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O QUE É UM RIMA?

RESPONSABILIDADES

As expressões Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
tidas, vulgarmente, como sinônimas, representam 
documentos distintos.

O EIA consiste em um estudo de maior abrangência, 
compreendendo o levantamento da literatura científica 
e legal pertinente, resultados de trabalhos de campo, 
laudos de análises de laboratório, entre outras 
informações necessárias para a sua composição. Foi 
produzido para embasar a decisão do órgão ambiental 

Razão Social: Minerare Mineração e Comércio Ltda. 

CNPJ: 40.333.270/0001-39

Inscrição Estadual: 84.489.476

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto, (RJ-106), S/N, Fazenda da Pedra, Tamoios

Cidade: Cabo Frio, RJ

Responsável Legal: Filipe Fernandes de Almeida

Telefone: (21) 2128-7202

Caracterização do Empreendedor

quanto a concessão da licença prévia, o que é dado na 
fase do planejamento.

O RIMA foi criado com o objetivo de produzir e 
expor as informações sobre o EIA para a população 
em geral. Esse relatório deve ser elaborado com 
linguagem objetiva e acessível à população e usar 
mapas, fotografias, gráficos e figuras ilustrativas. 
No momento de apresentação do EIA/RIMA, o 
empreendedor já terá solicitado a Licença Prévia.

Razão Social: Masterplan – Consultoria de Projetos e Execução Ltda.

CNPJ: 04.221.757/0001-66

Inscrição Municipalal: 9746-9

Endereço: Rua Buenos Aires, 56 – 5º andar, Centro

Cidade: Rio de Janeiro

CEP: 20070-022

Telefone: (21) 3553-3968

E-mail: contato@masterplan.eng.br

Empresa responsável pelo Licenciamento Ambiental
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMAS E PROJETOS

A implantação de empreendimentos que possuem 
potencial para alteração do meio ambiente está 
condicionada a controles impostos por normas federais, 
sendo que as mais importantes são aquelas derivadas 
da Lei nº 6.938/81, que instituiu o Sistema Nacional 
do Meio ambiente – SISNAMA, e as Resoluções editadas 
pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA e 
seu regime de licenças.

A exigência de EIA/RIMA para atividades de significativo 
impacto ambiental, que é o caso do empreendimento, 
está expressa na Constituição Federal do Brasil e na Lei 

Foram realizadas idas junto à prefeitura de Cabo Frio para destacar alguns programas e projetos na área próxima 
de onde pretende se instalar o empreendimento. São eles:
•   Investimento em infraestrutura e desenvolvimento social - O bairro do Peró, em Cabo Frio, está recebendo 
grande investimento do município na questão da infraestrutura e no âmbito social. 
•   Revitalização do centro comercial - Obras de revitalização das ruas do centro comercial de Cabo Frio. 
•   Investimentos na área da Saúde - Reforma Geral do Hospital São José Operário, ccriará uma nova enfermaria, 
um centro cirúrgico com equipamentos de alta tecnologia e novas instalações médicas propícias para atender 
os contribuintes.
•   Cooperativa de coleta seletiva - A Prefeitura, visando conscientizar a população a preservar o meio ambiente, 
está licenciando a primeira cooperativa de coleta seletiva do município e também doará um terreno, que abriga 
um galpão, aonde será montado um centro de triagem de materiais reciclados.
•   Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - Cabo Frio receberá benefícios do PAC, de cerca de R$ 7,7 
milhões, que serão destinados a melhorias em geral, com obras de urbanização, construção praças e escolas.
•   Parque Estadual Costa do Sol – com área total aproximada de 9.840,90 hectares, em Cabo Frio o Parque 
abrange as praias do Peró, das Conchas e Brava, além da Ilha do Japonês. 
•   Desenvolvimento socioeconômico - Projeto de criação do Geoparque do Rio de Janeiro, que reúne gestores 
ambientais do Poder Executivo de vários Municípios da Região dos Lagos. 
•   Plano Municipal de Saneamento - Investimento de grande porte na área de saneamento básico está sendo 
realizado pelo Governo do Estado em diversos municípios da Região dos Lagos, através do Termo de Cooperação 
Técnica para Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento. 
•   Complexo Logístico Aeroportuário – Com a crescente demanda turística na Região dos Lagos, devido à 
inauguração de grandes empreendimentos hoteleiros, vê-se a necessidade de transformar o aeroporto, até então 
conhecido por seu terminal de cargas, para ser capaz de receber turistas tanto nacionais quanto estrangeiros. 
•   Clube Med Village Peró – o projeto, localizado na Reserva do Peró e que está em processo de licenciamento 
avançado, prevê a construção do mais luxuoso resort da rede e único na América Latina.
•   Alphaville Cabo Frio - Em fase de licenciamento ambiental, trata-se de empreendimento constituído por um 
total de 406 lotes em uma área total de 366,69 hectares. O empreendimento visa atender a crescente demanda 
imobiliária da região, principalmente do público de classe média/alta.
•   Pavimentação das Estradas Agrisa e Nova Califórnia - Está em fase de projeto pela Prefeitura Municipal de 
Cabo Frio, a pavimentação e instalação de rede de drenagem de duas estradas que ligam a Rodovia Amaral 
Peixoto (RJ-106) até a Fazenda Tosana, próximo aos bairros Agrisa e Nova Califórnia.

Orgânica de Cabo Frio (Lei nº 001/95), como obrigação 
legal prévia à instalação.

Juntamente com o EIA é preciso também apresentar 
o relatório de impacto ambiental - RIMA de forma 
mais compreensível e simplificada, de modo que o seu 
conteúdo seja inteligível para todos.
 
É importante observar que qualquer desrespeito 
à legislação ambiental, seja durante a fase de 
licenciamento, seja durante a fase de operação, 
sujeitará o empreendimento às sanções impostas pela 
Lei n° 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais.
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O QUE É O EMPREENDIMENTO?

O QUE SÃO AS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO DE AREIA EM CAVA?

A Minerare, empresa que já vem atuando na atividade 
de exploração de areia no Distrito de Tamoios desde 
1995, buscando ampliar suas atividades. elaborou o 
Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 
Ambiental para identificar os problemas no meio 
ambiente que suas atividades podem causar e propor 

O Método que será utilizada é conhecido como 
“dragagem em cava submersa”, onde uma draga puxa 
a areia e a água subemersa, e lança para uma grande 
peneira, que separa o material considerado “bom”, 
que pode ser vendido, daquele que não possui valor 
comercial, conhecido como rejeito. É um ciclo fechado, 
que não se liga com outros cursos d’água, e no final 
do processo irá formar um grande lago artificial.

planos e medidas para minimizar esses impactos 
negativos.

A Minerare gostaria de licenciar novas 15 áreas para 
extração de areia, e já possui autorização de pesquisa 
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM .

Essa metodologia apresenta menos problemas no 
meio ambiente do que a extração conhecida como 
“em leito de rios”, que interfere diretamente em 
áreas protegidas (áreas de preservação permanente, 
que serão melhor descritas a frente), podendo 
trazer problemas na pesca e na qualidade da água. A 
extração em rios está sendo fortemente condenada 
por diversos setores da sociedade em função dos 
desequilíbrios que esta atividade pode causar.

Figura 1: 
Balsa flutuante

Figura 2: 
Balsa flutuante operando na poligonal ao lado, que já 

possui Licença de Operação.
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Figura 5: 
Lago artificial que é formado pelas atividades de extração de areia em cava.

Figura 3: 
Peneiramento do material extraído.

Figura 4: 
Bomba de sucção e recalque.
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Figura 8: 
Peneiramento separando o mineral pela granulometria

Figura 6: 
Exemplo de draga de sucção.

Figura 7: 
Peneiramento separando o mineral pela granulometria.
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA AREIA?

POR QUE LICENCIAR?

NO FINAL DO PROCESSO QUANDO O LAGO FOR FORMADO, A ÁREA SERÁ 
UTILIZADA PRA QUÊ?

QUAL A DISPONIBILIDADE DE AREIA QUE ESSE LICENCIAMENTO IRÁ TRAZER?

A areia é um importante agregado para a construção 
civil e para a construção de casas e residências. Com 
o atual momento que o Estado do Rio de Janeiro está 
passando, com a proximidade da Copa do Mundo e 
das Olimpíadas, diversas obras estão ocorrendo, 
como a Transolímpica, Transcarioca, Comperj, 
Arco Metropolitano, “Minha casa minha vida” que 
necessitam diariamente desse material.

Após a apresentação da importância da areia como 
agregado essencial para obras, cabe esclarecer 
que as jazidas que possuem esse material estão 
em esgotamento eminente, e não licenciar esse 
empreendimento poderá conduzir para a aquisição 
desse agregado em Areais muitas vezes não 

Quando todas as poligonais da propriedade tiverem 
se esgotados, isso é, não ocorrer mais a extração 
de areia, um grande lago artificial será formado. 
Foram analisados estudos de caso na Europa e nos 
Estados Unidos para verificar os futuros mais comuns, 
e identificou-se que instalação de aquicultura/
piscicultura; loteamento residencia para a população 
e criação de parques voltados para o esporte aquático 
são os mais realizados. 

O ano de 2012  foi o período de maior extração de areia 
desde o início das atividades da Minerare, onde foram 
extraídas 4.575.920,24 toneladas no ano. Ciente da 
proximidade de esgotamento das poligonais que já 
ocorrem extração, a empresa  pretende licenciar 15 
(quinze) novas poligonais, que possuem uma reserva 
total de 61.034.085,00 toneladas.

