram uma qualidade de água 

razoável e não apresentaram valores de metais 

significativos, com exceção do Ferro e 

Manganês.
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Figura 25. Mapa sub-bacia Rio Pomonga
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VEGETAÇÃO TERRESTRE: A caracterização do 

meio biótico que abrange as Áreas Influência 

Indireta - AII e a Área de Influência Direta - AID 

da Refinaria Noxis Sergipe objetiva, dentre 

outros fatores, descrever os ecossistemas 

presentes nas áreas de influência da ativida-

de, sua distribuição e relevância para a biota 

regional. Tais ecossistemas ocupam uma 

região do Bioma Mata Atlântica, mais especifi-

camente os ambientes costeiros de praias e 

restingas, que em sua formação original 

deveriam formar um mosaico de vegetações 

pioneiras que variariam de herbáceas abertas 

a arbustivas fechadas.

A vegetação primitiva de Barra dos Coqueiros 

consistia numa predominância de mangues, 

campos de várzeas e de restingas. Contudo, 

grande parte das áreas de restinga foram 

substancialmente substituídas por grandes 

áreas de coqueirais e outras ocorrências de 

cultura de subsistência; Os campos de várzea 

são constituídos por espécies predominante-

mente herbáceas, ocorrendo em áreas 

alagadas por quase todo o ano ou periodica-

mente; Os manguezais abrangem extensas 

manchas ao longo de todo o percurso do rio e 

canal do Pomonga e em algumas áreas da foz 

do Rio Sergipe, perfazendo um total de 

aproximadamente de 15 km, corresponden-

do a 17,2% da área total do município.

Nos dias atuais, a vegetação original é pouco 

presente, ficando restrita às áreas de praia, 

alguns trechos encravados no cordão de 

dunas e restingas mais interioranas no 

município de Santo Amaro. A grande maioria 

dos ambientes comporta uma vegetação 

bastante alterada durante os anos de ocupa-

ção da Barra dos Coqueiros, de forma que 

atualmente existem vastas áreas de vegeta-

ção aberta em constante processo de regene-

ração natural, frequentemente reiniciados 

por acometimentos corriqueiros como fogo, 

retirada da vegetação e pastoreio de animais 

de criação.

Já o município de Santo Amaro das Brotas 

possui um histórico diferenciado de ocupa-

ção e desenvolvimento econômico que ao 

atribuído à Barra dos Coqueiros.Em Santo 

Amaro a ocupação econômica se deu sobre as 

áreas dos tabuleiros costeiros em favor da 

pecuária e do plantio de cana-de-açúcar, 

preterindo as áreas de restinga que passaram 

a ser ocupadas e substituídas mais recente-

mente, principalmente por povoamentos de 

baixa renda, pastagens menos produtivas e 

pela mineração superficial de areia.

No mapa de vegetações produzido para a 

Área de Influência Direta observamos 

diversos tipos de ambientes a partir da linha 

de costa, partindo das zonas intertidais da 

praia até os terraços mais interioranos, em 

uma sequência de ambientes que de forma 

geral obedece aos padrões naturais dos 

ambientes costeiros de Sergipe (Figura 26).

Meio Biótico

Figura 26. Mapa de Vegetações
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Praias – Compreende a parte dos depósitos arenosos que sofrem as ações diárias da variação 

das marés, ora ficando submersas, ora secas. Apesar da aparente pobreza das comunidades 

biológicas, as praias arenosas apresentam uma fauna de invertebrados residentes e respectivos 

predadores visitantes que são altamente adaptados à tais condições. Na Área de Influência do 

projeto, a faixa de praia varia de 75 a 220 metros da linha da maré mais baixa, possui uma declivi-

dade suave e não comporta qualquer tipo de planta macroscópica.

Dunas frontais embrionárias – Tratam-se de pequenas acumulações de areia ao encontro das 

primeiras linhas de vegetação, cuja influência se traduz no estabelecimento de condições para a 

deposição de parte da carga sedimentar arenosa transportada pelo vento desde a praia. A 

cobertura vegetal é o principal critério para a separação da faixa de praia das dunas frontais 

embrionárias na área de estudo, de forma que as dunas frontais embrionárias possuem um 

relevo mais ondulado em relação a praia, com sedimento superficial mais instável, com ocorrên-

cia das primeiras plantas da linha de costa.

Planícies Pós-praias – Trata-se de uma fitofisionomia predominantemente herbácea e subarbus-

tiva, com altura do estrato e cobertura do solo variáveis, podendo formar um tapete contínuo ou 

espaçado, que pode deixar exposta áreas de solo desnudo. São as áreas mais interioranas de 

relevo plano e substrato arenoso. Tais áreas originalmente seriam ocupadas por vegetação 

arbustiva agrupada ou esparsa. Atualmente, processos antrópicos contínuos têm alterado esta 

composição, fazendo com que as áreas planas não possuam vegetação arbustiva, mas sim um 

tapete de vegetação herbácea e subarbustiva, característico de áreas de restinga em regenera-

ção inicial.

Dunas Secundárias – A duna é um morro de areia criado a partir de processos eólicos sujeitas à 

movimentação e mudanças de tamanho, pela ação do vento. O processo de formação das dunas 

é relativamente lento, pois ocorre devido ao acúmulo gradual de área em determinadas áreas, 

sendo as áreas muitas vezes oriundas da dinâmica marítima do litoral. Nas dunas da região a 

vegetação pode ser considerada mista, com áreas cobertas por vegetação herbácea e outras por 

vegetação arbustivo-arbórea.
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Manguezais – São ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e marinho, caracterís-

ticos de regiões tropicais e subtropicais e sujeitos ao regime das marés. A cobertura vegetal é 

constituída de espécies vegetais lenhosas típicas, além de micro e macroalgas adaptadas à 

flutuação de salinidade e caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente 

lodosos, com baixos teores de oxigênio. Na área de estudo se localizam principalmente as 

margens do Canal do Pomonga.

Florestas de Restinga– São fragmentos pequenos caracterizados por distribuírem-se ao longo 

dos cordões litorâneos. A localização das florestas sobre ou nas depressões de tais cordões 

define diferentes tipos florestais, influenciados, principalmente, pela profundidade do lençol 

freático e, consequentemente, pela possibilidade de inundação. As florestas de restinga podem 

se apresentar como florestas baixas ou altas, muito mais úmida e viçosa que o arbustal comum 

das restingas.

