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RESUMO 

 
 

As Usinas Siderúrgicas modernas precisam se adaptar 
continuamente as regras governamentais ambientais e buscar estratégias para 
prevenir e controlar as suas emissões poluentes atmosféricas, de resíduos e os 
riscos inerentes ao processo siderúrgico. Neste Estudo é descrita a estratégia 
utilizada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), através os 
procedimentos e ações integradas adotadas na Usina Presidente Vargas 
(UPV), localizada na cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, 
visando à redução de emissão de poluentes atmosféricos e reaproveitamento 
de resíduos na produção e tratamento do aço. A seguir, utiliza-se como 
fundamentação desta pesquisa uma descrição do monitoramento da qualidade 
do ar da região do Médio Paraíba, utilizando-se como fonte de informação os 
fatores climáticos, conceituação de poluentes, áreas monitoradas descritas no 
relatório anual de qualidade do ar do INEA (Instituto Estadual do Ambiente – 
Rio de Janeiro). Complementando a finalidade deste Estudo, são descritos os 
riscos relacionados ao processo siderúrgico e principais tecnologias de controle 
e prevenção da poluição atmosférica. 
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METODOLOGIA 

 
A Metodologia adotada nesta monografia fundamentou-se em 

levantamento bibliográfico relacionados ao controle, prevenção e 

monitoramento da poluição atmosférica. Servindo de referência, as 

Informações da Companhia Siderúrgica Nacional, em relação à Usina 

Presidente Vargas, quanto ao processo siderúrgico de fabricação e tratamento 

do aço e de suas ações empregadas para prevenção e controle da poluição 

atmosférica. 

Procurando fundamentação para o questionamento “As medidas de 

prevenção e controle da poluição do ar aplicadas no processo de fabricação e 

tratamento do aço na Usina Presidente Vargas são eficazes para a 

manutenção da qualidade do ar para a população dos seus bairros vizinhos?” 

utilizou-se como fonte principal de informações o Relatório Anual de Qualidade 

do Ar de do INEA, relativos à Região do Médio Paraíba, onde se situa o 

município de Volta Redonda e a UPV.   

Visando facilitar a compreensão do tema estudado, foram 

acrescentadas mais informações complementares, principalmente em relação 

aos métodos de prevenção e controle da poluição atmosférica e riscos no 

processo de fabricação e tratamento de aço, obtidos em catálogos, manuais, 

livros, artigos e textos na Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Presente trabalho é um estudo sobre a prevenção e controle da 

poluição do ar aplicadas no processo de fabricação e tratamento do aço na 

Usina Presidente Vargas da Cidade de Volta Redonda, no Estado do Rio de 

Janeiro pela Companhia Siderúrgica Nacional e os resultados desses 

procedimentos na qualidade do ar nos bairros vizinhos a Usina. 

O Estudo começa com descrição dos processos básicos de 

fabricação e tratamento do aço e das medidas aplicadas pela Companhia 

Siderúrgica Nacional, nestes processos de tratamento e obtenção do aço, com 

vistas na sustentabilidade da operação e do meio ambiente. Estas Medidas de 

prevenção e controle aplicadas pela Companhia Siderúrgica Nacional na Usina 

Presidente Vargas fazem parte da sua política ambiental, onde se destacam: 

Diretrizes de prevenção do meio ambiente, respeito à legislação ambiental, 

aprimoramento dos equipamentos de controle de poluição atmosférica, o 

sistema de gestão ambiental (SGA), o reaproveitamento energético dos gases 

siderúrgicos residuais da produção siderúrgica utilizando-os como energia 

termoelétrica, a política de gerenciamento de resíduos (Quase 99% dos 

resíduos e subprodutos que a Companhia gera são reaproveitados 

comercialmente) e o conselho de sustentabilidade.  

A Pesquisa que precedeu esta monografia teve como ponto de 

partida o pressuposto de que medidas de prevenção e controle da poluição do 

ar aplicadas no processo de fabricação e tratamento do aço na Usina 

Presidente Vargas são eficazes para a manutenção da qualidade do ar para 

população dos seus bairros vizinhos. Para se chegar a avaliação dessas 

medidas apresenta os detalhes do relatório anual de qualidade do Ar do 

Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), relativo a região do 

Médio Paraíba,  exercido pelas estações de monitoramento do INEA e da 

própria central de monitoramento da CSN na Usina Presidente Vargas. 
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Após, a conceituação dos padrões utilizados de qualidade do ar, 

principais poluentes utilizados como indicadores, aspectos climatológicos da 

Região do Médio Paraíba, onde se situa a cidade de Volta Redonda, local da 

Usina Presidente Vargas, são apresentados os principais riscos do processo 

siderúrgico, como por exemplo: a emissão de poluentes consagrados 

universalmente como: dióxido de enxofre, material particulado em suspensão, 

monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos expressos como ozônio e óxidos 

de nitrogênio e seus os efeitos adversos no meio ambiente e nos seres vivos. 

 Adicionalmente, o presente estudo descreve o processo básico de 

fabricação e tratamento do aço na usina, conceituam os principais poluentes 

atmosféricos formados no processo, reproduz o relatório da qualidade do ar, 

indicando os padrões de qualidade, equipamentos de prevenção e controle da 

poluição atmosférica e os riscos do processo siderúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
11 

CAPÍTULO I 

AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO 

DO AR APLICADAS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO E 

TRATAMENTO DO AÇO NA USINA PRESIDENTE VARGAS  

Neste capítulo serão apresentadas as principais características das 

instalações e unidades produtivas da Usina Presidente Vargas (UPV) e serão 

descritos os principais processos siderúrgicos de fabricação e tratamento de 

aço e as medidas de prevenção e controle da poluição do ar e do meio 

ambiente utilizadas na Usina de acordo com a Política Ambiental da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).  

1.1 – A USINA PRESIDENTE VARGAS 

A Principal planta da Companhia Siderúrgica Nacional é a Usina 

Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ). Fundada em 1941, pelo presidente 

Getúlio Vargas, iniciou suas operações em 1946.  Sua criação foi um marco na 

história do Brasil, pois a partir dela criou-se o parque industrial brasileiro, o 

maior e mais moderno da América Latina.  

A Usina Presidente Vargas é responsável pela produção de aços 

planos, sendo considerada uma das maiores siderúrgicas da América Latina. È 

capaz de produzir 5,6 milhões de toneladas de aço plano por ano.  Contando 

com cerca de 7.330 funcionários, a Usina Presidente Vargas, possui uma área 

total de 3,76 Km² e sua área construída é de 2,12 Km². Possui um custo de 

produção de placas bastante inferior aos das usinas similares européias e 

americanas, uma vez que a CSN se auto-abastece de importantes insumos 

necessários para a produção.  Pioneira na produção de aços planos no Brasil 

atende aos segmentos de construção civil, embalagens, linha branca 

(eletrodomésticos), automobilístico e OEM (motores e compressores). 
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O Minério de Ferro e os fundentes, dolomita e calcário são oriundos 

das minas de Casa de Pedra e Arcos, unidades da CSN, estando ambas em 

Minas Gerais, apenas o carvão metalúrgico é importado.  

1.2 – A FABRICAÇÃO E TRATAMENTO DO AÇO NA UPV 

 

Figura 1 – Esquema do Processo Siderúrgico da produção de aço na UPV (CSN - 2008). 
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Os Processos siderúrgicos de fabricação e tratamento do aço 

ocorrem nas seguintes unidades da UPV: 

O Pátio da Usina Presidente Vargas: o pátio de matérias-primas é 

o responsável pelo recebimento, estocagem e manuseio de minério, fundentes 

e coque e o abastecimento das sinterizações e dos altos-fornos. Ele tem 

capacidade de estocagem de 260.000 toneladas e autonomia de estoque de 5 

dias. É importante para a manutenção do funcionamento dos altos-fornos, aos 

quais adiciona minério e fundentes como calcário e dolomita. Parte deste 

minério, também é preparada na sinterização, junto com o coque, produto da 

coqueria que faz a função de combustível e redução do minério.  

A partir da primeira fusão do minério de ferro, o resultado é um 

produto chamado ferro gusa, que é levado para aciaria, através de um carro 

torpedo para ser transformado em aço. 

Coqueria: é a unidade que transforma o carvão em coque. Para 

isso, o carvão é depositado nos fornos de coque, onde é aquecido a uma 

temperatura de 1300ºC, durante 16 horas, sem contato com o ar. O 

aquecimento destila e evapora os componentes voláteis do carvão. O resultado 

é uma massa de carbono chamada coque, essencial ao processo siderúrgico. 

Mas os componentes destilados também são aproveitados: geram subprodutos 

que a CSN comercializa, como alcatrão e outros. Após o aquecimento, o coque 

é desenfornado a 1150ºC, diretamente no carro de apagamento. Esse carro 

transporta o material até a estação de apagamento, no final da linha, onde é 

resfriado com água para que não entre em combustão pelo contato com o 

oxigênio do ar. O coque frio é então peneirado e estocado. Está pronto para ser 

utilizado nos altos-fornos. 

Sinterização: a queima do coque é iniciada pela parte superior da 

camada, por onde passa um fluxo descendente de ar. À medida que esta 

queima progride e atinge temperaturas entre 1.000 e 1.300 ºC provoca uma 

fusão incipiente. Em conseqüências, as partículas de minério se aglomeram e 

formam um bloco de sinter. Em seguida, esse bloco é quebrado, resfriado e 

peneirado, até atingir o tamanho adequado para ser carregado aos altos-

fornos. 
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Altos Fornos: os altos-fornos são equipamentos característicos das 

empresas siderúrgicas integradas, em sua configuração clássica. São 

estruturas de aproximadamente 100 metros de altura e 13 metros de diâmetro 

(dimensões aproximadas do alto-forno número 3 da CSN), construídas com 

chapas de aço e revestidas internamente com materiais refratários.  

O minério de ferro mais comumente usado é a hematita, cujo nome 

se deve à sua coloração. A hematita é constituída principalmente por um óxido 

de ferro (Fe2O3) e contêm ainda pequenas proporções de outros minerais, 

como a sílica (areia), óxido de alumínio, etc.  

O monóxido de carbono (CO) é um gás obtido pela queima parcial 

do coque no interior do Alto-forno. Na presença da hematita e nas 

temperaturas elevadas do interior do equipamento, o CO se combina com o 

oxigênio do Fe2O3, para formar o dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) e 

liberar o ferro-gusa. 

Conversores: a aciaria da CSN emprega conversores a oxigênio 

para transformar gusa em aço. Os conversores são grandes recipientes de aço, 

revestidos internamente com material refratário à base de magnésio (MgO). O 

oxigênio provoca a oxidação dos elementos que se quer remover do gusa. 

Essa oxidação que ocorre durante o processo de produção do aço no 

conversor provoca a liberação de grande quantidade de calor, o que poderia 

resultar em um aumento excessivo na temperatura do metal líquido, da escória 

e dos refratários. Para evitar que a temperatura atinja valores exageradamente 

altos, utiliza-se sucata na carga dos conversores. A sucata, constituída de ferro 

e aço, absorve calor ao se fundir e se incorpora ao aço produzido a partir do 

ferro-gusa. 

Lingotamento Contínuo: é a unidade onde o aço líquido 

proveniente dos conversores é transformado em placas sólidas de aço, de 

dimensões apropriadas ao seu manuseio e subseqüente transformação 

mecânica pelo processo de laminação As placas são chamadas de "produtos 
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semi-acabados", pois constituem uma etapa intermediária no processo de 

produção de chapas laminadas de aço. 

Laminador a quente: é realizada com o aço aquecido na faixa de 

1.100 a 1150 ºC, temperatura em que o material se encontra mais plástico e, 

portanto, mais fácil de ser trabalhado. As chapas laminadas a quente têm 

espessuras de no mínimo 1,2 mm. A CSN produz chapas entre 1,2 e 12,7 mm 

de espessura, com larguras de 720 a 1.575 mm. As chapas laminadas a 

quente têm grande aplicação na fabricação de tubos, estruturas metálicas, 

máquinas e equipamentos agrícolas, veículos médios e pesados, botijões de 

gás, caldeiraria, material ferroviário e naval. 

Laminador a frio: a unidade de laminação a frio reduz a espessura 

das chapas laminadas a quente, conferindo-lhes melhor qualidade superficial e 

características mecânicas adequadas ao seu uso. Com esse processo, podem-

se obter chapas com espessuras inferiores a 1,2 mm ou chapas com superfície 

brilhante e uniforme. Os laminadores a frio funcionam de acordo com o mesmo 

princípio dos laminadores a quente, exceto pelo fato de que a deformação 

mecânica das chapas através dos cilindros se dá à temperatura ambiente. As 

chapas laminadas a frio são usadas em carrocerias de veículos leves, peças 

estampadas diversas, tubos, perfilados, etc. 

Zincagem: em geral, a zincagem é feita sobre chapas de aço 

laminadas a frio. Em alguns casos, mais raros, aplica-se zinco sobre chapas 

laminadas a quente. A CSN utiliza o processo de zincagem por imersão, o de 

maior aceitação atualmente. O revestimento com zinco é uma das formas mais 

eficientes de conferir proteção ao aço contra corrosão atmosférica e hídrica.  

As chapas galvanizadas são muito usadas em diversas aplicações, tais como 

telhas metálicas, construção civil, carrocerias de veículos, sistema de 

condicionamento de ar, placas de sinalização, silos agrícolas, utilidades 

domésticas (fogão, geladeira, freezer), etc. 

Estanhamento: as folhas metálicas são chapas laminadas a frio, 

com espessura máxima de 0,45 mm, revestidas ou não, destinadas 
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principalmente à produção de embalagens (latas) e rolhas metálicas 

(tampinhas de garrafas e similares). A grande maioria das folhas metálicas 

recebe algum tipo de revestimento, os de estanho e cromo/óxido de cromo são 

os mais utilizados. As folhas revestidas com estanho, de longe as mais usadas, 

são conhecidas comercialmente como folhas-de-flandres. Além de ser a única 

siderúrgica no Brasil a produzir folhas-de-flandres, a CSN é a primeira do 

mundo em volume de produção desse material em uma só usina.  As folhas 

cromadas vêm em segundo lugar em volume de produção, e as folhas não 

revestidas em terceiro. O aço que serve de base para a produção de folhas é 

especial para que se possa obter um produto final apto a sofrer as grandes 

deformações necessárias à produção das latas e outros artefatos.  

1.3 – A POLÍTICA AMBIENTAL DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL  

APLICADA NA USINA PRESIDENTE VARGAS 

Depois da privatização, em 1993, o cuidado com o meio ambiente 

passou a ser visto como parte do negócio na CSN, integrado à sua própria 

estratégia de crescimento. A reestruturação da área de Meio Ambiente, em 

1999, possibilitou a centralização de todas as ações numa política uniforme e 

global, aplicada a todas as unidades de produção.  

 As desativações de antigas unidades e a instalação de 

equipamentos de ponta resultaram em sensível melhora na qualidade 

ambiental de Volta Redonda e no processo produtivo da companhia. 

