APRESENTAÇÃO

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) apresentado neste documento tem o
objetivo de apresentar de modo simplificado e acessível os diagnósticos, avaliações e
conclusões do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que avaliou a viabilidade
ambiental da implantação e operação da Fábrica de Cimentos e da Lavra de Calcário
em Maruim, Sergipe.
Os

aspectos

ambientais

mais

significativos

para

a

inserção

deste

empreendimento, estudados durante a elaboração do EIA, são contemplados neste
RIMA, sendo avaliados frente aos impactos, positivos e negativos, associados à
geração de ruído, ao uso do solo, às emissões atmosféricas, às águas superficiais, à flora
e fauna e ao meio socioeconômico.
É importante ressaltar que o compromisso assumido pela Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) estabelece o cumprimento de todas as medidas mitigadoras, o que
permite o funcionamento das instalações salvaguardando o meio ambiente e o bemestar da comunidade no entorno do empreendimento. A qualidade deste Relatório de
Impacto Ambiental é fruto de um grande esforço empregado pelas equipes técnicas da
CSN e da Ambientec Soluções Sustentáveis.

____________________________________
Prof. Dr. João Sampaio d’Avila
Diretor Presidente
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1 O que é o Empreendimento?
Aspectos Gerais
Trata-se da implantação de uma Fábrica de
Cimentos e Lavra de Calcário e Argila da
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).
O empreendimento irá contar com diversas
etapas produtivas desde a extração e moagem
do minério (calcário e argila), passando pelas
instalações de produção e moagem do clínquer,
principal componente do cimento, no forno
horizontal rotativo, até o setor de ensacamento
do produto para expedição através de carretas.

O processo de produção utilizado será por
via

seca,

mais

moderno,

proporcionando

redução no consumo de energia e combustíveis,
o que implica na redução de poluentes.
Destaca-se que o empreendimento tem
potencial para gerar 500 empregos diretos e
2.000 indiretos na sua operação, fator de
aquecimento da economia da região, sobretudo,
fomentando mudanças sociais, econômicas e
ambientais principalmente nos municípios de
Maruim e Laranjeiras.

A mina produzirá calcário e argila que serão
direcionados através de esteiras rolantes para a
fábrica de cimentos. Estima-se que a planta
industrial terá capacidade de produzir cerca de
2 milhões de toneladas por ano de cimento, o
qual será destinado ao mercado nacional,
podendo também ser exportado.
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Localização
A região a ser explorada está localizada na

O empreendimento está a aproximadamente 40

zona rural de Maruim, Sergipe, dividida entre a

minutos da capital Sergipana, Aracaju. O

área da mina com 405 hectares e a área da

acesso ao empreendimento se dará através da

fábrica

rodovia BR 101 até Maruim, onde outras vias de

com

155

hectares.

acesso serão construídas.

Figura 1 – Localização do município de Maruim
.
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Caracterização do
Empreendimento

dos colaboradores envolvidos nas fases de
implantação e operação.

A CSN tem o objetivo de implantar um

Além das estruturas mencionadas na

empreendimento industrial na região de

Tabela 1, a mina contará com paiol de

Maruim, composto por uma mina para

explosivos que serão utilizados nos serviços de

extração do minério, denominada Maruim II, e

desmonte, durante a operação para retirada de

pela fábrica para produção do cimento,

material calcário.

contribuindo

fortemente

com

o

desenvolvimento local e regional.

Considerando as características da mina, o
método de mineração utilizado será a céu
aberto, mecanizado, pelo sistema de bancadas,

Mina
Para a implantação das minas de calcário e

com o uso de explosivos e escavadeira.

de

Os trabalhos de extração se desenvolverão

infraestruturas de apoio, como apresentando na

a partir da cava apresentada na Figura 2, onde

Tabela 1.

será necessária a criação das vias de acesso

argila

será

necessária

a

concepção

Tabela 1 – Infraestruturas de apoio à mina e
áreas construídas
INFRAESTRUTURA

ÁREA (m2)

internas. O calcário e a argila minerados serão
transportados diretamente por caminhões fora
de estrada, através de pá carregadeira (Figura
3) até o circuito de britagem.

Almoxarifado

2814

Oficina

700

Escritório

2110

Vestiário

310

Refeitório

1000

TOTAL

6934

Todos os prédios serão projetados e

Figura 2 – Esquema do projeto de cava a céu
aberto na área estudada
Fonte: CSN, 2019

construídos de modo a atender as necessidades
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Figura 3 - Imagem ilustrativa do tipo de pá carregadeira e caminhão fora da estrada a serem
utilizados na mina de Maruim II
Fonte: CSN, 2019

Embora a vida útil da cava seja de mais de
50 anos, faz-se necessário o planejamento para
o adequado fechamento da mina, com o intuito
de

proteger

o

meio

ambiente

como para a comunidade em que está inserido o
empreendimento.
O plano conceitual de fechamento da mina

e

previsto será implementado e revisado a cada

evitando/mitigando consequências negativas

10 anos de operação do empreendimento,

para a população da região.

quando a visão da destinação final de utilização

Neste plano será promovido a manutenção

da área ficar definida, em razão da evolução da

da estabilidade física e química, além de

sociedade como um todo e das necessidades da

possibilitar

terras,

comunidade no entorno, em particular. Uma

proporcionando resposta adequada de reação

utilização possível seria a transformação da

social e econômica pela desativação do

cava em um lago para recreação e/ou criação de

empreendimento, seja para o quadro funcional

peixes.

a

reutilização

das

RELATÓRIO DE
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Fábrica de Cimento

do cimento, partindo da mineração até o

A Figura 4 resume toda estrutura principal

transporte do produto.

da extração do minério e o processo produtivo

Figura 4 – Fluxograma típico de uma fábrica de cimento
Fonte: CSN, 2019

Após a mineração, as matérias primas
(calcário, argila e minério de ferro) serão

alimentação do forno horizontal rotativo,
principal constituinte da fábrica de cimento.

transportadas através de correia até as

É no forno que a farinha entra para

tremonhas de dosagem e alimentação do

cozimento, obtendo como produto o clínquer.

moinho de farinha.

Após resfriamento do mesmo, adicionam-se

A

farinha

produzida

no

moinho

é

transferida para um silo de armazenamento e
homogeneização, ou mistura, com capacidade
de 20.000 toneladas do qual ocorre a

gesso e outros aditivos para que o cimento seja
formado.
A planta industrial de clínquer terá
capacidade

de

produção

de

RELATÓRIO DE
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toneladas/ano, podendo chegar a 2.800.000

combustíveis, o que implica na redução da

toneladas/ano de cimento, se todo o clínquer

geração de poluentes.

for transformado em cimento na unidade.

Com relação à queima de combustíveis no

Após a implantação da fábrica, a planta de

processo produtivo de clínquer, os mais

Maruim poderá despachar tanto clínquer como

comuns nas indústrias cimenteiras são o carvão

cimento para qualquer mercado consumidor do

mineral

país e/ou até mesmo para exportação.

empreendimento em questão será utilizado

e

o

coque

de

petróleo.

No

As instalações da fábrica de cimento serão

preferencialmente o coque de petróleo pela

implantadas nas áreas disponíveis dentro dos

disponibilidade de mercado e por causar menos

limites de propriedade da empresa, estando

impacto ambiental do que o carvão, porém,

previsto, instalações para a preparação e o

dependendo das condições e precificação de

primas

mercado a empresa poderá utilizar outros

constituídas do sistema de recebimento e

combustíveis, tais como biomassa, moinha de

homogeneização de calcário, argila, e minério

carvão vegetal, casca de cerais, casca de coco,

armazenamento

das

matérias

de ferro. O calcário e a argila serão provenientes
da mineração de propriedade da empresa, e os
materiais de adição e correção, serão adquiridos

caroço de açaí, óleo 2A, gás natural, biogás
proveniente de aterro sanitário e ainda os gases
de poços de petróleo.

de terceiros devidamente licenciados.

Além disso, a fábrica de cimento será

Alternativas Tecnológicas
Do ponto de vista tecnológico em matéria
de

fabricação

de

cimento,

existem,

basicamente, duas tecnologias para fabricação

preparada

via seca, pois, apresenta ganho energético, sem
a necessidade de consumir energia para aquecer
e evaporar a água adicionada, além de permitir
altos índices de aproveitamento em outras
etapas do processo.
O processo por via seca é mais moderno e
proporciona redução no consumo de energia e

a

realização

de

coprocessamento de resíduos com combustível
alternativo, como por exemplo, poderão ser
utilizados pneus inservíveis.
Em termos de controle da poluição

do cimento Portland, por: via úmida ou por via
seca. A fábrica da CSN irá funcionar através da

para

atmosférica,

o

mercado

mundial

oferece

inúmeros sistemas de controle de particulados,
ao

qual

destacam-se

os

precipitadores

eletrostáticos e filtros de mangas. A opção
escolhida para a fábrica foram os filtros de
mangas, que apesar de mais caros, apresentamse mais eficientes, chegando a um resultado de
até 99,9% de retenção de particulados.
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Alternativas Locacionais
Para definição e priorização das opções
locacionais viáveis para a fábrica de cimento do
Projeto Nordeste – CSN foram estabelecidos
critérios de evidente relevância. A priori foram
estabelecidas três opções com viabilidade
técnica para a análise socioambiental dos
impactos esperados. Estas opções podem ser
visualizadas na Figura 5

produzir ganhos ambientais com o plantio de
árvores formando uma cortina verde perto de
fragmentos de Mata Atlântica contribuindo
com a qualidade ambiental da sua área de
entorno. Sua distância das comunidades e de
outras

estruturas

complicadoras

como

estradas, ferrovias e oleodutos, assegura maior
tranquilidade na construção e operação da
fábrica.

Para tornar a análise e a escolha da melhor

A

opção

01

apresenta

viabilidade

alternativa mais objetiva, utilizou-se uma

ambiental, no entanto, a maior distância da

matriz de decisão atribuindo pontuações aos

cava prioritária Maruim II (área mais ao sul na

aspectos

impactos

imagem ao lado e a maior complexidade na

socioambientais, como dispersão de poeira,

aquisição das terras geram custos indesejáveis

ruído, vibração, interferência com Áreas de

para o Projeto. A opção 03 é a que se apresenta

Preservação

fragmentos

mais fragilizada socioambientalmente pela

florestais, critérios de segurança e econômicos

proximidade com grande número de áreas

que consideram custos como aquisição de

povoados. Embora poucos atributos ecológicos

terrenos, distância entre fábrica e mina, dentre

sofram

outros relativos à projeto.

preponderância dos aspectos sociais prejudica

relacionados

Permanente

aos

e

A opção 02, apesar de apresentar algum
impacto aos recursos hídricos, apresenta os
menores

impactos

socioambientais,

apresentando ainda maior possibilidade de

alterações

com

esta

escolha,

a

sua avaliação.
Considerando os aspectos com maior
relevância e somando-se as pontuações tem-se
a opção 02 como a mais vantajosa.
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Figura 5 – Áreas da Mina e Alternativas Locacionais da Fábrica
Fonte: CSN, 2018
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2 Quais serão as áreas influenciadas?
Área Diretamente Afetada
(ADA)
Fábrica
Considera-se Área Diretamente Afetada

ADA uma faixa de segurança de pelo menos
200 metros ao norte, oeste e sul dos muros da
fábrica.