Tabuleiros pleistocênicos – São áreas de deposições arenosas localizadas após os manguezais 

do canal do Pomonga, no município de Santo Amaro das Brotas. A vegetação que recobre estes 

ambientes e a da restinga arbustiva, ocupando cordões arenosos litorâneos mais antigos desta 

região. A vegetação é predominantemente arbustiva, variando de aberta a fechada, associada às 

herbáceas, eventualmente com elementos arbóreos isolados que não formavam um estrato 

contínuo.
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Catalogou-se uma listagem com 142 espécies 

pertencentes a 48 famílias de angiospermas e 

uma espécie de Samambaia. Deste total, as 

sete famílias apresentaram maiores riquezas 

de espécies foram Fabaceae destacando-se 

com 22 espécies, seguida da Poaceae (14 

espécies) ,  Cyperaceae (11 espécies) , 

Asteraceae (6 espécies), Myrtaceae (6 espéci-

es), Rubiaceae (6 espécies), Amaranthaceae (5 

espécies).

Destaca-se na área de estudo a presença de 

Ficus cyclophylla (Moraceae) enquadrada na 

categoria “Ameaçada de extinção” e Syagrus 

schizophylla (Arecaceae) "Quase Ameaçada". 

As espécies Manilkara salzmannii (Maçaran-

duba) e Bowdichia virgilioides (Sucupira) 

possuem valor comercial da madeira bastan-

te significativo, além de muitas espécies 

indicadas como de uso medicinal pelas 

comunidades e povoamentos das regiões 

litorâneas de Sergipe. 

Figura 27. Exemplo da flora catalogada na região de estudo. a) Allophylus edulis, b) Andira nítida, c) Byrsonima 
gardneriana, d) Campomanesia aromática, e) Cereus fernambucensis, f) Chrysobalanus icaco, g) Coccoloba laevis, h) 
Erythroxylum passerinum, i) Eugenia candolleana, j) Hohenbergia catingae, k) Manilkara salzmannii, l) Nymphoides 
indica.

FLORA

Os grupos da fauna terrestre foram avalia-

dos a partir de dados primários coletados 

por diversas metodologias pertinentes. As 

espécies observadas em campo foram 

listadas e comparadas com outros estudos 

regionais para a avaliação dos impactos 

ambientais do empreendimento sobre 

estes grupos (Figura 28).

Herpetofauna - Foram encontradas 5 espéci-

es de anfíbios, todas agrupadas na Ordem 

Anura, tendo ocorrido no entorno das lagoas 

intermitentes em ocorrências raras por conta 

da estação seca na época de atividades de 

campo. Já os répteis foram representados por 

14 espécies diretamente confirmadas, sendo 

4 cobras, 9 lagartos e 1 tartaruga marinha. As 

tartarugas marinhas que ocorrem na região 

estão sob ameaças de extinção, além delas, o 

lagartinho Glaucomastix abaetensis é uma 

espécie endêmica de Sergipe e norte da Bahia 

e que merece mais atenção para caracterizar 

sua situação de conservação.

Avifauna – O levantamento nas áreas de 

influência da Refinaria registrou um total de 

87 espécies de aves, as quais estão distribuí-

das em 35 famílias. A comunidade de aves é 

composta de grupos basicamente generalis-

tas e que se adaptam às condições antrópicas 

nos ambientes base que são encontrados na 

região. A maioria das aves listadas foram 

avistadas nas áreas de restingas (planícies e 

dunas) e nas áreas antropizadas (coqueirais, 

povoamentos e bordas de estradas) e nenhu-

FAUNA TERRESTRE

Figura 28. Alguns dos métodos de amostragem direta da fauna. A) Armadilhas fotográficas; B) Armadilhas de contenção 
viva; C) Observação e fotografia de aves; D) Busca ativa noturna por anfíbios; E) Captura de morcegos com redes de 
neblina; F) Revolvimento da vegetação para busca ativa de répteis.
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Figura 29. Registro direto da Fauna terrestre das áreas de influência do empreendimento. A) Rhinella granulosa; B) Iguana 
iguana; C) Salvator merianae; D) Pitangus sulphuratus; E) Vanellus chilensis; F) Charadrius collaris; G) Didelphis albiventris; 
H) Callithrix jacchus; I) Sturnira lilium.

Ictiofauna - Foram capturados 238 indivíduos 

pertencentes a 26 espécies de peixes na Praia 

do Porto. A ordem mais representativa foi 

Perciformes, seguida de Clupeiformes, 

Siluriformes e Carcharhiniformes.As espécies 

mais abundantes foram as pescadas 

Cynoscion microlepidotus e Nebris micros, e o 

bagre “Fidalgo” Bagre bagre. Houve também 

captura de espécies que foram pouco repre-

sentativas, como o Cação galha-preta 

Carcharhinus limbatus, algumas sardinhas 

Anchovia clupeoides e Opisthonema oglinum, 

Pescada-amarela Cynoscion acoupa e 

Pescada-boca-larga Larimus breviceps, 

carangideos como Caranx latus, e Oligoplites 

saurus, Vermelha-dentão Lutjanus jocu, 

Roncador Conodon nobilis e Corró Stellifer 

stellifer. É importante a relevância comercial 

de algumas destas espécies na economia da 

comunidade de pescadores da Praia do Porto, 

com destaque para Pescada-branca, Pescada-

amarela, Peixe-serra e as Sardinhas. Grande 

parte das espécies capturadas cumpre parte 

de seu ciclo de vida em estuários adjacentes à 

plataforma continental, seja para fins de 

alimentação ou reprodução.

Zooplâncton e Comunidade Bentônica - Pelo 

padrão da comunidade de microorganismos 

aquáticos avaliados e encontrados nos 

estudos ambientais para a instalação do 

empreendimento, nenhum indicador biológi-

co parece ser impeditivo para a construção ou 

operação do empreendimento em questão, 

pois na região ocorre uma comunidade 

aquática bastante comum a ambientes de 

praias arenosas do litoral de Sergipe. 

Contudo, como se trata de uma área que tem 

atraído novos projetos industriais e com a 

presença de um porto bastante ativo, assim 

sendo, é imperativo o contínuo trabalho de 

monitoramento e reavaliação da fauna local.

FAUNA AQUÁTICA

Exemplos das atividades de 
amostragem e identificação 
dos organismos marinhos da 
Praia do porto. A) Coleta de 
b e n t o s ;  B )  C o l e t a  d e 
z o o p l â n c t o n ;  C ) 
P r o c e s s a m e n t o  d e 
sedimentos em laboratório; 
D) Arrasto das redes para 
amostragem da ictiofauna.

ma das espécies registradas na região encon-

tra-se em ameaça de extinção.

Mastofauna – Na ADA e AID do empreendi-

mento foram registradas ocorrências de pelo 

menos 12 espécies de mamíferos terrestres 

para a área e mais cinco de provável ocorrên-

cia. Destas espécies, algumas são considera-

das generalistas quanto a seleção do habitat, 

por exemplo: raposas, saruês e o sagui-do-

tufo-branco. Já outras, são um pouco mais 

especialistas quanto o uso do habitat, como 

tatu-galinha e cutia, que se restringem a 

alguns tipos de hábitat com algum grau de 

qualidade ambiental, pois apresentam 

relativa tolerância a áreas levemente degra-

dadas. Também foi coletado por redes o total 

de 23 morcegos de 5 diferentes espécies. 