A CSN, com vistas na sustentabilidade da operação e do meio 

ambiente, não só atende às exigências da legislação, mas também adota uma 

postura preventiva e proativa nas questões ambientais, buscando antecipar 

eventuais riscos e/ou problemas. A CSN procura ir além do cumprimento 

rigoroso da legislação e das normas ambientais, investindo de forma contínua 

na adoção de práticas avançadas de gestão ambiental, a fim de monitorar 

proativamente riscos e gerar cada vez menos resíduos em seus processos 

industriais. Apesar da crise que assolou a economia mundial em 2009, a CSN 

investiu R$ 289 milhões em ações para o meio ambiente (capital e custeio), 
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montante inferior aos R$ 331 milhões destinados no ano anterior. Na 

comparação com o biênio 2006/2007, os aportes de capital em meio ambiente 

aumentaram 27%, totalizando R$ 194,6 milhões entre 2008 e 2009. Os 

principais investimentos foram feitos na adequação das estações de tratamento 

de água da usina Presidente Vargas, com o objetivo de aperfeiçoar o controle 

sobre os efluentes. Houve melhorias, inclusive de automação, nas estações de 

tratamento de efluentes (ETE) químicos e biológicos, além de aquisição de 

novos filtros gravimétricos, instalação de tanques reservas, manutenção e 

aprimoramento dos equipamentos de controle de poluição atmosférica. As 

verbas de custeio também aumentaram significativamente no último biênio, na 

comparação com 2006/2007, passando de R$ 365,9 milhões para R$ 425,9 

milhões. Somente em 2009 foram investidos R$ 208,7 milhões em custeio. 

Ainda, segundo o Relatório anual 2009 da CSN, todas as ações da 

Companhia baseiam-se em diretrizes de prevenção do meio ambiente de 

acordo com a política ambiental da CSN, que é apoiada em seis pilares, que 

formam o acróstico  S.E.M.P.R.E, conforme pontuados a seguir: 

Suporte ao negócio - incorporar o fator ambiental como parte integrante de toda 

decisão de negócios; 

Empresa transparente – manter canais de comunicação permanentemente 

abertos com o governo, os empregados e a comunidade, no que concerne às 

questões ambientais da empresa; 

Melhoria contínua - melhorar continuamente o desempenho ambiental de seus 

processos; 

Prevenção da poluição: desenvolver e incentivar programas visando à 

prevenção da poluição nas suas fontes geradoras; 

Respeito à legislação ambiental - atender à legislação ambiental vigente e 

demais requisitos, buscando, sempre que possível, alcançar resultados 

melhores do que os exigidos; 

Equacionamento das não-conformidades - reconhecer e atuar no 

equacionamento das não-conformidades ambientais de sua responsabilidade. 
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Para monitorar e adotar novas práticas sustentáveis alinhadas com 

esses princípios, a CSN conta com dois importantes instrumentos de apoio, 

detalhados na seqüência: 

O Sistema de Gestão Ambiental (SGA): é uma importante 

ferramenta de melhoria contínua no estabelecimento de objetivos, metas e 

planos de ações preventivas e corretivas com base na política citada, levando 

em conta as especificidades das unidades de produção da Companhia. 

A Usina Presidente Vargas (UPV) conta com o Sistema de Gestão Ambiental 

certificado pela norma ISO 14.001/2004. 

Conselho de Sustentabilidade: com o objetivo de debater, planejar 

e incorporar ações que contribuam cada vez mais para a preservação 

ambiental, sempre alinhada com a sua missão e a estratégia de negócios, a 

CSN criou, em 2009, um Conselho de Sustentabilidade. 

(Fonte: Relatório Anual da CSN - 2009) 

1.3.1 - Qualidade do Ar 

A CSN realiza o monitoramento rigoroso de suas emissões 

atmosféricas, cumprindo de forma efetiva os parâmetros estipulados pela 

legislação ambiental. Para isso, mantém uma sofisticada rede de 

monitoramento da qualidade do ar, instalada em diversas estações nas 

unidades produtivas e nas comunidades do entorno. O resultado é 

sistematizado pelo Índice de Qualidade do Ar (IQ A), medido pelos órgãos 

ambientais por meio de dados enviados em tempo real. 

A usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ), conta com um 

Comitê Interno de Gestão Ambiental, formado por colaboradores de diversas 

áreas. O grupo é responsável em assegurar o cumprimento de todos os 

requisitos legais e prospectar novas tecnologias de monitoramento a serem 

implementadas. 

A CSN vem desenvolvendo projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), buscando ingressar no mercado de crédito de 
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carbono estipulado pelo Protocolo de Quioto, iniciativa mundial para 

estabelecer metas e ações de redução na emissão de Gases de Efeito Estufa 

(GEE). Em 2009, iniciou-se a implementação do projeto de adição de escória 

na produção de cimento, em substituição ao clínquer. Os estudos para a 

adoção de novos projetos de MDL prosseguem em 2010. 

A Companhia possui outras iniciativas para diminuir as emissões de 

gases que afetam a camada de ozônio, tais como: 

> Eliminação do uso de gases que contêm clorofluorcarbonetos (CFCs) no 

processo produtivo; 

> Estudo de oportunidades de redução de emissões e aproveitamento 

energético;  

> realização de inventário de emissões atmosféricas conforme recomendado 

pela Associação Mundial de Aço (em inglês: World Steel Association). 

(Fonte: Relatório Anual da CSN - 2009) 

1.3.2 - Recursos Hídricos 

Reduzir o volume de captação dos recursos hídricos a ser usado no 

processo produtivo é um dos desafios assumidos pela CSN, que prima pelo 

uso racional da água e pelo tratamento correto dos efluentes gerados em suas 

instalações. A Companhia reconhece que o recurso natural é essencial para a 

vida humana e para preservação dos ecossistemas, bem como um valor 

estratégico econômico para a geração de produtos e alimentos, por meio de 

processos industriais. Sua principal unidade de produção, a usina Presidente 

Vargas, capta 5,75 mil litros por segundo e, em caso de emergência, o 

moderno sistema de captação e tratamento de água é capaz de abastecer até 

mesmo parte da população de Volta Redonda. 

Em 2009, foram investidos R$ 137,85 milhões em maquinário e 

custeio do controle de poluição dos recursos hídricos, incluindo equipamentos 

e obras de melhoria nas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) da usina 

Presidente Vargas. No total, a operação da CSN em Volta Redonda conta com 
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nove casas de bombas para a recirculação de água e 15 estações de ETE, 

sendo nove dessas em circuito fechado, responsáveis pelo retorno total de 

água tratada ao processo industrial, e outras seis para posterior descarte no rio 

Paraíba do Sul, dentro dos padrões ambientais exigidos. Com esse cenário, foi 

possível reduzir para menos da metade o volume de captação de água bruta 

nos últimos dez anos e atingir o índice de 85% de reaproveitamento da água 

captada. 

(Fonte: Relatório Anual da CSN - 2009) 
 
1.3.3 – Energia Limpa 
 

A UPV necessita de grande quantidade de energia elétrica para 

funcionar, sendo parte desta energia gerada por hidrelétrica, fonte considerada 

limpa e por termelétricas que reaproveitam os gases siderúrgicos residuais. 

.A Central de Co-geração Termoelétrica (CTE II), com capacidade 

instalada de 238 MW e integrada à usina Presidente Vargas, configura-se na 

mais importante iniciativa de geração de energia aliada com redução das 

emissões de Gases de Efeito Estufa. A termoelétrica trabalha com ciclo 

combinado, com o reaproveitamento energético dos gases siderúrgicos 

residuais da produção siderúrgica, minimizando o uso de outras fontes de 

combustíveis não-renováveis. 

 

1.3.4 – Política de gerenciamento de resíduos 
 

Durante o processo de fabricação do aço, vários produtos são 

gerados. Estes produtos são chamados de co-produtos. A cada tonelada de 

aço produzida, gera-se aproximadamente de 500 a 600 kg de co-produtos. 

Inicialmente estes “resíduos” eram armazenados em aterro sanitário ou 

descartados no meio ambiente. Com a criação da área de Vendas Especiais, a 

CSN optou por alavancar negócios nesta área, inclusive com empresas 

estrangeiras, além de garantir o escoamento responsável destes co-produtos 
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A política de gerenciamento de resíduos da CSN segue aspectos 

criteriosos para o destino ambientalmente correto dos rejeitos, impedindo a 

contaminação do solo, dos lençóis freáticos e da atmosfera, além de buscar o 

aproveitamento máximo dos subprodutos como matéria-prima de outros 

processos produtivos. 

Em 2009, a usina Presidente Vargas (UPV) gerou 3,16 milhões de 

toneladas de resíduos, ou 726 kg por tonelada de aço bruto produzido.  Desse 

total, 66,5 % foram vendidos; 32,36 % reciclados internamente; e apenas 

1,14% foi co-processado, aterrado, reciclado externamente e/ou incinerado. 

Quase 99% dos resíduos e subprodutos que a Companhia gera são 

reaproveitados comercialmente. Em 2009, o total faturado foi de R$ 206,3 

milhões, sendo o piche anódico – matéria-prima para o alumínio -, como um 

dos itens mais valorizados. 

Ao investir no desenvolvimento de tecnologias para reciclagem de resíduos 

siderúrgicos, além do ganho econômico, a CSN contribui para o meio 

ambiente, com a redução significativa da disposição desses resíduos. 

Os produtos carboquímicos são oriundos dos gases obtidos pela 

destilação do carvão mineral no decorrer do processo de produção de coque 

metalúrgico, utilizado como matéria-prima na fabricação de ferro-gusa nos 

altos-fornos. O gás gerado nesta destilação, denominado gás de coqueria 

bruto, é beneficiado em um sistema de limpeza para sua adequação ao uso 

como combustível nas unidades de laminação e revestimento, assim como 

para obtenção dos produtos carboquímicos, com alto valor agregado.  Segue-

se a descrição das unidades de reaproveitamento de resíduos produzidos ou 

utilizados no processo siderúrgico: 

• Destilaria de Alcatrão - Todo o alcatrão obtido do gás de coqueria bruto é 

processado por sucessivas etapas de destilação em que são produzidos os 

seguintes produtos: piche, óleo antracênico, naftaleno, óleo desinfetante e óleo 

creosoto.  Suas principais aplicações estão indicadas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Principais produtos obtidos da destilação e fracionamento do 

alcatrão 

PRODUTOS  PRINCIPAIS APLICAÇÕES  

Piche Indústria de Alumínio (produção de anodo) e eletrodos de 
grafite  

Óleo 
Antracênico  

Negro de Fumo podendo ser usado como combustível  

Naftaleno Anidrido Ftálico, tratamento de couro e construção civil  

Óleo 
Desinfetante 

Desinfetantes, inseticidas, fenol refinado, cresóis e xilenóis  

Óleo Creosoto  Tratamento de Madeira, óleo de lavagem, negro de fumo e 
pode ser usado como combustível.  

(Fonte: www.csn.com.br - 2010) 

• Unidade Phosam - Nesta planta, a amônia contida no gás de coqueria é 

removida por lavagem com solução de fosfato de amônia, sendo 

posteriormente obtida a amônia anidra de alta pureza (99,99%). Entre suas 

principais aplicações é usada como intermediário químico para a indústria de 

alimentos, refrigeração industrial e na produção de fertilizantes. 

• Unidade Benzol Recovery - O BTX (Benzeno, Tolueno e Xileno) é obtido 

nesta planta através de lavagem do gás de coqueria bruto com óleo 

petroquímico. 

• Unidade de Dessulfuração - O enxofre é obtido nesta planta através de 

reação química catalítica com o sulfeto de hidrogênio contido no gás de 

coqueria.

http://www.csn.com.br/
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Figura 2 – Fluxo de Carboquímicos (Fonte: www.csn.com.br) 

• Produtos Calcinados - A UPV emprega cal como matéria-prima em uma 

série de etapas do seu processo siderúrgico, principalmente nas sinterizações 

e aciaria. O calcário e o dolomito, que vêm de Arcos (MG) chegam à fábrica de 

cal, em Volta Redonda, via rede ferroviária. Lá o material é queimado à 

temperatura de 1.200ºC, para decomposição dos carbonatos existentes 

transformando-os em óxidos de cálcio, ou seja, a cal. A CSN é auto-suficiente 

em calcinados e ainda comercializa parte da sua produção beneficiando, no 

total, cerca de 48.000 toneladas  por mês. Os principais produtos calcinados e 

sua aplicação estão indicados na tabela 2. 

Tabela 2 - Principais produtos calcinados. 

PRODUTOS  PRINCIPAIS APLICAÇÕES  

Cal Calcítica 
LD 

Utilizada no processo siderúrgico como purificador do ferro gusa, 
fluidificante de escória, estabilizador do P2O5 e como agente 
aglomerante do sinter. Também é empregado na metalurgia em 
geral na produção de zinco, alumínio e outros. 
 

Cal 
Dolomítica 
LD 

Utilizada no processo siderúrgico, é adicionada ao ferro gusa 
com o objetivo de reduzir o desgaste de refratários na aciaria, 
além de também ser utilizada como agente aglomerante do 
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sinter. 

Finos de Cal 
Calcítica 

Após sua hidratação, é empregado na construção civil no 
preparo de argamassas, caiação, pintura, reboco e outros; no 
tratamento de água como neutralizador de água potável e 
efluentes; na agricultura, no preparo do solo; nas indústrias de 
carbureto, papel, açúcar e álcool; na flotação de minérios, 
alumina, magnésio e outros e na indústria de vidros e cerâmicas 
como agente homogeneizador; entre outras aplicações.  

Finos de Cal 
Dolomítica 

Após sua hidratação, é empregado na construção civil no 
preparo de argamassas, caiação, pintura e reboco. 

Cal Calcítica 
Pulverizada 

Utilizada no tratamento de água, neutralização de efluentes, 
produção de argamassas, caiação, pintura, agente 
homogeneizador, indústria de carbureto, açúcar e álcool, 
celulose e nos processos metalúrgicos em geral. 

(Fonte: www.csn.com.br - 2010) 

 

• Os Co-Produtos Industriais – são aqueles oriundos das diversas etapas de 

transformação do processo siderúrgico, onde o produto principal é a produção 

do aço. Parte desses co-produtos gerados na Usina Presidente Vargas em 

Volta Redonda – RJ é reciclada internamente retornando ao fluxo produtivo, 

sendo o restante destinado à venda. Todos os co-produtos industriais são 

estudados quanto à sua potencialidade de impactos ambientais. Alguns deles, 

substituindo materiais não renováveis extraídos da natureza, apresentam-se 

como alternativas sustentáveis que reduzem impactos globais. Os principais 

co-produtos industriais oriundos do processo siderúrgico e suas principais 

aplicações estão indicados na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Principais co-produtos industriais oriundos do processo 

siderúrgico e suas principais aplicações. 

PRODUTOS  PRINCIPAIS APLICAÇÕES  

http://www.csn.com.br/
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Escória de Alto Forno Principalmente como matéria-prima para a indústria cimenteira 
substituindo o clinquer. Também apresenta aplicação na construção 
civil sendo incorporado em argamassas e na produção de vidro. 
 

Borra de Zinco Produto com aproximadamente 90% de Zinco, empregado na 
produção de óxido de zinco para as indústrias farmacêuticas, 
implementos agrícolas e de borracha.  

Óxido de Ferro Sintético Produto com 97% em média de Fe2O3, tem aplicação na indústria 
de vidro e ferrite entre outras; no jateamento em substituição da 
areia, com a vantagem de não ocasionar o problema de silicose; 
utilizado como contrapeso de equipamentos devido à elevada 
densidade e na composição de argamassas.  
 

Escória de Aciaria Utilizada em pavimentação asfáltica, lastro ferroviário, métodos de 
contenção de encostas, entre outras aplicações.  
 