A atividade de extração mineral de areia é de grande 
importância para o desenvolvimento econômico mas 
também são responsáveis por impactos ambientais 
negativos, que serão apresentados posteriormente 
nesse RIMA.

legalizados e sem a devida cautela em relação as 
questões ambientais, além da não geração dos 
impostos pertinentes, ou a importação desse bem de 
outros estados da Federação o que, em função do 
transporte, geraria um aumento do preço.

Se o mercado continuar aquecido que nem 2012, 
esse novo licenciamento irá permitir que a Minerare 
continue fornecendo areia para as atividades de 
construção civil por até, 12 anos e dois meses.

Figura 9:
Antiga pedreira DinmorParc. Ao fundo, fábrica da 
BluwaterFltafishFarm 
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QUAIS ÁREAS SERÃO PRESERVADAS?

O empreendedor irá preservar as vias de acesso 
que existem, as edificações e as árvores que estão 
em bom estágio de conservação. Alguns processos 
encontram-se perto de loteamento, conforme será 
apresentado abaixo, e será respeitada uma distância 
de 50 metros de cada casa.

Figura 10: 
Piscicultura marinha em cava inundada nas Ilhas Orkney - Inglaterra. 

Figura 11: Proximidade do Processo nº 890380/2008 com o bairro Nova Califórnia.
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Figura 12: 
Proximidade do Processo nº 890379/2008 com 
o bairro Nova Califórnia.

Figura 14: 
Proximidade do Processo nº 890609/2008 com 
o bairro Nova Califórnia.

Figura 13:
80 metros de distância da Poligonal DNPM nº 

890606/2008 com residência.

Figura 15:
45 metros de distância da Poligonal DNPM nº 

890330/2009 com residência
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COMO SERÁ REALIZADA A DRENAGEM DA ÁREA?

QUANTAS PESSOAS IRÃO TRABALHAR NA ATIVIDADE?

O NÚMERO DE CAMINHÕES IRÁ AUMENTAR COM O NOVO LICENCIAMENTO?

Para evitar riscos de inundação, será implementado um sistema de drenagem pluvial com propostas para o 
acúmulo de águas da chuva.

Na fase de instalação, que ocorrerá toda dentro da Fazenda, onde irão ser realizadas as aberturas das estradas  
e construção de pequenos escritórios para os funcionários. Estima-se a contratação de 60 pessoas.

Na fase de operação, que ocorrerá a extração de areia propriamente dita e o escoamento da produção, prevê-se 
a contratação de 262 funcionários. Os caminhoneiros, que irão sair carregados de areia e seguir para a rodovia 
Amaral Peixoto não entraram nesse cálculo, pois não é uma atividade direta da Minerare.

Não. O fluxo de caminhões deverá se manter o mesmo do ano de 2012, aproximadamente 350 caminhões por dia. 
Isso deverá ocorrer,  pois é o mercado consumidor que rege o fluxo de caminhões, e não a disponibilidade de areia.  
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA

A área de influência de um empreendimento para um 
estudo ambiental pode ser descrita como o espaço 
passível de alterações em seus meios físico, biótico e/
ou socioeconômico, decorrentes da sua implantação 
e/ou operação.

A delimitação das áreas de influência é determinante 

para todo o trabalho, uma vez que somente após esta 
etapa, é possível orientar-se as diferentes análises 
temáticas a serem efetuadas, bem como avaliar a 
intensidade dos impactos e a sua natureza.

Sendo assim, foi adotada as seguintes áreas de 
influência para as Atividades de Extração de Areia:

A AII dos meios biótico e físico considerou-se parte do Sistema Hidrográfico do Baixo São João. A área foi 
então delimitada a partir dos limites das seguintes microbacias: Vala do Consórcio, Vala do Jacaré, Canal da 
Pedra e Rio Garguá. Em virtude da Vala do Marimbondo servir de conexão entre a Bacia do Rio São João e a 
Bacia do Rio Una, também foi considerada a margem esquerda do baixo curso do Rio Una, até sua foz.

A AII do Socioeconômico considerou-se os municípios de Cabo Frio e Casimiro de Abreu;

A AID do Meio Biótico e Físico foi projetada para atender o pressuposto de que todos os corpos hídricos 
relacionados com as poligonais de exploração e as Unidades de Conservação adjacentes ao empreendimento 
estão sujeitas a impactos diretos e por isso deveriam compor a área;

A AID da Socioeconomia abrange o Distrito de Tamoios e São João da Barra.

12

OS CAMINHÕES VÃO CONTINUAR PASSANDO NA ESTRADA DO CONTORNO E 
NA AMARAL PEIXOTO?

Por enquanto sim. Porém, como foi 
retratado antes, a Prefeitura Municipal 
está pavimentando a Estrada Agrisa-
Nova California. O empreendedor irá 
apoiar essa pavimentação, de forma 
que quando a estrada estiver liberada 
para ser utilizada, acredita-se que 
89% dos caminhões deverão utilizá-la, 
minimizando assim os problemas que os 
caminhões acarretam na população.

Figura 17: Projeto de Pavimentação das Estradas 
Agrisa e Nova Califórnia, da Prefeitura Municipal 
de Cabo Frio. Se tornará uma rota alternativa de 
escoamento da produção. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Diagnóstico ambiental pode ser definido como o 
conhecimento de todos os componentes ambientais 
de uma determinada área (país, estado, bacia 
hidrográfica, município) para a caracterização da sua
qualidade ambiental. Portanto, elaborar um diagnóstico
ambiental é interpretar a situação ambiental dessa 
área, a partir da interação e da dinâmica de seus 
componentes, quer relacionado aos elementos físicos 
e biológicos, quer aos fatores socioculturais. 

A caracterização da situação ou da qualidade 
ambiental (diagnóstico ambiental) pode ser realizada 
com objetivos diferentes. Um deles, é servir de 
base para o conhecimento e o exame da situação 
ambiental, visando traçar linhas de ação ou tomar 
decisões para prevenir, controlar e corrigir problemas 
ambientais (políticas ambientais e programas de 
gestão ambiental).
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GEOLOGIA e GEOMORFOLOGIA

HIDROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS

O AMBIENTE FÍSICO

Geologia é a ciência que estuda a Terra, sua composição, estrutura, propriedades físicas, história e os 
processos que lhe dão forma. As feições encontradas na Área de Influência Direta são os Depóstiso Colúvio-
Aluvionar, Depósito Flúvio-Marinho, Complexo Região dos Lagos.

Geomorfologia é um ramo da Geografia que estuda as formas da superfície terrestre. Para isso, tende a 
identificar, descrever e analisar tais formas, entendidas aqui como relevos, assim como todos seus aspectos 
genéticos, cronológicos, morfológicos, morfométricos e dinâmicos, na área do empreendimento, pode ser 
encontrado a Planície Fluvial e a Planície Marinha.

Hidrogeologia é o ramo das ciências que estuda as 
águas subterrâneas, quanto seu volume, distribuição 
e qualidade.

Em relação aos recursos hídricos, que são os rios e 
canais, a área da Minerare está localizada na Bacia 
Hidrográfica do Rio São João.

Foram realizadas análises da qualidade da água do Rio 
São João, do Canal Vala das Pedras e em algumas 
lagoas que já existem dentro da Fazenda. A análise 

O Meio Físico é o conjunto das condições físicas de uma área caracterizado pelo ar, água, solo e clima. Os 
aspectos físicos da região do empreendimento compõem o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de 
Impacto Ambiental.

apontou resultados bons, porém foram encontradas 
algumas alterações, como a presença de coliformes 
fecais e óleos e graxas em determinados pontos. 

No estudo hidrogeológico, foram encontrados alguns 
íons que representam risco à saúde, sendo eles: 
Arsênio, Cromo, Fluoreto e Selênio. Como o aquifero 
é bastante permeável, isso é, a capacidade que a 
água tem de infiltrar no solo é alta, quando em índices 
elevados de chuvas a recarga será rápida.

Figura 18: 
Planície Fluvial com Maciço Alcalino ao fundo.

MACIÇO ALCALINO INTRUSIVO

PLANÍCIE FLUVIAL
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QUALIDADE DO AR

Foram realizadas análises da qualidade da água do Rio São João, do Canal Vala das Pedras e em algumas 
lagoas que já existem dentro da Fazenda. A análise apontou resultados bons, porém foram encontradas algumas 
alterações, como a presença de coliformes fecais e óleos e graxas em determinados pontos.
  
No estudo hidrogeológico, foram encontrados alguns íons que representam risco à saúde, sendo eles: Arsênio, 
Cromo, Fluoreto e Selênio. 

Como o aquífero é bastante permeável, isso é, a capacidade que a água tem de infiltrar no solo é alta, quando 
em índices elevados de chuvas a recarga será rápida.

A região onde se localiza o empreendimento é uma 
área rural, onde predomina a atividade agrícola e áreas
urbanas, não apresentando dados históricos da 
qualidade do ar.

A movimentação dos caminhões em estradas sem 
asfalto, é uma fonte substancial de poeira na região, 
o que traz incomodo à população vizinha.

Foi realizado um estudo para ver a quantidade de 
Partículas Totais em Suspensão, poeira, existente na 
via de acesso que é utilizada pelos caminhões. Foram 
instalados dois aparelhos, conforme pode ser visto na 
figura abaixo.
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Os equipamentos ficaram medindo o nível de poeira 
entre os dias 12/05 e 23/05, totalizando 10 amostras, 
e os valores foram comparados com a lei ambiental 
vigente. Após a análise em laboratório da UFRJ, não 
foram identificados limites acima do permitido.