Tanto na mastofauna terrestre quanto a 

voadora não foram encontradas espécies em 

risco de extinção, pois a comunidade atual-

mente comporta uma fauna muito afetada 

por décadas de supressão de habitats e caça. 

As interferências antrópicas são intensas e 

notórias em todas as áreas de influência 

estudadas.
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séculos seguintes. Ao longo do século XX 

muitas mudanças ocorreram com o desmem-

bramento de território para a criação de 

novos municípios, a exemplo de Barra dos 

Coqueiros, desmembrado de Aracaju.

No município de Barra dos Coqueiros, a sua 

posição estratégica, as atividades econômicas 

lá desenvolvidas e a construção do Canal de 

São Sebastião influenciaram diretamente a 

sua evolução. Na década de 70, a ocupação 

passou a ser mais intensa e surgiram pousa-

das, bares, pequenos restaurantes, hotéis e 

os primeiros loteamentos urbanos. Na 

década de 1980, a expectativa de instalação 

do Polo Cloroquímico e a instalação do 

Terminal Portuário (Figura 31), assim como a 

abertura da SE-226 dinamizaram a ocupação. 

 
Figura 31. Área do Terminal Portuário na Praia do Jatobá

Já no século XXI as novas perspectivas para o 

município vieram com a abertura de SE-100 

norte e  com a construção da ponte 

Construtor João Alves, que consolidou as 

relações do município com Aracaju. Mais 

recentemente, a instalação de grandes 

equipamentos como o Parque Eólico (Figura 

32) e a CELSE, volta a intensificar a dinâmica 

local, modificando a sua matriz econômica.

No Povoado Jatobá, onde será instalado o 

empreendimento, a ocupação foi mais 

recente, principalmente na faixa de praia. 

Nessa área está inserida a Comunidade Praia 

do Jatobá, que ocupa uma faixa de em média 

3.000 metros onde contata-se a existência de 

em média 300 imóveis sem título oficial de 

propriedade.

Figura 32. Parque Eólico e CELSE 

Atualmente o município tem uma população 

estimada de 29.873 habitantes (IBGE, 2018), 

em sua maioria residentes na zona urbana.

Qual a infraestrutra ofertada na área de 

influência?

A Área de Influência do empreendimento 

parte do sistema urbano de Aracaju, que 

concentra equipamentos de infraestrutura 

regional que permitindo que se estabeleçam 

relações de complementaridade.

As cidades da Área de Influência Indireta são 

atendidas ainda pelos terminais rodoviários 

Governador José Rollemberg Leite e Luiz 

Garcia. No caso da Área Influência Direta, 

existe ainda a oferta de linhas de transporte 

coletivo no âmbito do Sistema de Transporte 

Metropolitano. A rede aeroviária oferta 

diariamente 18 voos através do Aeroporto 

Santa Maria.  Outro equipamento de infraes-

trutura é o Terminal Portuário Marítimo 

Ignácio Barbosa, situado no município de 

Barra dos Coqueiros, distante da sede 13 

quilômetros, localizado no Povoado Jatobá.

Constata-se ainda: Rede de transmissão de 

energia elétrica, concessão da ENERGISA, 

com fornecimento da Usina de Xingó, uma 

rede de oleodutos e gasodutos e adutoras 

que abastecem as indústrias e os núcleos 

urbanos, a exemplo da adutora do São 

Nas áreas de influência do empreendimento 

não existem Unidades de Conservação, as 

mais próximas são a Reserva Biológica de 

Santa Isabel (REBIO), Área de Proteção 

Ambiental do Morro do Urubu (APA), Área de 

Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA), 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Dona Benta e seu Caboclo (RPPN), Reserva 

Particular do Patrimônio Natural Lagoa 

Encantada do Morro da Lucrécia (RPPN) e 

Parque Natural Municipal do Poxim. Todas as 

Unidades de Conservação mencionadas se 

localizam totalmente ou em partes dos 

municípios de Aracaju e Pirambu. 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Meio Socioeconômico

Esse tópico trata da apresentação de informa-

ções sociais e econômicas referentes ao 

empreendimento a ser instalado na Praia do 

Jatobá, Zona Industrial do município de Barra 

dos Coqueiros, no Estado de Sergipe.

Como se deu a evolução urbana dessa 

área? 

A ocupação do território que corresponde à 

Área de Influência Indireta foi iniciada em 

1575 e se expandiu com o desenvolvimento 

de atividades baseadas na monocultura, 

grande propriedade e trabalho escravo.

No final do século XVII, surgem as primeiras 

vilas e a ocupação se consolidou nos três 
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Figura 30. Mapa das Unidades de Conservação próximas ao Empreendimento.



existência de várias residências nas proximi-

dades (Figura 34), para a sua operação a 

necessidade de remoção poderá ser aponta-

da pelo Estudo de Análise de Risco.

 
Figura 34. Residências na Praia do Jatobá

As populações foram envolvidas na elabora-

ção do estudo? Quais são as perspectivas da 

população da área de influência do projeto? 

Ao longo da elaboração do diagnóstico, foi 

realizado contato prévio com alguns associa-

dos e moradores das áreas mais próximas ao 

empreendimento (Figura 35 e Figura 36).

Na Associação de Moradores e Amigos da 

Praia do Jatobá foram levantados os principa-

is problemas que acometem os moradores da 

área: A falta de infraestrutura, uma vez que 

não há fornecimento de água, coleta de 

esgoto e pavimentação; a falta de transporte 

até a área, pois o transporte público está 

disponível apenas na SE-100; não há opções 

de lazer além da praia; a ocorrência de atos de 

violência, principalmente arrombamentos, já 

que trata-se de uma área com residência de 

veraneio; e a falta de serviços básicos de 

saúde e educação, que demandam o desloca-

mento da população residente para outros 

povoados e para a sede municipal.

No que diz respeito a relação com outros 

empreendimentos, segundo os associados, 

durante a instalação do Parque Eólico não 

houve grande contato com a população. 

Atualmente, em decorrência da implantação 

da termoelétrica da Centrais Elétricas de 

Sergipe, estão sendo realizadas atividades de 

Educação Ambiental e Comunicação Social 

com a população. Os associados apontam 

alguns pontos em relação a execução deste 

tipo de evento na comunidade: 

Figura 35. Contato com a população da área de influência

 
Figura 36: Contato com a população da área de influência

• A divulgação das atividades deverá aconte-

cer com antecedência.

• O povoado Jatobá tem população jovem 

desempregada, nesse sentido, pleitea-se a 

ofertados cursos de capacitação para que 

esses jovens possam buscar vagas nesse e em 

outros empreendimentos.