Lama de Alto Forno Utilizado internamente, retornando ao processo siderúrgico. 

Lama Fina de Aciaria Utilizado internamente, retornando ao processo siderúrgico. 
 

Pó de Coletor de Alto 
Forno 

Utilizado internamente, retornando ao processo siderúrgico, e em 
olarias.  
 

Carepa Apresenta alto teor de Fe (em torno de 78%), sendo utilizada 
internamente, retornando ao processo siderúrgico. 

Finos de Sinter Utilizado internamente retornando ao processo siderúrgico. 

(Fonte: www.csn.com.br – 2010) 

1.3.5 – As Medidas de prevenção e controle da poluição do ar na UPV 
 

Somente na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, estão 

instalados mais de 200 sistemas de controle de poluição do ar. Nem todos são 

propriamente "filtros". Há os chamados sistemas a úmido - nos quais jatos ou 

chuveiros de água ou outro líquido removem pó e gases, impedindo sua 

dispersão no ar. São exemplos desses sistemas os canhões de aspersão das 

pilhas de carvão, os sistemas de sprays instalados nos viradores de vagões, 

em correias transportadoras, torres de transferência, peneiras, etc., bem como 

os lavadores de gases de vários tipos, instalados em vários setores da Usina. 

http://www.csn.com.br/
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Há filtros convencionais, como os filtros de manga e de envelope. Há filtros (ou 

precipitadores) eletrostáticos, que utilizam eletricidade estática para capturar a 

poeira. Há sistemas de selamento de bocas de fornos, de janelas de visitas e 

vents de tanques e de sistemas de carregamento de caminhões, que evitam a 

fuga de vapores e gases para a atmosfera. No porto de Sepetiba, canhões de 

aspersão das pilhas de material e sistemas de sprays nos descarregadores de 

navios, nas correias e nos carregadores de trens garantem as emissões de 

partículas para o ar sob controle. Nas minas, a aplicação de água e polímero 

sobre as pilhas de minério formam uma crosta que evita o arraste de pó pelo 

vento. 

(Fonte: Perguntas Freqüentes - www.csn.com.br – 2010) 
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CAPÍTULO II 

QUALIDADE DO AR NA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA 

 

A poluição atmosférica é reconhecidamente um fator de risco para a 

saúde. Os Dados e informações do INEA (Instituto Estadual do Ambiente – Rio 

de Janeiro) que constam no relatório anual de qualidade do ar da região do 

Médio Paraíba, baseado nas unidades de  monitoramento da qualidade do ar, 

espalhadas pela região, são utilizados como fundamentação para chegar a 

uma avaliação se os procedimentos de prevenção e controle da poluição 

empregados pela CSN na UPV contribuíram para uma minimização dos 

possíveis efeitos na qualidade do ar nos bairros vizinhos a Usina 

2.1 – Poluição atmosférica e determinação da qualidade do ar 

2.1.1 – A Atmosfera  

Conceito - a atmosfera consiste de uma camada fina de mistura de 

gases que cobrem a superfície da Terra. Excluindo os vapores de água, o ar 

atmosférico é composto de 78,10 % (em volume) de nitrogênio (N2), 21,00% de 

oxigênio (O2), 0,90 % de argônio (Ar) e 0,03 % de dióxido de carbono (CO2). 

Normalmente, o ar contém 1,00-3,00% de vapor de água em volume. 

Adicionalmente, contem uma larga variedade de gases ao nível de traços 

(abaixo de 0,002%), que inclui o neônio (Ne), hélio (He), metano (CH4), 

criptônio (Kr), óxido nitroso (N2O), xenônio (Xe), dióxido de enxofre (SO2), 

ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2), amônia (NH3) e monóxido de carbono 

(CO) (MANAHAN, 2000). 

Uma das principais características da atmosfera terrestre é que ela é 

um ambiente oxidante, fenômeno que se explica pela alta concentração de 

oxigênio diatômico, O2. 
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Quase todos os gases liberados no ar, sejam eles, substâncias 

“naturais” ou “poluentes”, são totalmente oxidados e seus produtos finais ao 

longo do tempo são depositados na superfície da Terra. Desse modo, as 

reações de oxidação são vitais para a remoção dos poluentes do ar (BAIRD, 

2002). 

2.1. 2 – Poluição do Ar 
 

A Lei n°6.938, de 31 de agosto de 1981, no art.3°, conceitua 

poluição como "a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 

que direta ou indiretamente:  

a) prejudiquem a saúde, a segurança, e o bem-estar da população;  

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e  

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

A poluição atmosférica, conforme a "Organisation de Coopération et 

de Développement Économiques" (OCDE) pode ser definida como "a 

introdução, direta ou indiretamente, pelo homem na atmosfera, de substâncias 

ou energias que ocasionem conseqüências prejudiciais, de natureza a colocar 

em perigo a saúde humana, causar danos aos recursos biológicos e aos 

sistemas ecológicos ou perturbar as outras utilizações legítimas do meio 

ambiente". 

 

2.1.3 – Poluentes Atmosféricos 

A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

03, de 28 de junho de 1990, define como poluente atmosférico qualquer forma 

de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo 
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ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 

possam tornar o ar: 

- Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

- Inconveniente ao bem estar público; 

- Danoso aos materiais, à fauna e à flora; 

- Prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 

Numerosos esquemas de classificação podem ser delimitados para 

a variedade de poluentes que podem estar presentes na atmosfera. 

Podemos classificar os poluentes de acordo com sua origem em 

duas categorias: 

- Primários: aqueles emitidos diretamente pelas fontes de emissão. 

- Secundários: São aqueles formados na atmosfera como produtos de alguma 

reação. 

Um poluente que está presente na atmosfera reage com algum outro 

material, que pode ser um componente natural da atmosfera ou outro poluente. 

A reação pode ser fotoquímica ou não. 

Podemos classificar também, de acordo com o seu estado como: 

- Gasosos: comportam-se como o ar, uma vez difundido, não tende mais a se 

depositar. 

- Partículas: Considerando que este parâmetro não é um composto químico 

definido, surge a necessidade de defini-lo. 

São considerados poluentes particulados: as névoas de compostos 

inorgânicos e orgânicos sólidos, com diâmetro aerodinâmico equivalente 

inferior a 100 mm, e que permaneçam em suspensão, por um período mais 

longo quanto menor forem às partículas. 

A determinação da qualidade do ar está restrita a um grupo de 

poluentes, quer por sua maior freqüência de ocorrência, quer pelos efeitos 



 
 
30 

adversos que causam ao meio ambiente. São eles: dióxido de enxofre (SO2), 

partículas totais em suspensão (PTS), partículas inaláveis (PI), monóxido de 

carbono (CO), oxidantes fotoquímicos expressos como ozônio (O3), 

hidrocarbonetos totais (HC) e óxidos de nitrogênio (NOX). 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

2.1.4 - Fontes de Emissão 

As fontes de poluentes do ar são classificadas em três grandes 

classes: 

- Fontes estacionárias – representadas por dois grandes grupos: um 

abrangendo atividades pouco representativas nas áreas urbanas, como 

queimadas, lavanderias e queima de combustíveis nas padarias, hotéis, 

hospitais, as quais são consideradas usualmente como fontes de poluição não 

industriais; e outro formado por atividades individualmente significativas, em 

vista à variedade ou intensidade de poluentes emitidos, como a poluição dos 

processos industriais. 

 - Fontes móveis – compostas pelos meios de transporte aéreo, marítimo e 

terrestre, em especial os veículos automotores que, pelo número e 

concentração, passam nas áreas urbanas a constituir fontes de destaque frente 

a outras. 

- Fontes naturais – são os processos naturais de emissão caracterizados pela 

atividade de vulcões, do mar, da poeira cósmica, do arraste eólico, etc. 
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Quadro 1 - Principais substâncias consideradas como poluentes do ar e, 

as respectivas fontes poluentes de emissão. 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

Em síntese, as atividades desenvolvidas em indústrias, 

termoelétricas, construção civil e pelo tráfego de veículos geram emissão de 

partículas e/ou gases que podem alterar significativamente a qualidade do ar 

de uma localidade. 

No momento em que se determina a concentração de um poluente 

na atmosfera está se medindo o grau de exposição dos agentes receptores 

(fauna, flora e matérias), como resultado final do processo de lançamento deste 

poluente na atmosfera por sua fonte de emissão e suas interações na 

atmosfera. A interação entre as fontes de poluição e a atmosfera vai definir o 

nível de qualidade do ar. 
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Fontes de Emissão =======> Atmosfera Receptores =======>Receptores 
                                 Poluentes                                        Diluição 

                                                               Reações Químicas 

 A atmosfera pode ser considerada o local onde, permanentemente, 

ocorrem reações químicas. Ela absorve uma grande variedade de sólidos, 

gases e líquidos, provenientes de fontes, tanto naturais como industriais, que 

podem se dispersar, reagir entre si, ou com outras substâncias já presentes na 

própria atmosfera. Estas substâncias ou o produto de suas reações finalmente 

encontram seu destino num sorvedouro, como o oceano, ou alcançam um 

receptor (ser humano, outros animais, plantas, materiais). 

A concentração real dos poluentes no ar depende tanto dos 

mecanismos de dispersão como de sua produção e remoção. Normalmente, a 

própria atmosfera dispersa o poluente, misturando-o eficientemente num 

grande volume de ar, o que contribui para que a poluição se mantenha em 

níveis aceitáveis. As velocidades de dispersão variam com a topografia local e 

as condições meteorológicas reinantes.  

Em suma, é a interação entre as fontes de poluição e a atmosfera 

que vai definir a qualidade do ar. As condições meteorológicas determinam 

uma maior ou menor diluição dos poluentes, mesmo que as emissões não 

variem. Por esse motivo é que a qualidade do ar é pior durante o inverno, 

quando as condições meteorológicas são mais desfavoráveis à dispersão de 

poluentes. O Quadro 2 a seguir, indica os poluentes monitorados, suas origens 

e efeitos à saúde. 
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Quadro 2 - Poluentes monitorados, suas origens e efeitos à  saúde 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

2.1.5 - Padrões de Qualidade do Ar 
 

O nível de poluição do ar é medido pela quantificação das 

substâncias poluentes presentes neste ar. A variedade dessas substâncias que 

podem estar presentes na atmosfera é muito grande tornando difícil à tarefa de 

se estabelecer uma classificação. 

De uma forma geral, foi estabelecido um grupo de poluentes que 

servem como indicadores da qualidade do ar. Esses poluentes consagrados 

universalmente são: dióxido de enxofre, material particulado em suspensão, 

monóxido de carbono, oxidantes fotoquímicos expressos como ozônio e óxidos 

de nitrogênio. A razão da escolha desses parâmetros como indicadores de 
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qualidade do ar estão ligadas à sua maior freqüência de ocorrência e aos 

efeitos adversos que causam ao meio ambiente.  

Um dos componentes do diagnóstico da qualidade do ar é a 

comparação das concentrações medidas com os padrões estabelecidos. 

Um padrão de qualidade do ar, por definição, são limites máximos 

de concentração de um componente atmosférico, que baseados em estudos 

científicos, possam produzir efeitos que não interfiram na saúde da população. 

Os padrões nacionais de qualidade do ar fixados na Resolução 

CONAMA número 3 de 28/06/90 encontram-se expostos na Tabela 4. 

Tabela 4 - Padrões nacionais de qualidade do ar 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

Conforme pode ser observado pela Tabela 4, os padrões de 

qualidade do ar podem ser divididos em primários e secundários. 

São padrões primários de qualidade do ar as concentrações de 

poluentes que, ultrapassadas, aumentam o risco de efeitos adversos à saúde 

da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de 
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concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e 

médio prazo. 

São padrões secundários de qualidade do ar as concentrações de 

poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso 

sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, 

aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis 

desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo 

prazo. 

O objetivo do estabelecimento de padrões secundários é criar uma 

base para uma política de prevenção à degradação da qualidade do ar. Devem 

ser aplicados às áreas de preservação (por exemplo: parques nacionais, áreas 

de proteção ambiental, estâncias turísticas, etc). Não se aplicam, pelo menos 

em curto prazo, as áreas de desenvolvimento, onde devem ser aplicados os 

padrões primários. Como prevê a própria Resolução CONAMA no 03/90, a 

aplicação diferenciada de padrões primários e secundários requer que o 

território nacional seja dividido em classes I, II e III conforme o uso pretendido. 

A mesma resolução prevê ainda que enquanto não for estabelecida a 

classificação das áreas os padrões aplicáveis serão os primários. A referida 

resolução também contempla níveis limites de concentrações para caracterizar 

ocorrência de situações criticas de poluição do ar, conforme descrito na Tabela 

5. 

Tabela 5 - Critérios para caracterização de episódios agudos de poluição 

do 

ar
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(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América 

(US-EPA) adota como padrões de qualidade do ar as faixas de concentrações 

relacionados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Padrões do EPA de Qualidade do ar 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009 – com adaptações 

do autor) 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como 

aceitáveis a preservação da saúde humana os níveis de concentração de 

poluentes fixados na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Níveis máximos recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS). 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

Para divulgação dos dados obtidos pela rede de amostragem da 

qualidade do ar à população tem sido utilizado o índice de qualidade do ar, 

baseado naquele concebido pelo “Pollutant Standard Index” (PSI) cujo 

desenvolvimento fundamentou-se na experiência acumulada de vários anos 

nos Estados Unidos e Canadá. Este índice, desenvolvido nos Estados Unidos 

pela EPA, teve como objetivo padronizar o processo de divulgação da 

qualidade do ar pelos meios de comunicação. 

A estrutura do índice de qualidade do ar contempla os parâmetros 

utilizados como indicadores da qualidade do ar da Resolução CONAMA no 

03/90. O índice é obtido através de uma função linear segmentada, onde os 

pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar. 

Os níveis de concentração correspondentes às qualificações boa e 

regular enquadram-se nos limites fixados como Padrões de Qualidade do Ar 

estabelecidos pela Resolução CONAMA nº03/90. 

Para efeito de divulgação, é utilizado o índice mais elevado dos 

poluentes medidos em cada estação. Portanto, a qualidade do ar em uma 

estação é determinada, diariamente, pelo pior caso entre os poluentes que 

forem monitorados. A relação entre índice, qualidade do ar e efeitos à saúde é 



 
 
38 

apresentado na Tabela 8, tem como base a Projeto de Divulgação realizado 

pela CETESB, que abre a possibilidade de adesão de outros estados 

brasileiros que, ao adotarem forma semelhante de divulgação, simplificariam e 

uniformizariam a informação relativa à qualidade do ar. 

Tabela 8 - Índice da Qualidade do Ar. 

Qualidade Índice 
MP 

 (µg/m³) 

O3 

 (µg/m³) 

CO 

 ppm 

NO2 
(µg/m³) 

 

SO2 

(µg/m³) 

 

 

Significado 

 

Boa 0 - 50 0 - 50 0 - 80 0 - 4,5 0-100 0-80 (a) 

Regular 51 - 100 > 50 - 150 > 80-160 > 4,5 - 9 
> 100 -

320 > 80-365 (b) 

Inadequada 101-199 

> 150 e 

< 250 

> 160 

e < 200 

 

 

> 9  e < 15 

 

> 320 e 

< 1130 

 

> 365 e 

< 800 

 

 

(c) 

Má 200-299 

≥ 250 e 

< 420 

≥ 200 e 

< 800 

≥ 15 e 

<30 

    ≥≥≥≥1130 e 
<2260 

     ≥ 800 e 

< 1600 

 (d) 

Péssima ≥300 

 

≥ 420 

 

 

≥ 800 

 

 

≥ 30 

 

 

≥ 2260 

 

 

≥ 1600 

 

(e) 

 
 (a) Praticamente não há riscos à saúde. 