RUIDOS

Os equipamentos ficaram medindo o nível de poeira 
entre os dias 12/05 e 23/05, totalizando 10 amostras, 
e os valores foram comparados com a lei ambiental 
vigente. Após a análise em laboratório da UFRJ, não 
foram identificados limites acima do permitido.
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MEIO BIÓTICO

De acordo com a legislação ambiental, os níveis de ruído se encontram acima do 
permitido pela Lei em alguns pontos. Posteriormente serão explicadas algumas 
medidas que serão aplicadas durante as atividades de extração de areia, para 
diminuir as emissões de ruído e o incômodo à população e trabalhadores.

São todos os fatores vivos no ecossistema. Nesse 
estudo, foi realizado um trabalho minucioso sobre 
a vegetação e os animais que existem na área de 
influência do empreendimento. Foram identificadas 
espécies de animais ameaçadas de extinção, e que 
devem ser conservadas para evitar a extinção total 
dessas espécies.

Figura 19:
Mapeamento dos Pontos onde levantou-se o ruído da AID.

As áreas protegidas também foram mapeadas, tanto 
em nível Federal, Estadual e Municipal, e devem ser 
conservadas.
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VEGETAÇÃO

Os estudos ocorreram dentro da área onde pretende-
se licenciar e no Parque do Mico Leão Dourado. No 
geral, a vegetação pertence ao Bioma Mata Atlântica, 
predominando a restinga arbórea. Foram identificadas 
espécies exóticas, como o Jamelão, amendoeira, 
mamão e goiabeira. Não se identificou espécies 
ameaçadas. O empreendedor não pretende cortar as 
árvores de restinga arbórea que existem dentro da 
propriedade.
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ÁREAS PROTEGIDAS

Diversas são as leis que classificam áreas como 
protegidas, sendo as principais: O Código Florestal, 
aprovado ano passado,  que classifica áreas de 
preservação permanente; o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), que cria Unidades 
de Conservação, onde a presença humana deve 
ser limitada e a área protegida, e a Lei Orgânica 
do Município, que caracteriza as áreas que são 
importantes para o Município de Cabo Frio.

Sendo assim, conforme foi retratado anteriormente, 
dentro da propriedade existe a vegetação de restinga 
arbórea que é protegida pela Lei Municipal.

O Parque do Mico Leão Dourado e a Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do Rio São João, são Unidades de 
Conservação estabelecidas pelo SNUC.

FAUNA

Com o objetivo de identificar os animais que existem 
dentro da Fazenda e no Parque Municipal do Mico Leão 
Dourado, foram realizadas visitas técnicas na área 
por equipe especializada, como biólogos e ecólogos.  
Após dias de estudo, conseguiu-se chegar em um 
resultado satisfatório sobre os mamíferos, répteis, 
anfíbios, peixes e aves que habitam aquela região. 

Dentro do parque, a vegetação é de restinga e 
mangue, ambas protegidas pelo Código Florestal. 

O Código Florestal aponta a necessidade de 
demarcação de uma área de reserva legal a ser 
mantida ou recomposta , em cada propriedade rural. 
A implementação da reserva legal, que irá margear o 
Rio São João em alguns trechos, irá permitir a criação 
de novos habitats para a fauna.

Com esse licenciamento ambiental, não está prevista 
a interferência em áreas protegidas, uma vez que o 
empreendedor não tem o interesse atual em cortar a 
vegetação de restinga.

Foram identificadas algumas espécies ameaçadas de 
extinção no grupo dos mamíferos e das aves, e  será 
proposto um Programa de Monitoramento da Fauna, 
com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre 
essas espécies, e propor medidas de conservação.

A seguir são apresentadas os registros fotográficos 
de alguns animais capturados. 

Figuras 20 e 21: 
Registro fotográfico da espécie Philander frenatus (cuíca-de-quatro-olhos)
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Figura 22:
A) Heterospizias meridionalis; B) Rupornis magnirostris; C) Milvago chimachima; D) Crotophaga ani (anu-preto).

O MICO LEÃO DOURADO

O Parque Municipal do Mico Leão Dourado (PMMLD) 
está localizado do lado da Fazenda Tosana, onde 
pretende-se licenciar as novas áreas de extração de 
areia. A via que hoje é utilizada pelos caminhões passa 
dentro dessa Unidade de Conservação, o que traz 
problemas para os animais e população que ali reside.

O Mico Leão Dourado é uma espécie de primata 

endêmica do Brasil, da subfamília Callitrichinae e gênero 
Leontopithecus. É uma espécie que corre grave risco 
de extinção visto ocorrer quase que exclusivamente 
na Reserva Biológica Poço das Antas e na Reserva 
Biológica União e fragmentos nos arredores, na bacia 
do rio São João, no Rio de Janeiro. O mico-leão-
dourado, atualmente, é considerado uma bandeira na 
conservação da Mata Atlântica brasileira.
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Figuras 23 e 24:
Foi constatada grande quantidade de animais com coloração alterada (amarelados) e com problemas de saúde aparentes. 

A Associação do Mico Leão Dourado (AMLD) trabalha 
há 20 anos com o Mico Leão Dourado, e realizou esse 
estudo. Foram contabilizados 106 micos leões dentro 
do Parque, um número elevadíssimo para a área 
que existe.  Cabe ressaltar que o Parque sofre forte 
interferência urbana, e foram encontrados carros 
queimados, muito lixo e árvores cortadas.

A atividade de extração de areia em si, como ocorre 
totalmente dentro da Fazenda, não traria nenhum 
impacto para essa população de micos, entretanto, os 
350 caminhões que saem diretamente carregados de 
areia passam dentro da UC, emitindo ruídos e poeiras 
que estressam os animais, causando inclusive risco de 
atropelamento.

Para minimizar esse problema, esse RIMA aponta a 
real necessidade de estudar os micos que existem 
dentro do Parque, é importante saber quantos são 
exatamente e como eles estão de saúde.  Foi acordado 

entre o empreendedor e a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente o auxílio no cercamento do parque e na 
doação de uma sede para a Secretaria. Algumas ações 
devem ocorrer imediatamente, pois essa espécie é 
considerada ameaçada de extinção:
 
•  Aumentar a fiscalização na região para impedir a 
atividade de tráfico ilegal destes primatas;

•  Reduzir os efeitos da presença de animais 
domésticos (cachorros) sob as populações da espécie 
por meio da implementação de Programa de Educação 
Ambiental (conscientização de moradores sobre o 
tema). A presença destes animais é uma das maiores 
ameaças sob o mico leão dourado.;

•  Implementação da pavimentação da Estrada Agrisa-
Nova California e ações conjuntas para a promoção da 
utilização desta via alternativa pelos motoristas a fim de 
minimizar a interferência do tráfego de veículos no parque. 

Figura 25:
Registro do tráfego de caminhões dentro do PMMLD.

Figura 26:
Detalhe de rabo sem pelos e coloração amarela.
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Figura 27:
Registro do descarte ilegal de resíduos dentro do parque.

Figura 29:
2º Distrito de Cabo Frio

Figura 30: 
Barra de São João

Figura 28:
Indícios das atividades de tráfico de animais dentro do parque. 
(armadilhas).

MEIO SOCIOECONÔMICO
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Figura 31: Capela de São João Batista- Barra de São João

Figura 32: Prédio do Charitas - centro de Cabo Frio

É possível identificar a queda recente das taxas de nascimentos ocasionada por 
medidas de controle como planejamento familiar e métodos anticoncepcionais, 
além da presença  da mulher no mercado de trabalho, a população em Idade Ativa 
(10 a 65 anos) nos dois municípios equivale a 78%, o que significa condições 
favoráveis ao mercado de trabalho e por outro lado a população considerada idosa 
representa apenas 7% das populações municipais. (Gráfico 1.1.4 2 e Gráfico 1.1.4 3)

Gráfico 1:
Distribuição da População da AII nos municípios.

•  Dinâmica Populacional

Foi possível identificar que a 
população da região estudada 
possuía em 2010, residência 
predominantemente urbana 
(76,3%), sendo a taxa de 
urbanização mais significativa 
em Casimiro de Abreu (80,7%) 
do que em Cabo Frio (75,4%). 
(Gráfico 1.1.4 1).
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Gráfico 2: 
Pirâmide Etária de Casimiro de Abreu – 2010.

Gráfico 3:
Pirâmide Etária de Cabo Frio – 2010. 
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Saúde Educação

Renda

O número dos estabelecimentos de saúde por tipo 
de convênio, permitiu identificar que predominam 
os estabelecimentos privados sobre os públicos em 
Cabo Frio, município de maior porte populacional e 
econômico, enquanto em Casimiro de Abreu ocorre 
o inverso. Em contraposição, os Planos de Saúde 
oferecem seus serviços prioritariamente para a esfera 
privada. 

O Município de Cabo Frio destaca-se por apresentar 
as maiores taxas de alfabetização da população 
total, masculina e feminina, especialmente no distrito 
sede. Em Casimiro de Abreu, as maiores taxas de 
alfabetização registram-se no distrito Barra de São 
João (AID do empreendimento) em proporções 
inclusive superiores às da sede municipal, sendo 
maiores entre a população masculina. 

Em Cabo Frio é proporcionalmente maior a população 
com rendimentos mensais de 5 salários mínimos e 
mais (4,6%) em relação à população residente em 
Casimiro de Abreu (3,4%).(Gráfico 1.1.4 5). 