Mina

(ADA) pela fábrica toda a área interna aos

A ADA da mina para fins deste

muros da fábrica, sua cortina verde, seu

licenciamento será um polígono que leva em

canteiro de obras, área de bota-fora, britador e

consideração não apenas a área a ser lavrada,

correias transportadoras e quaisquer outras

mas também uma área referente ao direito

eventuais estruturas de apoio localizadas fora

minerário da CSN. Os acessos entre a lavra e a

dos muros da fábrica, bem como subestação

fábrica serão considerados como sendo parte

de energia elétrica, acessos rodoviários até a

da ADA da mina e estão contidos no polígono

BR-101 (aproximadamente 2km) e remoção

do direito minerário.

das interferências, tais como: linhas de

Áreas de Influência Direta
(AID) e Indireta (AII)

distribuição/transmissão elétrica e relocação
da

adutora.

instalação,

Para
também

maior
no

segurança

na

processo

de

licenciamento, foi considerado ainda como

A definição da Área de Influência Direta e
Indireta consideram os impactos diretos e
indiretos provocados pelo empreendimento
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nos diversos atributos ambientais envolvendo

indiretos nas diversas atividades relacionadas

os meios físico, biótico e socioeconômico.

a Fábrica de Cimento - CSN. Isto é, a área

A Área de Influência Direta está sujeita

potencialmente ameaçada pelos fenômenos

das

secundários, oriundos das diversas etapas da

atividades do empreendimento nas fases de

instalação e operação. É importante ressaltar

construção e de operação. Já a Área de

que há distinção entre as áreas de influência

Influência Indireta está sujeita aos impactos

dos meios natural e social (antrópico)

aos

impactos

diretos

resultantes

Quadro 1– Áreas de influência.

MEIO

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

Meio Natural

Compreende a área das propriedades
que serão adquiridas para implantação
do empreendimento

A microbacia onde se insere a fábrica,
limitando-se, ao sul, pelo rio Sergipe e ao norte,
leste e oeste pelos divisores de água.

Compõe o município de Maruim

Maruim e Laranjeiras. Recai sobre serviços,
produtos, equipamentos, estruturas e
infraestruturas públicas, que ocorrerão sobre
esses municípios.

Meio Antrópico

RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

23

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DOS MEIOS FÍSICO E BIÓTICO

ÁREAS DE INFLUÊNCIA MEIO SOCIOECONÔMICO
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3 O que diz a lei?
Para o real controle das atividades do Projeto

ambiental competente para que seja realizado o

de Implantação da Fábrica de Cimentos e Áreas

controle das atividades e dos impactos gerados

de Lavras da Companhia Siderúrgica Nacional–

pelo empreendimento.

CSN, torna-se imprescindível um esboço legal

A CSN, ao elaborar o EIA e este

que permita de modo efetivo o cumprimento de

documento, atende à CONAMA 01/86, também

todas as medidas que venham minimizar os

se compromete a cumprir as principais normas

impactos adversos e potencializar os impactos

reguladoras na área de mineração.

positivos.

No Brasil o setor de mineração é

A atividade de mineração deve ser

fiscalizado

pela

Agência

Nacional

de

enquadrada na legislação, decretos, portarias,

Mineração (ANM). As Normas Reguladoras de

resoluções e normas ambientais pertinentes.

Mineração (NRM), estabelecidos pelo DNPM,

Isso

atividade

tem

potencial

aproveitamento racional das jazidas, levando

porque

amplamente

trata-se
conhecida

de

uma
como

como

objetivo

disciplinar

o

poluidora, gerando uma série de impactos

em

ambientais, sejam eles positivos ou negativos.

tecnológicos de operação, de segurança e de

Diante desse cenário, a Resolução CONAMA

proteção ao meio ambiente, de forma a tornar o

N° 01/1986 estabeleceu que a atividade de

planejamento e o desenvolvimento da atividade

extração de minério passasse a depender de

mineradora

elaboração de Estudo de Impacto Ambiental

permanente da produtividade, da preservação

(EIA) e respectivo Relatório de Impacto

ambiental,

Ambiental (RIMA) e aprovação pelo órgão

trabalhadores.

consideração

aspectos

compatíveis
da

técnicos

com

segurança

e
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4 Qual a situação atual da área?
O Diagnóstico Ambiental tem por objetivo

presença de significativa concentração de

compreender o meio ambiente em que o

umidade relativa na atmosfera ao longo do ano.

empreendimento estará inserido e retratar a

Observa-se a predominância na direção dos

realidade atual da área de influência, para que

ventos

se possa, numa segunda etapa, identificar de

na

direção

Sudeste.

A

área

é

caracterizada por um clima de ventos estável,

que forma empreendimento irá afetá-la, ou seja,

com velocidades praticamente constantes ao

avaliar quais os impactos que serão causados ao

longo do ano se mantendo entre 3,6 e 8,8 m/s.

meio com a implantação do empreendimento.

Meio Físico
Clima
O clima da área em análise é do tipo
Tropical Úmido/Tropical Quente Úmido. Os
meses que apresentam maior precipitação

A Tabela 2 apresenta um resumo das médias
anuais das principais normais climatológicas. A
partir dos dados de normais climatológicas
podem ser observados as tendências climáticas
para a região.
Tabela 2 – Normais Climatológicas.

Variável

Und.

Média Anual

os meses de novembro e dezembro apresentam

Precipitação

mm

108,35

as menores precipitações médias deste período.

Pressão Atm.

mbar

1013,46

Temperatura

°C

26,3

Nebulosidade

Décimos

0,4

Umidade
Relativa

(%)

77,7

média são abril, maio, junho, julho e agosto, já

As temperaturas médias variam entre 24,7
e 27,6°C com a média anual de 26,3°C.
A região possui variação de 78,2 a 86,8 % e
média anual de 82,4 %, o que evidencia a
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Os resultados das amostragens mostraram
que as concentrações de Partículas Totais em

Qualidade do Ar
No Brasil, os padrões de qualidade do ar
foram estabelecidos pela Resolução CONAMA
491/2018. Os quais quando intermediários se
referem aos valores temporários a serem
cumpridos em etapas enquanto os padrões de
qualidade do ar final dizem respeito aos valores
guia definidos pela Organização Mundial da

μg/m3 estabelecidos pela Resolução CONAMA
No 491 de 19 de novembro de 2018. Entre os seis
povoados selecionados como estações de
amostragem,

encontrou-se

a

máxima

concentração média (82,59 μg/m3) de PTS no
Povoado Gentil.
As concentrações de PTS encontradas

Saúde.
Segundo a legislação, os valores máximos de
Partículas

Suspensão estão abaixo dos limites de 240

em

Suspensão

(PTS)

são:

concentração máxima diária de 240 μg/m3 e
anual de 80 μg/m3 para o padrão final.

fazem parte da caracterização atual do meio
físico da área onde será instalada a Fábrica de
Cimentos e Áreas De Mineração e serão
utilizadas

como

referência

para

acompanhamento da influência da instalação e
operação da fábrica nos povoados amostrados.

Figura 6 – Instalação de equipamento para medição de partículas no ar. Povoado Caititu.
Fonte: Ambientec, 2019.
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Ruído

máximo estabelecido é de 40 dB(A) para o

A fim de caracterizar o nível de ruído nas
comunidades mais próximas aos locais onde

período diurno e 35 dB(A)

para o período

noturno).

serão instalados a fábrica e as áreas de

Portanto, com os resultados obtidos nas

mineração, foram efetuadas medições de

medições da emissão sonora, considera-se os

pressão sonora (ruídos) com o intuito de

limites estabelecidos pela NBR 10.151 para as

estabelecer uma condição de background para

estações que resultaram abaixo: Gentil, Caititu,

área de influência do empreendimento. Essas

Mata do São José nos períodos diurno e

medidas são importantes para saber as

noturno; área da Fábrica e Guiomar Dias no

condições atuais de ruído para comparar depois

período diurno. Já as estações que resultaram

com os ruídos gerados com a fábrica e mina

acima do limite: Vila dos Padres nos períodos

funcionando e na fase de sua construção.

diurno e noturno; e Fábrica e Guiomar Dias no

A escolha das estações de medição foi
realizada considerando-se a proximidade das
comunidades

com

o

local

onde

o

empreendimento será instalado. Destaca-se que
as medições foram realizadas nos períodos

período noturno, é recomendável que sejam
seguidos os próprios valores de ruído obtidos
no background, já que representam a emissão de
ruído antes da implantação da Fábrica de
Cimento e áreas de Lavras.

diurno e noturno nos povoados: Vila dos
Padres, Gentil, Caititu, Mata de São José,
Guiomar Dias, e na área onde será implantada a
Fábrica.
A avaliação do nível de ruído para este
estudo foi efetuada conforme a Norma NBR
10.151 -Acústica- Avaliação do ruído em áreas
habitadas, visando o conforto da comunidadeProcedimento. Para as comunidades onde
foram medidos os ruídos, segundo a NBR 10.151
elas foram classificadas como área mista,
predominantemente

residencial

(limite

máximo de 55 dB (A) para o período diurno e
50 dB(A) para o período noturno), e ambientes
externos como áreas de sítios e fazendas (limite

Figura 7 – Medição de ruído. Povoado
Guiomar Dias.
Fonte: Ambientec, 2019

Geologia
A área de estudo restringe-se a porções da
cobertura sedimentar do Estado de Sergipe,
abrangendo principalmente porções da bacia
RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

29

sedimentar Mesozoica a Paleozoica de Sergipe-

areias finas a grossas, predominando grãos

Alagoas e coberturas superficiais Terciárias a

angulosos, argilas e cinza-avermelhadas.

Quaternárias, representadas principalmente
pelo Grupo Barreiras.

Na área de estudo, afloram principalmente
em cortes de estrada ou expõem-se em colinas

O Grupo Barreiras caracteriza-se por uma

devido a ocorrência de movimento de massa ou

sequência de sedimentos, de origem fluvial e

ação antrópica. Correspondem a sedimentos

marinha, pouco ou não consolidados, mal

argilosos de cores variegadas por vezes, semi-

selecionados, de cores variadas alternando de

consolidados.

Figura 8 - Distribuição das coberturas sedimentares no estado de Sergipe.
Fonte: SANTOS et. al., 1998.
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Geomorfologia
O

principal

geomorfologia

é

objeto
as

de

formas

estudo
de

da

relevo,

investigando os processos que deram origem a
essas formas e os materiais que foram
trabalhados nesses processos que implicam
suas diferentes formas (GUERRA, 2003).
A área de estudo foi compartimentada em
duas

unidades

geomorfológicas,

que

correspondem a diferentes tipos de relevo: 1)
Relevo Ondulado Dissecado, formado em uma
área transicional que é resultante da atuação da
rede de drenagem fluvial da região, que entalha
as rochas presentes de menor resistência,

Figura 9 – Rocha carbonática típica da região.
Fonte: Ambientec, 2019

originando as feições de morros e colinas. 2)
Planície

Fluviomarinha,

caracterizada por

ambientes mais aplainados resultantes da
acumulação de sedimentos e/ou ações erosivas
oriundas da drenagem local ou das variações do
nível do mar.