      (b) Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 
doenças respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas como tosse 
seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

      (c) Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, 
cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis 
(crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), podem 
apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

      (d) Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta 
de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos 
sensíveis (crianças, idosos e pessoas com problemas cardiovasculares). 

      (e) Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta 
de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos 
sensíveis (crianças, idosos e pessoas com problemas cardiovasculares). 
 (Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 
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Péssima 
2.1.6 - Inventário das Fontes de Poluição do Ar 
 

Para a gestão da poluição do ar é fundamental não só a definição 

das áreas mais impactadas, como também a identificação, qualificação e 

quantificação das fontes emissoras de poluentes atmosféricos. 

O inventário de fontes de emissão de poluição atmosférica constitui 

um dos instrumentos de planejamento dos mais úteis para um órgão ambiental, 

uma vez que define qualitativa e quantitativamente as atividades poluidoras do 

ar e fornece informações sobre as características das fontes, definindo 

localização, magnitude, freqüência, duração e contribuição relativa das 

emissões. A Tabela 9 a seguir, indica a Taxa de emissão por tipologia 

Industrial. 

Tabela 9 - Taxa de emissão por tipologia Industrial 

 (Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

 

2.1.7 – A localização da UPV em relação ao Monitoramento do INEA 
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A UPV está localizada na Cidade de Volta Redonda (Figura 4), no 

Estado do Rio de Janeiro, situada na região denominada, para o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) de Médio Paraíba.  A Região do Médio Paraíba 

(Figura 3) com área de aproximadamente 10.000km2 e população de 844.829 

habitantes, equivale a 21% da área do Estado, compreende os municípios de 

Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio Claro, Piraí, 

Valença, Rio das Flores, Itatiaia, Quatis, Pinheiral e Porto Real. É grande a 

importância econômica desta região para o desenvolvimento do Estado e do 

País, principalmente quando se enfoca a atividade industrial concentrada no 

eixo de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, ao longo da Via Dutra, eixo 

viário que interliga as duas maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Os problemas ambientais relacionados à poluição do ar se devem, 

basicamente, ao porte, tipo e localização das atividades industriais implantadas 

na Região. Todo o parque industrial está situado no vale por onde corre o Rio 

Paraíba do Sul, área que está sujeita, principalmente, no período de inverno, a 

condições de grande estabilidade atmosférica, ventilação deficiente, inversões 

de temperatura e ausência de chuvas, mecanismos que favorecem o aumento 

dos níveis de qualidade do ar. 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

 

 
Figura 3 – Médio Paraíba (Fonte:INEA – adaptada pelo autor) 
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Os bairros vizinhos à usina são apresentados na figura 4 a seguir. 
 

 
Figura 4 – a UPV e Bairros vizinhos (Fonte: www.guiavr.com/portal/modules/googlemaps ) 
 
 
2.1.8 – O Monitoramento da qualidade do ar na Região do Médio Paraíba 
 

Atualmente, o monitoramento da qualidade do ar é realizado nessa 

região por meio de 8 (oito) estações automáticas, cujos dados são enviados em 

tempo real à central telemétrica do INEA, estando localizadas em Volta 

Redonda (3), Barra Mansa (5), Porto Real (1) e Quatis (1)1. As configurações e 

endereços das estações da Região Médio Paraíba encontram-se relacionadas  

as três estações de monitoramento do ar em Volta Redonda no Quadro 3, a 

seguir: 
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Quadro 3 - Configuração da Rede de Monitoramento da Região Médio 
Paraíba, específicas para Volta Redonda - RJ. 
 

 
          (Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar – 2009) 

 

Os métodos de medição dos poluentes monitorados encontram-se 

expressos no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 - Metodologia de amostragem da rede da Região Médio Paraíba 

 

(Fonte: INEA - Relatório Anual de Qualidade do Ar  2009) 



 
 
43 

 
2.1. 9 – Aspectos Climatológicos 
 

A avaliação da qualidade do ar em uma determinada região está 

intimamente ligada com os fenômenos atmosféricos observados nesta área. 

Fatores meteorológicos como ventos, chuvas e instabilidade do ar atuam de 

forma efetiva na qualidade do ar. A interação entre as fontes de poluição e a 

atmosfera vai definir o nível de qualidade do ar, que determina, por sua vez, o 

surgimento de efeitos adversos da poluição sobre os receptores (CETESB, 

1999). 

A direção e velocidade dos ventos, por exemplo, propiciam o 

transporte e a dispersão dos poluentes atmosféricos, determinam sua trajetória 

e alcances possíveis. Em situações de calmaria ocorre a estagnação do ar, 

proporcionando um aumento nas concentrações de poluentes. Na região 

litorânea da RMRJ, de uma maneira geral, o regime de ventos é regido por 

fenômenos atmosféricos de mesoescala durante todo o ano, em virtude, 

principalmente, do regime de brisa marítima/terrestre originada pelo 

aquecimento diferencial entre o continente e o oceano. Tais sistemas podem 

ser afetados diretamente pelo ciclo diurno de radiação solar e pela 

movimentação dos sistemas transientes de larga escala, como por exemplo, a 

passagem de um sistema frontal (Velloso, 2007). 

O processo de precipitação configura-se como um dos mais 

eficientes mecanismos de remoção de gases e Material Particulado (MP) da 

atmosfera. Hobbs et al., 1974 apontam que o processo de remoção de 

poluentes da atmosfera por gotículas de nuvem e gotas de chuva é 

responsável por 80-90% da “limpeza da atmosfera”. Assim, a ocorrência de 

precipitação em uma região deve ser cuidadosamente analisada quando se 

trata de questões associadas à qualidade do ar. 

A temperatura do ar é uma variável atmosférica que possui ciclo, 

tanto diurno quanto sazonal, em função dos movimentos de rotação e 

translação da Terra. A variação deste parâmetro pode estar associada a 
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diversos fatores como: desenvolvimento de fenômenos meteorológicos nas 

mais diversas escalas espaço-temporal, topografia, uso do solo, posição 

geográfica, entre outros. No entanto, comportamento desta variável pode 

alterar significativamente a dispersão dos poluentes em uma dada região, uma 

vez que sua variação pode influenciar diretamente na estabilidade atmosférica, 

fazendo com que seja criada uma região favorável à convecção. Caso esta 

condição (de instabilidade) seja verificada, esta promove uma maior mistura 

dos poluentes na camada limite atmosférica (CLA) favorecendo uma maior 

dispersão dos poluentes. Além disso, caso haja disponibilidade de umidade, 

pode haver a formação de nuvens e muitas vezes, precipitação. É importante 

ressaltar que uma atmosfera estável atua dificultando a dispersão dos 

poluentes, aprisionando-os numa camada próxima à superfície. 

A umidade relativa do ar, além de ser um parâmetro que caracteriza 

o tipo de massa de ar que está atuando em uma dada região, é um parâmetro 

bastante significativo para determinar a qualidade do ar, uma vez que a 

disponibilidade de vapor d’água próximo à superfície, associado ao padrão de 

ventos da região, pode favorecer o desenvolvimento de nuvens e precipitação, 

tornando o cenário favorável à dispersão. Entretanto, a ocorrência de baixa 

umidade relativa pode agravar o problema de doenças respiratórias e quadros 

clínicos, além de causar desconforto à população.  

2.2. – Qualidade do Ar Nos Bairros Vizinhos à Usina Presidente Vargas  

2.2.1 – As Medidas Adotadas pela CSN e pelo Governo Estadual  

A qualidade do ar é estudada desde 1967, no então Estado da 

Guanabara, quando foram instaladas as primeiras estações de monitoramento 

e os resultados obtidos refletiram o comprometimento da qualidade do ar de 

várias áreas. Desde então, ações foram desenvolvidas e implementadas, 

resultando na melhoria da qualidade do ar. Entretanto, em relação à 

problemática da poluição do ar por material particulado, os resultados que vêm 

sendo obtidos ainda superam os limites padrões na maioria das áreas 

monitoradas. Os resultados gerados pelo monitoramento evidenciam que os 
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níveis de concentração de partículas em suspensão, medidos na rede manual 

de amostragem, ao longo dos anos, encontram-se acima do padrão de 

qualidade do ar na maior parte das áreas monitoradas. 

Os resultados obtidos por meio da rede automática de 

monitoramento da qualidade do ar mostraram que, no ano de 2009, ozônio e 

partículas inaláveis apresentaram concentrações acima do padrão de 

qualidade do ar. Do total de ultrapassagens aos padrões, as concentrações de 

ozônio correspondem a mais de 90% das violações ocorridas na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 

Em conseqüência do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), 

assumidos pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) com o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, foi instalada, em 2001, na Região do Médio Paraíba, 

uma rede automática de monitoramento da qualidade do ar, na área de 

influência das atividades desenvolvidas pela CSN, cujos resultados são 

enviados em tempo real à central de dados de qualidade do ar do INEA. 

Nos oito anos de operação da rede, 99% dos resultados 

obtidos situaram-se em faixas de índice que qualificaram o ar como de 

boa e regular qualidade, ou seja, em conformidade com os limites padrões de 

qualidade do ar. Tais resultados, quando comparados aos obtidos em 

campanhas de monitoramento realizadas anteriormente na região, refletem a 

eficácia das ações de controle implantadas pela Siderúrgica. 

A partir de 2005, outras cinco estações foram incorporadas à rede 

de monitoramento, também de responsabilidade de outras siderúrgicas 

instaladas na região. 

No ano de 2009, foi verificado que na Região do Médio Paraíba, em 

mais de 95% do tempo, os níveis de concentração obtidos situaram-se em 

faixas de concentração que qualificaram o ar como de boa e regular qualidade, 

ou seja, atenderam aos padrões de qualidade do ar. Foram registradas apenas 

duas violações aos padrões da qualidade do ar, sendo uma referente a 
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partículas inaláveis, no município de Barra Mansa e outra, por ozônio, no 

município de Quatis.  

(Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar 2009) 

 
 
2.2.2 – Aspectos Climatológicos da Região do Médio Paraíba 
 

A caracterização climatológica da Região do Médio Paraíba foi 

realizada a partir da composição das informações obtidas nas Normas 

Climatológicas do INMET (médias do período 1961-90), no “Atlas Climatológico 

do Brasil” (versão 1969) e através dos “campos mensais globais” de diversos 

parâmetros e anomalias climatológicas de dez anos (1979-88) e de dezessete 

anos (1979 – 95) do NCEP. 

Tomando com referência as Normais Climatológicas do período 

1961-90 da localidade de Santa Mônica - Valença, distante cerca de 50km de 

Volta Redonda, e de cota altimétrica próxima a esta, constata-se que a pressão 

atmosférica não-reduzida ao nível do mar varia de cerca de 962hPa nos meses 

de verão, a cerca de 969hPa nos de inverno. Na primavera e outono, contudo, 

os valores são mantidos próximos a 965hPa. 

Os valores médios das máximas temperaturas observadas para a 

região de Volta Redonda apresentam as seguintes características: verão: 27-

30°C; outono: 24-29°C; inverno: 24 - 27°C; primavera: 24-30°C; ano: 24-27°C. 

Para as médias das mínimas temperaturas do período 1931-90, interpoladas 

para a região de Volta Redonda, são observadas as seguintes variações 

sazonais: verão: 15-21°C; outono: 15 a 21°C; inverno: 12 a 15°C; primavera: 15 

a 21°C. 

Inversamente proporcional à temperatura do ar e dependente 

também de processos de advecção de ar frio ou quente, nebulosidade, 

incidência solar e precipitações, a umidade relativa do ar em Volta Redonda e 

entorno apresenta a seguinte variação sazonal: 70-90% no verão; 80-90% no 

outono; 70-90% no inverno; 70-90% na primavera. 
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Em relação ao campo de precipitação acumulada mensal, 

observam-se as seguintes características sazonais: janeiro (representativo do 

verão): 160-240mm; abril (representativo do outono): 80-160mm; julho 

(representativo do inverno): 0-80mm (período seco); outubro (representativo da 

primavera): 80-160mm; total anual: 1200-1600mm. O trimestre mais chuvoso, 

segundo os valores climatológicos, compreende os meses de dezembro, 

janeiro e fevereiro, enquanto o trimestre mais seco abrange os meses de junho, 

julho e agosto. 

O número de dias de chuva na região de Volta Redonda é variável e 

dependente, sobretudo da dinâmica atmosférica. Climatologicamente pode-se 

estabelecer o seguinte cenário sazonal: verão: 60-69 dias com precipitação; 

outono: 54-63 dias com precipitação; inverno: 45-54 dias com precipitação; 

primavera: 42-69 dias com precipitação. Os meses com maior número de dias 

com ocorrência de precipitação são os de outubro, novembro, dezembro e 

fevereiro, o que significa de 21 a 24 dias com chuva em cada mês. Durante o 

ano,entretanto, o número médio de dias com chuvas fica compreendido entre 

210 e 240.  

De acordo com os dados climatológicos oriundos do National Center 

for Environmental Prediction (NCEP/USA) e do INMET, os ventos na região de 

Volta Redonda são predominantemente de leste em todos os meses do ano, 

em associação à circulação decorrente da borda oeste do Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS). 

 

2.2.3 – Relatório da análise meteorológica da Região do Médio Paraíba 

2009 

Na Região do Médio Paraíba, a análise meteorológica do ano de 

2009 foi realizada considerando dados referentes às Estações Belmonte, 

Retiro, Vila Santa Cecília e a estação meteorológica de Volta Redonda, todas 

pertencentes à CSN. 
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As temperaturas médias mensais nas estações da Região do Médio 

Paraíba para o ano de 2009 podem ser observadas na Figura 5. Verifica-se 

que os meses com temperaturas mais elevadas foram fevereiro e março, com 

médias acima de 24ºC, enquanto que os meses de junho e julho 

caracterizaram-se como os mais frios, com temperaturas médias abaixo de 

19ºC. Nota-se que não há diferenças significativas nas temperaturas médias 

entre as estações de monitoramento da região. 

 
Figura 5 - Médias mensais de Temperatura do ar nas estações da Região 

Médio Paraíba, para o ano de 2009. 

Observam-se na Figura 5 as médias mensais da umidade relativa do 

ar para o ano de 2009. Neste caso, verificam-se ligeiras variações desta 

variável ao longo do ano, sendo registrados os maiores valores nos meses de 

abril, junho e novembro. As estações de monitoramento de Vila Santa Cecília e 

a meteorológica de Volta Redonda foram as que registraram maiores valores 

de umidade durante todo o ano. 
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Figura 6 - Médias mensais de Umidade relativa do ar nas estações da Região 
Médio Paraíba, para o ano de 2009 (INEA – 2009) 

 

Observa-se na Figura 6 a precipitação acumulada mensal na 

estação meteorológica de Volta Redonda para o ano de 2009. Nota-se que os 

maiores valores acumulados foram registrados nos meses de fevereiro, abril e 

novembro, enquanto que os valores mais baixos (meses secos) ficaram 

concentrados nos meses de maio, junho e julho. 