• Os empreendimentos utilizam a infraestru-

tura do local, como as vias, mas não contribu-

em para a melhoria do mesmo. 

Além desta, foi realizado um primeiro contato 

com a Associação das Catadoras de Mangaba 

(Figura 37), mas, em decorrência de outras 

demandas da Associação, ainda não foi 
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Francisco, administrada pela DESO.

No que diz respeito às condições de vida da 

população, na Área de Influência Indireta do 

empreendimento, Aracaju vai se destacar nas 

funções de educação com a oferta de todos os 

níveis de ensino.

Na Área de Influência Direta são ofertados os 

níveis de ensino pré-escolar, ensino funda-

mental e ensino médio. Atualmente, estão 

funcionando 13 escolas, sendo quatro na 

zona rural e nove na zona urbana.

Para atender as demandas da Saúde, Aracaju 

concentra os serviços de saúde mais especia-

lizados do Estado de Sergipe, totalizando 

2.390 estabelecimentos e as funções de 

saúde se constituem um dos elementos mais 

importantes da sua centralidade.

Na Área de Influência Direta do empreendi-

mento as ações de saúde são desenvolvidas, 

na sua maioria pelo município que através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Barra dos 

Coqueiros, e segundo a mesma, o município 

conta com 19 estabelecimentos que estão 

i n s e r i d o s  n o  C a d a s t ro  N a c i o n a l  d e 

Estabelecimentos de Saúde, sendo 11 munici-

pais, um estadual e sete estabelecimentos 

particulares.

Ao longo do ano de 2018, foram registrados, 

no município, 183 óbitos sendo que as causas  

mais prevalentes foram as neoplasias, doen-

ças do aparelho circulatórios e causas exter-

nas de morbidade e de mortalidade.

Constatou-se a existência de comunidades 

tradicionais nessas áreas?

Apesar das divergências conceituais acerca 

de quais povos são considerados tradicionais, 

apenas os indígenas e quilombolas órgãos 

representativos. Segundo consulta ao banco 

de dados da Fundação Nacional do Índio 

( F U N A I )  n a s  á re a s  d e  I n fl u ê n c i a  d o 

Empreendimento não há terras indígenas em 

nenhuma fase do processo de demarcação. 

As comunidades quilombolas localizadas nos 

municípios da Área de Influência Indireta do 

empreendimento e que possuem processo 

de regularização finalizados ou em andamen-

to no Instituto Nacional de Colonização e 

R e f o r m a  A g r á r i a  ( I N C R A ) 

(http://www.incra.gov.br/sites/default/files/in

craandamentoprocessosquilombolas_qua-

drogeral.pdf) são: Maloca (Aracaju) e Pontal 

da Barra (Barra dos Coqueiros).

Além destas, as comunidades da Zona Rural 

do Município de Barra dos Coqueiros ainda 

preservam modos e condições de vida híbri-

dos, pois demandam e utilizam infraestrutu-

ras modernas, mas se baseiam também no 

uso de recursos naturais renováveis, retiran-

do a sua subsistência dapesca e do extrativis-

mo, e é nesse fato que reside a maior vulnera-

bilidade dessas comunidades em relação ao 

empreendimento.

São pequenas comunidades como: Pontal da 

Barra, Canal de São Sebastião (Figura 33), 

Touro, Capuã, Jatobá e Olhos D’água. Algumas 

delas possuem mais vínculos com o municí-

pio de Pirambu do que com a Barra dos 

Coqueiros, em decorrência da proximidade.

 

Figura 33. Material de pesca no Pov. Canal de São 
Sebastião

O empreendimento vai exigir a remoção de 

pessoas que residem na área de influência?  

O empreendimento deverá ser instalado na 

área industrial do município de Barra dos 

Coqueiros e a sua instalação não demanda 

remoção de população, porém, diante da 



ANÁLISE INTEGRADA 

A análise integrada descreve informações geradas por todos os estudos, 

focando a interação entre eles e o entorno.

Acompanhando o histórico de ocupação a 

qual o empreendimento refinaria NOXIS 

Sergipe (RENOXIS) será instalado e a região de 

seu entorno (AID), nos deparamos com uma 

realidade de intensa atividade antrópica 

(humana). Desfrutando a paisagem da AID, 

objeto do estudo, é claro os indícios de 

supressão de vegetação histórica, mobiliza-

ção do solo, emissão de poluentes atmosféri-

cos, e emissões de ruído. Estes elementos 

podem ser justificados pela recente implanta-

ção da UTE Porto de Sergipe I e históricos 

planejamentos de implantação de indústrias, 

a exemplo, do Polo Cloroquímico de Sergipe. 

Embora este Complexo Industrial já esteja 

previsto no Plano Diretor do Município de 

Barra dos Coqueiros, alguns são os aglomera-

dos urbanos que circulam a região, atraídos 

pela oportunidade de emprego e melhores 

condições de vida. 
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Figura 37: Associação das Catadoras de Mangaba 

possível realizar a reunião com os associados. 

Na Associação de Des. Comunitário dos pov. 

Canal de São Sebastião e Touro, ainda não foi 

possível o contato com o presidente para a 

execução da reunião, uma vez que o mesmo 

reside em outro município.

Em reunião realizada na Associação do 

Território Quilombola RQ Pontal da Barra 

(Figura 37) levantou-se as seguintes expectati-

vas em relação à outros empreendimentos:

Assim como na Praia do Jatobá, também não 

houveram muitos contatos durante a instala-

ção do Parque Éolico, porém, atualmente, a 

relação com a gestão ambiental do empreen-

dimento Centrais Elétricas de Sergipe possui 

algumas tensões. 

Segundo os associados criou-se uma grande 

expectativa em torno da instalação do empre-

endimento, ao longo do ano 2017 foram 

realizados vários levantamentos na comuni-

dade, mas não houve nenhum retorno. 

Apenas duas pessoas da comunidade 

trabalham na instalação do empreendimen-

to e as solicitações da comunidade não 

foram atendidas. De acordo com os mora-

dores, alguns itens são primordiais para 

atender as expectativas da população 

instalada na Área de Influência do empreen-

dimento: 

• Cumprir com as promessas feitas para as 

comunidades.

• Incluir os moradores/Ouvir a população.

• Definir em conjunto com a população os 

cursos que serão ofertados.

Uma das principais críticas da comunidade 

é em relação aos estudos de ictiofauna, que 

segundo eles, são realizados em um período 

muito curto de tempo e não correspondem 

à realidade local, porém, em caso de neces-

sidade de compensação por acidente, por 

exemplo, estes estudos são utilizados para 

embasar os cálculos dos pagamentos, 

fazendo com que a comunidade receba 

valores inadequados.



