
AUTO DE CONSTATAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Proc. Nº. :E-07/506398/2011 Nº.: SARATCON/01004197

rubrica: caueb

 03 - DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO:

 Na forma do disposto na Legislação de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, conforme Decreto nº 42.159, de 

02/12/2009, fica V.Sa notificada de que foi lavrado o presente auto pelo não atendimento da notificação NAACNOT/01005135, com 

base na Seção VI, artigo 81 da Lei 3467, de 14/09/00.

RESTRITIVA DE DIREITOS

01 - PENALIDADE SUGERIDA

Constatada infração  à legislação  de controle ambiental do Estado do Rio de janeiro, fica o administrado infrator sujeito à(s) penalidade(s) assinalada(s) abaixo, 

conforme disposto no artigo 2º, inciso(s)  da Lei 3.467 de 14/09/2000

ADVERTÊNCIA

MULTA SIMPLES

MULTA DIÁRIA

APREENSÃO

EMBARGO DE OBRA OU ATIVIDADE

SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DAS ATIVIDADES

DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO

INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DO PRODUTO

Nº LACRE (S):

AUTO DE APRRENSÃO Nº:

TERMO DE SOLTURA Nº

TERMO DE DEPÓSITO Nº

OUTROS

02 - RELAÇÃO COM OUTROS ADMINISTRATIVOS:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

 25 - NOME DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO:

  28 - DATA: 27 - ASSINATURA:

  26 - CPF:

  24 - ASSINATURA:  23 - MATRÍCULA:

  390.551-0

  22 - CARGO:

  ANAL.AMB/GEÓLOGO

  21 - AGENTE FISCALIZADOR:

  CAUE BIELSCHOWSKY

  20 - DATA E HORA DA OCORRÊNCIA:

  

 19 - LOCAL - ÁREA:

  

  18 - QUANTIDADE CORPO HÍDRICO:

  

  17 - COORDENADAS:

  

  16 - CARGO:

  

 15 - TELEFONE:

  24 -- 33446565

  14 - REPRESENTANTE LEGAL:

  ENÉAS GARCIA DINIZ

  13 -  CEP:

  27220-370

  12 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA / BAIRRO / MUNICÍPIO:

  RODOVIA LÚCIO MEIRA ( BR-393), KM 5 - VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA - RJ

  11 - ATIVIDADE PRINCIPAL:

  REMEDIAÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA.

  10 - TIPOLOGIA:  09 -  AGENDA:

 08 - ENDEREÇO / BAIRRO / MUNICÍPIO:

  RODOVIA LÚCIO MEIRA ( BR-393), KM 12,5 - BRASILÂNDIA - VOLTA REDONDA - RJ

 07 - CNPJ/CPF:

  33.042.730/0017-71

 

  06 - NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:

  COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

 05 - OBSERVAÇÕES :

 

1º Via - Autuado / 2º Via - Processo Administrativo / 3º Via - COGEFIS / 4º Via - Orgão de Origem

Rua Sacadura Cabral, nº 103 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-261

 04 - DISPOSITIVO(S) LEGAL(IS) TRANSGREDIDO(S) DA LEI Nº 3.467/2000 OU LEI Nº3.239/1999
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ENDEREÇO DA ATIVIDADE

RODOVIA LÚCIO MEIRA ( BR-393), KM 12,5

CEP

27220-370 

CÓDIGO DA ATIVIDADE

31.30.12

Empresa/Nome 

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

CNPJ/CPF

 33.042.730/0017-71

UNIDADE

REMEDIAÇÃO ATERRO INDUSTRIAL 

BAIRRO/LOCALIDADE

BRASILÂNDIA
MUNICÍPIO

 VOLTA REDONDA

CONTATO/REPRESENTANTE

 ENÉAS GARCIA DINIZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

 84.541.767

CÓDIGO DA UNIDADE

 UN023359

ATIVIDADE PRINCIPAL

REMEDIAÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA.

CARGO

TELEFONE(S)

 24 -- 33446565

Na forma do disposto na Legislação de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro fica V. Sa. notificada a 

realizar as exigências relacionadas em anexo nos prazos correspondentes, a contar da data de recebimento desta 

notificação, visando dar prosseguimento ao gerenciamento das áreas contaminadas localizadas no bairro Volta 

Grande IV e adjacências, município de Volta Redonda - RJ.

 

O não cumprimento dos termos desta notificação sujeita o infrator às multas e demais sanções previstas na Lei n° 

3.467 de 14/09/00, sem prejuízo das demais sanções legais.