 
 

Figura 7 – Precipitação acumulada mensal na estação meteorológica de Volta Redonda, 

para o ano de 2009 (Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar  2009) 
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As Figuras 8, 9, 10 e 11 representam as rosas dos ventos para as 

estações de monitoramento localizadas na região do Médio Paraíba, no ano de 

2009. Observa-se uma grande variabilidade das direções em todas as estações 

analisadas, no entanto, há uma clara predominância de ventos fracos a 

moderados. 

Para a Estação Belmonte (Figura 8), verifica-se que a direção 

predominante foi a de sudeste e de sul-sudeste, com índice de calmaria de 

4,5% dos registros avaliados. Na Estação Retiro (Figura 9), pode-se observar 

uma grande variabilidade das direções em todos os quadrantes, no entanto, é 

possível destacar a direção de oeste como a predominante durante o ano de 

2009. No caso da Estação Vila Santa Cecília (Figura 10), verifica-se uma clara 

predominância dos ventos no quadrante de sudeste, com índice de calmaria de 

10,7% dos ventos observados. Já na estação meteorológica de Volta Redonda 

(Figura 11), nota-se que as direções predominantes foram as de leste-

nordeste, leste e leste-sudeste. 

 

Figura 8 - Rosas dos ventos da estação Belmonte, para o ano de 2009 
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Figura 9 - Rosas dos ventos da estação Retiro, para o ano de 2009 

 

Figura 10 - Rosas dos ventos da estação Vila Santa Cecília, para o ano de 

2009 
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Figura 11 - Rosas dos ventos da estação meteorológica Volta Redonda, para o 

ano de 2009 

 

2.2.4 - Avaliação dos Resultados de Qualidade do Ar de 2009 

A avaliação da qualidade do ar é elaborada a partir das 

concentrações medidas de poluentes atmosféricos em comparação com os 

padrões estabelecidos pela legislação. Para a avaliação dos dados gerados 

nas estações de amostragem, torna-se necessário realizar uma validação dos 

resultados obtidos. Inicialmente, os dados sofrem uma triagem quanto aos 

valores registrados, em seguida, o número de resultados obtidos é avaliado 

quanto à representatividade estatística, o Quadro 5, mostra o critério adotado 

pelo INEA. 

 
Representatividades de Dados 

Mensal 2/3 das médias diárias válidas no mês 
Anual 1/2 das médias diárias válidas no ano 
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Quadro 5 – Critérios de validação dos dados da rede manual de amostragem 

Representatividades de Dados (Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar  2009) 

2.2.4.1 – Resumo do Monitoramento Exercido em 2009 da Região do 

Médio Paraíba (Rede Manual) 

A Tabela 10 mostra o número de resultados gerados nas estações 

de monitoramento de material particulado. Para a avaliação dos dados, torna-

se necessário realizar uma validação dos resultados obtidos, que, inicialmente, 

sofrem uma triagem quanto aos valores registrados. Em seguida, o número de 

resultados obtidos é avaliado quanto à representatividade estatística, de acordo 

com os critérios mostrados na tabela 11. As estações Praça do Limoeiro e 

Subestação da Light foram renomeadas para de Vila Mury e Santa Rita do 

Zarur, respectivamente. 

Tabela 10 – Critérios de validação dos dados da rede manual de amostragem 

Critério de validação dos dados da rede manual 
Diária 2/3 do tempo de amostragem 

Mensal 2/3 das médias diárias válidas no mês 
Anual 1/2 das médias diárias válidas no ano 

       (Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar  2009) 

 
Tabela 11 – Número de dados gerados por estação da rede manual da 

RMP 
Estação 

 
Parâmetro 

PTS PI 
AeroClube 57 57 
Conforto 4* 57 
Vila Mury 57 57 

Santa Rita do Zarur 57 57 
Programação Anual = em média 60 resultados por estação 

                              Nota: PTS – Partículas Totais em Suspensão; PI – Partículas Inaláveis 
 

 
a) Partículas Totais em Suspensão (Exposição de Longo Período) 
 

A Figura 12 compara com o padrão anual de qualidade do ar, 

estabelecido na Resolução CONAMA 03/90, as concentrações médias de 
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partículas totais em suspensão obtidas nas estações da Região do Médio 

Paraíba. 

Figura 12 - Concentração média anual de PTS da rede manual da RMP (Fonte: INEA 

relatório anual da qualidade do ar  2009) 

Observa-se que, durante o período avaliado, todas as médias 

obtidas encontraram-se em conformidade com o limite padrão. 

b) Exposição de Curto Período 

As concentrações máximas diárias de PTS, mostradas na Figura 13, 

em todas as áreas monitoradas, encontraram-se em conformidade com o limite 

estabelecido para exposição de curto período. 

 Figura 13 - Concentração máxima diária de PTS da rede manual da RMP (Fonte: 

INEA relatório anual da qualidade do ar  2009) 
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c) Partículas inaláveis 

Conforme a Figura 14, onde são comparadas com o padrão anual as 

concentrações médias de partículas inaláveis, observa-se que o padrão médio 

anual não foi ultrapassado nos locais monitorados na região do Médio Paraíba. 

 Figura 14 – Concentração média anual de PI da rede manual da RMP (Fonte: INEA 

relatório anual da qualidade do ar 2009) 

 

d) Exposição de Curto Período 

De acordo com a Figura 15, também em relação à exposição de 

curto período, não foram registrados valores máximos diários acima do limite 

padrão. 

 Figura 14 – Concentração máxima diária de PI da rede manual da RMP (Fonte: 

INEA relatório anual da qualidade do ar  2009) 
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d) Exposição de Curto Período 

A Figura 15 mostra a evolução anual do índice de qualidade do ar, 

em relação aos valores de concentração de material particulado, medidos na 

rede manual da Região do Médio Paraíba. Verifica-se que todas as estações 

atenderam ao limite estabelecido pela legislação em vigor. 

 Figura 14 – Evolução anual do IQAr da rede manual da RMP (Fonte: INEA relatório 

anual da qualidade do ar  2009) 

e) Rede Automática 

Segundo o Relatório anual da qualidade do ar 2009 do INEA, o 

monitoramento contínuo da qualidade do ar na Região do Médio Paraíba vem 

sendo realizado mediante a operação de 8 (oito) estações. Dessas, 3 (três) 

encontram-se instaladas no município de Volta Redonda, operadas pela CSN, 

e 5 (cinco) no município de Barra Mansa, operadas pelas siderúrgicas Barra 

Mansa e Saint Gobain. 

As estações instaladas em Volta Redonda são capacitadas a medir 

os seguintes parâmetros: partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, 

dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, monóxido de 

nitrogênio, hidrocarbonetos totais, monóxido de carbono e ozônio. Já as 

estações existentes em Barra Mansa são capacitadas a medir o teor de 
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partículas totais em suspensão e inaláveis e, todas as estações existentes na 

região também estão capacitadas a medir parâmetros meteorológicos. A 

seguir, o resumo do monitoramento do exercício de 2009 (Exposição de Longo 

Período) da região Médio Paraíba: 

- Dióxido de Enxofre (Exposição de Longo Período) 
 

A Figura 15 ilustra a comparação do padrão anual com as 

concentrações médias anuais de dióxido de enxofre. Verifica-se que as 

concentrações médias anuais de dióxido de enxofre situaram-se 

significativamente abaixo do padrão anual de qualidade do ar. 

 Figura 15 - Concentração média anual de Dióxido de Enxofre da RMP (Fonte: INEA 

relatório anual da qualidade do ar 2009) 

 

- Dióxido de Enxofre (Exposição de Curto Período) 
 

A Figura 16 compara com o padrão diário de qualidade do ar as 

máximas concentrações diárias de dióxido de enxofre, evidenciando que 

máximas obtidas durante o ano de 2009 situaram-se, significativamente, abaixo 

do limite padrão. 
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Figura 16 – Concentração máxima diária de Dióxido de Enxofre da RMP 
(Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar 2009) 

 

- Dióxido de Nitrogênio (Exposição de Longo Período) 
 

As concentrações médias anuais de dióxido de nitrogênio, 

registradas em 2009, são mostradas na Figura 17. Observa-se que os valores 

médios anuais situaram-se em níveis de concentração muito abaixo do limite 

fixado na Resolução CONAMA 03/90 como padrão anual de qualidade do ar. 

Figura 17 – Concentração média anual de Dióxido de Nitrogênio da RMP (Fonte: 

INEA relatório anual da qualidade do ar 2009) 
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- Dióxido de Nitrogênio (Exposição de Curto Período) 
 

As concentrações máximas horárias de dióxido de nitrogênio podem 

ser vistas na Figura 18, onde se observa que as máximas horárias também se 

encontram em conformidade com o limite padrão. 

Figura 17 – Concentração máxima horária de Dióxido de Nitrogênio da RMP (Fonte: INEA relatório 

anual da qualidade do ar 2009) 

- Monóxido de Carbono 
 

A Figura 18 compara as maiores concentrações horárias do poluente 

com o padrão de 1 hora. Observa-se que em todas as localidades monitoradas 

as concentrações máximas situaram-se muito abaixo do limite 

padrão.

Figura 18 – Concentração máxima de 1 hora de monóxido de carbono da RMP 

(Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar 2009) 
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Também em relação às concentrações médias de 8 horas, os 

valores máximos registrados atenderam o padrão, conforme a Figura 19. 

Figura 19 – Concentração máxima de 8 horas de monóxido de carbono da RMP 

(Fonte: INEA relatório anual da qualidade do ar 2009) 

 

– Ozônio 

A Figura 20 compara as concentrações máximas horárias do 

poluente com o padrão de 1 hora. É possível observar que, durante o ano de 

2009, houve violação do padrão apenas no município de Quatis, tendo sido 

atingida a concentração de 175mg/m3, uma única vez. 

Figura 20 – Concentração máxima horária de ozônio da RMP (Fonte: INEA relatório 

anual da qualidade do ar 2009) 
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- Partículas Inaláveis (Exposição de Longo Período) 
 

A Figura 21 mostra as concentrações médias anuais obtidas nas 

estações de amostragem e as compara com o padrão anual, estabelecido pela 

Resolução CONAMA 03/90, para o ano de 2009. Observa-se que no período 

analisado as concentrações médias anuais obtidas encontram-se em 

conformidade com o limite padrão. 

 * não atendeu o critério de representatividade anual 

Figura 21 – Concentração média anual de PI da RMP (Fonte: INEA relatório anual da 

qualidade do ar 2009) 

- Partículas Inaláveis (Exposição de Curto Período) 

As concentrações máximas diárias de partículas inaláveis quando 

comparadas com o padrão estabelecido (Figura 22) revelam que o bairro 

Roberto Silveira foi a única área monitorada cujo valor ultrapassou o limite 

padrão diário de qualidade do ar durante o ano de 2009. 
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Figura 22 – Concentração máxima diária de PI da RMP (Fonte: INEA relatório anual da 

qualidade do ar 2009) 

- Partículas Totais em Suspensão (Exposição de Longo Período) 
 

Na Figura 23 são apresentadas as concentrações médias anuais de 

partículas totais em suspensão, obtidas nas estações da rede da região do 

Médio Paraíba, comparadas com o padrão fixado. Verifica-se que no período 

analisado todos os valores médios obtidos situaram-se em faixas de 

concentração inferiores ao limite padrão. 

 
* não atendeu o critério de representatividade anual 

Figura 23 – Concentração Média Anual de PTS da RMP (Fonte: INEA relatório anual da qualidade 

do ar 2009) 

- Partículas Totais em Suspensão (Exposição de Curto Período) 
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A Figura 24 mostra as maiores concentrações de 24 horas de 

partículas em suspensão comparadas com o padrão. Os maiores valores foram 

obtidos nas estações dos bairros de Boa Sorte e Centro, pertencentes ao 

município de Barra Mansa, porém não ultrapassaram o padrão diário de 

qualidade do ar. 

 

Figura 24 – Concentração máxima diária de PTS da RMP (Fonte: INEA relatório 

anual da qualidade do ar 2009) 

2.2.4.2 - Evolução Anual do Índice de Qualidade do Ar 

A Figura 25 apresenta a evolução do índice de qualidade do ar nas 

estações automáticas da rede da Região do Médio Paraíba, possibilitando 

visualizar que, em todo período monitorado, os níveis de concentração obtidos 

situaram-se em faixas de índice que atendem ao padrão de qualidade do ar. 
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Figura 25 - Evolução anual do IQAr da rede automática da RMP (Fonte: INEA 

relatório anual da qualidade do ar 2009) 
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CAPÍTULO III 

RISCO NO PROCESSO SIDERÚRGICO  
 

3.1 Principais riscos nas etapas siderúrgicas de obtenção de aço 
 

A Avaliação de Risco é um dos instrumentos de análise empregado 

atualmente como uma excelente estratégia para a construção de um sistema 

de Vigilância Ambiental em Saúde. De acordo com a Agência de Proteção 

Ambiental Americana (Environmental Protection Agency - US EPA), a 

Avaliação de Risco é definida como um processo qualitativo e quantitativo 

conduzido para descrever os potenciais efeitos adversos à saúde pública 

decorrentes da exposição a substâncias perigosas. Este processo inclui a 

identificação do perigo, seguido pela avaliação da dose-resposta e pela 

avaliação da exposição. Todas estas etapas combinadas geram a 

caracterização do risco, que fornece uma estimativa do risco à saúde humana 

resultante da exposição a determinado agente ambiental, sob circunstâncias 

específicas. A caracterização do risco serve como um elo entre a própria 

avaliação do risco e o seu gerenciamento, constituindo-se em uma etapa-chave 

no processo de tomada de decisão (Corburn, 2002; Funasa, 2002; IPCS, 1999; 

Veiga & Fernandes, 1999). 

 

a) Na Sinterização 

Devido ao processamento de material particulado contendo sílica, 

além do manuseio de carvão, esta etapa apresenta como principal risco a 

geração de poeiras de minério de ferro e sílica, além do calor gerado pelo 

aquecimento e o ruído dos transportadores e moinhos. 

b) Na Coqueificação 

Nesta etapa são formadas misturas de gases compostas 

principalmente por gases como CO, CO2, H2S, SO2, NH3 e H2, os voláteis 

apresentam vapores orgânicos contidos no carvão ou de decomposição desta 

matéria orgânica, como benzeno, tolueno, naftaleno, antraceno e cresóis. (Esta 
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mistura de gases e vapores é removida pelo topo das baterias e enviada para o 

processamento de subprodutos, onde a amônia, os compostos de enxofre e os 

vapores orgânicos são removidos, restando o gás de coqueria, importante fonte 

energética, devido ao seu alto poder calorífico, 4.200kcal/Nm3.) 