Pedologia
A classificação pedológica é baseada nas
características morfológicas, físicas, químicas e
mineralógicas dos solos e utiliza horizontes
diagnósticos para identificá-los. As classes de
solos são estabelecidas conforme o processo
pedológico específico atuante na sua gênese
(MARANGON, 2004).
Dessa

maneira,

os

tipos

de

solos

encontrados no munícipio para a área em
estudo são: Argissolos, sendo o de maior
expressão na área, sua característica de maior
destaque consiste na nítida diferenciação entre
as camadas presentes no solo. Já os Gleissolos,
podem ser identificados por serem classificados
como hidromórficos, ou seja, apresentam
saturação

de

água

em

sua

composição

provenientes das condições do ambiente onde
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se encontra e por fim, os Vertissolos, no qual

ocorrem principalmente durante o período de

podemos destacar a presença de fendas que

seca da região. Figura 10.

variam entre 30 a 50 cm de profundidade e

Figura 10 - Pedologia da área do empreendimento.
Fonte: Atlas Digital (SRH/SEMARH), 2016.

Recursos Hídricos e
Qualidade das Águas

água Salobra Classe 1 ou Classe 2, no entanto
no ponto onde foi coletada a água para análise

O empreendimento encontra-se inserido
na bacia hidrográfica do Rio Sergipe, onde, na
área

do

empreendimento,

tem

o

Rio

Ganhamoroba como drenagem principal.
A verificação da qualidade das águas,
antes da implantação do empreendimento, se
faz necessária para que seja avaliada a real
situação das mesmas.
É importante afirmar que as águas do rio
Sergipe a depender do trecho apresentam

não possui um enquadramento específico.
Sendo assim, optou-se por enquadrar na
Classe 1.
De maneira geral, os resultados obtidos
para as águas coletadas estão de acordo com a
legislação.
Porém,

os

parâmetros:

Manganês,

Nitrogênio Nitrato e Óleos e resultaram em
divergência com a Resolução CONAMA
357/2005, sedo que o primeiro resultou pouco
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acima do estabelecido, este metal em

No que se refere ao Coliformes Totais,

concentrações acima de 1,0 mg/L confere à

este resultou num valor significativo, sendo

água gosto incomum.

que as bactérias do grupo coliforme são

Vale

ressaltar

que

a

presença

de

consideradas

indicadores

primários

da

nitrogênio na água em sua grande maioria é

contaminação fecal das águas, comprovando a

proveniente de efluentes sanitários sendo que

probabilidade

a Amônia é uma forma reduzida do

sanitários na água em estudo, como já

nitrogênio, já o nitrito e nitrato são as formas

discutido quando mencionado os valores dos

oxidadas, no caso em estudo as águas

nitrogênios.

apresentaram uma maior quantidade de

da

emissão

de

esgotos

Assim, se conclui que foi possível avaliar

nitrogênio nitrato, a forma mais oxidada,

a

qualidade

indicando que a fonte poluidora encontra-se

implantação

distante do ponto de coleta.

estabelecer

da

água

do
os

anteriormente

empreendimento
valores

obtidos

a
e

como

Em relação ao parâmetro de óleos e

background para estudos futuros na área de

graxas, o qual foi identificado um valor menor

influência do empreendimento, sejam eles

que o limite de quantificação do método de

realizados durante a implantação ou operação

análise, ou seja, um valor bem pequeno que

do empreendimento.

pode ser ocasionado por combustíveis de

Na Figura 11, observa-se a localização do

barcos que circulam neste trecho do rio para a

empreendimento nas bacias hidrográficas e

realização de pesca.

nos municípios citados acima.
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Figura 11 – Hidrobacias e linhas de drenagem superficial na área do empreendimento.

Águas subterrâneas
A

área

de

empreendimento está

abrangência
presente

parte sul do município de Maruim e o Rio
do

na zona

aquífera de Maruim. Este tipo de domínio tem
comportamento de aquífero de regiões ricas

Ganhamoroba, que atravessa o município de
Maruim de leste a oeste. As entradas d’água,
segundo a autora, ocorrem em profundidades
médias de 21 m nos aquíferos.
Afirma-se que a análise da situação geral

em calcário, a recarga do aquífero ocorre
principalmente nas zonas das falhas de borda

dos

Recursos

(oeste) da Bacia Sedimentar de Sergipe-

quantitativo, com apoio dos estudos de

Alagoas, em contato com o embasamento

reservas

ígneo metamórfico, em cotas topográficas

resultados de vazões remanescentes de águas

superiores a 40 metros e, de acordo com

superficiais, obtidos com o processamento do

Dantas (2013), se dá, principalmente, pela

Balanço Hídrico, indica que as reservas de

infiltração das precipitações diretas sobre a

águas subterrâneas exploráveis totalizam

superfície e pela contribuição através de

vazão de 3,48 m³/s, equivalente a 69% da

drenagens influentes, como o Rio Sergipe na

disponibilidade.

de

Hídricos,

águas

no

subterrâneas
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Figura 12 - Hidrogeologia.

Meio Biótico
Vegetação

No Estado de Sergipe, originalmente
54,19% do território era coberto por Mata

A área de influência está dentro do
domínio do Bioma Mata Atlântica. É
importante destacar que a vegetação nesta
área

se

encontra

fragmentada

e

descaracterizada e o remanescente florestal
mais importante nas proximidades é a
Floresta Nacional do IBURA, Unidade de
Conservação de Uso Sustentável localizada
no Município de Nossa Senhora do Socorro
– SE, área destinada tanto à preservação
quanto à pesquisa científica sobre a Mata
Atlântica de Sergipe.

Atlântica, porém, segundo o Ministério do
Meio Ambiente (2010), restam apenas 5,5%
da área original em forma de remanescentes
que se encontram em variados estágios de
regeneração. A Mata Atlântica sergipana é
representada por formações vegetais como:
Floresta Estacional Semidecidual; Savana;
Áreas de Tensão Ecológica (Savana/Floresta
Estacional);

e ecossistemas associados

como Manguezais e Restingas.
Foram realizadas duas campanhas para
coleta e análise de dados da flora da área do
empreendimento nos dias 20 e 21 de
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dezembro de 2018. As campanhas foram

indireta, apresentando algumas diferenças

guiadas por mapas, imagens aéreas e GPS.

florísticas

Foram feitas imagens e fotografias dos

Fragmento I era o maior e apresentou

elementos mais significativos das áreas

pontos com terreno bastante íngreme e solo

analisadas.

pedregoso; era mais fechada, ainda que com

A bibliografia analisada no estudo

e

estruturais

entre

si.

O

ocorrência de clareiras, ou seja, áreas com

refere-se à vegetação do Município de

pouca

cobertura

Maruim – SE e às pesquisas realizadas na

apresentava espécies exóticas cultivadas

Floresta Nacional do Ibura, visando auxiliar

como a Mangifera indica (mangueira) e

a caracterização da vegetação e flora da área

espécies

de estudo, direcionando a análise da

Artocarpus heterophyllus (jaqueira) e Elaeis cf.

vegetação ali presente.

guineensis (dendê) (Figura 13).

exóticas

vegetal

no

naturalizadas

qual

como

Foram identificados três fragmentos
florestais na área de influência direta e
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Figura 13 – Aspecto geral do Fragmento I (A e B); solo pedregoso (C); presença de espécies exóticas naturalizadas
como a Artocarpus heterophyllus (jaqueira; com presença de frutos) (D); sub-bosque formado principalmente por
espécies herbáceas, com forte presença de Scleria sp. (tiririca) (E); fina camada de folhas e galhos formam a
serapilheira (no centro da imagem observa-se um tronco de Bactris cf. setosa (tucum) (F); presença de fungos (G); e
de briófitas (H)
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Em comparação com as outras duas

fina camada de serapilheira (cobertura de

áreas, o Fragmento II era mais aberto, com

folhas

no

piso

da

floresta),

houve

clareiras e presença de muitas árvores

predominância de trepadeiras herbáceas e o

jovens, com as menores alturas e diâmetros

sub-bosque era formado por espécies

do levantamento. Houve predominância da

herbáceas e plântulas de espécies lenhosas

espécie Byrsonima sericea (murici), que por

(Figura 14)

vezes encontrava-se em forma de arbusto.
O solo era pedregoso e apresentava-se
com porções descobertas em meio a uma

Figura 14 – Aspecto geral do Fragmento II (A); com presença de clareiras (B); Byrsonima sericea (murici; em período
reprodutivo) (C); predominância de trepadeiras herbáceas (D); e camada fina de serapilheira (E).
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O Fragmento III apresentava algumas

maiores médias de diâmetro e altura do

semelhanças florísticas e estruturais com o

levantamento. O sub-bosque era formado

Fragmento I, sendo mais fechado e com

por

árvores maiores em comparação com as

regenerantes, serapilheira formada por uma

outras duas áreas. Os indivíduos de Tapirira

camada fina de folhas e galhos de árvores, e

guianensis (pau-pombo) e Byrsonima sericea

ocorrência

(murici)

cinnabarinum, fungos e líquens (Figura 15).

encontrados

nessa

área

espécies

herbáceas

de

e

orquídea

indivíduos

Epidendrum

encontravam-se maiores em comparação
com as outras duas áreas, apresentando as

Figura 15 – Aspecto geral do Fragmento III (A); presença de indivíduos regenerantes em meio aos maiores
indivíduos do levantamento (B); camada fina de serapilheira (C); Byrsonima sericea (murici; um dos maiores
indivíduos amostrados no levantamento) (D); e Epidendrum cinnabarinum (orquídea) (E).
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Fauna

A fauna estudada na região foi o grupo

A fauna de uma região consiste em
todos os seres que pertencem ao Reino
Animal. Este é um conjunto muito amplo
de organismos e não é viável estudá-lo
como um todo, sendo assim, é necessário
escolher

grupos

faunísticos

que

apresentem representatividade ecológica e

vertebrado, ou seja, foram inventariados,
através de levantamentos primários e
secundários, os anfíbios (sapos, rãs e
pererecas), os répteis (lagartos e cobras),
os mamíferos e as aves.
A figura XX ilustra os fragmentos
estudados.

científica, além de serem logisticamente
vantajosos.

Figura 16 – Fragmentos florestais e áreas da fábrica e cava.
Fonte: Google Earth, 2019

Herpetofauna
A herpetofauna é o termo utilizado
para determinar um grupo de animais que
engloba os anfíbios e répteis. Sendo
considerado o grupo que possui um dos

vertebrados mais abundantes e de grande
relevância para o planeta (Vitt e Caldwell
2014).
Apesar

de

sua

importância,

a

herpetofauna encontra-se sobre grande
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ameaça. Os anuros (sapos, rãs e pererecas),

Para os Répteis foram encontradas 10

compõem o grupo de animais que devem

espécies, sendo 5 lagartos, 4 serpentes e 1

receber maior atenção, estes animais são

anfisbena. A família mais representativa foi

especialmente sensíveis devido ao seu

o Colubridae com 4 (40%) espécies,

comportamento

seguido do Teiidae com 3 espécies (30%)

biológico

e

suas

características ecológicas.