OBSERVAÇÕES

TECNICO DO INEA

CAUE BIELSCHOWSKY

MATRÍCULA

390551-0

DIVISÃO

NAAC

CARGO

ANAL.AMB/GEÓLOGO

DATA

9/04/2012

ASSINATURA

NOME CARGO

 

RECIBO DE NOTIFICAÇÃO DATA ASSINATURA

(1 Via - Autuado / 2 Via Processo administrativo / 3 Via COGEFIS / 4 Via Orgão de origem)

Rua Fonseca Teles, 121, 8º andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ
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Anexo

1. Realizar a etapa de Avaliação Preliminar conforme a ABNT/NBR 15.515-1;

 

2. Tamponar todos os poços de monitoramento que não estão de acordo com ABNT/NBR 15.495-1 ou que apresentem falhas 

na sua integridade, conforme recomendação do Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em 

fevereiro de 2012;

 

3. Determinar a rede de poços de monitoramento considerando os poços passíveis de recuperação instalados em 

campanhas pretéritas;

 

4. Realizar campanhas bimensais de amostragem das águas dos poços de monitoramento adjacentes às células de 

resíduos (PM e PP) para análises das substâncias químicas de interesse (SQI) detectadas acima do valor de prevenção (VP) 

das listas de valores orientadores utilizadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em 

fevereiro de 2012, ao longo de todas as campanhas de investigação;

 

5. Realizar nova caracterização dos valores de referência de qualidade (VRQ) do solo e água subterrânea naturais da região 

(background) com análise de todas as substâncias químicas de interesse (SQI) apresentadas no Relatório Investigação 

Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, em pelo menos três locais que não possuam histórico 

de ocupação antrópica, como residências e aterro de escória, e que possuam as mesmas características geológicas da área 

de estudo antes da ocupação antrópica;

 

6. Realizar mapeamento detalhado nas residências das ruas 225, 100/9, 140, 180/7, 220/6, 260/5 e 300 para verificar quais 

possuem áreas sem impermeabilização;

 

7. Impermeabilizar e instalar Geomembrana de Alerta de Área Contaminada nos locais não impermeabilizados na área 

residencial onde foram detectadas concentrações das substâncias químicas de interesse (SQI) no substrato superficial acima 

dos valores de intervenção ou investigação (VI) das listas de valores orientadores utilizadas no Relatório Investigação 

Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, de forma que não haja a possibilidade de contato direto 

dos receptores reais com o substrato contaminado;

 

8. Realizar avaliações de vapores de compostos orgânicos voláteis (VOC) do solo no interior das residências próximas às 

áreas contaminadas, por método quantitativo que possua limite de quantificação menor que os valores de referência adotados 

pela Agência Ambiental Norte Americana (USEPA - United States Envirolmental Protection Agency);

 

9. Realizar caracterização química dos resíduos borra ácida da Usina de Benzol I e lama da E.T.D.I., com análises de todas as 

substâncias químicas de interesse (SQI) apresentadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil 

Ltda. em fevereiro de 2012, e classificação conforme as ABNT/NBR 10.004 a 10.007, para correlação dos materiais 

considerados como fontes de contaminação, como o material de coloração escura e o resíduo roxo;

 

10. Remover todas as utilidades subterrâneas (caixas e linhas de percolado) que já houveram conexão com as células de 

resíduos e dos solos adjacentes com indícios de contaminação;

 

11. Remover totalmente o substrato material de resíduo roxo, descrito no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela 

Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012;

 

12. Sinalizar as áreas industrial e residencial onde foram detectadas concentrações das substâncias químicas de interesse 

(SQI) acima dos valores de intervenção ou investigação (VI) das listas de valores orientadores utilizadas no Relatório 

Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, por meio de PLACAS fixas informativas 

indicando no mínimo: Restrição de Uso de Água Subterrânea e de Plantio e Consumo de Vegetais; as SQI detectadas acima 

do VI nos respectivos meios (solo e/ou água subterrânea); e os potenciais malefícios à saúde humana, com espaçamento 

suficiente para que sejam visualizadas em todas as áreas;

 

13. Instalar no mínimo 5 (cinco) transdutores de pressão de carga hidráulica com armazenamento de dados eletrônico 

(datalogger) nos seguintes poços de monitoramento: 2 (dois) no conjunto multinível PP-06 e PM-36, próximos às células de 

resíduos; 1 (um) no PM-56, na APE-02; 1 (um) em um PM na área residencial à jusante e próximo à praça da rua 225; e 1 (um) 

no PM-61, à jusante da área residencial e próximo ao Rio Paraíba do Sul, de forma que seja compreendido detalhadamente o 

fluxo das águas subterrâneas;

 

14. Apresentar Relatório contendo no mínimo as evidências de cumprimento dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 
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supra e os respectivos resultados em um prazo de 90 (noventa) dias;

 

15. Realizar sondagens e instalar poços de monitoramento nas áreas à sudoeste das praças das ruas 300, 260/5, 220/6, 

180/7, 140, 100/9 e 225 para amostragem do substrato e de água subterrânea e análise laboratorial de todas as substâncias 

químicas de interesse (SQI) apresentadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em 

fevereiro de 2012;

 

16. Delimitar a fase residual nos materiais do substrato nos locais onde foram detectadas amostras com concentrações das 

substâncias químicas de interesse (SQI) acima dos valores de investigação ou intervenção (VI) das listas de valores 

orientadores utilizadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012;

 

17. Instalar poços de monitoramento ou reabilitar os poços passíveis de recuperação instalados em campanhas pretéritas 

nos locais onde foram detectadas amostras do substrato com concentrações acima dos valores de investigação ou 

intervenção (VI) das listas de valores orientadores utilizadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do 