Gráfico 4: 
Distribuição da População por Classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita nos municípios da AII e Estado do Rio de 
Janeiro- 2010.
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Qualidade de Vida

Em 2000, Cabo Frio e Casimiro de Abreu ocupavam, 
respectivamente o 56º e 58º lugar entre os 92 
municípios fluminenses. Em 2010, Cabo Frio passou 
a ocupar a 36ª posição, subindo 20 posições no 
ranking estadual enquanto Casimiro de Abreu desceu 
22 posições passando a classificar-se em 80ª posição 
entre os municípios fluminenses.  

Dinâmica Econômica Geração de empregos com o
empreendimento

De forma similar a Cabo Frio, Casimiro de Abreu, em 2010, 
sofreu uma predominância de empresas do setor terciário, 
correspondendo a 84,5% das empresas do município. As 
empresas do setor secundário, incluindo a indústria e os 
Serviços Industriais de Utilidade Pública correspondiam a 
14,3% e as do setor primário a 1,3% do total.

Durante a fase de operação das atividades de extração 
de areia, estima-se a geração de 262 empregos diretos
a serem gerados pelo empreendimento, e 780 empregos 
indiretos associados à implantação do empreendimento 
na região.
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Instituições Sociais:

Na área de estudo é possível notar a atuação 
de organizações sociais que se dedicam ao 
enfrentamento de uma grande diversidade de 
questões socioambientais, tais como: trabalho e 
renda, pobreza, ausência de infraestrutura urbana 
e de serviços públicos, meio ambiente, educação e 
cultura, esporte e lazer.

Foram realizadas entrevistas com as seguintes 
Instituições: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Cabo Frio, Associação de Arquitetos e Engenheiros da 
Região dos Lagos – ASAERLA, Consórcio Intermunicipal 
Lagos São João – CILSJ, Associação do Mico Leão 
Dourado.

Além disso foi analisado também algumas entrevistas 
com as associações de moradores no entorno do 
empreendimento, sendo possível relatar algumas de 
suas percepções e de suas preocupações acerca da 
região, por meio dos seguintes Organismos Sociais: 
Associação de Moradores do Centro Hípico, Associação 
de Moradores de Nova Califórnia, Associação de 
Moradores do Samburá.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E AS SUAS PERCEPÇÕES
ACERCA DO EMPREENDIMENTO

Figura 33:
Vista aérea de Tamoios
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Percepções acerca da Atividade

As instituições da região reconhecem a importância 
da atividade de extração de areia como um insumo 
essencial para a construção civil e que, como 
qualquer atividade provoca impactos ambientais. Essa 
atividade tem particular importância econômica para 
o 2º Distrito de Cabo Frio (Tamoios), área isolada da 
cidade de Cabo Frio e que apesar de ser responsável 
por aproximadamente 70% dos royalties do petróleo, 
não dispõe de muitos incentivos.
 
Destaca-se além disso, uma certa preocupação com o 
intenso tráfego de caminhões na área e a sobrecarga 
na ponte da Rodovia Amaral Peixoto que liga o Distrito 
de Tamoios ao Distrito de Barra de São João. Essa 
ponte é a via de acesso à Casimiro de Abreu (Distrito 
Barra de São João) e Rio das Ostras, já teria sido 
interrompida em função das avarias provocadas por 
sobrecarga, provocando sérios problemas à população 
do 2º Distrito de Cabo Frio que busca serviços básicos 
fora da região, especialmente em função da distância 
da cidade de Cabo Frio (aproximadamente 40 km).

Por outro lado, reconhecem ser notório a execução de 
algumas medidas visando à minimização de impactos 
da atividade. Entre elas se destaca o projeto da 
Prefeitura de construção de uma nova estrada para 
o escoamento da produção, reduzindo o tráfego 
de caminhões de áreas densamente ocupadas e 
minimizando a sobrecarga na Rodovia Amaral Peixoto, 
além de ser necessário um efetivo controle do poder 
público sobre a atividade, especialmente com relação 
à recuperação ambiental e ao uso futuro dessas áreas.

A Associação do Mico Leão Dourado retratou que a 
criação de um corredor ecológico seria uma alternativa 
viável para minimizar os possíveis impactos da extração 

de areia para os animais da região, proporcionando 
assim a ligação do Parque com a Reserva Poço das 
Antas. Outra medida considerada importante seria 
a implantação de uma área de lazer no parque em 
uma área como Tamoios, densamente urbanizada e 
carente de áreas de lazer, o que iria gerar ganho para 
a região.

As principais questões retratadas pelas Associações 
de Moradores da região, seriam o desconforto 
causado aos moradores devido ao intenso fluxo de 
caminhões (poeira, atropelamentos de pessoas e 
animais, lixos jogados nas vias, deteriorização das 
vias e o estacionamento inadequado dos caminhões 
que trafegam pelo local diariamente). Além disso, foi 
possível perceber que fatores como o intenso barulho 
produzidos pelas dragas e pelas buzinas dos caminhões 
têm sido uma questão de extrema preocupação para 
estes. Soma-se a isso as trepidações nas casas que se 
localizam próximas à atividade e a falta de isolamento 
por meio de cercas entre os loteamento e a área de 
extração de areia.

È possível identificar que os problemas citados 
tantos pelas associações de moradores quanto pelas 
instituições analisadas devem-se a um processo 
anterior de licenciamento frágil de outras poligonais de 
areia na região e que por meio de alguns mecanismos 
que já vem sendo realizados pelo empreendedor têm 
tido sucesso na melhoria do local e os danos causados 
vêm sendo minimizados com o tempo. Portanto, 
através destas novas poligonais podem-se vislumbrar 
mecanismos mais eficientes de redução de impactos 
na área por meio de uma atuação mais efetiva e 
pontual na região em prol do meio ambiente e dos 
moradores do entorno.
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IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS 
AMBIENTAIS

A legislação ambiental disciplina o uso racional 
dos recursos ambientais e a preservação da 
qualidade ambiental. Um de seus instrumentos, 
o Decreto nº 88.351/83, posteriormente 
revogado pelo decreto nº 99.274/90, que 
regulamentou a Lei nº 6.938/81, vincula a 
utilização da avaliação de impacto ambiental 
aos sistemas de licenciamento dos órgãos 
estaduais de controle ambiental para as 
atividades poluidoras ou mitigadoras do meio 
ambiente.

De acordo com a caracterização do empreendimento
e do estudo da situação ambiental das áreas de 
influência, desenvolveu-se a identificação dos 
impactos ambientais decorrentes das ações de 
instalação e operação do empreendimento.

Os impactos ambientais são definidos por Resolução 
do Conama nº 001/86 como “qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas no meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que,

direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança
e o bem estar da população; as atividades sociais e 
econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias
do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”.

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) assegura 
uma análise sistemática dos impactos ambientais. Tem
por objetivo garantir que responsáveis pela tomada de
decisão apresentem soluções adequadas à população e ao
meio ambiente, gerando medidas de controle e poluição.

ATIVIDADE
TRANSFORMADORA

causa efeito

IMPACTO
AMBIENTAL

 Os impactos previstos estão diretamente relacionados à atividade a ser realizada e ao local/região de 
implantação do empreendimento, e são classificados, quanto à sua Significância, ou seja:

• Baixo (B),     • Médio (M)     e     • Alto (A)
Os impactos são identificados segundo a experiência da equipe responsável pela elaboração dos estudos 

ambientais, e podem ser positivos ou negativos. Além disso, os impactos estão relacionados ao seu compartimento 
ambiental, ou seja, são identificados impactos sobre o Meio Físico, Meio Biótico e Meio Socioeconômico.

O Quadro, a seguir, apresenta, resumidamente, a avaliação de impacto ambiental das obras de implantação e 
futura operação do empreendimento Áreas de Extração de Areia da Minerare.
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OS IMPACTOS COM ALTA MAGNITUDE

ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DAS

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

INCÔMODOS À VIZINHANÇA

ALTERAÇÂO DO USO DO SOLO

DESCARACTERIZAÇÃO DA

PAISAGEM NATURAL

Apenas na fase de operação foram identificados impactos classificados como de Alta Magnitude e Negativo. 
Esses impactos serão melhor detalhados a seguir, bem como as medidas de mitigação proposta.

A alteração na qualidade das águas 
subterrâneas poderá ocorrer em consequência 
direta das escavações das cavas de areia, 
e indireta a partir dos seguintes impactos: 
contaminação do solo, alteração da qualidade 
das águas superficiais, derramamento/
vazamento acidental de efluentes líquidos e/
ou sanitários produzidos nas unidades de 
apoio, áreas de manutenção e Tanques de 
Abastecimento.

•  Construção de fossas sépticas em   
    todas as frentes de apoio;
•  Drenagem de efluente oleoso nos 
    Tanques de Abastecimento de Diesel;
•  Coleta de efluentes e resíduos 
    oleosos;
•  Programa de Monitoramento do Lençol 
    Freático/ Sistema Aquifero;
•  Programa de Gestão Ambiental e o 
    Programa de Educação Ambiental irão 
    realizar treinamentos nos trabalhadores.

A operação do empreendimento nas 
proximidades de áreas residenciais causará
diversos incômodos à população, especialmente
a residente em seu entorno ou ao longo das 
vias onde será transportada a areia. 
Esses incômodos serão gerados em função de: 
geração de ruídos provenientes da operação 
das máquinas e equipamentos e do tráfego 
de caminhões, emissões de poeira, pressão 
e deterioração do sistema viário, possíveis 
abalos estruturais das residências em função 
do tráfego intenso de veículos pesados 
(vibrações), e do potencial aumento de 
acidentes de trânsito.