Um dos riscos associados a esta etapa do processo siderúrgico diz 

respeito ao manuseio de carvão e principalmente material particulado, gerado 

na carga e descarga das baterias. A alta temperatura, principalmente na parte 

superior das baterias deve ser avaliada, assim como no vapor gerado durante o 

resfriamento do coque. Embora os demais riscos físicos, incluindo o ruído, 

devam ser considerados, os agentes químicos são a principal classe de risco 

deste processamento. Os voláteis gerados durante o enfornamento e 

desenfornamento ou mesmo devido a problemas no fechamento das portas 

das baterias são uma fonte de compostos orgânicos aromáticos, muitos deles 

mielotóxicos e cancerígenos, como o benzeno, pirenos e piridinas. Os riscos 

químicos acompanham todo o processamento dos gases de coqueria, que 

iniciam com o aproveitamento de subprodutos e a sua utilização como fonte 

energética no aquecimento das baterias ou em demais etapas do processo 

siderúrgico. 

c) No Processamento do gás de coqueria 

O gás de coqueria sai das baterias a uma temperatura elevada (600-

700°C), sugado por exaustores sobem pelo tubo ascensão ao duto coletor 

principal, onde entram em contato com o licor amoniacal, quando condensa a 

maior parte do alcatrão, e são enviados para os resfriadores primários. Nos 

resfriadores primários os gases são resfriados a temperatura pouco acima da 

ambiente, quando 95% do alcatrão já está condensado, assim como a água 

amoniacal removida. A pressurização do gás e passagem por precipitadores 

eletrostáticos retirará o restante do alcatrão, sendo conduzido o gás para os 

resfriadores secundários onde são separadas a fração contendo naftaleno e os 

óleos leves, contendo mistura de BTX. A amônia contida nos licores 

amoniacais é 
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recuperada assim como o enxofre é removido antes de encaminhado o gás de 

coqueria para utilização como fonte energética. Para cada tonelada de carvão 

obtêm-se 25 a 30 kg de alcatrão que é destilado, sendo removidas algumas 

frações, que podem alterar em função do processo e carvão utilizados. As 

frações normalmente separadas são: óleos leves 3%, água 8%, óleo médio ou 

carbólico 16%, óleo naftalênico 7%, óleo antracênico15% e piche 50%. Cada 

tonelada de carvão gera, além do alcatrão, 12 kg de óleos leves, kg de amônia, 

kg de enxofre e 170 kg de gás de coqueria. O gás de coqueria, com poder 

calorífico superior a 4.000kcal/Nm3 apresenta a seguinte composição típica: 

Tabela 12 - Composição percentual típica de gás de coqueria após a 

remoção de subprodutos 

Composto % 

Monóxido de Carbono (CO) 5,8 – 6,8 

Dióxido de Carbono (CO2) 1,5 – 2,2 

Metano (CH4) 27,2 – 29,2 

Etano (C2H6) 1,3 – 2,8 

Hidrogênio (H2) 56 - 57 

Nitrogênio (N2) 1,0 – 4,6 

(Fonte: Manual de Auditoria em Segurança e Saúde no setor Metalúrgico – 2002 

d) No Alto forno 

Para cada tonelada de gusa contendo aproximadamente 3,8-4,5% 

de carbono e aproximadamente 270 kg de escória é necessária a seguinte 

carga: 

Tabela 13 - Carga típica para a produção de 1.000 kg de gusa contendo 

3,8-4,5% de Carbono (C) 

Composto Massa 

Minério de ferro sinterizado c/ 65% Fe 914 kg 
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Escória de aciaria 26 kg 

Coque 460 kg 

Fundente 330 kg 

Umidade total na carga 66 kg 

Ar 1.500 kg 
(Fonte: Manual de Auditoria em Segurança e Saúde no setor Metalúrgico – 2002) 
 

Alternativamente a escória de aciaria empregada na carga pode ser 

reciclada na etapa de conversão e não no alto forno. Além do gusa e da 

escória é gerado o gás de alto forno, que por sua temperatura (180-250°C) e 

seu conteúdo de monóxido de carbono e hidrogênio é utilizado como fonte de 

geração de energia, após a separação do enxofre, que acompanha a carga de 

materiais como impureza. O hidrogênio é gerado pela conversão da umidade 

presente na carga em monóxido de carbono e hidrogênio quando em contato 

com o coque. O gás de alto forno, após remoção de enxofre, pode ser reunido 

ao gás de coqueria, após remoção de subprodutos, que restou, sendo utilizado 

como fonte de geração de energia. Para cada 1.000kg de gusa produzido gera-

se aproximadamente 2.188kg de gás de alto forno ou 1.600 m3 com uma 

composição típica para a carga exemplificada assim estimada: 

Tabela 14 - Estimativa de composição para o gás de alto forno na linha de 

saída 

Composto % 

Monóxido de Carbono (CO) 18 

Dióxido de Carbono (CO2) 22 

Hidrogênio (H2) 2 

Nitrogênio (N2) 50 
(Fonte: Manual de Auditoria em Segurança e Saúde no setor Metalúrgico – 2002) 

Os riscos existentes na operação do alto forno são como suas 

operações, os mais variados.  
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Riscos físicos como radiações não ionizantes, principalmente na 

operação dos queimadores e saída de gusa, além da temperatura e do ruído 

ensurdecedor das ventaneiras. O monóxido de carbono presente em todas as 

correntes de gases de dentro e exauridas do alto forno é um risco químico que 

deve ser constantemente monitorado, assim como, em menor quantidade, 

gases contendo enxofre, mas que são muito mais tóxicos. Após a mistura do 

gás de alto forno com o de coqueria este passa a conter em pequena 

quantidade compostos aromáticos, inclusive benzeno. Não obstante é 

importante ressaltar os riscos provenientes de operações de manutenção 

externa ou interna no alto forno, como troca de refratários, que além de 

envolverem trabalhos em ambiente confinado expõe os trabalhadores a poeira 

desses materiais. O mesmo deve ser dito da poeira da escória de alto forno, 

que contém dentre outros elementos sílica, alumina e óxido de cálcio. 

e) Na Produção de aço e no Refino do Aço 

A produção de aço depende da disponibilidade de matérias primas 

como ferro gusa ou sucatas, podendo ser feita por três métodos diferentes: 

pela oxidação de impurezas utilizando óxido de ferro como oxidante, pela 

oxidação com oxigênio ou ar ou ainda pela fusão de materiais contendo ferro, 

como sucatas, em fornos elétricos. Durante a produção de aço as impurezas 

contidas 

na carga, como carbono, silício e fósforo, são oxidadas, por ter maior afinidade 

com o oxigênio do que o ferro, ocorrendo subseqüentemente a redução do 

óxido de ferro restante, a única exceção a este método é o processo que utiliza 

fornos elétricos. 

Assim como os processos de redução a produção de aço apresenta 

uma grande gama de riscos físicos, como o calor e o ruído gerado pelos 

sopradores ou pelo arco voltaico, atingindo facilmente níveis acima de 105 

decibéis. Como riscos químicos o CO e os fumos metálicos, cuja exposição é 

muito maior nesta etapa do processamento. A poeira de refratários constitui 
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outro risco nesta etapa, proveniente da recuperação de panelas e conversores, 

que após algumas dezenas de corridas devem ter seus refratários reparados. 

(Fonte: Manual de Auditoria em Segurança e Saúde no setor Metalúrgico – 
2002) 
 
 
 
3.2 – Substâncias poluentes atmosféricas resultantes do processo 
Siderúrgico e seus efeitos 
 

SOx e NOx reagem com a umidade presente no ar e formam, 

respectivamente, ácido sulfúrico e ácidos de nitrogênio, constituindo assim a 

chamada “chuva ácida”. Dependendo do grau de acidez da chuva, ela pode 

impactar negativamente plantas, aumentar a acidez de rios e lagos, 

aumentarem a mortandade de peixes e outros animais, e danificar prédios e 

construções (Milanez e Firpo, 2008) 

Material particulado, com diâmetro igual ou menor a 10, está 

associado com diferentes problemas de saúde, incluindo problemas 

respiratórios e aumento da incidência de câncer (GIODA, SALES et al., 2004). 

Estes problemas são ampliados na presença dos hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs), que são produzidos pela combustão incompleta da matéria 

orgânica presente no carvão e adsorvidos no material particulado (TERRA 

FILHO e KITAMURA, 2006). 

Os HPAs são substâncias que possuem dois ou mais anéis 

aromáticos condensados. Muitas destas substâncias são potenciais 

carcinogênicos e mutagênicos, pois podem reagir (diretamente, ou após 

transformações metabólicas) com o DNA. Os HPAs podem ser liberados na 

atmosfera tanto na sua forma gasosos, quanto adsorvidos no material 

particulado, dependendo do seu grau de volatilidade. Quando os seres vivos 

absorvem esses componentes em sua forma gasosa, eles são rapidamente 

eliminados, porém quando associados a partículas inaláveis, a eliminação é 

mais demorada. Quando as partículas se depositam no solo, alguns desses 
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elementos degradam-se muito lentamente (PEREIRA NETTO, MOREIRA et al., 

2000; TERRA FILHO e KITAMURA, 2006).  

Ainda com relação à segurança química, outro importante problema 

relacionado à siderurgia é a exposição ao benzeno. O benzeno é um 

hidrocarboneto cíclico aromático, e apresenta-se como um líquido, incolor, 

volátil e altamente inflamável. Na siderurgia ele aparece como um produto 

secundário na produção de coque. A exposição crônica ao benzeno tem 

impactos nos sistemas nervoso, endócrino e imunológico, além disso, ele pode 

causar leucopenia e leucemia (MIRANDA, DIAS et al., 1999). Estudos indicam 

que, se uma população de 30.000 pessoas estiver exposta a 1 ppm de 

benzeno na atmosfera, são esperados 60 novos casos de câncer (em 1990, a 

exposição ocupacional média na CSN era de 4 ppm) (MACHADO, COSTA et 

al., 2003). 
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CAPÍTULO IV 

 Equipamentos de Controle de Poluição Atmosférica 

 

A atividade Empresarial lança mão de processos produtivos, onde a 

partir de matérias primas distintas obtém-se a manufatura de produtos com 

valor comercial. Entretanto a maioria destes processos provoca a geração de 

resíduos e rejeitos dentre os quais temos o ar de processo que normalmente 

contamina-se pelo arraste e/ou incorporações de substâncias alheias a sua 

composição natural provocando o desequilíbrio atmosférico (Capulli e Alleyato -

1992).  

A intenção deste capítulo é prover uma descrição das tecnologias e 

máquinas de controle da poluição atmosférica, buscando realçar suas 

aplicações no campo da prevenção e de minimizar seus efeitos. 

 

4.1 - Especificidades dos poluentes atmosféricos 

Os agentes contaminantes na sua maioria são substâncias nocivas 

ao ser humano e a natureza, não só pelas suas características físico-químicas 

como também pela concentração presente nos volumes emitidos para o 

ambiente externo do processo fabril.  

4.1.1 – Classificação dos poluentes atmosféricos 

Material particulado: São substâncias sólidas finamente divididas 

com faixas granulométricas na faixa de 500 mícrons a  0,1 mícron.  

Gases: São substâncias no estado gasoso na temperatura e 

pressão ambiente, tem como característica fundamental um elevado nível de 

vibração molecular e o fenômeno da expansão contínua ocupando o volume 

que o contém. As substâncias odoríferas incluem-se nessa classificação.  
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Vapores: São substâncias líquidas na temperatura e pressão 

ambiente, que sofreram uma ação térmica ou de pressão (“flash”) capaz de 

vaporizá-las.  

Fumos: São partículas sólidas em geral com diâmetros menores 

que um mícron, resultantes da condensação de vapores, podendo ser 

formados também pela volatilização de matérias orgânicas sólidas ou por 

reações químicas.  

Névoas: São partículas líquidas (gotículas), comumente com 

diâmetro entre 0,1 e 100 mícrons, resultantes da condensação de vapores, da 

dispersão mecânica de líquidos, conseqüente de operações ou ocorrências 

como a nebulização, borbulhamento, etc.  

 

4.2 - Características Importantes na Análise dos Sistemas de Controle de 

Poluição Atmosférica 

a) A propriedade do ar atmosférico (mistura de gases) de diluir-se 

continuamente, indicando a necessidade de captação localizada e pontual na 

fonte de emissão poluente.  

b) Os elevados volumes manipulados nos processos industriais, com 

altas taxas de emissão contínua; fator que requer um seqüestro dinâmico dos 

poluentes, pois há impedimento técnico de armazenamento.  

c) O elevado nível de vibração molecular normalmente exacerbado por 

ações térmicas.  

Normalmente há contaminações por agentes poluentes diversos, ou 

seja, ar atmosférico contaminado por material particulado, vapores e gases de 

forma simultânea (Capulli e Alleyato -1992). 

4.3 - Perfis das tecnologias  

As fronteiras do domínio tecnológico no segmento de sistemas de 

controle de poluentes atmosféricos têm sua taxa de expansão aritmética face 

ao crescimento exponencial dos problemas.  
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As dificuldades do pleno domínio tecnológico residem basicamente 

nas características citadas no tópico anterior, ou seja:  

a) Necessidade de tratamento em fluxo em face de impossibilidade de 

armazenamento para tratamento, devido aos elevados volumes manipulados.  

b) Contaminação por agentes múltiplos.  

c) Elevada agitação molecular dificultando o seqüestro dos 

contaminantes para meios mais estáveis (Capulli e Alleyato -1992).  

 

4.3.1 - Equipamentos de Controle de Material Particulado  

Ciclones e Multiciclones - São construções normalmente metálicas 

de formato espiralado e cônico onde através da aceleração centrífuga do fluxo 

com partículas de densidade distintas promove-se a separação de poeiras de 

granulometria elevada (> 15 mícrons) do fluxo de ar.  

Trata-se de aparato tradicional de baixo custo e reduzida 

manutenção que tem aplicação como unidade de pré-tratamento para remoção 

de particulados grosseiros ou tratamento global em situações de que a faixa 

granulométrica da emissão esteja compatível com o limite de coleta dos 

ciclones e multiciclones.  

 

Figura XX – Separador Ciclônico (Fonte: UNIFEMM) 
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Filtros de Mangas (“Baghouse”) - Trata-se de equipamento com 

estrutura metálica externa que abrigam conjunto de mangas filtrantes 

constituídas de feltros específicos à aplicação. Recentes desenvolvimentos dos 

feltros filtrantes permitem aplicações à temperatura de até 180º C de forma 

continua bem como sistemas de remoção de “Wall Cake” mais eficientes (“Jet 

Pulse”). Entretanto, persistem as dificuldades de manutenção operacional e 

elevadas perdas de carga com o conseqüente elevado consumo de energia. 

Como fator favorável temos a possibilidade de recuperação de materiais à seco 

(Capulli e Alleyato -1992).  

 

Figura XX – Filtro Manga (Fonte: UNIFEMM) 

 

Precipitadores Eletrostáticos - Baseados no princípio de aquisição 

de carga elétrica diferenciada pelas substâncias temos três técnicas básicas, 

fundamentadas no mesmo princípio.  

Os sistemas de atração eletrostática baseiam-se na indução de 

carga elétrica aos poluentes e sua conseqüente atração por campos opostos.  
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As técnicas desenvolvidas Cotrell, Hyashi, Penny apresentam 

formas distintas de arranjos nas seqüências da atração eletrostáticas.  

As vantagens do sistema é a elevada eficiência na captação de 

particulados submicrométricos de baixa resistividade elétrica. Entretanto o 

elevado custo de investimento, as grandes dimensões físicas, inadequação 

para gases (odores) e correntes com elevados percentuais de vapor d’água, ou 

de substâncias combustíveis são fatores bastante limitantes (Capulli e Alleyato 

-1992).  

 

Figura XX – Precipitador Eletrostático (Fonte: UNIFEMM) 

 

4.3.2 – Equipamento de Controle de Gases Orgânicos (combustíveis)  

Trata-se de emissões gasosas normalmente induzidas por 

processos térmicos em que uma ação complementar de combustão é 

favorecida. Aplica-se queimadores de gases (“flare”) e conversores termo-

catalíticos para oxidação térmica (queima) de produtos orgânicos vaporizados.  

Equipamentos de combustão térmica de resíduos vaporizados 

alcançam índices relevantes de eficiência na aplicação para elevadas 

concentrações de cargas orgânicas (derivados de carbono) poluentes.  