(Figura 18).

Com os répteis, a preocupação não é

Se comparado com a riqueza das

menor, já que diversas espécies costumam

espécies da Mata Atlântica de outras áreas,

ter sensibilidade a alterações na cobertura

o número de representantes de anfíbios e

vegetal

das

répteis registrado pode ser considerado

condições climáticas do ambiente, que

baixo, um dos motivos, principalmente

estão sujeitas a variações consideráveis nas

para os anfíbios, é que o trabalho de campo

próximas décadas (ICMBIO, 2016; Kumar,

foi realizado na estação seca, fora do

2016)

período reprodutivo, quando a maioria das

e

dependem

fortemente

Os dados primários para répteis e
anfíbios

foram

obtidos

através

espécies estão mais ativas.

de

A herpetofauna da área em estudo foi

campanhas realizadas por dois coletores

constituída em sua maioria por espécies

entre os dias 11 e 18 de março de 2019. Ao

com ampla ocorrência nos mais diversos

todo foram encontradas 10 espécies de

biomas brasileiros. Mesmo com as espécies

répteis e 10 espécies de anfíbios, todas

de provável ocorrência, a área analisada

agrupadas na Ordem Anura contabilizando

não

três famílias. A Família Leptodactylidae foi

herpetofauna considerada ameaçada de

a mais numerosa com 7 (70%) espécies,

extinção (ICMBIO 2016; IUCN 2019).

abriga

nenhuma

espécie

da

seguida da família Bufonidae com 2 (20%)
espécies e por fim, da família Microhylidae
com 1 (10%) espécie (Figura 17).
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Figura 17 – Anuros da área de influência do empreendimento. Da direita para a esquerda: Rhinella granulosa,
Rhinella jimmi, Leptodactylus macrosternum, Leptodactylus troglodytes, Leptodactylus mystaceus, Leptodacytlus fuscus.
Fonte: Ambientec, 2019.
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Figura 18 – Répteis da área do empreendimento. Da direita para a esquerda: Ameiva ameiva, Coleodactylus
meridionalis, Kentropyx calcarata, Tropidurus hispidus, Amphisbaena lumbricalis e Taeniophallus occipitalis.
Fonte: Ambientec, 2019
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Mamíferos

(Cerdocyon thous) se destacam como as mais

Foram identificados 31 registros. As

abundantes (Figura 19). Ambas as espécies

áreas dos fragmentos estudados tiveram

são capazes de se adaptar em ambientes

registros semelhantes em número de

degradados ou que apresentem algum
distúrbio ambiental (Dotta & Verdade,

espécies e de indivíduos.
Nenhuma das espécies registradas é
endêmica ou é considerada em algum grau

2007; Rylands et al., 2009).
A alta abundância do sagui também é

de ameaça pelas listas nacional (MMA,

resultado

2014;

contribuindo para a formação de grupos

ICMBio,

2018)

e

internacional

(IUCN, 2017) de espécies ameaçadas.
Entre as espécies registradas, o sagui de
tufos brancos (Callithrix jacchus) e a raposa

do

seu

hábito

diurno,

familiares que podem ocupar áreas de vida
menores que 5 ha (Stevenson & Rylands,
1988; Castro, 2003; Rylands et al., 2009).

Figura 19 – Espécies registradas ao longo da amostragem geral através das armadilhas de captura, busca ativa e
registros ocasionais. Em (A) rato cachorro cinza (Monodelphis domestica), (B) rato cachorro marrom (Monodelphis
americana), (C) saguí de tufos brancos (Callithrix jacchus), (D) pegada de raposa (Cerdocyon thous), (E) pegada de
guaxinim (Procyon cancrivorus); (F) rato do mato (Cerradomys vivoi); (G) pegada de cutia (Dasyprocta prymnolopha); (H)
registro ocasional de cutia (Dasyprocta prymnolopha).
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Vale ressaltar que foi possível

et al., 2009), a predação de artrópodes

identificar a presença de morcegos na

(Kalka & Kalko, 2006) e a atuação

área influência da Implantação da

como indicador

Lavra de Calcário e Instalação da

2009; Cunto & Bernard, 2012).

ambiental (Jones,

Fábrica de Cimentos nesta primeira

Na área pesquisada, a espécie

campanha, representada pela captura

Stenodermatinae foi a mais rica e

de 54 indivíduos e sete espécies
(Figura 20) pertencentes a família
Phyllostomidae.

ecológicos

importantes
como

das capturas. O registro da espécie
Trinycteris nicefori Sanborn, com apenas

Os morcegos são responsáveis por
promover

Carolliinae a mais abundante com 59%

a

papeis

dispersão

uma captura, representa a segunda
ocorrência para o estado de Sergipe

de

(ver Brito & Bocchiglieri, 2012), sendo

sementes (Fleming, 1986; Galindo-

o registro de Faria et al., 2006 na Bahia,

González, 1998; Gastal & Bizerril,

o primeiro a ser obtido para o

1999; Lobova et al., 2003; Lobova et al.,

Nordeste.

2009; Aguilar-Garavito et al., 2014), a

registro de Desmodus rotundus com 3

polinização (Tschapka, 2003; Fleming

(6%) indivíduos capturados.

Vale

destacar

ainda

o

Figura 20 – As sete espécies registradas durante a primeira campanha do Diagnóstico Ambiental da
Quirópterofauna na área de Implantação da Lavra de Calcário e Instalação da Fábrica de Cimentos, Sergipe A)
Desmodus rotundus; B) Artibeus lituratus; C) Artibeus planirostris; D) Dermanura cinerea; E) Sturnira lilium; F) Carollia
perspicillata; G) Trinycteris nicefori.
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Aves
Aves são componentes importantes na
avaliação da qualidade de ecossistemas por
ocuparem diferentes hábitats e níveis
tróficos e por apresentarem um número
expressivo

de

espécies

com

elevada

sensibilidade às modificações ambientais
(Silva, 2004).
As informações sobre as aves da região
foram obtidas através de trabalhos de
campo realizados por dois observadores
especialistas entre os dias 16 e 23 de janeiro
de 2019, com visitas distribuídas em 03 dias
no Fragmento I, 02 dias no Fragmento II e
02 dias no Fragmento III. Cada dia teve oito
horas de observação. Na área de estudo
foram

identificadas

106

espécies

distribuídas em 40 famílias.
As famílias Tyrannidae, Thraupidae e
Trochilidae foram as que apresentaram a
maior

riqueza

aproximadamente

representando
28%

das

espécies

registradas nas áreas estudadas.
A família Thamnophilidae também
esteve bem representada contribuindo com
5%, mas a maioria das famílias está
composta por poucas espécies, sendo 31%
da composição avifaunística representada
por um somatório de 25 famílias.
Figura 21 - Aves da área de influência do
empreendimento. De cima para baixo:
Rupornis magnirostris, Amazilia sp., Milvago
chimachima, Tachyphonus rufus
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Figura 23 – Áreas importantes para aves migratórias
no estado de Sergipe.

Figura 22 – Aves da área de influência do
empreendimento. Da cima para baixo,
Tolmomyias flaviventris, Caracara plancus.

Para o presente levantamento o fato
mais importante sobre o impacto do
empreendimento sobre a avifauna local foi o

A área pretendida para a implantação

registro da presença de Thalurania watertonii

do empreendimento está próxima da região

(beija-flor-de-costas

considerada importante para a conservação

Fragmentos I e II.

de aves migratórias do Estado de Sergipe,
segundo o Relatório Anual de Rotas e Áreas
de Concentração de Aves Migratórias no
Brasil

2016

elaborado

pelo

CEMAVE/ICMBio (Figura 21 e Figura 23).

violetas)

nos

É certo que não há planos para
supressão destes fragmentos por parte da
Fábrica de Cimento.

Meio Antrópico
Municipio de Maruim
Os Povoados de Maruim mais distantes
da sede são bem reduzidos, com poucas
casas em ruas situadas em meio a
latifúndios. Ao todo são apenas sete
Povoados, cinco são bem reduzidos, como
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aglomerados de sítios ou de pequenas casas

região da Grande Aracaju, é considerada

em meio rural.

uma população bastante reduzida.

Dessa forma, é presente a concentração

Na Tabela 3 abaixo há registro da

de terras e de renda com poucas famílias,

população rural e urbana somente nos

tornando o comércio enfraquecido bem

censos 1991, 2000 e 2010. O crescimento

como a oferta de serviços para uma

demográfico da população rural na década

população pouco produtiva e sem renda.

de 90 foi de 5,5% e na década de 2000,

Isso reflete na arrecadação do município

11,95%. Já para a zona urbana, apesar de

porque há poucos empreendimentos e o

sempre concentrar a grande parte da

setor da construção civil é pouco ativo. A

população do município, teve aumentos

falta de oportunidade de trabalho gera

menores nessas duas décadas: 4,8 e 3,1%

baixa arrecadação de impostos nos setores

respectivamente.

de produção, comércio e de serviços.
A ocupação da zona rural pela cana-de-

Tabela 3 – Evolução demográfica de
Maruim

açúcar impulsionou a aglomeração dos

1991

2000

maiores Povoados na periferia da sede

14.683

15.454

municipal e às margens da rodovia federal
(BR-101)

buscando

renda

com

os

transeuntes dessa movimentada rodovia,
oferecendo serviços como borracharia,

homem

mulher

homem

mulher

7.317

7.366

7.675

7.779

urbana

rural

urbana

rural

11.105

3.578

11.666

3.788

oficinas de caminhões, comércio de ferro
velho, comércio de produtos locais (frutas,
raízes e caranguejos vivos) no acostamento
da rodovia, bem como bebidas e lanches.

População e dados
censitários

2010

2018

16.343

17.153

homem

mulher

homem

mulher

8.011

8.332

-

-

urbana

rural

urbana

rural

12.041

4.302

-

-

Fonte: IBGE (2019); Censo IBGE 2010, 2000 e 1991.

De acordo com o Instituto Brasileiro de

Segundo IBGE (2010), há 3.289 (74%)

Geografia e Estatística (IBGE), Maruim

domicílios urbanos e 1.153 (26%) rurais,

tinha uma população de 16.343 pessoas em

sendo 3.515 (79%) de alvenaria e 348 (8%)

2010 (apenas 4.302 residentes na zona

de taipa. O número de casas de taipa é alto

rural), com estimativa de 17.153 em 2018

em comparação aos demais municípios da

(IBGE, 2010). Em relação aos municípios da

região, o que indica a situação de pobreza
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Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal

mais grave. Segundo a última pesquisa de
medição da incidência de pobreza sobre a
população, pelo IBGE em 2003, 64% da
população de Maruim estavam em estado
de pobreza absoluta, enquanto para Sergipe
a incidência é de 47,8%.

O Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), desenvolveu o
Índice

de

Desenvolvimento

Humano

A concentração da população na zona

Municipal (IDHM), que é uma medida de

urbana aumenta o índice de violência

indicadores composta por três dimensões

devido principalmente à falta de trabalho.

do

Desenvolvimento

Humano:

longevidade, educação e renda. Este

Política
O atual prefeito do município é
Jeferson Santos de Santana pertencente ao
Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
e foi eleito para o mandato (2016-2020)
com 4.945 votos o que representa 51,63%
dos votos válidos. A Câmara de Vereadores

índice é um importante instrumento para a
avaliação da forma como as políticas
públicas

estão

sendo

implantadas,

oferecendo uma melhor visão da qualidade
de vida dos municípios, estados e da nação
brasileira.

do Município possui 11 vereadores sendo

O Índice de Desenvolvimento Humano

que apenas dois fazem parte da coligação

Municipal de Maruim era 0,361 em 1991,

do prefeito. A quantidade da população

extremamente baixo. Em 2000 era 0,469,

apta a votar é de 12.112 (doze mil cento e

ainda baixo. Em 2010, principalmente

doze) eleitores, o que representa somente

devido aos resultados das políticas públicas

0,777% dos eleitores do Estado de Sergipe

de inclusão da população nas escolas,

conforme

através de diversos programas, inclusive de

dados

disponibilizados

Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

pelo

transporte

escolar

para

todas

as

comunidades da zona rural, esse índice
passou a ser regular (médio): 0,618. A
evolução está expressa em no Gráfico 1
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Gráfico 1 - Evolução do IDH em Maruim.

O Gráfico 2 mostra a evolução do IDH

Renda foi o que teve menor evolução,

Renda, Longevidade e Educação para o

entretanto a Educação teve o maior

município Maruim nas últimas décadas. A

aumento.

Gráfico 2 – Evolução do IDH Renda, Longevidade e Educação para o município Maruim nas últimas décadas.

Segundo o PNUD, IPEA e FJP (2018), o

quando foi feita a última avaliação do IDH.

IDH Renda do Brasil, que vinha em

Essa diminuição deve ter ocorrido para a

crescente aumento ao longo da década de

maioria dos municípios, principalmente no

2000, diminuiu a partir de 2013 até 2015,
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nordeste brasileiro, onde há maior carência

fundamental e médio quase triplicou na

de trabalho e renda no Brasil (IBGE, 2016).

década de 2000 até 2010. E a renda per
o

capita teve aumento mais representativo da

IDH

história do Brasil entre as décadas de 2000

Educação, Longevidade e Renda para as

e 2010. Que começou a retroceder em 2013

últimas

(PNUD, IPEA e FJP, 2018).

Tabela
detalhamento

4,

seguir,

dos

décadas.

mostra

valores

do

Observa-se

que

a

porcentagem da população com ensino
Tabela 4 – Evolução do IDHM

IDHM E COMPONENTES

2000

2010

IDHM Educação

0,309

0,511

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

22,54

43,07

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

86,13

96,91

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental

42,77

78,13

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

11,04

33,41

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

4,71

14,10

IDHM Longevidade

0,659

0,781

Esperança de vida ao nascer (em anos)

64,56

71,85

IDHM Renda

0,507

0,590

Renda per capita (em R$)

187,52

314,55
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Renda e Economia
O IBGE publicou dados atualizados em
2017 sobre a situação de trabalho da
população no município. Em Maruim o
percentual de pessoas sem trabalho, em
2010 era de 60% e em 2016, era de 88,6%.
Conclui-se que ter quase 90% da população
sem trabalho é um dado alarmante.

Segundo o último censo do IBGE
(2010) 42,14% da população com mais de 10
anos de idade não tem rendimentos. 37,25%
dessa mesma população recebe menos de
um salário mínimo, 13,5% da população
recebe menos de dois salários mínimos.
Ainda segundo o IBGE (2010) os
setores

econômicos

que

mais
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trabalho/renda
município

para

são

a

a

população

pecuária,

pesca

no
e

“construção” e “comércio e reparação de
veículos

automotores”.

O

setor

de

aquicultura: 703 homens e 319 mulheres.

construção gera trabalho e renda para 634

Isso porque no município há granjas de

homens e para apenas 9 mulheres. No setor

médio porte que demandam mão de obra

de comércio são 354 homens e 294

significativa.

mulheres (IBGE, 2010).

E

por

ser

uma

região

estuarina, a pesca, à cata de caranguejo e de

A

Tabela

5

mostra

os

setores

mariscos são a fonte de renda de grande

econômicos que mais geram trabalho e

parte das famílias deste município, que tem

renda para a população de Maruim,

carência de oferta de trabalho e renda.

segundo o Censo 2010 (IBGE, 2010).

Em relação às categorias do IBGE
(2010) sobre trabalho em Maruim, em
segundo

lugar

estão

as

categorias

Tabela 5 – Setores econômicos que mais geram trabalho e renda para a população de Maruim.

Principais Atividades Econômicas
Administração pública, defesa e seguridade social
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura
Água, esgoto, atividade de gestão de resíduos
Alojamento e alimentação
Artes, cultura, esporte e recreação
Atividades administrativas e serviços complementares
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados
Atividades mal especificadas
Atividade profissional, cientifica e técnica
Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas
Construção
Educação
Eletricidade e gás
Indústria de transformação
Indústria extrativa
Informação e comunicação
Outras atividades de serviço
Saúde humana e serviços sociais
Serviços domésticos
Transporte armazenagem e correios
Total

Masculino Feminino
246
275
703
319
49
18
86
108
21
17
75
23
0
19
195
104
25
7
354
294
634
9
30
232
24
8
460
63
246
20
5
5
16
39
31
112
0
253
168
11
3368
1936

Total
521
1022
67
194
38
98
19
299
32
648
643
262
32
523
266
10
55
143
253
179
5304

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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Saúde e Saneamento

munícipes e acompanhamento psicossocial

Os serviços de atendimento à saúde
existente no município de Maruim se
caracterizam como de baixa e média
complexidade e atende aos municípios da
região.

Os

atendimentos

de

alta

no Centro de Atendimento Psicossocial
(CAPS) e no Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS).
As Unidades de Saúde Básica estão
distribuídas

pelos

Povoados

mais

complexidade são levados por ambulância

populosos e com maior demanda de

até o Hospital de Urgência de Sergipe

atendimento, a fim de melhoras as ações de

(HUSE).

atenção básica do município. Contudo, nos

A quantidade de Unidades Básicas de
Saúde e Hospital existentes no município é

Tabela 6 – Unidades Básicas de Saúde e Hospital
de Maruim - SE

02
03
04
05

06

NOME
Posto de Saúde Povoado
Mata de São José
Unidade Integral Maria
Carmem Santos Santana
Posto de Saúde do
Povoado Oiteiros
Unidade de Apoio do
Programa de Saúde da
Família (PSF Caititu)
Unidade de Apoio do
Programa de Saúde da
Família (PSF Nossa
Senhora da Conceição)
Hospital Nossa Senhora
da Boa Hora

odontólogos é bastante reduzida, uma vez
por semana ou a cada quinze dias.

de 06 conforme Tabela 6.

Nº
01

Povoados a frequência de médicos e de

ENDEREÇO
Povoado
Mata de São
José
Rua Álvaro
Garcez, s/n
Povoado
Oiteiros
Povoado
Caititu
Povoado Pau
Ferro
Rua Euclides
Pereira, 1896

Educação
Existem 19 estabelecimentos de ensino
público dentre

Escolas

que

realiza

atendimento

médico

e

Estaduais, Centros Educacionais, creches e
de Ensino Privado segundo dados do Censo
Escola – INEP 2017.
Não há estabelecimento de ensino
superior. Os estudantes de universidades e
faculdades se deslocam para Aracaju, São
Cristóvão e Laranjeiras com o uso do
transporte escolar fornecido pela Prefeitura.
Foi verificado que o maior número de
estabelecimentos

O Hospital Nossa Senhora da Boa Hora

Municipais

de

ensino

Fundamental

e

município

responsável

é

Pré-escola

e
pela

é

no

que

o

maior

ambulatorial, clínica geral, ginecologia e

quantidade de estabelecimentos de ensino.

ortopedia, com auxílio ao Programa de

Destaca-se a presença de escolas privadas

Saúde da Família.

que oferecem os níveis de ensino: infantil,

As Unidades Básicas de Saúde realizam

fundamental e médio.

atendimento psicológico e dentário aos
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O número de alunos matriculados por
grau de ensino está apresentado no Gráfico

3 que apresenta a quantidade de alunos e
sua evolução desde o ano de 2005.

Gráfico 3 – Histórico do número de matrículas nas escolas de Maruim por nível de ensino.
Fonte: IBGE, 2018

O histórico apresenta diminuição da

escolar, além da melhoria da infraestrutura

quantidade de alunos matriculados desde

da escola. Com estas ações realizadas, a

2005 até 2017. Esta redução também pode

médio e longo prazo pode haver uma

ser vista nos níveis de Ensino Médio e Pré-

melhoria da qualidade do ensino no

escolar onde o ano de 2017 apresenta os

Município de Maruim.

níveis mais baixos. A análise desses dados

A taxa de escolarização alcançou, em

requer entrevista com a secretária de

2010, 98,3%, tendo aumento representativo

educação

coletar

o que fez o Índice de Desenvolvimento

informações sobre histórico de oferta de

Humano aumentar principalmente devido

vagas, transporte e evasão escolar.

aos índices de educação;

do

município

para

Os dados mostram que é necessário um
investimento a longo prazo em políticas
educacionais que valorizem a carreira dos
professores, dos níveis de aperfeiçoamento
e capacitação do docente e de todo corpo
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Município de Laranjeiras
Dados Populacionais,
Políticos e Desenvolvimento
Humano
Laranjeiras

tem

uma

população

estimada pelo IBGE de 29.567 pessoas em
2018, 1,7 vezes maior do que a população do
município

Maruim.

Embora

municípios

vizinhos,

Laranjeiras

sejam
tem

população com nível de instrução mais
elevado, salário médio maior e percentagem
da população ocupada (em 2016) quase o
dobro.
Contudo, na zona rural acontece o
mesmo problema que Maruim: maior

presença de produtores de cana-de-açúcar,
que causaram o agrupamento da população
nos centros urbanos, crescendo na periferia
das cidades em busca de trabalhos urbanos
já que os serviços referentes a agricultura e
pecuária são impossibilitados devido à
concentração

das

terras

rurais

em

latifúndios.
Esse agrupamento nos centros urbanos
promove uma maior oferta de serviços.
Entretanto a falta de mão de obra
qualificada da população ocasiona a busca
de renda através de tráfico de drogas,
prostituição, roubo. Aumenta também o
consumo de álcool e outras drogas, a tensão
social, a violência urbana e doméstica.

Tabela 7 – Dados Comparativos do IDHM no município de Laranjeiras.
IDHM E COMPONENTES

2000

2010

IDHM Educação

0,323

0,582

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo

30,94

50,57

% de 5 a 6 anos frequentando a escola

80,39

98,35

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino

28,67

82,65

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

15,82

39,38

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

7,24

29,11

IDHM Longevidade

0,644

0,772

Esperança de vida ao nascer (em anos)

63,65

71,30

IDHM Renda

0,498

0,589

Renda per capita (em R$)

177,80

313,29

fundamental

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.
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No município de Laranjeiras o IDHM é
de 0,642, em 2010, inserido assim na faixa
de

Desenvolvimento

Humano

Médio

(IDHM entre 0,6 e 0,699). Analisando os
dados apresentados na Tabela 7 abaixo,
entre 2000 e 2010, a dimensão que mais
cresceu foi a Educação (com crescimento de

Tabela 8 – Estabelecimentos de saúde.
VARIÁVEL

LARANJEIRAS

SERGIPE

Federais

0

3

Estaduais

1

23

Municipais

14

764

Privados

1

325

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio
de Janeiro: IBGE, 2010.