12

Este fato não ocorre apenas nos arredores do 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa, e sim em 

todo entorno de Terminais Portuários. 

De acordo com relatos da história, o terreno 

utilizado para instalar a refinaria já passou 

por diversas transformações, partindo desde 

a retirada de vegetação, fato este observado 

em toda costa Sergipana, terraplenagem no 

entorno do terreno, movimentação de terra 

no terreno e ocupação irregular em seu 

entorno. Devido esta intensa utilização da 

área, é possível admirar uma região com 

crescimento vegetal ao longo dos canais de 

drenagem (Rio Pomonga) e relevos acidenta-

dos (dunas) além da área de implantação da 

refinaria. 

Considerando esta plena obra da natureza o 

empreendimento avaliou a melhor localiza-

ção de suas estruturas, a qual não suprimido 

grandes quantidades de vegetação. As 

pequenas parcelas que venham a ser retira-

das serão compensadas e mitigadas de forma 

a potencializar a cultura florística deste belo 

bioma.

Quanto a saúde pública, a presença de poten-

ciais vetores, de acordo com o estudo apre-

sentado, não se torna significativa devido a 

alta taxa de antropização (atividade humana) 

na área de implantação do empreendimento. 

O que traduz uma área com vegetação espaça 

a pouco significativa. Em contramão a 

implantação do empreendimento devem ser 

tomadas medidas de controle associado ao 

descarte de lixo doméstico e reservatório de 

água, fatores estes que levam a proliferação 

de vetores capazes de criar risco adicional 

q u a n t o  a  d o e n ç a s  c o m o :  D e n g u e , 

Chikungunha e Zica. 

Junto com a implantação do empreendimen-

to, além dos elementos bióticos também são 

levantados características físicas, a exemplo 

da possibilidade de erosão de processos 

erosivos, mudança na qualidade da água e 

solo e disponibilidade de recursos hídricos. 

Estes fatores são levantados não apenas para 

viabilizar a localização do empreendimento, 

mas também para salientar onde a empresa 

deverá empregar esforços em sua conserva-

ção. Relacionado aos impactos físicos durante 

atividade de obra, o estudo prevê o monitora-

mento da qualidade das águas e solo, além de 

monitorar a emissão de gases e ruído. Apesar 

do empreendimento ser implantado na 

região Industrial de Barra dos Coqueiros, 

onde o zoneamento municipal já prevê a 

implantação de indústrias, o EIA/RIMA reali-

zou um estudo para prever qual seria a 

emissão de ruído gerado pela refinaria. Este 

estudo revelou que boa parte do ruído gerado 

pela refinaria está dentro dos parâmetros 

exigidos pela legislação. Ultrapassando 

apenas na comunidade de Jatobá no período 

noturno, caso a refinaria entre em operação 

neste horário. 

A região de estudo foi presenteada pela forte 

influência de recursos hídricos, a exemplo do 

estuário do rio Sergipe, Japaratuba , rio 

Pomonga e Oceano Atlântico. Uma forte 

interação entre estes meios e o empreendi-

mento está na movimentação de navios e na 

captação e lançamento de água no mar 

durante a etapa de operação do empreendi-

mento. 

Além do estudo realizado, a refinaria prevê o 

acompanhamento/monitoramento da 

Q u a l i d a d e  d a s  Á g u a  S u p e r fi c i a i s  e 

Subterrâneas, Monitoramento da Fauna, 

Interação com a Sociedade Local, dentre 

diversos outros Programas Ambientais.

IMPACTOS AMBIENTAIS E

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 
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IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS

Assimilação das interferências das atividades 
modificadoras nos aspectos ambientais (meio 

físico, biótico e socioeconômico);

Definição das fases de ocorrência do impacto 
(planejamento, implantação e operação).

Assimilação e arranjo das atividades 
transformadoras, baseado nas características 

do empreendimento.

LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES 
TRANSFORMADORAS

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

Caracterização de parâmetros que 
fornecem mensuração do impacto.

MEDIDAS MITIGADORAS

Após a caracterização do grau de 
importância dos impactos, devem ser 
devidas medidas, ou seja, ações que 
podem ser tomadas para redução dos 

efeitos do impacto (em casos negativos); 
potencialização (em casos positivos); ou 

ainda compensação ambiental.

A identificação e a avaliação dos impactos ambientais consideraram as diversas 

atividades relacionadas ao planejamento, à instalação e ocupação do empreendi-

mento e suas interações com os meios físico, biótico e socioeconômico, passíveis de 

serem afetados pelas ações impactantes.

Para embasar a avaliação de impactos ambientais positivo ou negativo com a implan-

tação do empreendimento foram levantados a princípio as atividades transformado-

ras do meio.
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O quadro a seguir apresenta os parâmentros utilizados para classificação dos impactos, a 

partir dessa análise é possível identificar de o impacto é:
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Quadro 4. Diagrama condicional de Avaliação de Impacto Ambiental. Fonte: GN, 2017.

Identificação dos Impactos Ambientais

Diagrama Condicional de Avaliação de Impacto Ambiental

As ações desenvolvidas pelo empreendedor 

nas diversas fases do empreendimento e que 

possam provocar alterações no ambiente 

s ã o  d e n o m i n a d a s  A t i v i d a d e s 

Transformadoras. A partir dessas atividades 

são indentificados os impactos e suas 

respectivas ocorrências nas fases de planeja-

mento, implantação e operação do empreen-

dimento. O quadro a seguir apresenta os 

impactos identificados em decorrência da 

Refinaria Noxis Sergipe em todas as suas 

fases.

Os impactos, suas descrições, medidas de 

mitigação e fase de ocorrência, natureza e 

importância para os meios físico, biótico e 

socioeconômico são apresentados em 

tabelas a seguir.

Quadro 5. Impactos ambientais gerados em todas as fases do empreendimento
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Quadro 6. Matriz de Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Físico
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Quadro 7. Matriz de Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Biótico



Quadro 8. Matriz de Avaliação de Impacto Ambiental para o Meio Socioeconômico





No Brasil, o crescente consumo de combustíveis 

resultantes do processo de refino, a exemplo da 

gasolina e diesel, relata um cenário preocupante 

para a próxima década. Sem investimentos 

nesse setor, o país terá que importar cerca de 1 

milhão de barris por dia para atender ao consu-

mo interno. Diante deste cenário a Refinaria 

Noxis Sergipe vem oferecer uma posição estraté-

gica perante o déficit do produto no mercado 

brasileiro, além de passar por territórios pouco 

explorados, como é o caso do bunker, produto 

principal do refino. Dessa maneira o projeto 

RENOXIS se apresenta como uma iniciativa 

pioneira que permite agregar valores tecnológi-

cos e socioeconômicos não só para o município 

de Barra dos Coqueiros, mas para o Estado de 

Sergipe. 