Temos como fatores restritivos consumo elevado de energia, 

poluição térmica, envenenamento de leitos catalíticos, inadequação para 
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emissões contendo vapor d’água devido a incremento energético para calor 

vaporização.  

Outra rota para seqüestro de contaminantes é o do princípio de 

absorção de vapores orgânicos e odores em poros superficiais de compostos 

de elevadas áreas específicas como carvão ativado, aluminatos, etc.  

Trata-se de arranjos filtrantes com reduzidas taxas de filtragem, 

onde condições restritas de temperatura (< 40Cº) e umidade (< 50%) provocam 

oscilações fortes nos índices de eficiência.  

Têm-se limitações de aplicação pela necessidade de sistema de 

regeneração do leito de absorção saturado de elevado custo além da periódica 

e onerosa substituição do meio filtrante (Capulli e Alleyato, 1992).  

 

4.3.3 – Equipamentos de Controle de Fumaças e Névoas  

Caracterizadas por se constituir de partículas poluentes 

submicrométricas aquecidas que em concentração expressivas provocam 

opacidades poluentes (> 20% densidade). Empregam-se mantas e estruturas 

(“Demisters”) que provocam os movimentos desordenados impactantes 

(movimento Browniano) favorecendo a coalescência e aglutinação dos 

poluentes. As mantas fabricadas em tecidos poliméricos e as estruturas 

formadas por trançados plásticos, metálicos ou cerâmicos apresentam 

desempenho adequado quando tecnicamente projetados, tem como fator 

negativo elevada perda de carga (pressão), custo reposição do meio e 

manutenção, além da aplicação restrita.  

4.3.4 - Equipamento de Controle de Gases e Vapores  

Historicamente aplicam-se câmaras de sedimentação úmida (“Air 

Washer”) e torres de lavagem de gases que através do uso de um líquido 

promove o seqüestro dos poluentes com os quais mantém contato através de 

chicanas, anteparos, expansões, fluxos contracorrentes e anéis de enchimento; 
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ou seja, lança-se mão de artifícios para maximinizar contato entre os fluídos em 

fases distintas.  

Outro aspecto importante é a redução da temperatura dos gases e 

vapores como um pré-condicionante para tratamento, esta necessidade 

fundamenta-se na teoria da amplitude de vibração molecular, em que o nível de 

excitabilidade dos gases sofre incrementos expressivos com a elevação da 

temperatura (aumento da velocidade de expansão dos gases).  

As primeiras idéias de lavadores de gases baseavam-se no 

borbulhamento dos gases em leito estático de líquido (Lavadores 

Hidrostáticos), entretanto a elevada energia dos gases, normalmente 

incrementada por altas temperaturas, provocava a travessia da lamela líquida 

com pouca interação retendo apenas os particulados grosseiros com eficiência 

muito reduzida para gases.  

O próximo desenvolvimento foi o uso de câmaras horizontais de 

expansão com circuito hidráulico recirculante por bomba centrífuga com a 

inclusão de aspersores de líquidos, chicanas e defletores; com isso houve um 

discreto aumento de eficiência. Neste aparato temos que apenas parcela da 

vazão de líquido interage com a totalidade dos gases.  

Partiu-se então para o uso de torres verticais de lavagem 

contracorrente, onde a totalidade da vazão líquida interage com a vazão dos 

gases em sentidos opostos.  

Entretanto a necessidade de reduzidas velocidades internas dos 

gases poluentes e um tempo de contato (tempo de residência) elevado implica 

em instalações com alturas superiores a oito metros, sendo o diâmetro da torre 

de lavagem função da vazão de gases a ser processada. Em aplicações de 

tratamento de gases poluentes com reduzida ou isenta carga de material 

particulado usa-se anéis de enchimento (anéis de Rasching, Pall) que 

aumentam substancialmente a área de contato dos gases com o líquido 

recirculante.  
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Finalmente temos o desenvolvimento do sistema venturi que 

consiste na construção de garganta (região constrita) onde o líquido injetado 

em alta velocidade promove a depressão em ramal aferente onde aspira-se os 

gases poluentes. Em seguida a mistura tem contato intimo na passagem pela 

garganta desaguando numa câmara de expansão – separação. Referido 

equipamento é mais compacto e com eficiência comparável aos da torre de 

enchimento; graças ao aumento da eficiência de contato dos gases com o 

líquido (Capulli e Alleyato, 1992).  

 

Figura XX – Lavador de Gás (Fonte: UNIFEMM) 

4.3.5 – Equipamento de Controle Concomitante de Material Particulado, 

Gases, Vapores, Fumaças, Odores e Névoas  

Como resultado da atividade industrial temos na realidade emissões 

poluentes compostas de múltiplas formas de contaminantes.  
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Nestas situações utilizam-se os equipamentos para coleta de 

partículas como primeiro estágio (ciclone, filtros manga) ou diretamente 

lavadores de gases, exceto os de enchimento.  

Os Precipitadores Hidrodinâmicos caracterizam-se pela construção 

externa, que abriga em um de seus lóbulos um rotor de centrifugação 

multiventuri que dispõe de paletas com inclinação específica capaz de 

promover à aspiração (depressão) das emissões poluentes. Em seguida e de 

forma concomitante há aspersão de líquido por motobomba centrífuga que a 

induz na direção da periferia do referido rotor.  

A mistura gás poluente - líquido de seqüestro é então obrigada a 

subdividir-se em porções homogêneas onde há quebra da coesão dos 

poluentes com aumento expressivo da probabilidade de contato. As múltiplas 

perfurações tipo venturi, responsáveis pela subdivisão da mistura, proporciona 

um efetivo contato entre os fluídos pela passagem da mistura em regiões 

constritas (venturis) com elevação da pressão de contato favorecendo o 

carreamento de material particulado, condensação de névoas e vapores e a 

solubilização / neutralização de gases e odores de forma simultânea. A seguir a 

mistura ejetada pelo rotor multiventuri recebe outro ataque líquido formando 

uma zona turbilhonar no espaço anular do Precipitador Hidrodinâmico.  

A continuidade do fluxo submete os fluídos a uma região de 

expansão onde ocorre a separação do líquido que retorna ao tanque de 

recirculação, sendo o ar tratado descarregado no ambiente externo.  

No que concerne a neutralização química dos gases os 

Precipitadores Hidrodinâmicos comportam-se como reatores químicos gás - 

líquido com elevado grau de conversão das reações de neutralização.  

Os Precipitadores Hidrodinâmicos são fabricados em aço inoxidáveis 

ou materiais adequados à agressão do meio no que concerne aos aspectos de 

corrosão e resistência mecânica.  
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O líquido recirculante ao atingir índices de saturação deve ser 

submetido as técnicas convencionais de tratamento como sedimentação, 

extração de sobrenadante, floculação, correção ph, etc.  

A tecnologia dos Precipitadores Hidrodinâmicos proporciona efetivas 

trocas térmicas e de massa aplanado seu campo potencial de aplicação como 

o resfriamento esoentalpico de grandes ambientes, umidificação, oxigenação 

de líquidos com elevada demanda química ou biológica de oxigênio, sistemas 

de condicionamento de ar e torres de resfriamento dentre outros.  

Os Precipitadores Hidroturbociclônicos onde através do uso de 

turbina de centrifugação líquida obtém-se o eficiente controle de poluentes 

atmosféricos. Trata-se de construção de turbina especial envolvida em voluta e 

acoplada a um Hidrociclone de separação ar - líquido.  

Através da turbina que promove a centrifugação dos gases 

poluentes aspirados e o líquido recirculante. A mistura experimenta um efetivo 

contato onde ocorre o encharcamento e arraste de partículas, condensação de 

vapores e solubilização dos gases.  

Os Precipitadores Hidroturbociclônicos atingem maiores valores de 

pressão e são indicados para situações de emissões poluentes com 

concentrações reduzidas, gases inorgânicos ou como unidade de pre-

condicionamento para os Precipitadores Hidrodinâmicos em situações 

adversas de elevadas concentrações, distribuição granulométrica dispersa, 

controles de gases e vapores orgânicos aquecidos ou controle de odores 

concentrados.  

Nas Indústrias siderúrgicas e de fundição podem ser aplicados em: 

alto forno, forno de espera, forno cubilot, forno cadinho, forno arco elétrico, 

setor de preparação de eletrodos para fornos, panelas de inoculação de 

elementos de liga, laminação, setor de galvanoplástia cubas de zincagem a 

fogo, sistemas de fundição por Shell Moding, areia verde, etc.  

(Fonte: Capmetal Indústria  e Comércio Ltda ) 
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CONCLUSÃO 

A Região do Estado do Rio de Janeiro onde se encontra a Usina 

Presidente Vargas, possui um histórico de muitos anos de atividade siderúrgica 

e conseqüentemente, os impactos ambientais deixados durante anos, 

principalmente antes das privatizações ocorridas durante a década de 90 e da 

modernização da legislação ambiental e da própria evolução tecnológica dos 

meios de prevenção e controle de poluição do processo siderúrgico, não só 

pela CSN, mas por outras usinas siderúrgicas da região do Médio Paraíba 

ainda fazem parte de uma herança ambiental negativa que pode durar muitos 

anos. Somado a isto, o crescimento da produção brasileira para atender a 

demanda de produtos elaborados com o aço fabricado pelas usinas, 

principalmente para as indústrias produtoras de automóveis, eletrodomésticos 

e de construção, que na atualidade, recebe um impulso econômico movido pela 

globalização dos negócios, torna qualquer medida tomada no sentido de 

reduzir a poluição atmosférica produzida pelos processos siderúrgicos, ou dos 

riscos inerentes a atividade industrial uma forma de minimizar os impactos no 

ambiente. 

 O Processo Siderúrgico de fabricação e tratamento do aço gera 

misturas de gases compostas principalmente por gases como monóxido de 

carbono (CO), dióxido carbono (CO2), ácido sulfídrico (H2S), dióxido de enxofre 

(SO2), amônia (NH3) ozônio (O3), hidrogênio (H2) e de voláteis em forma de 

vapores orgânicos contidos no carvão ou de decomposição desta matéria 

orgânica, como benzeno, tolueno, naftaleno, antraceno e cresóis, sendo de 

suma importância todas as medidas de prevenção e controle, durante o 

processo que possam reduzir a emissão de gases e ainda de se evitar 

acidentes, onde esta mistura de gases pode ser lançada na atmosfera 

causando vários danos ao meio ambiente. 

 A política ambiental aplicada pela CSN pode servir de modelo para 

outras usinas siderúrgicas no que se refere a suas diretrizes de prevenção de 
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riscos para o meio ambiente, aprimoramento dos equipamentos de controle de 

poluição atmosférica, no reaproveitamento energético dos gases siderúrgicos 

residuais da produção siderúrgica utilizando-os como energia termoelétrica e 

sua política de gerenciamento de resíduos. 

Com o detalhamento dos fenômenos atmosféricos observados numa 

determinada região, dos fatores meteorológicos como ventos, chuvas e 

instabilidade do ar, atuantes efetivamente no nível de qualidade do ar, cabendo 

ressaltar a importância da direção e velocidade dos ventos, importantes no 

transporte e na dispersão dos poluentes atmosféricos, o da precipitação, 

importante mecanismo de remoção de gases e material particulado, as 

variações de temperatura que podem alterar significativamente a dispersão dos 

poluentes em uma dada região, uma vez que sua variação pode influenciar 

diretamente na estabilidade atmosférica, fazendo com que seja criada uma 

região favorável à convecção e principalmente da disponibilidade de umidade, 

sendo a alta umidade em uma dada região, um parâmetro bastante significativo 

para determinar a qualidade do ar, uma vez que a disponibilidade de vapor 

d’água próximo à superfície, associado ao padrão de ventos da região, pode 

favorecer o desenvolvimento de nuvens e precipitação, tornando o cenário 

favorável à dispersão. Entretanto, a ocorrência de baixa umidade relativa pode 

agravar o problema de doenças respiratórias e quadros clínicos, além de 

causar desconforto à população. Dessa forma, pode-se deduzir que a 

população próxima a usina, não só depende das medidas de prevenção e 

controle aplicadas pela CSN no processo siderúrgico, mas também das 

condições climáticas da região e das ações da própria população na redução 

da poluição atmosférica, por exemplo, a que é gerada pelo grande fluxo de 

automóveis na região e de medidas contra o desmatamento em favor da 

manutenção da flora e fauna da região. 

 



 
 
84 

Hoje em dia, em que os efeitos do aquecimento global, estão 

alterando o comportamento da natureza, sejam com o aumento de 

temperatura, períodos maiores de estiagem, alterações climáticas e 

meteorológicas que dificultam um prognóstico do que poderá acontecer com a 

qualidade do ar numa determinada região, mas, que surgem através do alerta 

indicado no aumento dos casos de problemas respiratórios nestas épocas, é, 

de suma importância ampliar e executar todas as medidas que reduzam as 

poluição atmosférica. 

O relatório anual da qualidade do ar com dados do monitoramento 

da qualidade do ar, exercido pelo INEA, obtidos das estações de 

monitoramento na região do Médio Paraíba e da própria central de 

monitoramento da UPV, na cidade de Volta Redonda, no ano de 2009, serviu 

de fundamentação para se chegar a conclusão que as medidas de controle e 

prevenção da poluição do ar na Usina Presidente Vargas de Volta Redonda 

garantem a manutenção dos níveis de qualidade do ar dos bairros vizinhos a 

Usina em níveis aceitáveis pelos atuais padrões de qualidades do ar usados no 

Brasil. 
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ANEXO 1 

FOTOS 

 

 

FOTO 1 – Usina Presidente Vargas, Volta Redonda - RJ 

       

FOTO 2 – Siderurgia                   FOTO 3 – Central Termoelétrica da UPV 
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FOTO 4 – Fábrica de Cal da UPV 

 

 

 

Foto 5 – Laminação à quente 
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ANEXO - 2 

Relatório de índice de qualidade do ar do dia 12/08/2010 

 

Índice de Qualidade do Ar - IQA 

Estação Poluente Qualificação do ar  
Médio Paraíba - 12/08/10 

Barra Mansa - Bocaininha PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Bom 

Barra Mansa - Roberto Silveira PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Bom 

Barra Mansa- Vista Alegre PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Regular 

Volta Redonda - Belmonte PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Bom 

Volta Redonda - Retiro PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Bom 
Volta Redonda - Santa Cecília OZÔNIO Bom 

Porto Real  PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Regular 

Quatis PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Regular 

Metropolitana - 12/08/10 

Rio de Janeiro - Japeri OZÔNIO Bom 

Itaguai - Monte Serrat PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO  Bom 
Rio de Janeiro - Santa Cruz OZÔNIO Bom 

RJ - Largo do Bodegão - Santa Cruz PARTÍCULAS INALÁVEIS Bom 

Duque de Caxias - Pilar PARTÍCULAS INALÁVEIS Regular 

Duque de Caxias - Jardim Primavera OZÔNIO Regular 

Duque de Caxias - Campos Elíseos PARTÍCULAS INALÁVEIS Bom 

Duque de Caxias - São Bento OZÔNIO Regular 
Duque de Caxias - Vila São Luiz DIÓXIDO DE NITROGÊNIO Regular 

Norte Fluminense - 12/08/10 

Macaé - Fazenda Severina OZÔNIO Regular 

Macaé - Pesagro OZÔNIO Bom 

Macaé - Fazenda Airis MONÓXIDO DE CARBONO Bom 

 