0,259), seguida por Longevidade e Renda.
O município de Laranjeiras conta com

Política

um Hospital Regional São João de Deus que

Atualmente o munícipio de Laranjeiras
é gerido pela Prefeito Paulo Hagenbeck do
Democratas– DEM, eleito para o pleito
eleitoral

2016-2020

com

8.396

votos

representando 50,18 % dos votos válidos
deste município. A Câmara de Vereadores
possui 11 vereadores. Destes, apenas um é
do esmo partido do prefeito.

possui

Secretaria Estadual de Saúde por meio da
Fundação Hospitalar de Saúde e que atende
a região do Vale do Cotinguiba em casos e
situações de complexidade média, caso haja
uma maior atenção, o mesmo é removido
para o Hospital de Urgência do Estado de
Sergipe – HUSE.

Saneamento e Saúde
Laranjeiras

é mantido com recursos do SUS da

programas

Laranjeiras possui 14 Unidades de
e

Saúde da Família nos bairros e nos

projetos voltados para atenção básica. A

povoados

saúde é promovida pelo Fundo Municipal

ambulâncias de remoção simples e uma

de Saúde que é acompanhado e fiscalizado

Base do SAMU com um veículo contendo

pelo Conselho Municipal de Saúde. Destes

Unidade de Suporte Avançado (USA).

projetos,

destaca-se

o

Programa

de

Melhoria do Acesso e da Atenção Básica,
Programa de Saúde da Família e o Programa
de Saúde Bucal.
A Tabela 8 apresenta a quantidade de
estabelecimentos de saúde existentes no
ano de 2010 em relação ao Estado de
Sergipe.

da

cidade.

Conta

com

8

Economia
A Tabela 9 apresenta os dados sobre a
evolução da renda e da desigualdade social
em Laranjeiras, indicadores do PNUD
(2010) apontam que a renda per capita
média de Laranjeiras cresceu 123,94% nas
últimas duas décadas. A taxa média anual
de crescimento foi de 27,09% no primeiro
período e 76,20% no segundo.
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Tabela 9 – Renda, pobreza e desigualdade
no munício de Laranjeiras- SE.

frequentando ou que tenha completado

RENDA, POBREZA E DESIGUALDADELARANJEIRAS-SE

educação entre a população em idade

DADOS DE
RENDA

1991

2000

2010

Educação.

Renda per
capita (em
R$)

139,90

177,80

313,29

% de
extremamente
pobres

39,65

% de pobres

72,87

determinados ciclos indica a situação da
escolar do município que compõe o IDHM

O

município

de

Laranjeiras

disponibiliza de 17 pré-escolas, 24 no nível
fundamental e 1 escola de ensino médio.
25,79

11,37

De acordo com o PNUD (2010), no
período de 2000 a 2010, a proporção de

59,88

31,34

crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu
22,34%. A proporção de crianças de 11 a 13

Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

anos frequentando os anos finais do ensino
O aumento de renda e a diminuição da

fundamental cresceu 188,28%. A proporção

pela

de jovens entre 15 e 17 anos com ensino

de

fundamental completo cresceu 148,93% no

distribuição de renda, a exemplo do Bolsa

período de 2000 a 2010. E a proporção de

Família, aliado a outros programas de

jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio

assistência social e de moradia realizado

completo cresceu 302,07% entre 2000 e

pelo município.

2010. (PNUD 2010)

pobreza
inserção

podem
de

ser

justificados

programas

sociais

Mesmo com o aumento da renda e a

Em 2010, 48,09% dos alunos entre 6 e

redução de extrema pobreza nos últimos 10

14 anos de Laranjeiras estavam cursando o

anos percebe-se que o nível de renda per

ensino fundamental regular na série correta

capita no município ainda está abaixo do

para a idade. Em 2000 eram 34,69%. Entre

salário mínimo atual o que mostra que há

os jovens de 15 a 17 anos, 17,82% estavam

uma necessidade constante de novos

cursando o ensino médio regular sem

arranjos produtivos locais voltados a

atraso. Entre os alunos de 18 a 24 anos,

potencialidade

5,18% estavam cursando o ensino superior

agrícola,

industrial,

em 2010. (PNUD 2010).

comércio e serviços.

Cabe ressaltar que mesmo com a

Educação
Estudos do PNUD (2010) afirmam que
a

proporção

de

crianças

e

jovens

presença de um Campus da Universidade
Federal de Sergipe neste município a
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maioria dos alunos do Ensino Superior

açucareira, muitos estrangeiros atraídos

estuda

pela

em

Faculdades

particulares

expansão

do

açúcar

e

o

existentes em Aracaju com o auxílio dos

desenvolvimento do comércio, tiveram

financiamentos federais e por meio do

interesse por núcleos de povoamentos como

PRONATEC.

Estância, Laranjeiras e Maruim. Graças à

Comunidades Indígenas
ou Quilombolas
Não existem comunidades indígenas na
área de influência direta ou indireta do
empreendimento. Há uma comunidade
quilombola

no

chamada

município

Mussuca,

posteriormente.

será

apresentada
No

econômica e política de alguns núcleos na
região do Cotinguiba, em destaque, de
acordo com Almeida (1964), o povoamento
de Laranjeiras.
Segunda Bonfim (2006), os quilombos

Laranjeiras,
que

detalhadamente

produção açucareira, houve a ascensão

entanto,

seguem

algumas palavras para contextualização
etnohistórica desta comunidade e um breve

surgem como uma das formas de ação
contra o sistema de escravidão. Em
Laranjeiras, o aumento da concentração de
escravos, propiciada pela necessidade de
mão de obra escrava nas lavouras de açúcar,
gerou também uma maior ocorrência de

panorama econômico.
O Vale do Cotinguiba, região onde se
encontra a cidade de Laranjeiras, teve, de

escravos revoltos (BARBOSA, MIRANDA,
2018).
Quanto ao surgimento do Povoado

acordo com o antropólogo Wellington de
Jesus Bomfim (2006) no século XIX, o

Mussuca,

grande sucesso. Fato este que implicou num

[...] o quilombo hoje denominado
Mussuca, teve início ainda nos tempos
áureos da cana-de-açúcar e localizavase entre as fazendas Pilar, Fonte
Grande e Engenho Ilha. A história de
maior recorrência dá conta de que
Maria Banguela teria recebido as
terras como doação de um senhor de
engenho que a estimava. Ela, por sua
vez, teria doado partes das terras a
seus pares (LIMA, 2005 apud Miranda,
2018).

aumento significativo de escravos para os

A economia dos moradores do Povoado

apogeu

da

produção

açucareira.

Influenciados pela localização geográfica,
pela facilidade de escoamento da produção
por via fluvial, pelo clima e condições de
solo, o cultivo e desenvolvimento da
monocultura do açúcar na região teve

trabalhos nos engenhos de açúcar.
Segundo Nunes (2006), na segunda
metade do século XIX, auge da produção

Mussuca está baseada no cultivo de
mandioca, feijão e milho (BOMFIM, 2006).
Na maioria das vezes, homens e mulheres
em

idade

adulta,

deslocam-se
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propriedades

rurais

de

outrem

para

Com relação aos grupos culturais do

plantarem e assim poderem sobreviver

município podemos citar o São Gonçalo e o

através da agricultura de subsistência.

Samba

Outra parcela de moradores do povoado

relacionadas aos ritos católicos e remetem

trabalha nas indústrias instaladas na região.

há muitos séculos de prática. A religião

Outra importante atividade econômica

predominante do povoado é a católica, mas

exercida pelos moradores da Mussuca é a

também é relevante citar as religiões de

pesca artesanal. Parte dos crustáceos

matriz

extraídos dos rios é destinada ao consumo

MIRANDA, 2018).

de

Pareia,

africana

ambas

tradições

(GUIMARÃES,

local. O excedente é vendido nas feiras
livres

do

município

ou

de

Aracaju

(BOMFIM, 2006).

Figura 24 – Samba de Pareia, manifestação tradicional da comunidade Mussuca
Fonte: SESC/RS, Divulgação, 2018
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5 Espeleologia – O que é e qual sua
importância?
Espeleologia é a ciência que estuda as

no ramo da espeleologia que tem como objetivo

cavidades naturais, especificadamente são

estudar esses ambientes e o incentivo a projetos

encontradas mais comumente em feições de

que auxiliem na preservação dessas áreas.

rochas carbonáticas, ou seja, que possuem

Diante

disso,

é

de

fundamental

calcário na sua composição. Estas cavidades, a

importância a análise espeleológica das áreas

depender

pretendidas pela mineração. A partir da revisão

da

sua

extensão,

podem

ser

classificadas entre caverna, gruta ou furna.

da literatura, análise de dados secundários,

A ocupação desordenada das populações,
além

da

exploração

pelas

atividades

interpretação de fotografias aéreas e do
trabalho

de

campo

(caminhamento),

foi

econômicas, promove impactos aos ambientes

constado que a área para o empreendimento

que estão inseridas as cavidades naturais.

não possui cavidades naturais.

Segundo Ferreira e Martins (2001), estes
ambientes

específicos

podem

É possível concluir que em todo o espaço

ser

geográfico pretendido para implementação da

desestruturados por alterações resultante de

Unidade Fabril da CSN e áreas de lavra, não

atividades de mineração, agricultura, ocupação

existem cavidades naturais, pois, não existem

urbana, obras de engenharia, turismo, da

condições necessárias para que venham a se

captação de água subterrânea, entre outros.

desenvolver.

No Brasil, esse processo não ocorre de
maneira diferente, porém, aqui há mais um
fator negativo: o reduzido número de pesquisas
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6 Análise Integrada - O que o
diagnóstico da área nos mostra?
Esta Análise Integrada consiste na

Estado. Nesta época, a produção de açúcar

interpretação das informações geradas

de Maruim atendia ao restante do país

pelos diagnósticos realizados, ressaltando

como também ao mercado Europeu.

suas interações com o projeto. Neste

Apenas mercado e mão de obra não são

momento são analisadas as relações entre as

o suficiente para garantir o sucesso de

características do empreendimento e as

atividades agrícolas; é também necessário

influências nos meios físico, biótico e

que a natureza contribua. As condições

antrópico com o objetivo da completa

edafoclimáticas, isto é, tipo de solo,

caracterização da qualidade ambiental e sua

geomorfologia, temperatura, radiação solar

sensibilidade a alterações.

e regime de chuvas de Maruim, permitiram

de

Nos séculos XVIII e XIX o município

o amplo desenvolvimento da cultura da

Maruim

cana-de-açúcar na região.

foi

o

centro

industrial,

comercial e de relações internacionais da

Aliada às condições de solo e clima, a

Província de Sergipe, onde estavam os mais

hidrografia da Bacia Sedimentar de Sergipe,

ricos proprietários de terras de cana-de-

constituída de diversos estuários e grande

açúcar, indústrias e comércio da Província.

número de afluentes, permitiu até o século

De acordo com Cruz e Silva (1994), no

XX o escoamento da produção de açúcar e

início do século XX Maruim era a cidade de

demais produtos a partir de Maruim,

maior arrecadação de Sergipe, sendo,

permitindo assim que esta cidade se

portanto, a que gerava mais receita para o

tornasse o centro comercial e industrial já
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mencionado.