A Avaliação de Impactos Ambiental aqui apre-

sentada levou em consideração a Caracterização 

do Empreendimento e o Diagnóstico Ambiental 

dos meios físico, biótico e socioeconômico. A 

partir dessas informações foi possível aplicar as 

ferramentas disponíveis para identificação dos 

impactos e seu potencial de acordo com a 

metodologia aplicada. É importante ressaltar 

que, tendo em vista o caráter subjetivo da análise 

de impacto, a metodologia utilizada nesse 

estudo visa reduzir a subjetividade por meio de 

uma análise mais pragmática do conteúdo. Além 

disso, o trabalho em conjunto de profissionais 

multidisciplinares garantiu a realização da AIA de 

forma integrada.

Ficou evidenciado no estudo o comprometimen-

to do projeto, principalmente com a prevenção 

dos impactos, por meio da utilização de tecnolo-

gias e métodos de operação que visam a reduzir 

a utilização de recursos. Desse modo o empreen-

dimento busca evitar que o impacto ocorra 

prioritariamente. Mesmo com essa abordagem, 

a avaliação dos impactos para o empreendimen-

to levou em conta a ocorrência dos impactos nos 

cenários mais críticos, de formar garantir que as 

medidas mitigadoras e compensatórias consi-

gam reduzir satisfatoriamente os efeitos causa-

dos pelos possíveis impactos.

Por todo o exposto, conclui-se que o empreendi-

mento é ambientalmente viável dentro das 

técnicas e estratégias de execução descritas e 

avaliadas no presente Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA, devendo ser adotadas as medi-

das mitigadoras propostas e assumindo os 

compromissos expressos nos Programas 

Ambientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

49%

20%
31%

Balanço Geral da
Análise de Impactos

Impactos do Meio Socioeconômico: 14

Impactos do Meio Biótico: 6

Impactos do Meio Físico: 9

Tendo como referência a situação econômica 

atual do Brasil e seus reflexos nos estados e 

municípios brasileiros o empreendimento 

Refinaria NOXIS Sergipe é uma luz que brilha 

num horizonte opaco, onde nuvens carrega-

das, prestes a produzir tempestades, redu-

zem nossa capacidade de sonhar. A julgar 

pelo índice alarmante de desemprego na 

região, um projeto que chega a gerar 1200 

empregos em sua fase de instalação é natu-

ralmente essa retirada da poética. 

Diversos empregos gerados necessitam de 

uma certa qualificação de mão de obra gerando 

naturalmente ações do estado e da iniciativa 

privada nessa perspectiva, tornando os municí-

pios das áreas de influência direta e indireta, 

verdadeiros polos de conhecimento, promo-

vendo uma resiliência na comunidade sofrida.

Além da geração de emprego e renda o 

pagamento de impostos, municipais ou 

estaduais irão também contribuir com 

essas mudanças na sociedade local. O 

canteiro de obras é operante durante cerca 

de 3 anos, movimentando diretamente o 

comercio da região; pousadas e restauran-

tes mudarão a tônica de algumas regiões do 

entorno. Por obrigação legal várias medi-

das dos PBA's (programa básico ambiental) 

serão obrigatoriamente realizadas, entre 

eles destacam-se os programas de monito-

ramento das águas superficiais e subterrâ-

neos, programas de monitoramento da 

qualidade do ar (e muito mais), além de 

programas sociais, incluindo educação 

sexual. O cenário atual seguramente terá 

uma nova dinâmica na medida em que 

novos  atores  sociais  irão  de  manifestar. 

PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

■ Figura 25. Projeção da demanda de energia do PDE 2024
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dos pela instalação ou operação da refina-

ria. A não implantação do empreendimento 

preservaria estes remanescentes de vegeta-

ção e sua fauna associada. No entanto, 

conforme descrito no EIA/RIMA, é pouco 

provável que a região se mantenha inaltera-

da, tendo em vista que os impactos hoje 

existentes têm origem no parque industrial 

e na área portuária. Além disso, as caracte-

rísticas da região indicam alta da probabili-

dade da instalação de novos empreendi-

mentos ou ampliação dos já existentes, não 

sendo garantia de preservação permanente 

para as áreas com vegetação.

O estado do Sergipe entrara no cenário 

nacional como um dos poucos que possuem 

uma unidade de refino de petróleo.

O cenário previsto a partir do diagnóstico 

realizado pela empresa de consultoria é 

bastante animador em todos os aspectos e 

alicerçados por prognósticos sólidos que 

merecem toda confiança. Não existe nenhum 

empreendimento que não produza impacto, 

a questão é: reconhecer os impactos e tentar 

de todas as formas reduzir os seus efeitos. 

Somente conhecendo é que se pode manejar, 

fazer gestão sobre eles, evitar a exposição ao 

risco e tratar com fundamentação cientifica. 

Reconhecendo o ambiente natural a partir de 

um bom diagnóstico, definindo com clareza 

os impactos e fazendo uma boa inserção com 

as comunidades do entorno tem-se uma 

grande possibilidade de atingir, ou ao menos 

c h e g a r  b e m  p r ó x i m o  d a  t a l 

SUSTENTABILIDADE.

Na hipótese da não instalação deste empre-

endimento, o cenário ambiental permanece 

o da forma que se encontra atualmente, em 

que alguns impactos já ocorrem indepen-

dente da presença do empreendimento. Na 

área de influência já são identificados 

impactos sobre a qualidade do ar, promovi-

dos pela grande circulação de veículos e 

presença de um grande número de instala-

ções industriais e comerciais, impactos 

sobre a qualidade dos corpos d'água e da 

paisagem, já modificada pela presença do 

TMIB e da UTE Porto Sergipe I.

A contribuição para ganhos de qualidade 

ambiental nestes parâmetros, considerando 

a não implantação do empreendimento não 

será significativa, já que a avaliação realizada 

na hipótese de implantação mostra pouca 

influência na qualidade do ar e da água.

A não implantação teria um efeito negativo 

sobre aspectos socioeconômicos, como na 

geração de empregos e na atração de mão 

de obra local e regional para a área de 

influência. Para esses componentes do 

ambiente socioeconômico, foram identifi-

cados impactos positivos na implantação, 

que deixariam de ocorrer na dinâmica 

econômica local e na arrecadação de 

impostos. 

A geração de expectativas da população, a 

migração de pessoas e a valorização imobiliá-

ria continuariam ocorrendo, uma vez que 

zonas industriais se constituem, historica-

mente, como espaço de atração populacional 

por melhores condições de vida. Em relação 

aos impactos para comunidades tradicionais, 

eles não seriam atenuados, pois a tensão 

entre as comunidades, o setor industrial e o 

setor portuário é uma questão social estabe-

lecida, que requer atenção tanto do poder 

público quanto dos representantes dos 

empreendedores.