Rede Manual de Amostragem 
Qualificação do ar por poeira em suspensão (totais e inaláveis) 

Estação Classificação 

Metropolitana - 30/07/10 
Belford Roxo - Centro Má 
Rio de Janeiro - Benfica Inadequada 

Rio de Janeiro - Bonsucesso Inadequada 
Rio de Janeiro - Botafogo Regular 
Duque de Caxias - Centro Regular 
Rio de Janeiro - Maracanã  Regular 

Nilópolis - Centro Regular 
Niterói - Centro Inadequada 

Rio de Janeiro - Santa Tereza  Regular 
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Faixa de Concentração dos Poluentes para Cálculo do IQA 

Classificação 
e Faixas do 

IQA 

PTS  
média (24h) 

ug/m3 

PM10 
média 
(24h) 
ug/m3 

SO2  
média 
(24h) 
ug/m3 

NO2  
média 
(1h) 
ug/m3 

O3  
média 
(1h) 
ug/m3 

CO  
média 
(8h) 
ug/m3 

Classificação 
Efeitos 

Bom (0-50) 0-80 0-50 0-80 0-100 0-80 0-5000 Seguro a 
saúde 

Regular  
(51-100) 81-240 51-150 81-365 101-320 81-160 5001-

10000 Tolerável 

Inadequada 
(101-199) 241-375 151-250 366-800 321-1130 161-400 10001-

17000 
Impróprio ao 

bem estar 
Má  

(200-299) 376-625 251-420 801-1600 1131-
2260 401-800 17001-

34000 
Ofensivo a 

Saúde 
Péssima (300-

399) 626-875 421-500 1601-2100 2261-
3000 801-1000 34001-

46000 
Crítica (acima 

de 400) 876-1000 501-600 2101-2620 3001-
3750 

1001-
1001 

46001-
57500 

  

(Fonte: INEA - 2010) 
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ANEXO – 3 

Notícia do Diário do Vale (online) 

Estiagem agrava índices de poluição do ar 
                 Volta Redonda e Barra Mansa  

As unidades de medição da qualidade do ar em Volta Redonda e Barra Mansa registram 
índices piores desde o início do período de estiagem. A falta de chuvas contribuiu para a pouca 
dispersão da poluição. O coordenador de Defesa do Meio Ambiente de Volta Redonda, Luiz 
Carlos Rodrigues, o Imperial, alertou para problemas respiratórios agravados com a pior 
qualidade do ar no período. 
As bases da Boa Sorte, Bocaininha, Roberto Silveira e Vista Alegre registraram índices entre 
54 e 71 unidades, numa escala que considera regular registro de 51 a 100. Em Volta Redonda 
as medições controladas pela Feema (Federação Estadual de Engenharia Ambiental) nos 
bairros Belmonte, Centro, Retiro e Vila Santa Cecília, registraram poluição mínima de 51 e 
máxima de 73 unidades. 
Os agentes poluidores segundo os relatórios foram poeira, fuligem industrial e veicular e 
ozônio, gás que aumenta a concentração na atmosfera por causa do sol forte. 
O coordenador de Defesa do Meio Ambiente afirmou que a poluição aumenta o número de 
pessoas com doenças respiratórias. “É uma realidade que nessa época do ano os casos de 
alergias e outras doenças respiratórias se agravam com a poluição. A inversão térmica - frio à 
noite e sol durante o dia - cria uma barreira que impede a circulação dos poluentes”, explicou, 
acrescentando que os poucos ventos e a falta de chuva deixam ainda mais partículas em 
suspensão. 
Imperial alertou para que as pessoas evitem usar cobertores de lã e roupas que ficaram 
guardadas por muito tempo. “Outra precaução é que as pessoas evitem permanecer muito 
tempo em locais fechados”, alertou. 
A previsão do tempo é positiva e deverá melhorar a situação da poluição esta semana. 
Segundo os institutos meteorológicos, uma frente fria que chegou ontem a São Paulo vai 
avançar até o Sul Fluminense até terça-feira ocasionando chuvas, que contribuem para reduzir 
a poluição do ar. 

 (Fonte: http://www.diarioon.com.br/arquivo/4482/cidade/cidade-48606.htm - 

set/2010) 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioon.com.br/arquivo/4482/cidade/cidade-48606.htm
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Anexo – 4 

Notícia publicada no Foco Regional em 2007  

Cidades poluídas 

Justamente na véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado na quinta-feira 
passada, dia 5, um estudo do IBGE mostrou que três cidades da região estão entre as dez 
mais poluídas do estado. Volta Redonda, que abriga a Usina Presidente Vargas, da CSN, é a 
segunda do ranking, liderado pela capital. Em quarto está Barra Mansa, logo depois de 
Cantagalo. A cidade tem duas fábricas de grande porte: SBM (Siderúrgica Barra Mansa) e 
Saint Gobain. A outra cidade do Sul Fluminense entre as dez mais poluídas é Barra do Piraí, 
em sexto. 

Apesar do resultado, o ainda coordenador e futuro secretário de Meio Ambiente de Volta 
Redonda, Carlos Amaro, mesmo sem ter tido acesso à pesquisa, conforme admitiu, analisa 
que a maior fonte de poluição atualmente na cidade são os veículos, principalmente os 
movidos a diesel. Segundo o Detran, são 88,5 mil veículos licenciados em Volta Redonda, 
circulando por uma pequena extensão territorial. "E a cidade ainda é cortada pela BR-393. 
Esse problema irá diminuir com a inauguração da Rodovia do Contorno. As indústrias, devido 
às novas legislações, estão se adequando", disse ele. 

No estudo do IBGE, com base do ano de 2003, é citado que 21% das indústrias de Volta 
Redonda têm potencial de emissão de PM10 e 13% de SO2. O PM10 são partículas sólidas ou 
líquidas resultantes da queima de combustíveis pesados, como o diesel. SO2 é o dióxido de 
enxofre, que pode resultar em doenças respiratórias e provocar chuva ácida. O PM10 também 
pode causar doenças no aparelho respiratório. "Mas é preciso uma grande concentração de 
dióxido de enxofre para ocorrer chuva ácida, o que não é o nosso caso", assegurou o 
secretário de Planejamento e Meio Ambiente de Barra Mansa, José Marcos Rodrigues Filho, o 
Zito. "O SO2 dificilmente tem uma fonte de emissão que não sejam as indústrias", acrescentou. 

Zito propõe política ambiental regional 

Zito concorda que hoje as indústrias podem ter perdido o posto de principais poluidoras do 
ambiente. Ele também explica a posição das cidades regionais no ranking pelo elevado número 
de veículos em circulação. E salienta que é difícil estabelecer se a poluição enfrentada por uma 
cidade foi produzida apenas por ela mesma: "Esta é uma região que tem elevada concentração 
de indústrias, tem todo um cinturão. Então, o efeito é na região e não isoladamente num 
município, por conta das correntes de ar. O grande vilão não são as indústrias e sim os 
veículos, através da queima de combustíveis fósseis". 

O secretário de Barra Mansa admite que o controle de poluentes ainda está longe do ideal, 
embora muito mais avançado do que décadas atrás. Ele também defende uma política regional 
de meio ambiente dadas as características do Sul Fluminense. A fiscalização de grandes 
empresas compete à Feema, enquanto em Volta Redonda e Barra Mansa a vigilância sobre as 
pequenas cabe às prefeituras. 

No caso de Volta Redonda, que tem uma das maiores siderúrgicas do país, Carlos Amaro 
lembra que a CSN tem três estações de monitoramento automático da qualidade do ar. "Os 
dados são repassados à Feema, que emite um boletim diário da qualidade do ar. Nos últimos 
três anos não houve violação dos padrões de qualidade do ar, está dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente)", afirmou. 

CSN diz que estudo não mediu poluição 
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Já escaldada quanto o assunto é poluição, a CSN condena afirmar que Volta Redonda é a 
segunda cidade mais poluída do estado, frisando que o IBGE faz menção "apenas" ao 
potencial poluidor, "o que não quer dizer que esse potencial poluidor tenha se transformado em 
poluição de fato", afirmou a empresa, através de sua assessoria de imprensa. 

A companhia também enfatiza que a pesquisa não teve como base qualquer medição ou dados 
de monitoramento, tendo somente calculado o potencial de poluição de cada cidade, baseado 
na quantidade e porte de suas empresas. "Ainda que considerássemos essa capacidade 
potencial de poluir como efetiva poluição, a realidade do ano de 2003 é completamente 
diferente da atual", acrescentou a CSN. 

O IBGE, de fato, informou que a pesquisa usou a metodologia do Banco Mundial, levando em 
conta as regiões com mais indústrias que trabalham com processos poluentes, mas não 
realizou medições de contaminações nas áreas, o que deverá ser feito dentro de dois anos, 
com verificação do volume poluente. 

A CSN investiu, desde 2003, R$ 415,5 milhões na aquisição e manutenção de equipamentos 
de controle de emissões atmosféricas. Esses investimentos, destaca a empresa, propiciaram 
"significativa melhora nos índices de qualidade do ar" em Volta Redonda. De acordo com a 
empresa, o resultado do monitoramento realizado por estações automáticas é expresso pelo 
índice de qualidade do ar (IQA), medido pela Feema e divulgado diariamente no site da 
fundação e por meio de um painel digital instalado na Vila Santa Cecília. "Durante todo o ano 
de 2007, o IQA oscilou entre os níveis bom e regular, ambos adequados aos padrões legais e 
aos números de referência da Organização Mundial de Saúde", salientou. 

A empresa disse ainda que está tomando outras medidas para melhorar as condições do ar na 
cidade, com a instalação de um novo precipitador eletrostático na unidade de sinterização, 
intensificando os processos de limpeza e umidificação de vias internas e pilhas de matérias 
primas. Também para a CSN é preciso levar em conta a frota de veículos licenciados na 
cidade, "que contribuem significativamente para a piora nos índices de qualidade do ar e sobre 
os quais não há nenhuma fiscalização". Por fim, lembra que no inverno ou períodos de longa 
estiagem a qualidade do ar sofre alterações negativas na qualidade, o que foi mencionado 
também pelo coordenador de Meio Ambiente, Carlos Amaro. 

Jornal online foco regional 

Fonte: http://www.focoregional.com.br/page/noticias.asp?id=103 - 2007(Publicada na edição 371) 

 

http://www.focoregional.com.br/page/noticias.asp?id=103
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Anexo - 5 

 

Termo de Compromisso Ambiental da Usina Presidente Vargas 

O chamado TAC da UPV foi um Termo de Compromisso Ambiental, 

válido como Termo de Ajustamento de Conduta, abrangendo a Usina 

Presidente Vargas e demais operações da CSN em Volta Redonda, e que 

envolveu a obrigação de realizar em três anos 130 obras e ações voltadas 

especificamente para melhorar o desempenho ambiental das operações 

industriais. O compromisso foi assinado pela CSN com a FEEMA, SEMADS e 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, com interveniência da Procuradoria 

Geral do Estado, em 27 de janeiro de 2000. O prazo para conclusão das ações 

foi de três anos. Semestralmente foram realizadas auditorias especiais por uma 

empresa independente, pela FEEMA e por uma Comissão Popular constituída 

por 19 entidades civis de Volta Redonda, para verificar o cumprimento de 

metas estabelecidas para cada semestre. A CSN sistematicamente cumpriu 

com 100% das metas semestrais acordadas.  

O TAC foi garantido por seis cartas de fiança bancária de R$ 30 

milhões cada, entregues pela CSN ao Governo na data da assinatura. As 

cartas de fiança poderiam ser resgatadas pela CSN, contra a comprovação do 

cumprimento de, no mínimo, 70% das metas do semestre. A partir do 

cumprimento pleno do acordo - reconhecido pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro através da Deliberação CECA/CLF 4.263, de 06 de maio de 2003 - a 

CSN resgatou as seis cartas de fiança e obteve as Licenças de Operação de 

todas as suas instalações em Volta Redonda. 

(Fonte: www.csn.com.br – Perguntas Freqüentes - 2010) 

 

 

 

http://www.csn.com.br/
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Anexo – 6 

Volta Redonda 

Volta Redonda é um município brasileiro situado na microrregião do 

Vale do Paraíba dentro da mesorregião Sul Fluminense, no estado do Rio de 

Janeiro. Também é conhecida como a "Cidade do Aço". 

Localiza-se a 22º31'23" de latitude sul e 44º06'15" de longitude 

oeste, a uma altitude de 390 metros. É cortada pelo Rio Paraíba do Sul, que 

corre de Oeste para Leste, sendo a principal fonte de abastecimento do 

município e também responsável pelo seu nome, devido a um acidente 

geográfico no seu curso. 

Seu santo padroeiro é Santo Antônio e seu lema em latim é "Flumen 

Fulmini Flexit", ou seja, "o rio ante o raio dobrou-se". 

A cidade é limitada pelos municípios de Barra Mansa (Norte, 

Noroeste, Oeste e Sudoeste), Barra do Piraí (Nordeste), Pinheiral e Piraí 

(Sudeste e Leste), e Rio Claro (Sul). 

Ocupa uma área de 182,317 km², sendo 54 km² na região urbana e 

128 km² na zona rural. A população estimada em 2009 foi de 261.403 

habitantes[2], o que a torna a maior cidade da região Sul Fluminense e a 

terceira maior do interior do estado. 

Isso é reforçado, ainda, devido a população de diversas localidades 

de cidades vizinhas utilizar os serviços, comércio e aparelhos públicos e 

privados de Volta Redonda, já que ficam no seu entorno e muitas vezes estão 

mais próximas dos centros comerciais desse município e são mais variados 

que o de suas próprias cidades. Dessa forma, a população flutuante da cidade, 

diariamente, é de aproximadamente 330.000 habitantes. 

Juntamente com os municípios de Barra Mansa (7 km de distância), 

de Pinheiral (15 km de distância) e de Barra do Piraí (esta um pouco mais 

distante, 35 km, mas possuindo vários bairros em áreas limítrofes), constitui 

uma aglomeração de aproximadamente 500.000 habitantes, conforme as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Vale_do_Para%C3%ADba_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Vale_do_Para%C3%ADba_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sul_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Para%C3%ADba_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_geogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acidente_geogr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Mansa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pira%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Claro_%28Rio_de_Janeiro%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Redonda#cite_note-IBGE_Pop_2009-1#cite_note-IBGE_Pop_2009-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_Mansa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinheiral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
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estimativas do IBGE para 2009, sendo, no estado, a maior mancha urbana fora 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Centro econômico do Sul Fluminense, Volta Redonda está numa 

área estratégica, a 310 km da cidade de São Paulo, a maior metrópole do 

Brasil e de todo o Hemisfério Sul, e a 127 km da cidade do Rio de Janeiro, 

segunda maior metrópole nacional e capital fluminense. Também está próxima 

de cidades-pólo regionais de outros estados, como Juiz de Fora (180 km) e 

São José dos Campos (220 km), e outras cidades importantes como Angra dos 

Reis (85 km), Taubaté (180 km), Petrópolis (170 km), Resende (47 km), Cabo 

Frio (280 km), dentre outras. 

Exibe ainda um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,815 

(dados de 2000), considerado "elevado" de acordo com os critérios do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 

(Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Volta_Redonda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_Sul_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hemisf%C3%A9rio_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_%28subdivis%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz_de_Fora
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angra_dos_Reis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taubat%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_%28Rio_de_Janeiro%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Frio
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