•  Auxiliar a Prefeitura de Cabo Frio na   
    pavimentação da Estrada Agrisa-Nova 
    California;
•  Orientar os motoristas de caminhões a 
    usarem o caminho alternativo;
•  Implementação do Programa de 
    Comunicação e Responsabilidade Social,  
    que deverá conter com mecanismo 
    de ouvidoria visando receber 
    sugestões, preocupações e queixas da 
    população, assegurando respostas a eles 
    e estabelecendo uma relação harmoniosa 
    e proativa com a população.

A alteração do uso do solo irá ocorrer a 
partir das atividades de fase de implantação 
do empreendimento (abertura de acessos, 
remoção da vegetação e do solo superficial, 
construção de unidades de apoio), 
estendendo-se durante toda a fase de 
operação das poligonais em licenciamento. 
Essas áreas, localizadas em uma grande 
propriedade rural no Distrito de Tamoios (Cabo 
Frio), a Fazenda São José, são antropizadas e 
não apresentam atualmente ocupação humana 
ou uso econômico. Com o empreendimento 
essas áreas passarão a ter uso extrativo 
mineral.

•  Não existem medidas para mitigar esse    
    impacto.

A abertura de acessos, retirada da vegetação, 
construção das unidades de apoio, 
estocagem da areia, a disposição de estéril 
e a formação de lagos, decorrentes das 
atividades de implantação e da operação do 
empreendimento, irão não apenas alterar o 
uso do solo como descaracterizar a paisagem 
natural.

•  Como medida de minimização do 
    impacto de alteração da paisagem  
    deverá ser elaborado um Programa 
    de Recuperação de Áreas Degradadas 
    (PRAD) e um projeto de uso futuro  
    da área elaborado de acordo com as 
    potencialidades e limitações naturais da 
    região, englobando os interesses 
    difusos da população local, do governo 
    e da empresa.

Impacto                                 Descrição                          Medidas de Controle
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PROGNÓSTICO AMBIENTAL

O prognóstico ambiental consiste em prever cenários 
ambientais alternativos considerando-se as tendências 
das atividades que podem transformar a região onde 
se insere o empreendimento.

A finalidade de se fazer essa avaliação é permitir a 
visualização, mesmo que aproximada, das alternativas 
de cenários ambientais futuros para a região.

Neste caso, consideram-se as tendências de 
transformação do ambiente e das atividades 
humanas que podem ocorrer na região, em virtude da 
implantação do empreendimento e na hipótese de que 
este não venha a ser implantado.

Para a realização desta análise serão apresentados 
dois cenários ambientais: o Cenário Sem o 
Empreendimento, que prevê transformações futuras 
unicamente em função da ação natural e da evolução 
das atividades antrópicas hoje existentes na região; já 
o Cenário com o Empreendimento, projeta de forma 
integrada as transformações da área de influência 
do empreendimento, considerando seus impactos 
e benefícios em presença das ações de controle, 
redução de impactos negativos e maximização de 
impactos positivos.

1. Prognóstico sem o empreendimento: Já existem 
atividades de extração de areia e saibro dentro da 
propriedade. Se a produção se manter no mesmo nível 
de 2012, ainda há uma reserva de, aproximadamente, 
4 anos de areia. Quando essas reservas se esgotarem, 
será necessária a aquisição desse agregado de outras 
jazidas para dar continuidade nas grandes obras que 
estão ocorrendo no Rio de Janeiro, e para construção 
de casas. Não licenciar esse empreendimento, que 

está sendo elaborado com base em toda a legislação 
ambiental, seguindo todos os trâmites legais, poderá 
acarretar na aquisição desse agregado em outros 
Areais, muitos não licenciados. O não licenciamento 
acarreta na não geração dos impostos pertinentes, e 
na necessidade de importação desse bem de outros 
estados da Federação o que, em função do transporte, 
geraria um aumento do preço generalizado nesse 
segmento. Os empregos que serão gerados, durante 
a fase de instalação e operação, não ocorreriam.

2. Prognóstico com o empreendimento: O licenciamento 
dessas 15 novas poligonais para a atividade de 
extração de areia irá garantir o fornecimento desse 
insumo para as grandes obras que estão ocorrendo 
no Rio de Janeiro, apresentando um cronograma de 
operação de, aproximadamente 14 anos. Os impostos 
continuarão a ser recolhidos pelos entes federativos, 
garantindo assim uma dinamização da economia. 

Os impactos ambientais identificados no EIA, serão 
mitigados com proposta de implementação de 15 
Programas, se tornando compromissos entre o 
empreendedor e o órgão ambiental para melhorar 
a qualidade ambiental da área, viabilizando assim o 
Projeto. A implementação do projeto irá proporcionar 
o aumento dos conhecimentos sobre a vegetação e a 
fauna do local, monitorar o aquífero/lençol freático, 
entre outras medidas. O empreendedor irá auxiliar 
na implementação do Plano de Manejo do Parque 
do Mico Leão Dourado, fornecendo moirões para 
cercamento e uma sede para a Prefeitura, e irá apoiar 
a pavimentação da Estrada Agrisa-Nova California, 
orientando os caminhoneiros a usarem esse novo 
acesso, diminuindo os conflitos com moradores e 
interferência dentro do Parque.
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PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os Programas Ambientais foram definidos para que as ações capazes de controlar, mitigar ou compensar os 
impactos negativos, bem como potencializar os impactos positivos gerados pela implantação e operação do 
empreendimento possam ser executadas de forma planejada e estruturada. Desta forma estará sendo assegurado, 
simultaneamente, o atendimento à legislação ambiental vigente, a qualidade do ambiente na região da obra 
e,  ainda uma boa gestão ambiental do empreendimento. Neste item são apresentadas as ações de gestão 
previstas para a Minerare, abordadas em planos e programas que, por sua vez, estão divididos em Programas de 
Monitoramento e Programa de Gestão Ambiental.

É importante destacar que as ações descritas neste RIMA representam o primeiro passo na gestão e planejamento
ambiental, e deverão ser detalhadas e ampliadas ao longo de todo o processo de licenciamento ambiental, 
durante a implantação e operação do empreendimento. O conjunto de programas aqui propostos configura um 
Sistema de Gestão Socioambiental do Empreendimento, como sintetizado no quadro a seguir. 

PL – Planejamento; IM – Implantação; OP - Operação

Programa Ambiental                         
Fase de 

Empreendimento
PL       IM       OP   

1 -        Programa de Gestão Ambiental

2 -        Programa de Comunicação e Responsabilidade Social

3 -        Programa de Educação Ambiental

4 -        Programa de Controle e Monitoramento de Erosão e Assoreamento

5 -        Programa de Monitoramento do Lençol Freático/Sistema Aquífero

6 -        Programa de Controle Ambiental de Manutenção de máquinas,      

            Equipamentos e Veículos

6.1 -     Subprograma de Monitoramento e Controle de Ruídos

6.2 -     Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade do Ar

7 -        Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes

8 -        Programa de Acompanhamento da Supressão Vegetal e Afugentamento da Fauna

9 -        Programa de Monitoramento e resgate da Fauna

9.1 -     Subprograma de Monitoramento e Conservação do Leontopithecus rosalia

10 -       Plano de recuperação das Áreas de Preservação Permanente

11 -       Programa do Patrimônio Cultural e Arqueologia Preventiva

12 -       Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

X            X            X

X            X            X

              X            X

              X            X

                            X

              X            X

              X            X

              X            X

              X            X

                            X

                            X

              X            X

                            X

              X            X

                            X
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Programa de Gestão Ambiental

Programa de Comunicação e Responsabilidade Social

A gestão ambiental é um conjunto de princípios, 
estratégias, diretrizes de ações e procedimentos para 
proteger a integridade do meio ambiente.

O PGA garantirá o cumprimento e a implementação 
de todos os Programas Socioambientais propostos 
para a atividade de extração de areia em cavas da 
Minerare, visando implementações de medidas e 
ações de mitigação, compensação e monitoramento.

Irá realizar acompanhamento na área, com vistorias 
diárias e elaboração de relatórios trimestrais avaliando 
o desempenho da atividade. Em conjunto com o 
Programa de Educação Ambiental, propões alguns 
treinamentos:

Este projeto tem como objetivo a prevenção, 
minimização e compensação de possíveis impactos 
ambientais e sociais, buscando transparência e um bom 
relacionamento entre o empreendedor, a população, 
órgãos públicos e as diversas equipes envolvidas nas 
obras. 

Integra um conjunto de ações que visam preservar o 
bem estar da população e a qualidade de vida, evitando 
conflitos e incômodos à vizinhança num contexto 
de democracia e responsabilidade social, além de 

•  Treinamento de integração em todos os novos 
funcionários, explicando normas e procedimentos 
que devem ser seguidos na área interna e externa da 
Propriedade;
•  Nos caminhoneiros, instruindo a velocidade 
máxima de 30 km/h dentro do Parque, 
•  Orientar que os caminhões desliguem as máquinas 
enquanto estiverem no almoxarifado esperando 
autorização de saída;
•  Realizar treinamento nos funcionários que irão 
trabalhar com o abastecimento, diminuindo os riscos 
de vazamento;
•  Vistoriar a Balança, e verificar se todos os caminhões 
estão atendendo a carga máxima estabelecida pela lei.

realizar ações de comunicação, mantendo a população 
informada sobre as obras e contratação de funcionários, 
a fim de evitar a veiculação de informações errôneas na 
mídia.