Nos aspectos relativos ao meio físico observa-

se que os empreendimentos existentes na 

área, considerada como zona de desenvolvi-

mento industrial, têm afetado o meio ambien-

te alterando a qualidade da água e, a qualida-

de do ar principalmente pelas emissões de 

material particulado. 

No que se refere aos impactos sobre a 

vegetação e fauna, são os dois comparti-

mentos que mais seriam afetados, apesar 

de serem impactos localizados. Haveria 

vários mecanismos de monitoramento 

ambiental sobre a fauna terrestre, aquática, 

e a flora de algumas áreas de operação do 

Terminal Marítimo Inácio Barbosa. Tais 

instrumentos contribuirão com o entendi-

mento contínuo das condições de sobrevi-

vência dos organismos, mesmo que os 

impactos diretos não sejam somente causa-

Cenário sem a instalação do empreendimento
A instalação da Refinaria Noxis na área de 

interesse resultará em alteração na dinâmica 

ambiental, uma vez que estão previstas 

interferências com geração de impactos 

sobre os meios físico, biótico e antrópico.

Em termos de abrangência espacial, de 

acordo com a análise dos impactos, a área de 

influência direta será a mais impactada, 

especialmente durante a fase de implanta-

ção, na qual se identificou a maior carga de 

impactos negativos. Na área de influência 

indireta as maiores alterações são socioeco-

nômicas, com destaque para o aumento da 

geração de emprego e renda, já que o empre-

endimento prevê a geração de até 1.200 

empregos diretos na fase de implantação e 

113 empregos diretos na fase de operação e 

400 indiretos. Uma forma de potencializar os 

efeitos positivos do empreendimento é 

priorizar a capacitação e contratação de mão 

de obra local.

Em relação ao uso e ocupação do solo, a 

implantação da Refinaria gera principalmente 

alteração na paisagem, alteração no uso do 

solo e interferência na fauna e flora, no 

entanto, por ocupar uma área relativamente 

pequena não se espera que esses impactos 

sejam de elevada magnitude, considerando 

que o projeto está sendo elaborado com o 

objetivo de otimização da utilização de uma 

área historicamente já antropizada.

Na fase de implantação, o processo construti-

vo com manejo de materiais, manuseio de 

equipamentos e movimentação de máquinas 

e trabalhadores resultará na maior parte dos 

impactos negativos. Entretanto, a maior parte 

das adversidades é de baixa criticidade e 

curta duração.

Na operação da refinaria o tema recursos 

hídricos é bastante importante devido à 

captação de água para o sistema e descarte 

do efluente no oceano. Cabe ressaltar que 

preliminarmente o lançamento de efluente 

tratado deverá ser feito a temperatura ambi-

ente e em conformidade com os limites 

estabelecidos pelas Resoluções n°430/2011 e 

n°357/2005 do CONAMA. 

Para avaliação dos impactos gerados na 

refinaria na fase de operação foi considerado 

todo o processo produtivo, partindo pelo 

comissionamento com utilização das unida-

des, assim como operação e manutenção 

corretiva. Relacionado ao fluxo foi considera-

do o recebimento do petróleo através do 

TMIB, passando pelo armazenado em tan-

ques de óleo cru até o refino e distribuição.

Dos tanques o petróleo é enviado para a 

dessalgação antes de ir para a unidade de 

destilação atmosférica onde são separadas as 

frações de nafta, diesel e resíduo atmosférico. 

O hidrotramento para remoção do enxofre 

presente nas frações ocorre em três unida-

des: Hidrotratamento de Resíduo (RDS), 

dando origem ao bunker, Hidrotratamento de 

Diesel (DHT) e Hidrotratamento de Nafta 

(NHT). A operação dessas unidades é utilizada 

Cenário com a instalação do empreendimento
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hidrogênio produzido na Unidade de 

Tratamento de Hidrogênio (HPU), por meio de 

reforma a vapor. Após o hidrotratamento 

parte da nafta segue pra a Unidade de isome-

rização (ISO) e parte para a Unidade de 

Reforma Catalítica (CRU). 

Os gases ácidos contendo enxofre serão 

tratados com solução de amina em uma 

coluna de absorção e, a solução de aminas 

saturada será regenerada na Unidade de 

Regeneração de Amina (ARU). As águas 

ácidas serão retificadas com vapor na 

Unidade de Tratamento de Águas ácidas 

(SWS), após a remoção dos sais de amônia e 

de sulfeto de amônia dissolvidos, são 

recicladas no processo. 

Um dos principais impactos da refinaria, além 

do lançamento de efluentes, reside na 

emissão de poluentes atmosféricos. No 

processo de refino destacam-se as emissões 

de compostos orgânicos voláteis (COV), 

sulfeto de hidrogênio (H2S), partículas totais 

em suspensão (PTS), óxidos de nitrogênio 

(NOx), monóxido de carbono (CO), que geram 

alteração da qualidade do ar, efeitos na saúde 

da população e acidificação da água das 

chuvas. Em relação outros combustíveis, o 

gás natural, também utilizado no processo 

produtivo, possui como vantagem as baixas 

emissões de óxidos de enxofre (SOx). As 

medidas consideradas para mitigação dos 

efeitos da emissão de poluentes começam 

pela escolha de uma localização que favoreça 

a dispersão atmosférica, que na região 

industrial de Barra dos Coqueiros é bastante 

favorável tendo em vista os aspectos climáti-

cos e topográficos da região. Também serão 

adotadas medidas como utilização de equipa-

mentos que reduzam as emissões e a cons-

trução de chaminés adequadas para a disper-

são dos poluentes. Ressalta-se que, devido a 

sua relevância, o prognóstico apresenta 

relatório atmosférico dos poluentes emitidos 

para avaliar preliminarmente como a qualida-

de do ar na região será afetada e prevenir que 

as concentrações limite não sejam ultrapas-

sadas.

Também é importante ressaltar a alteração 

dos níveis de ruído e pressão sonora que 

ocorrerá nas fases de implantação e operação 

do empreendimento, por esse motivo, foi 

realizada a modelagem matemática apresen-

tada no Estudo de Impacto Sonoro em seis 

cenários, são eles: (1) situação atual; (2) 

implantaçãa da refinaria; (3) implantação da 

refinaria incluindo a implantação da UTE 

Porto de Sergipe I; (4) operação da refinaria; 

(5) operação da refinaria excluindo residênci-

as irregulares; (6) operação refinaria e UTE. A 

modelagem mostrou que as alterações dos 

níveis de ruído não devem causar incômodos 

à população durante período diurno, pois os 

níveis máximos encontram-se dentro dos 

limites da Refinaria. Durante a fase de 

operação os níves sonoros, seja apenas da 

refinaria, ou cumulativa a operação da UTE, os 

níveis de ruído estão acima da legislação. No 

item medidas mitigadoras estes impactos, 

mesmo que sobre residências irregulares, 

devem ser mitigados através de um Programa 

Básico Ambiental – PBA específico.