Neste

Ganhamoroba

os

rios

Sergipe

foram

de

importância

para

o

e

fundamental

aspecto,

desenvolvimento da sede municipal.
Apesar das riquezas geradas, este
modelo de desenvolvimento viria a cair
quando o açúcar finalmente perdeu parte de
seu valor e o cenário ambiental e social do

Figura 25 – Trabalhador rural cortando
cana-de-açúcar
Fonte: Aristóteles, Carlos

município apontaria, a partir da segunda
metade

do

século

desenvolvimento

XX,

lento

para

com

um

poucas

perspectivas de mudança. Os latifúndios de
cana-de-açúcar e mais tarde de criação de
gado impedia o desenvolvimento de outras
atividades agrícolas e das populações
rurais, explicando em parte o reduzido
tamanho dos povoados rurais de Maruim e

Atualmente a população destes povoados
depende fortemente do corte de cana
(sazonal), da pesca e caça para alimentação,
da

catação

de

caranguejos

complementação

de

renda.

para

Programas

governamentais de distribuição de renda,
como o Bolsa Família, também tem
importância destacada. Nenhuma dessas
atividades ou fontes de renda permite o
pleno

desenvolvimento

dos

povoados

maruinenses. A agricultura familiar é
bastante incipiente devido aos latifúndios
principalmente de cana-de-açúcar, que
concentram as terras da grande parte do
município.

cana-de-açúcar

que

em

outro

momento era fonte de riqueza para o
município, atualmente gera pobreza.

A

população, sem oportunidade de trabalho,
que teve seus recursos naturais devastados
na época colonial para plantação de cana e
criação

de

gado,

explora

pequenos

remanescentes de florestas, para extrair
parte de seu alimento (caça), madeira para

a baixa renda de sua população.

e

A

confecção de cercas e lenha, e produzem
carvão vegetal. Nos manguezais extraem
produtos mais rentáveis como a ostra e o
caranguejo, junto com outros moluscos e
crustáceos de menor valor. A pesca no rio
Sergipe alimenta as famílias. Os peixes por
possuírem pequeno valor de mercado,
geralmente não são vendidos, mas são
importante

fonte

de

alimentação

da

população de Maruim.
Maruim é carente de saneamento
básico,

trabalho,

renda,

equipamentos

urbanos, serviços (públicos e privados). Já o
Índice de Desenvolvimento Humano é
considerado baixo, 0,6. Os seguintes dados
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são do último censo do IBGE (2010): a

ponto de vista do meio natural, a geologia

população é pobre, com incidência de

que permitiu a formação do solo massapê,

pobreza em 64%; mais de 34% das pessoas

rico e produtivo, também permitiu que

não tem rendimentos, 30% recebe menos de

formações calcárias existissem em situações

um salário mínimo e 11%, de um a dois

favoráveis à exploração mineral. O calcário,

salários mínimos.

junto ao solo argiloso, oferece as condições

Devido à essa carência de recursos

ideais para a mineração e fabricação de

materiais, de trabalho, de renda, de serviços

cimento, um importante produto para o

públicos básicos, a assistência social do

desenvolvimento do país.

município

possui

muito

Por ser uma determinação de natureza

importantes para a diminuição da tensão

imutável, a área de lavra de uma mina de

social da população, contudo, muitos deles

calcário não possui nenhuma alternativa

não são executados por falta de recurso

locacional,

financeiro

tem

interferências ambientais e antrópicas que,

arrecadação baixa e grande parte da

se não mitigáveis, podem ao menos ser

população que depende desses recursos. Do

compensadas.

da

projetos

Prefeitura,

que

implicando

em

certas

Figura 26 – Rio Ganhamoroba
Fonte: SEIDH, 2019
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Ressalta-se que a mineração da cava

com fragmentos florestais, nem há cursos

Maruim II deverá acontecer em área onde

d’água ou nascentes, apenas uma drenagem

existe parte de uma importante adutora da

antiga que contribui para a formação de um

companhia de esgotamento sanitário e

tanque artificial feito pelo proprietário da

abastecimento de água do Estado, DESO.

fazenda. Nesta mesma fazenda existe um

Esta adutora vem do rio São Francisco e

poço artesiano que poderá ser aproveitado

abastece

pela fábrica, mas que demanda estudos

principalmente

Aracaju,

percorrendo cerca de 100 km. O desvio deve

mais aprofundados sobre esta viabilidade.

ser em um trecho de aproximadamente 2km

A perda de empregos decorrente da

e será feito de forma a manter o

desativação dessas estruturas não pode ser

abastecimento da capital sem prejuízos.
Semelhantemente,

de

supervalorizada, tendo em vista que a

transmissão cruzam a cava Maruim II e a

implantação de uma fábrica de cimentos e

fábrica; estas também serão desviadas sem

seu

prejuízos a população ou ao Estado. Além

emprego (2.500 empregos diretos e 10.000

destas intervenções com infraestruturas,

indiretos na implantação; 500 empregos

existem

diretos e 2.000 indiretos na operação).

poucas

duas

linhas

ignorada. No entanto, também não deve ser

intervenções

naturais,

funcionamento

gera

muito

mais

sendo destaque apenas uma pequena fração
– equivalente a um campo de futebol – de
fragmento

florestal

que

deverá

ser

suprimido para dar espaço à cava. Não há
rios

ou

nascentes

na

área

do

empreendimento.
No entanto, algumas interferências são
inevitáveis:

quatro

propriedades

no

Figura 27 – Obra de mineração
Fonte: Bohrer, R.

Povoado Vila dos Padres precisarão ser
adquiridas para garantir que não haja
acidentes próximos à área da cava. No
entanto, os proprietários deverão ser
justamente compensados. Na área da
fábrica existe uma fazenda que cria gado e
cavalos, e outra que possui pequena granja.
Não há aqui interferências significativas
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7 Quais são os impactos ambientais?
Definição
de
impacto
ambiental e como avaliá-lo?
A Resolução 001/86 do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA), no seu art. 1º,
define

Impacto

ambiental

como

sendo

“Qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou
energia resultante das atividades humanas que

Calcário e Fabricação de Cimentos da CSN
gera impactos socioambientais que devem ser
previstos e analisados. Faz-se necessário avaliar
os impactos, positivos e negativos, decorrentes
desta atividade, com metodologia e rigor
técnico consolidado para que a mesma se torne
justa, viável e traga benefícios à região de
implantação.
Diante

direta ou indiretamente afetam:
I-

Como todo empreendimento, a Mina de

a saúde, a segurança e o bem-estar

exposto,

ferramentas

de

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA)
devem

da população;

do

ser

empregadas.

A

AIA

é

um

instrumento que contribui para a preservação

II-

as atividades sociais e econômicas;

III-

a biota;

melhorando a qualidade de vida da população,

IV-

as condições estéticas e sanitárias

sem frear o desenvolvimento socioeconômico

do meio ambiente;

necessário. Em outras palavras, pretende-se

V-

a

qualidade

ambientais”.

dos

recursos

do meio ambiente, mantendo-o ou ainda

desenvolver economicamente as regiões de
influência,

salvaguardando

a

qualidade

ambiental, o que é possível porque existem
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medidas mitigadoras como as tecnologias

vegetação e destocamento; (3) canteiro de

antipoluentes e gerenciamento adequado de

obras; (4) retirada de solo da área útil da cava

resíduos, além de medidas compensatórias.

(87 ha); e (5) empilhamento de estocagem de

Identificação dos Principais
Impactos

solo. As duas últimas atividades (4 e 5) causam

IMPLANTAÇÃO DA MINA
A fase de implantação da mina foi dividida
em cinco atividades impactantes: (1) aquisição
de terrenos; (2) limpeza de terreno, corte de

mais impactos negativos.
De acordo com a metodologia apresentada,
os principais impactos gerados para a fase de
implantação da mineração estão identificados a
seguir.

Tabela 10 – Principais impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante
a fase de implantação da mina
IMPACTOS

•

Geração de trabalho/renda diretos e indiretos

•

Arrecadação de impostos e tributos para o
município e Estado

Fase Implantação
da Mina de
Cimentos

•

Possíveis danos aos recursos hídricos

•

Perda de fauna e flora de Mata Atlântica,

•

Processos erosivos

•

Aumento da demanda e por conseguinte do
valor dos imóveis

•

Criação de expectativa e de insegurança na
população e geração de trabalho e renda

OPERAÇÃO DA MINA
A fase de operação da mina foi dividida em

Os principais impactos gerados para a fase

três atividades impactantes: (1) transporte do

de operação da mineração estão identificados a

minério; (2) britagem; (3) explosões e retirada

seguir.

de rochas.
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Tabela 11 - Principais impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante a
fase de operação da mina
IMPACTOS

•

Geração de trabalho/renda diretos e indiretos

•

Arrecadação de impostos e tributos para o
município e Estado

Fase de Operação
da Mineração

•

Vibração no solo

•

Ruído

•

Poluição sonora

•

Afugentamento de animais

•

Risco de queda de rocha sobre pessoas,
patrimônio público e privado

•

Poluição do ar com particulado

•

Erosão

IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA
A fase de implantação da fábrica foi
dividida em quatro atividades impactantes: (1)
transporte de equipamentos e de materiais; (2)

pavimentação, instalação de torres, construção
da fábrica; e (4) canteiro de obras.
Para a fase de implantação da fábrica, os

limpeza de terreno, corte de vegetação,

principais

destocamento e terraplanagem; (3) fundação,

identificados a seguir.

impactos

gerados

foram

Tabela 12 - Principais impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante
a fase de implantação da fábrica
IMPACTOS

Fase Implantação

•

Geração de trabalho/renda diretos e indiretos

da Fábrica de

•

Arrecadação de impostos e tributos para o

Cimentos

município e Estado
•

Poluição da água
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IMPACTOS

Fase Implantação
da Fábrica de
Cimentos

•

Poluição do ar

•

Poluição do solo

•

Alteração do escoamento superficial da água

•

Perda da qualidade/quantidade dos recursos
naturais

•

Erosão

OPERAÇÃO DA FÁBRICA
A fase de operação da fábrica foi dividida
em

cinco

atividades

impactantes:

De acordo com a metodologia apresentada,

(1)

os principais impactos gerados para a fase de

armazenamento de materiais; (2) umectação do

operação da fábrica foram identificados a

coque e lavagem do pátio; (3) moagem do

seguir.

cimento; (4) calcinação e clinquerização; e (5)
operação da fábrica de cimentos

Tabela 13 – Principais impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas durante
a fase de operação da fábrica
IMPACTOS

Fase Operação da

•

Geração de trabalho/renda diretos e indiretos

•

Arrecadação de impostos e tributos para o
município e Estado

Fábrica de
Cimentos

•

Poluição do ar

•

Poluição sonora

RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL

68

8 Quais as medidas que serão adotadas
para mitigar ou compensar os
impactos?
As medidas mitigadoras devem nortear as
atividades relacionadas com a construção e
operação da mineração e fábrica de cimentos da
CSN, permitindo o planejamento adequado de

• Monitorar a qualidade do ar, das águas,
do solo e dos fragmentos florestais
• Realizar diálogo diário de segurança;

medidas que minimizem ou mesmo eliminem

• Recuperar as áreas degradadas;

os efeitos considerados adversos.

