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Quadro de Correlação entre a Instrução Técnica CEAM/DILAM 08/2013 e o Estudo de Impacto Ambiental

Item IT Descrição Item EIA Descrição Observação

1 OBJETIVO

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

3 DIRETRIZES GERAIS

APRESENTAÇÃO

4 ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO EIA 1 INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Identificação do Empreendedor 

1.2 Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do EIA/RIMA

2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Objetivos

2.2 Justificativas

4.3 Cronogramas e custos 3 CRONOGRAMA E CUSTOS

4.3.1.

 Apresentar cronogramas de todas as fases do empreendimento, deste a implantação 

até a operação, seus custos, além das ações a serem executadas, dados técnicos, 

ilustrados por mapas, plantas, diagramas e quadros.

As ações  a serem executadas e 

os dados técnicos são 

apresentados na descrição do 

empreendimento (Capítulo 7)

4.4 Legislação Pertinente 4 LEGISLAÇÃO PERTINENTE

4.5 Programas Governamentais e Políticas Setoriais 5 PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E POLITICAS SETORIAIS

7.1 Localização

9.1.3.3 B)
Instrumentos de Gestão Territorial 

4.5.2
Apresentar nada a opor da Capitania dos Portos quanto à compatibilidade da Área de 

Fundeio, aterro hidráulico e dragagem
Apresentado no Anexo II

4.5.3.
 Apresentar o pronunciamento da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 

ANTAQ informando que não se opõe ao empreendimento;
Apresentado no Anexo III

4.6 Alternativas locacionais e tecnológicas 6 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS

4.6.1

 Apresentar no mínimo três alternativas locacionais e tecnológicas, justificando a 

alternativa adotada, inclusive a opção de sua não realização, sob os pontos de vista 

técnico, ambiental e econômico.

São apresentadas sete 

alternativas locacionais

4.6.1.1

Não serão consideradas válidas para análise as alternativas locacionais que se 

sobrepuserem a unidades de conservação tanto de proteção integral quanto de uso 

sustentável federal, estadual e municipal.

A seleção das alternativas para 

análise foi baseada em 

atendimento aos requisitos 

básicos de engenharia 

(profundidade e disponibilidade 

para retroárea). A sobreposição 

com áreas protegidas foi 

considerada critério 

determinante, sendo 

considerado o peso máximo (2,0) 

na análise.

4.6.1.2
Plotar todas as alternativas locacionais em mapa, com representação visual do 

empreendimento.

4.6.1.3

Apresentar em mapas, para cada alternativa locacional, o distanciamento do 

empreendimento das Unidades de Conservação e Zona de Amortecimento, Estradas e 

Rodovias, Regiões/Áreas insulares; Regiões/Áreas turísticas; Sítios arqueológicos e 

outros pertinentes, apresentando inclusive um buffer das áreas de influência para o 

meio físico, biótico e socioeconômico;

4.6.1.4

Identificar e avaliar, para cada alternativa locacional, os impactos ambientais gerados 

sobre a área de influência direta e indireta, em todas as etapas do empreendimento, 

incluindo as ações de manutenção e desativação das instalações, quando for o caso. 

Deverá ser apresentado quadro comparativo das alternativas.

4.6.1.5

Destacar vantagens e desvantagens socioeconômica e ambiental de cada uma das 

alternativas tecnológicas, justificando a que possui menor impacto em relação às 

demais quando na construção e operacionalização. Deverá ser apresentado quadro 

comparativo das alternativas.

5 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 7 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5.1 Localização 7.1 Localização

5.1.1

Localização do projeto em imagem georeferenciada, planta do terreno ilustrando a 

situação do terreno e destinação das diversas áreas e construções previstas, vias de 

circulação e de acessos existentes e projetadas (principal e alternativa) a partir das 

principais rodovias, distância aproximada com áreas povoadas, Unidades de 

Conservação e Zona de Amortecimento.