Devem-se destacar os impactos positivos 

que a implantação de um empreendimento 

desse tipo gera, principalmente os benefí-

cios econômicos diretos no município de 

Barra dos Coqueiros e indiretos no municí-

pio de Aracaju, tais como aumento na 

arrecadação de tributos e incremento na 

economia local. Além disso, o empreendi-

mento agrega valor tecnológico às ativida-

des realizadas na região industrial de Barra 

dos Coqueiros.

AÇÕES DE CONTROLE E MITIGAÇÃO

Durante a fase de implantação e opera-

ção da Refinaria NOXIS Sergipe poderão 

surgir alguns impactos, tanto positivos 

como negativos. A fim de amenizar estes 

impactos negativos foram elaborados 

assim programas e planos durante a fase 

de instalação e operação do empreendi-

mento, sendo descritos atividades de 

execução de acordo com o objetivo de 

cada programa.

A seguir apresentamos os programas e 

planos com seus respectivos objetivos.
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Programa de Comunicação Social

O Programa terá inicio antes da instalação do 

empreendimento tendo como objetivo 

estabelecer um canal de comunicação perma-

nente entre o empreendimento e a comuni-

dade local, esclarecendo quaisquer dúvidas, 

evitando assim informações equivocadas.

Programa de Educação Ambiental e Sexual

O Programa tem como objetivos garantir 

que todos os trabalhadores envolvidos na 

implantação da Usina direta e indiretamen-

te desenvolvam suas atividades de forma 

ambientalmente responsável e segura, de 

criar espaço de dialogo que direcionaram as 

ações voltadas para a proteção do meio 

ambiente, além de ter como objetivo evitar 

o  a u m e n t o  d o s  c a s o s  d e  D o e n ç a s 

Sexualmente Transmissíveis – DST para a 

população residente.

Programa em Respeito aos Povos e 

Comunidades Tradicionais

O Programa tem como principal atividade 

uma proposta de assistência técnica para os 

povos tradicionais que habitam a área de 

influência direta do empreendimento no 

que diz respeito ao desenvolvimento de 

ações para o desenvolvimento de negócios 

sustentáveis

P l a n o  d e  I n c l u s ã o  P r o d u t i v a  d e 

Trabalhadores

O programa visa a criação de ações de 

estruturas para o atendimento, demandas 

de formação e capacitação profissional para 

que parte da população residente na área 

d e  i n f l u ê n c i a  p o s s a  a t u a r  n o 

empreendimento durante as fases de 

implantação e operação, minimizando 

assim a necessidade de migração.

MEIO SOCIOECONÔMICO

O Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos

O Programa tem como objetivo definir 

medidas buscando minimizar a geração, 

gerenciar a coleta e transporte e promover 

tratamento e destinação final adequada dos 

resíduos sólidos que serão gerados pelo 

empreendimento nas fases de implantação 

e operação.

O Programa de Monitoramento de 

Qualidade de Ar

O Programa tem como objetivo avaliar a 

manutenção da qualidade do ar na área de 

influência do empreendimento no que se 

refere à Resolução CONAMA 491/2018 

garantindo assim os níveis de poluentes 

emitidos atendam a Legislação Ambiental e 

CONAMA 382/2006.

Plano de Emergência Individual  PEI

Esse plano tem como objetivo definir ações 

a serem desenvolvidas em caso de emer-

gência visando proteger a vida e o patrimô-

nio, bem como reduzir as consequências 

sociais do sinistro e os danos ao meio ambi-

ente.

Programa de Monitoramento dos Níveis 

de Ruído

O Programa tem como objetivo monitorar 

os níveis de ruído no entorno do empreendi-

mento, a fim de atender os parâmetros 

presentes na Norma Brasileira NBR-10.151 

da ABNT (Níveis Sonoros Aceitáveis para 

Conforto Acústico).

Programa de Afugentamento e Resgate de 

Fauna

Este Programa tem como objetivo mitigar os 

danos aos indivíduos da fauna local que perde-

ram ou terão seu habitat alterados pela supres-

são vegetal na Área Diretamente Afetada ocasio-

nando assim o afugentamento da fauna local, 

para amenizar estes impactos serão adotadas 

ações para orientar da melhor forma o processo 

de fuga dos animais e resgate da fauna de baixa 

locomoção.

Programa de Monitoramento de Fauna 

Terrestre e Aquática

O Programa tem como objetivo obter informa-

ções a respeito da Fauna Terrestre e Aquática 

para que se possa ser fornecido subsídio para 

ações que visam mitigar impactos nas áreas 

afetadas, possibilitando também execução de 

medidas emergenciais para os efeitos potenci-

almente prejudiciais fauna terrestre e aquática 

assegurando assim a sustentabilidade do 

empreendimento.

Programa de Supressão Vegetal

O Programa tem como objetivo garantir que a 

atividade de supressão vegetação seja realizada 

com segurança, atendendo a legislação e 

minimizando o risco de acidentes de trabalho, de 

contaminação das águas e solos, além de mitigar 

a degradação ambiental.

Programa de Compensação Ambiental

O Programa tem como objetivo realizar a 

compensação ambiental as atividades de 

supressão vegetal na área de interferência do 

empreendimento, possíveis alterações na 

dinâmica dos ambientes aquáticos e compen-

sação de parte do carbono emitido na atmosfe-

ra pela queima de combustíveis, utilizando 

ainda as áreas recuperadas para a soltura de 

animais capturados durante as intervenções.

MEIO BIÓTICO

Programa de Monitoramento da Qualidade 

das Águas Superficiais

O Programa tem como objetivo monitorar a 

qualidade das águas superficiais e fornecer 

subsídios para tomada de decisões em caso da 

necessidade de mitigações.

Programa de monitoramento da Qualidade 

das Águas Subterrâneas

O Programa tem como objetivo monitorar a 

qualidade das águas subterrâneas sob influência 

do empreendimento e alterações em decorrên-

cia da influência de outros empreendimentos 

que possam modificar as características do 

corpo hídrico, fornecendo assim subsídios para 

tomada de decisões em caso de necessidade de 

mitigações.

Programa de Monitoramento de Efluentes 

Líquidos

O Programa tem o objetivo de verificar a correta 

disposição dos efluentes gerados a partir dos 

processos operacionais do empreendimento, o 

correto funcionamento da Estação de Tratamento 

de Efluentes (ETE), visando atender a Resolução 

CONAMA 430/2011 e, assegurar o menor impac-

to possível na qualidade da água do corpo 

receptor e na biota aquática.

MEIO FÍSICO
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EQUIPE TÉCNICA
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