Deverá ser construído um canal de ouvidoria, de forma 
que a população possa apontar erros e sugerir soluções. 
A equipe desse Programa fará acompanhamento na 
área, com a elaboração de relatórios semestrais que 
deverão avaliar o desempenho das atividades e corrigir 
possíveis erros. 
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Programa de Educação Ambiental

Programa de Monitoramento e Controle de erosão e assoreamento

Programa Monitoramento do Lençol Freático / Sistema Aquífero

A educação ambiental envolve um conjunto de ações 
que buscam o desenvolvimento sustentado local e 
regional a partir da participação qualificada da população
(criando condições para a produção e aquisição 
de conhecimento a partir do desenvolvimento de 
habilidades, atitudes, hábitos e valores) e da melhoria 
de gestão ambiental durante a implantação do 
empreendimento.

O objetivo principal da educação ambiental é 
estabelecer contato com os órgãos competentes pelas 
escolas para obter a autorização para o programa; 
desenvolver ações educativas visando capacitar/
habilitar os trabalhadores através da elaboração do 
material pedagógico; difundir material educativo para a 
população do entorno, contribuindo para a minimização 

O Programa tem como objetivo localizar e monitorar as 
áreas com maior fragilidade à ocorrência de processos 
erosivos, movimentos de massa e assoreamento na 
área do empreendimento, sugerindo medidas para a 
contenção de encostas, taludes e margens das lagoas. 

Em áreas propícias à erosão, deverá ser realizada o 
nivelamento do terreno, o desvio de águas da chuva.

Este Programa tem como objetivo principal a 
manutenção e monitoramento da qualidade ambiental 
das águas subterrâneas. A extração de areia em cavas 
acarretará na alteração do nível da água do lençol, isso 
é, o lençol freático ficará mais superficial. 

Sendo assim, medidas deverão ser implantadas a fim 
de evitar que as áreas em torno às cavas de mineração 
não sofram com episódios de inundação e que o grau de 
infiltração das águas de chuva não diminua. 

O Programa visa monitorar o nível do lençol freático com 

dos impactos ambientais, além da articulação com as 
equipes dos Programas Ambientais, integrando as 
ações do projeto que envolvam educação ambiental 
(especialmente o Programa de Comunicação e 
Responsabilidade Social).

O monitoramento e avaliação das atividades serão 
de responsabilidade da equipe do projeto, onde será 
avaliada a eficácia das ações (com o detalhamento das 
metas a serem atingidas) e identificação de indicadores 
quantitativos e qualitativos associados. Relatórios 
semestrais serão enviados ao INEA, além do relatório 
final do programa que deverá apresentar a descrição 
das atividades realizadas, os principais problemas 
detectados com suas devidas soluções e a avaliação do 
programa com base nos indicadores selecionados.

Este Programa será iniciado junto à abertura de estradas 
e instalação dos escritórios para os trabalhadores Em 
relação ao acompanhamento, a equipe do projeto 
deverá realizar rondas mensalmente para verificar a 
eficiência das medidas de control

a instalação de aparelhos (piezômetros), acompanhar 
as interferências da operação que possa acarretar na 
contaminação do lençol freático, como vazamento de 
óleo combustível de. 

A instalação dos aparelhos para monitoramento 
(piezômetros) ocorrerá em locais definidos validados 
pelo órgão ambiental; as áreas como tanques de 
abastecimento, próximas às fossas sépticas, caixas 
separadoras de água e óleo, além da área próxima 
ao Loteamento Califórnia e ao Canal Vala das Pedras 
deverão ser levadas em conta.
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Programa de Controle Ambiental de Manutenção de Máquinas,      
        Veículos e Equipamentos

Subprograma de Monitoramento e Controle de Ruídos

O presente Subprograma tem como objetivo estabelecer 
diretrizes para a manutenção das máquinas, veículos e 
equipamentos para evitar os impactos relacionados à 
falta de manutenção, como: acidentes por falta de itens 
de segurança (faróis, sinalizadores sonoros, cintos de 
segurança, etc.); vazamentos de óleo e combustíveis; 
emissão de gases tóxicos e emissão de ruído.

O empreendedor deverá orientar as empresas 
terceirizadas, que não será permitido o uso de 
máquinas, veículos e equipamentos, com data de 
fabricação superior a 3 (três) anos e deve solicitar os 
laudos de vistoria/checklist de itens eletromecânicos, 
conforme especificações do fabricante.

As atividades de implantação e operação da Minerare 
emitem ruído, principalmente na extração de areia pelas 
dragas e no escoamento da produção pelos caminhões 
via Estrada do Contorno, podendo causar incômodos 
constantes ao bem estar da população próxima ao 
empreendimento (Loteamento Califórnia, Centro 
Hípico, entre outros bairros e loteamentos) e afugentar 
a fauna, ocasionando o risco de atropelamentos. 

Esses impactos da atividade de extração de 
areia retratam a importância do Subprograma de 
Monitoramento e Controle de Ruídos, que busca 
assegurar o conforto, a saúde e o bem-estar da 
população, bem como da fauna local.

O programa prevê as seguintes medidas, que deverão 
ser implementadas imediatamente, para controlar a 
emissão de ruídos:

Outro medida será o monitoramento semanal das 
dragas, rolos lisos, retroescavadeira, caminhões pipas 
e caminhões basculantes, solicitando a substituição 
imediata do equipamento que se apresente fora dos 
padrões de manutenção.

As campanhas de controle das emissões de poeira 
e gases na frota dos caminhões deverão ocorrer a 
cada três meses e ainda serão elaborados relatórios 
semestrais para o órgão ambiental. 

•  Manutenção de uma frota de veículos nova (máximo 
de três anos de fabricação) e em condições originais de 
fabricação, em especial o sistema de escapamento; o 
monitoramento nas dragas e instalação de abafadores 
nos motores;

•  Preferência a períodos entre 08:00 e 17:00 horas 
para o escoamento da produção;

•  Proibição do uso de buzinas de ré no período noturno;

• Obrigação de desligar os caminhões durante a 
espera da nota fiscal para a saída da propriedade nas 
proximidades da escola municipal;

•  Utilização, após a pavimentação, das Estradas Agrisa e 
Nova Califórnia, visando minimizar o impacto na Unidade 
de Conservação e na população do Centro Hípico;
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7.7.1 - Subprograma de Monitoramento e Controle de Qualidade do Ar

7.8 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes

A atividade da Minerare emite poluentes atmosféricos
durante a movimentação de máquinas e equipamentos. 

Apesar de não terem sido verificados, de acordo com a 
legislação vigente, excessos de poeira na região, esse 
subprograma tem como objetivo sugerir medidas de 
monitoramento e controle para melhorar a qualidade 
do ar no entorno da Minerare, contribuindo para a 
melhoria da saúde dos colaboradores e moradores das 
região. 

O subprograma prevê as seguintes medidas para 
diminuir a emissão de particulados:

Dentre os impactos ao Meio Ambiente causados pela 
atividade mineral, destaca-se os provenientes da 
geração de resíduos, principalmente os e oleosos. 
Assim sendo, faz-se necessário gerir os resíduos 
e efluentes produzidos nas etapas de implantação 
e operação do empreendimento, o que permitirá 
conhecer os mesmos e controlar suas destinações, 
minimizando seus impactos ambientais.
 
Este programa estabelece diretrizes para o 
gerenciamento dos resíduos e efluentes considerando o 
manuseio, classificação, segregação, armazenamento, 
transporte e disposição final, respeitando a legislação 
ambiental vigente. 

Considerando-se a ordem de prioridade de não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

•  Obrigação de todos os caminhões saírem lonados do 
empreendimento;

•  Manutenção da velocidade dos caminhões constante 
em 30 km/h na Estrada do Contorno, evitando 
movimentos de aceleração e desaceleração que 
emitem poeira;

•  Manutenção de frequência adequada de umectação 
das vias internas e externas ;

• Monitoramento trimestral de toda a frota de 
caminhões.

adequada dos rejeitos, as atividades a serem 
desenvolvidas no âmbito deste Programa envolvem 
as seguintes etapas:

•  Classificação e caracterização detalhada de todos os 
resíduos gerados de acordo com a legislação vigente.

•  Identificação de empresas licenciadas pelos órgãos 
ambientais para o transporte e disposição dos resíduos 
e efluentes;

• Inclusão, no treinamento ambiental dos 
trabalhadores, dos aspectos de gerenciamento de 
resíduos, abrangendo também a identificação de 
resíduos para reciclagem;

• Implantação de sistema de coleta seletiva de 
resíduos, com o objetivo de reciclagem.

O subprograma prevê também o recebimento e organização das críticas de 
moradores e trabalhadores para envio para o Programa de Gestão Ambiental
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7.9 - Programa de Acompanhamento de Supressão Vegetal e
        Afugentamento da Fauna

7.10 - Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna

Será necessário o corte de algumas árvores que existem 
dentro da Fazenda. Dessa forma, esse programa 
tem como objetivo orientar  o corte da vegetação, 
promover o recolhimento de material vegetal para 
futura recomposição nas áreas a serem recuperadas 
e afastar previamente os animais para evitar possíveis 
acidentes com a motosserra. 

O Programa de Acompanhamento de Supressão 
Vegetal e afugentamento da Fauna prevê as seguintes 
medidas: 

•  Implantação de barreiras de proteção nos corpos 
de água existentes quando da execução de limpeza e 
raspagem do solo nas áreas de entorno; 

O estudo realizado para o levantamento da fauna 
realizado dentro da propriedade da Minerare, apontou a 
necessidade de monitorar os animais durante a fase de 
operação. Associado à isso, o resgate e a soltura dos 
mamíferos oferecerá oportunidade de sobrevivência 
para as espécies atingidas por atividades de 
desmatamento, principalmente aquelas consideradas 
como ameaçadas.