Estas são as medidas mitigadoras mais

Com base na avaliação dos impactos
ambientais

foram

definidas

as

medidas

evidentes, mencionadas por serem as que
atuam nos principais impactos identificados. A
rigor, são inúmeras as medidas mitigadoras e

mitigadoras, a exemplo das que se seguem.

não caberia neste documento cita-las e detalha-

Medidas
•

las por completo.

Executar todos os programas sociais e
ambientais, como listados no capítulo a
seguir;

atividades que causam impactos negativos
foram mapeadas no Estudo de Impacto

• Divulgar as demandas de produtos e
serviços

O mais importante é registrar que todas as

a

empreendimento;

ser

criada

pelo

Ambiental e para cada uma dessas atividades,
uma medida mitigadora ou compensatória foi
indicada.
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9 Quais e como serão os programas
ambientais?
Programa de Auditoria
Ambiental

O programa será realizado nas etapas de
instalação e operação. Serão medidas as

O Programa de Auditoria Ambiental tem o
papel

de

verificar

o

atendimento

aos

dispositivos legais de proteção ambiental
referente à fase de operação da CSN, com foco
na

implantação

programas

e

e

acompanhamento

subprogramas

dos

ambientais.

Diversos benefícios justificam a elaboração e
implementação deste programa, como por
exemplo, a adequação à política ambiental
interna e externa, conscientização ambiental
dos empregados, bem como a melhoria da
imagem institucional da empresa.

Programa de Controle da
Qualidade do Ar
Este programa tem o intuito de apresentar
ações para gestão e garantia da qualidade do ar
na área de influência do empreendimento, bem

concentrações

de

Partículas

Totais

em

Suspensão nas comunidades inseridas na área
de influência, principalmente em locais onde as
vias não são pavimentadas e exista grande
fluxo

de

veículos

decorrentes

do

empreendimento.

Programa de
Monitoramento de Ruídos
Este

programa

objetiva

estabelecer

medidas de controle de poluição sonora, de
modo a salvaguardar a saúde e o bem-estar da
comunidade do entorno e dos colaboradores
envolvidos na instalação e operação Fábrica de
Cimentos e áreas de lavras da Companhia
Siderúrgica Nacional– CSN, definindo ações
para garantir o cumprimento da Resolução
CONAMA nº 01/90.

como avaliar periodicamente a efetividade das

Com isto, a realização deste programa se

ações a serem implementadas, priorizando a

faz necessário para que o ambiente onde será

saúde dos moradores e trabalhadores, bem

instalado o empreendimento mantenha suas

como a conservação do meio ambiente da

características,

região.

funcionamento

antes
da

e

empresa,

durante

o

atestando

o
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compromisso com o meio ambiente e a saúde
de todos os receptores nas fases de instalação e
operação.

Programa de Controle da
Qualidade do Solo

Programa de
Monitoramento da
Qualidade das Águas
Superficiais e Subterrâneas
O programa tem como objetivo garantir os

Tendo o objetivo de proteger o solo, este

padrões de qualidade dos corpos hídricos

programa, por meio da avaliação da qualidade

existentes

nas fases de implantação e operação da área

empreendimento, bem como assegurar a

onde será instalada a Fábrica de Cimentos e

conservação

Áreas de Mineração e comparar os resultados

mantendo-os de acordo com a legislação

obtidos com a Resolução CONAMA 420/2009.

vigente

Durante a fase de implantação é
esperado

um

aumento

na

densidade

na

área

dos

de

influência

aquíferos

do

subterrâneos,

O programa será implementado já na etapa
de instalação, em decorrência do aumento na

demográfica no entorno da área de influência

concentração

(direta ou indireta) do empreendimento,

contingente de mão de obra contratado para a

aumentando o risco de erosão, compactação e

construção

contaminação

e

consequentemente acarretando um aumento na

caminhões utilizados na construção civil

quantidade de efluentes domésticos. Já na fase

contribuem para derramamento de óleos e

de operação a continuidade do monitoramento

compactação do solo, causando a destruição ou

é indispensável devido ao lançamento do

redução da estrutura dos poros em função da

efluente

pressão. Já a operação também pode afetar a

principalmente nos pontos a montante e a

qualidade do solo através da compactação (área

jusante.

construída), contaminação por vazamento de

Programa de Gerenciamento
de Efluentes

do

solo.

As

máquinas

rejeitos e efluentes, chuva ácida pelo fato de
emitir gases que influenciam na formação e a
própria extração do minério.

populacional
do

tratado

devido

ao

empreendimento,

no

curso

de

água,

O programa de Gerenciamento de
Efluentes da Fábrica de Cimentos e Áreas de
Mineração tem o intuito de promover o
acompanhamento dos efluentes gerados nas
fases

de

implantação

e

operação

do

empreendimento, bem como evitar vazamentos
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e contaminação do solo e dos corpos hídricos

os elementos ambientais ao redor da Fábrica e

da região.

da Cava para certificar-se de que as medidas

Programa de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos

mitigadoras são efetivas, mensurando os

O presente programa tem o objetivo de
realizar o controle e o manejo dos resíduos
sólidos gerados durante a fase de implantação e
operação do empreendimento e propor ações

possíveis impactos da implantação e operação
do empreendimento sobre a fauna local através
do monitoramento.

Programa de Compensação
Ambiental

diferenciadas para o seu reaproveitamento e/ou

Este programa foi elaborado com o intuito

destinação final adequada, de forma a reduzir

de abranger a metodologia sugerida para o

os desperdícios e o volume de resíduos gerados

cálculo do valor de compensação ambiental,

na implantação e operação.

bem como propor alternativas de Unidades de

Durante

a

fase

de

implantação

do

Conservação

receptoras

dos

recursos

empreendimento, os resíduos sólidos gerados

financeiros resultante dos impactos ambientais

podem ser enquadrados como resíduos sólidos

envolvidos no processo de implantação e

da construção civil, segundo a Resolução

operação da fábrica de cimentos da CSN,

CONAMA N° 307, que define, classifica e

seguindo

estabelece os possíveis destinos dos resíduos da

necessários e estando em conformidade com a

construção e demolição. Já na fase de operação

legislação vigente, em especial com a Lei

da fábrica os resíduos sólidos gerados serão

Federal Nº Lei 9.985/2000 - Sistema Nacional

característicos do processo industrial que os

de Unidades de Conservação.

gerou,

onde

os

resíduos

sólidos

são

classificados como perigosos, não perigosos
não

inertes,

não

perigosos

inertes,

em

consonância com as normas regulatórias.

Programa de
Monitoramento de Fauna
Considerando-se os aspectos inerentes à

todos

os

requisitos

técnicos

Programa de Comunicação
Social
O Programa de Comunicação Social
ajudará, entre outras coisas, a informar a
população

sobre

as

demandas

que

o

empreendimento terá, com o intuito de
preparar tanto o poder público quanto a

operação de uma Fábrica de Cimentos e,

iniciativa

privada

e

a

sociedade

igualmente, considerando que os impactos

organizada ou não, a se preparar melhor para

associados sofrem intervenções para torná-los

receber a CSN. Assim, a prefeitura poderá

menos nocivos, faz-se necessário acompanhar

estimar sua nova receita e decidir quais áreas
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serão prioritárias para o investimento; a

empreendedor por parte da população da AID.

iniciativa poderá investir em empreendimentos

Também é importante para que a comunidade,

com capacidade de atender às novas demandas

juntamente com o empreendedor, atue de

e a sociedade civil poderá investir em seu

forma adequada para o desenvolvimento

próprio

sustentável, auxiliando o empreendedor a

aperfeiçoamento

organizar

para

colocar

assim
em

como

pauta

se
suas

demandas, de forma a haver uma comunicação
aberta

e

clara

entre

todas

as

partes

interessadas, para benefício de todos.
O Programa de Comunicação Social (PCS)
também tem a função de informar a população
sobre o empreendimento, seus impactos,
oportunidades, benefícios e transtornos.

região onde se insere o empreendimento,
incentiva a comunidade a participar do projeto
informações,

sugestões,

reclamações,

elogios, esclarecendo dúvidas. A CSN manterá
um canal de comunicação aberto com a

Este

programa

tem

como

objetivo

coordenar e garantir a execução das ações de
responsabilidades sociais e ambientais do
empreendimento,

que

são

aquelas

que

garantem a melhoria da qualidade de vida na
na metodologia deste Programa de Gestão
Ambiental.

Programa de
Descomissionamento
O Programa de Descomissionamento tem
como objetivo o acompanhamento após o

comunidade.

encerramento

Programa de Educação
Ambiental

ações, projetos e programas ambientais do
como

para

a

atividades

do

muitos postos de trabalho, redução da

fundamental para o bom desenvolvimento das
bem

das

empreendimento, onde há a desmobilização de

A educação ambiental é um instrumento

empreendedor,

Plano de Gestão Ambiental

área de influência direta, conforme estabelecido

Dessa maneira a coleta de dados acerca da

com

atingir seus objetivos e metas.

boa

arrecadação direta e indireta dos municípios,
potenciais impactos no desenvolvimento e
continuidade de negócios criados para suportar
as atividades operacionais.

articulação e minimização de conflitos locais
Logo, o processo de descomissionamento envolve
com a comunidade.
aspectos sociais, ambientais e econômicos e é considerado
A educação ambiental é o instrumento
estratégico nos pilares de gestão, que utiliza as melhores
utilizado para proporcionar entendimento e,
práticas, com o intuito de que o encerramento das
consequente, conservação das ações do
atividades não ocorra de forma desestruturada.
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10 O que pode ser concluído?
A Fábrica de Cimentos e a Mina da

É importante ressaltar que a viabilidade da

Companhia Siderúrgica Nacional– CSN é um

Fábrica de Cimento da CSN poderá ser

empreendimento

valor

estabelecida pelo necessário cumprimento das

socioeconômico para toda a região, pelos

medidas mitigadoras e compensatórias que

próximos 50 anos.

aplicadas aos aspectos ambientais pertinentes

de

grande

projeto

neutralizam ou reduzem substancialmente os

apresenta-se por si só como um aspecto

impactos ambientais típicos da atividade

mitigador dos impactos negativos para a

cimenteira. Assim, o presente estudo sugere,

hidrologia, solo, atmosfera, biodiversidade.

para fins deste licenciamento, a viabilidade

Além disso, é um aspecto potencializador dos

social e ambiental para o empreendimento,

impactos positivos, pois contribui fortemente

trazendo importantes benefícios tanto para o

com a geração de emprego e renda para uma

estado de Sergipe como para a região Nordeste.

A

localização

geográfica

do

das regiões mais carentes de emprego e de
renda do país.
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