Brasil Ltda. em fevereiro de 2012;

 

18. Instalar poços de monitoramento ou reabilitar os poços passíveis de recuperação instalados em campanhas pretéritas 

para delimitar a fase dissolvida nos locais onde foram detectadas amostras da água subterrânea com concentrações das 

substâncias químicas de interesse (SQI) acima dos valores de investigação ou intervenção (VI) das listas de valores 

orientadores utilizadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012;

 

19. Realizar campanhas de amostragem semestrais na rede de poços de monitoramento para análises das substâncias 

químicas de interesse (SQI) detectadas acima do valor de prevenção (VP) das listas de valores orientadores utilizadas no 

Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, ao longo de todas as 

campanhas de investigação;

 

20. Apresentar Relatório contendo no mínimo as evidências de cumprimento dos itens 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, e 19 supra e 

os respectivos resultados em um prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

 

21. Realizar a cubagem dos materiais escória, material de coloração escura, e resíduo roxo, descritos no Relatório 

Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, determinando as geometrias das 

camadas com representação gráfica em mapas e seções transversais;

 

22. Realizar cálculo de massa das substâncias químicas de interesse (SQI) detectadas acima dos valores de intervenção ou 

investigação (VI), descritas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, e 

estimar a massa de contaminantes que já foi atenuada;

 

23. Apresentar plano de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, com a rede de poços de monitoramento, as 

substâncias químicas de interesse (SQI) a serem analisadas em laboratório e a frequência das campanhas com cronograma 

físico.

 

24. Elaborar modelo numérico hidrogeológico tridimensional de fluxo de água subterrânea e transporte de contaminantes;

 

25. Realizar nova Avaliação de Risco à Saúde Humana, conforme os procedimentos estabelecidos pela Cetesb, para todos os 

cenários de exposição reais e potenciais futuros nas áreas industrial e residencial, após a conclusão da investigação 

detalhada, devendo determinar e utilizar todos os valores específicos das áreas, os resultados mais restritivos das análises 

geotécnicas obtidas nas amostras indeformadas, além de determinar os riscos carcinogênicos e não carcinogênicos e as 

concentrações máximas aceitáveis (CMA) de todas as substâncias químicas de interesse (SQI) detectadas acima do valor de 

prevenção (VP) das listas de valores orientadores utilizadas no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do 

Brasil Ltda. em fevereiro de 2012, ao longo de todas as campanhas;

 

26. Realizar Avaliação de Risco Ecológico segundo as orientações da Agência Ambiental Norte Americana (USEPA � United 

States Envirolmental Protection Agency);

 

27. Realizar matriz de impactos qualitativos e quantitativos considerando: (i) remoção dos resíduos das células I e II e dos 

substratos material de coloração escura e resíduo roxo das áreas industrial (APE-02 e adjacências das células de resíduos) e 

residencial (bairro Volta Grande IV), descritos no Relatório Investigação Detalhada, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda. em 

fevereiro de 2012; ou (ii) desapropriação dos imóveis residenciais localizados sobre substratos ou águas subterrâneas 
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contaminadas e/ou a 100, 300 e 500 metros de distância das células de resíduos;

 

28. Apresentar Plano de Ação com Medidas Compensatórias à Sociedade e ao Ambiente devido ao passivo ambiental 

ocasionado pela contaminação no solo e água subterrânea;

 

29. Apresentar Relatório contendo no mínimo as evidências de cumprimento dos itens 3, 4, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 e 28 supra e os respectivos resultados em um prazo de 270 (duzentos e setenta) dias;

 

OBS:

- Os métodos de sondagem e de instalação de poços de monitoramento devem atender as ABNT/NBR 15492, 15495-1, 

15495-2.

- O método de amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento deve atender a ABNT/NBR 15847, contudo, não 

admitisse o método de purga por volume determinado, assim como o uso de bailers.

- Qualquer indício visual de contaminação deverá ser relatado, assim como a fase de contaminação (fase adsorvida, residual 

e/ou fase livre), a sondagem/poço de monitoramento em que for identificado, profundidade de contaminação e espessura de 

fase livre.

- Todos os mapas, incluindo o potenciométrico, de isoconcentração das SQI e localização dos poços de monitoramento 

deverão ser sobrepostos a planta detalhada, georreferenciada e em escala apropriada, com identificação das unidades, áreas 

de tancagem, tanques, prédios, caixas separadoras, equipamentos etc.

- Além das informações Técnicas os relatórios deverão conter: assinatura original e Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) do responsável técnico pelo estudo, laudos originais das análises de solo e água subterrânea emitido por laboratório 

credenciado pelo INEA e as respectivas cadeias de custódia das amostragens.

- Os relatórios devem ser apresentados em meio impresso (1 cópia) e meio digital (1 CD).

TÉCNICO DO INEA

 CAUE BIELSCHOWSKY

CARGO

 ANAL.AMB/GEÓLOGO

MATRÍCULA

390551-0

ASSINATURADATA

9/04/2012

caueb

Rua Fonseca Teles, 121, 8º andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ
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