Esse programa visa avaliar a dinâmica das comunidades 
de mamíferos, répteis, anfíbios e aves afetadas pelas 
atividades de implantação do empreendimento, sugerir 
ações de manejo da fauna local de acordo com o 
registro do grau de interferência antrópica oriunda de 

•  Estocar a camada de solo superficial para depois 
incorporar nas áreas a serem recuperadas; 

•  Treinamento prévio da equipe responsável pelo 
corte;

•  Vistoria prévia da área para afastar os animais e 
evitar acidentes;

• Retirar de ninhos e epífitas das árvores a 
serem cortadas e realocação na mata próxima ao 
empreendimento;

•  Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 
(Restinga) por meio de faixas ou estaqueamento bem visível.

suas atividades e aumentar o conhecimento sobre a 
fauna da região.

Para atingir tais objetivos, o Programa de Monitoramento 
e Resgate da Fauna prevê campanhas trimestrais de 
monitoramento de mamíferos, répteis, anfíbios e 
aves em pontos estratégicos e pré-estabelecidos da 
propriedade e do seu entorno.

Durante sua realização, os mamíferos e aves deverão 
ser marcados, identificados, pesados, medidos e 
identificados quanto à idade e condição reprodutiva 
de acordo parâmetros pré-estabelecidos e normas 
aplicáveis.
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7.10.1 - Subprograma de Monitoramento e Conservação do Mico-leão-dourado

O mico-leão-dourado é um dos primatas mais 
ameaçados no mundo e endêmico da Mata Atlântica 
localizada na região entre a Serra do Mar e a zona 
costeira do estado do Rio de Janeiro. Séculos de 
desmatamento reduziram seu habitat a 2% da sua 
área original, fragmentado em pequenas ilhas de 
floresta em 8 municípios da Bacia do Rio São João.

Esse subprograma pretende realizar o monitoramento 
do mico-leão-dourado dentro da área do Parque Natural 
Municipal do Mico-Leão-Dourado, propor medidas 

imediatas de conservação e analisar a viabilidade de 
translocação de alguns indivíduos.

O empreendedor irá auxiliar à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente a tomar medidas básicas, como 
o cercamento do Parque e a instalação da sede da 
prefeitura, antes da implementação do Plano de 
Manejo do parque. O subprograma prevê também a 
orientação da população do Distrito de Tamoios sobre 
a importância de conservação da espécie, além de 
campanhas trimestrais de monitoramento da espécie.

7.11 - Programa de Recuperação de Áreas Degradas

A extração de areia em cavas provoca impactos diversos 
no ambiente da região explorada, como a retirada da 
cobertura vegetal, alteração da superfície do terreno, 
aceleração de processos de erosão, alteração de 
cursos d’água, produção de rejeitos, assoreamento de 
cursos d’água, rápido processo de degradação e perda 
de fertilidade do solo, desmoronamentos de taludes 
nas margens do lago, desgaste das vias de acesso, 
entre outras.
 
Sendo assim, as alterações que irão ocorrer nas 
áreas de exploração de areia e a legislação ambiental 
vigente retratam a necessidade de um Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas. Esse programa 
tem como finalidade propor procedimentos e medidas
com o intuito de recuperar as áreas que serão degradas 
durante as atividades de instalação e operação dos 15 
novos processos da empresa Minerare. 

No momento que for desinstalar uma frente de apoio, 
a área onde era instalada deverá ser recuperada. As 
fossas sépticas deverão ser retiradas e deverá ocorrer 
demolição das edificações. Os resíduos devem ser 
transportados para área devidamente licenciada. 
Posteriormente, deverá ser replantada gramas na área 
degradada utilizando a camada superior do solo que foi 
armazenado na etapa de instalação das poligonais.

Quando a poligonal já estiver extraído toda a areia 
permitida, os taludes deverão ser reconformados, os 
diques deverão ser levantados e as margens deverão 
ser recuperadas com grama. Posteriormente, a última 
etapa do programa será o processo de recuperação 
da mata no entorno do lago artificial que deverá 
contemplar um estudo preliminar do solo, preparo e 
fertilização do mesmo e a seleção de espécies mais 
adequadas (nativas). As áreas recuperadas deverão 
ser monitoradas durante o três anos seguintes.
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7.13 - Programa do Patrimônio Cultural e Arqueologia Preventiva

CONCLUSÃO

O conceito de Patrimônio Cultural, em geral, se refere 
a um conjunto complexo que inclui todos os bens 
materiais e imateriais resultantes da experiência de 
um povo ou grupo humano num determinado espaço e 
tempo. Por isso, envolve também a ideia de patrimônio 
histórico ambiental, uma vez que hoje se concebe 
o ambiente como um resultado da ação humana, 
portanto um ambiente culturalmente construído.

O Programa do Patrimônio Cultural e Arqueologia 
Preventiva visa o aprofundamento dos estudos sobre 
as áreas afetadas pelas atividades mineradoras, por 
meio da identificação e definição da localização de 
áreas de interesse de resguardo ao patrimônio cultural, 
que possa sofrer interferências pelo funcionamento do 
empreendimento, bem como o resgate arqueológico 
destas áreas de interesse e o monitoramento durante 
as atividades do mesmo.

O objetivo geral deste Programa consiste na indicação 
de parâmetros básicos para a realização das atividades 
de Arqueologia Preventiva das fases de busca de sítios 

O RIMA teve como finalidade apresentar um cenário 
quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, 
fundamentado nos critérios de avaliação dos impactos 
descritos ao longo do trabalho e na legislação 
ambiental vigente.

As atividades de extração de areia são de grande 
importância para o desenvolvimento econômico, mas 
também são responsáveis por impactos ambientais 
negativos, alguns inclusive irreversíveis. A instalação 
e operação de atividades de extração de areia em 
cava, em uma área com ocupação urbana, como o 
caso do Distrito de Tamoios, causará também uma 
série de impactos negativos, principalmente na 
população, devido a atritos já existente das atividades 
da Minerare/Riovale com a população diretamente 
afetada. Sendo assim, esse RIMA propõe a execução 

arqueológicos, resgate e salvamento dos materiais 
em contexto arqueológico, bem como também na 
identificação, delimitação, caracterização e avaliação 
do Patrimônio Cultural Material e Imaterial existente 
na área do empreendimento, além da classificação 
do estado de conservação dos locais de interesse 
étnico e histórico-cultural destes, associando-
os às características das obras de engenharia e 
às interferências que estas possam gerar sobre o 
Patrimônio Cultural e Arqueológico existente e os que 
venham a ser encontrados. 

As buscas de sítios arqueológicos serão feitas através 
de varreduras sistemáticas superficiais das áreas do 
empreendimento por meio do caminhamento. Havendo 
a identificação de potenciais sítios arqueológicos, 
serão realizados os procedimentos previstos pelas 
normas aplicáveis, que objetivam a diminuição de 
possíveis erros e falta de informações que só podem 
ser adquiridas no local. Intervenções de superfícies 
são previstas e deverão respeitar os parâmetros 
especificados no estudo entregue ao órgão ambiental.

de 15 (quinze) Programas Socioambientais para a 
minimizar esse desgaste.

É notório que o empreendimento gerará modificações 
no ambiente, mas a importância da areia como 
agregado essencial à sociedade e a construção civil, a 
arrecadação de impostos, e o cenário de não realização 
do empreendimento, atestam a importância desse 
licenciamento. Além disso, as atividades de extração 
de areia são consideradas como de interesse social 
pelo Novo Código Florestal.

Os impactos negativos de alta significância que 
foram identificados para a fase de implantação e 
operação, referem-se a: Alteração na qualidade da 
água subterrânea, incômodos à vizinhança, alteração 
do uso do solo e descaracterização da paisagem. 
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Os impactos de média significância são: Alteração da 
permeabilidade do solo, alteração no nível de ruídos e 
vibrações, perda de habitat da fauna, fragmentação e 
redução de habitats, deslocamento da fauna, redução 
do número de exemplares na populações de fauna 
terrestre e interferência em áreas protegidas.

Foi analisada que a associação de tais fatores 
não somente potencializa a sua ação como ainda 
pode produzir um efeito distinto. Na avaliação do 
empreendimento, foi observado sinergia entre os 
seguintes impactos: Desencadeamento de processos 
erosivos e movimentos de massa, alteração da 
qualidade do ar, alteração dos níveis de ruído, 
assoreamento de corpos hídricos, deslocamento 
da fauna, perda de habitat da fauna, alteração na 
qualidade da água superficial. 

Os impactos ambientais identificados poderão ser 
minimizados mediante a implementação dos seguintes 
Programas Ambientais:

• Programa Monitoramento do Lençol Freático/ 
Sistema Aquífero;

• Programa de Educação Ambiental e Programa de 
Comunicação e Responsabilidade Social;

• Programa de Controle de Manutenção de Máquinas, 
Veículos e Equipamentos,

• Subprograma de Monitoramento e Controle da 
Qualidade do ar;

• Subprograma de Monitoramento e Controle de 
ruídos;

• Programa de Acompanhamento de Supressão 
Vegetal e afugentamento da fauna;

• Programa de Monitoramento e Resgate da Fauna;

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;

• Plano de Recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente.

O Estudo evidenciou a necessidade de investimento 
no Parque Natural Municipal do Mico Leão Dourado 
como uma maneira de compensar os impactos não 
mitigáveis promovidos pelo empreendimento, nesse 
sentido é sugerido que os recursos originários da 
compensação ambiental sejam dirigidos àquela 
unidade de conservação, de maneira a viabilizar a 
construção da sede e elaboração do Plano de Manejo 
do Parque, entre outros.

Levando em conta todos os aspectos expostos 
e considerando que a atividade cumpre todos os 
dispositivos legais pertinentes e que serão adotadas 
todas as medidas mitigadoras propostas e assumidos os 
compromissos expressos nos Programas Ambientais, 
conclui-se que o empreendimento é ambientalmente 
viável dentro das técnicas e estratégias de execução 
apresentadas no presente Relatório de Impacto 
Ambiental - RIMA.
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COORDENAÇÃO GERAL                        

PROFISSIONAL FORMAÇÃO ACADÊMICAREGISTROS ASSINATURA

DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO                        

Raquel Luiza Machado de Paula
Bióloga
Espec. em Gestão Ambiental 
Mestranda em Engenharia Ambiental

Engenheira Civil
MSc. em Geotecnia

Geógrafa
MSc. em Geografia

Geólogo

Químico
Esp. em Eng. Sanitária e Ambiental

Oceanógrafa
MSc. em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos

Engenheiro Mecânico
MSc. em Ciências em Engenharia 
Mecânica

Geóloga
MSc. em Hidrogeologia/ Geologia 
Ambiental

Meteorologista e 
Engenheiro Cartógrafo

Oceanógrafa
MSc. em Sistemas Costeiros e 
Oceânicos

Geógrafa
MSc. em Geografia

Geógrafa
Esp. em Arqueologia, Paleontologia e 
Geologia Ambiental
Mestre em Geologia/ Espeleologia

Camila Fernanda Nunes Borges Leal

Ana Cristina Ferrante Vieira de Amorim

Caroline Mansur

Cássio Filipe Vieira Martins

Dyrton Bellas da Silva

Edna Wisnieski

Fernando A. de N. Castro Pinto

Ghislaine M. de Almeida

José Arnaldo Sales

Marília Lopes da Rocha

Renata da Silva Corrêa

EQUIPE TÉCNICA
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CRBio 71737/02
CTF IBAMMA 5162873

CREA/RJ 200.611.279-4
CTF IBAMA 579638

CREA/RJ 2008101631
CTF IBAMA 5309256

CREA/SE 271119940
CTF IBAMA 5623060

CRQ 03110032
CTF IBAMA 56765858

CTF IBAMA 5811878

CREA-RJ 881018652/D
CTF IBAMA 4900414

CREA/RJ 200729786-8
CTF IBAMA 4877699

CREA/RJ 46.328-D
CTF IBAMA 723.429

AOCEANO 2062
CTF IBAMA 5534203

CTF IBAMA 4119105

CREA/RJ 200.712.693-5
CTF IBAMA 1578167



Relatório de Impacto Ambiental das Áreas de Extração Mineral de Areia da Minerare
Revisão 00

DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO

DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO                        

Soliris Melli de Oliveira Pinto

Ana Carolina Eugênio de Oliveira

Artur Schmidt Capella Junqueira

Barbara Julia Correia da Silva

Bruno Felipe Mello

Carolina Matozinhos

Gabriel Corrêa Kruschewsky

Marilena Giacomini

Lúcio Moreira Campos Lima

Rafaela Granja Porto

Patrizzia Cappelletti Rocha

Renata Moreira Fontoura

Tathiana Cardoso Pacheco

Bióloga

Bióloga
MSc. em Engenharia Ambiental

Ecóloga

Biólogo

Engenheiro Florestal

Bióloga
Doutorando em Botânica

Engenheiro Florestal

Socióloga
Esp. em Planejamento de
Recursos Humanos

Biólogo

Bióloga
MSc. em Engenharia Ambiental

Bióloga
MSc. em Engenharia Ambiental

Advogada
Esp. em Gestão e Controle Ambiental

Graduanda em Ciências Sociais
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CTF IBAMA 5799340

CRBio 65417
CTF IBAMA 2292281

CTF IBAMA 5182014

CRBio 70.724/04-D
CTF IBAMA 2019928

CREA-RJ 201.310.418-9
CTF IBAMA 5503109

CRBio 70.263/04-D
CTF IBAMA 4746703

CREA-RJ 201.014.655-4
CTF IBAMA 5670430

CTF IBAMA 199350

CRBio 87.438/04-D
CTF IBAMA 3083317

CRBio 65.403/2
CTF IBAMA 2204329

CRBio 60.754/02
CTF IBAMA 2255192

OAB/PE 29.596
CTF IBAMA 540302

CTF IBAMA 5799371
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GEOPROCESSAMENTO

EQUIPE DE APOIO

Fernanda Augusta Pinto Teixeira

Pedro Ghorayeb Zamboni

Ana Carolina de Almeida Corrêa

Fabio Richard Franco Ferreira Junior

Fernanda Carolina Amorim dos Santos 
Brandão

Rodrigo Villela Mafra Moreira Lopes

Sabrina Carvalho de Lima Pivato

Graduanda em Engenharia Ambiental

Geógrafa
MSc. em Geomática

Graduando em Ciências Ambientais

Graduanda em Engenharia Ambiental

Graduando em Geografia

Graduando em Engenharia Química

Engenheira de Alimentos
Esp. em Gestão Ambiental
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CTF IBAMA 5628387

CTF IBAMA 5071433

CREA/RJ 200.812.921-3
CTF IBAMA 3441949

CTF IBAMA 5382032

CTF IBAMA 5551994

CTF IBAMA 4913795

CTF 2879479
CREA/RJ 200.714.656-2
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GLOSSÁRIO

•  Aquicultura/Aquacultura – cultivo ou produção de organismos aquáticos, que venham a ser utilizados ou     
    consumidos pelo homem;

•  Assoreamento – é o processo de acumulação de terra, areia e outros materiais, em um lago, rio, mar, etc., 
    que resulta na elevação destas superfícies, devido a deposição dos sedimentos;

•  Bacia Hidrográfica – localidades da superfície terrestre contíguas topograficamente entre si, trabalhando 
    como receptores e escoadores naturais das águas da chuva e sedimentos, por meio de uma rede de 
    drenagem, até se concentrarem finalmente em um único ponto;

•  Bioma – é um agregado de tipos de vegetação, abrangido por grandes áreas contínuas, em escala regional, 
    sendo definido pelas condições físicas dominantes na região, e ainda pela flora e fauna semelhante;

•  Cava – local escavado, aonde está sendo realizada a extração da areia;

•  Coleta seletiva – Operação de recolhimento e separação de resíduos sólidos na fonte geradora, que podem 
    ser recuperados mediante acondicionamento distintivo para cada tipo;

•  Corredor ecológico – faixa de vegetação que conecta unidades de conservação ou fragmentos florestais, 
    afastados por ações humanas, facilitando o livre trânsito da fauna entre as áreas e troca genética entre as 
    espécies;

•  Draga de sucção – equipamento utilizado para retirada de sedimentos do fundo de ecossistemas aquáticos;

•  Efluentes – parcela líquida que corre por sistemas de coleta, transporte, ou ainda sistemas de tratamento;

•  Espécie endêmica – é aquela que tem a sua distribuição geográfica limitada a uma determinada área;

•  Explotação – termo técnico para a exploração econômica de recursos naturais, normalmente não renováveis;

•  Feições (Geomorfológicas) – representações das formas de relevo;

•  Fossas Sépticas – sistema de disposição e tratamento de esgotos, por meio da utilização de tanques 
    sépticos e unidades complementares de tratamento;

•  Frente de lavra – local de extração mineral;

•  Granulometria – distribuição do tamanho das partículas do solo;

•  Hectare – unidade de medida de área, que equivale a 10.000 mil m²;

•  Jazidas Minerais – são depósitos naturais de minério;

•  Lençol freático – reservatório de água subterrânea advinda da infiltração das águas da chuva no terreno;

•  Microbacia – parte constituinte de uma bacia hidrográfica, evidenciada para facilitar o estudo de 
    determinada região;

•  Mitigação de impactos ambientais – ação tomada no intuito de amenizar o efeito dos impactos ambientais   
    gerados pela atividade humana;
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•  Piscicultura – arte e/ou profissão de criar e multiplicar peixes;

•  Planícies Flúvio–Marinhas - superfícies planas, baixas, localizadas próximas ao mar, formadas pela deposição  
    de sedimentos marinhos e fluviais.

•  Poligonal – espaço físico demarcado por coordenadas geográficas que determina a área de exploração;

•  Processos Erosivos – remoção e transporte das partículas do solo pelos agentes erosivos;

•  Reserva legal – área localizada dentro de uma propriedade ou posse rural, destinada a auxiliar a conservação 
    e regeneração dos processos ecológicos, conservar a biodiversidade e, garantir o uso econômico de modo  
    sustentável dos recursos naturais do imóvel rural;

•  Resíduos Sólidos – são resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 
    industrial, doméstica, hospitalar, comercial, de varrição, entre outros. Ficam incluídos nesta definição os    
    lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
    controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
    lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água;

•  Restinga – ecossistema característico de comunidades vegetais sob influência marinha e fluviomarinha, as 
    quais, dependem mais da natureza do solo do que do clima;

•  Restinga arbórea - a mesma definição de Restinga, contudo esse ecossistema possui a predominância de 
    árvores;

•  Supressão vegetal – remoção de vegetação;
 
•  Talude – superfície inclinada natural ou artificialmente, que limita um aterro ou escavação;

•  Unidade de apoio – estrutura para suporte as atividades de extração e as necessidades básicas de funcionários;

•  Unidades de Conservação – são espaços com limites definidos, protegidos pelo poder público devido a suas 
    características naturais relevantes.
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