7.3 Objeto do Licenciamento

5.2 Tipologias 7.3 Objeto do Licenciamento

5.2.1
Descrever tipologias previstas para se instalar o terminal, inclusive obras e aspectos 

construtivos em terra e em mar
7.3 Objeto do Licenciamento

São referidas as tipologias de 

empreendimentos que devem se 

instalar no projeto TPN, que 

devem passar por licenciamento 

próprio

7.5.11 Aterro Hidráulico sobre o Mar

7.5.9 Construção de Quebramar de Proteção

5.4 Na fase de implantação apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 7.5 Etapa de Implantação

7.5.3 Limpeza e Preparo do Terreno

7.5.4 Demolição das Edificações e Outras Estruturas Existentes

7.5.5
Terraplenagem para Nivelamento da Topografia do Terreno, com 

Corte, Espalhamento e Compactação do Material

7.5.6
Implantação das Vias Internas Comuns e Remanejamento de Trecho 

da RJ-102

7.5.8 Construção das Edificações Administrativas e de Apoio do TPN

5.4.2
Canteiro de obras (descrição, localização, infraestruturas previstas, layout, pré-

dimensionamento e cronograma de desativação);
7.5.2 Instalações do Canteiro de Obra

5.4.3 Estimativa da mão de obra utilizada e qualificação profissional requerida; 7.5.1 Mobilização da Mão de Obra

4.1
Caracterização do empreendedor e da empresa responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA

4.2 Objetivos e justificativas do empreendimento

6 Alternativas Locacionais e Tecnológicas

4.5.1. 

Analisar a compatibilidade do projeto, com as políticas setoriais, os planos e programas 

de ação federal, estadual e municipal, propostos ou em execução na área de influência, 

notadamente em consonância com a legislação, em especial no que tange ao Plano 

Diretor e Zoneamento Municipal de Maricá, anexando a Certidão de Zoneamento, nos 

termos do Art.10, § 1° da Resolução CONAMA 237/1997.

5.4.1

Limpeza e preparação do terreno, desmonte, remoção da vegetação, necessidade de 

material de empréstimo, terraplanagem e movimentação de terra, com respectivos 

volumes;

5.2.2
Detalhes da construção do aterro hidráulico e do quebra-mar, incluindo os modelos 

matemáticos utilizados para determinação das ondas sobre a costa.

O estudo das ondas é 

apresentado no capítulo 10 

(Estudo de modelagem numérica 

considerando a instalação das 

estruturas previstas no 

empreendimento)

Foram antevistas as principais 

interferências de cada alternativa 

locacional, com base nos 

parâmetros adotadas para a 

análise matricial multicritério
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Item IT Descrição Item EIA Descrição Observação

5.4.4
Origem, tipos e estocagem dos materiais de construção, incluindo os locais de 

destinação;
7.5.15 Estocagem de Insumos

5.4.5
Descrição do sistemas de abastecimento de água, identificando os tipos e unidades de 

tratamento, localização e pontos de lançamentos de efluentes líquidos gerados;
7.5.14 Água

5.4.6

Descrição dos sistemas de drenagem pluvial (traçado e rede), identificando as fontes de 

águas pluviais contaminadas, possíveis contaminantes e respectivos tratamentos e 

pontos de lançamento previsto;

7.5.7 Construção dos Canais de Drenagem Principais (Coletores-tronco)

A parte de áreas contaminadas 

consta do Relatório de Avaliação 

Ambiental Preliminar - Anexo 

XXIV

5.4.7 Descrição e localização dos pátios de estocagem e infraestruturas de apoio; 7.5.15 Estocagem de Insumos

5.4.8

Sistema de tratamento de esgotos sanitários e águas residuais dos canteiros, refeitórios 

e cozinha industrial, de forma a atender a DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga 

Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial e a NT-202.R-10 

– Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, apresentando as 

respectivas eficiências e concentrações finais;

7.5.13 Aspectos Ambientais

5.4.9

Possíveis resíduos a serem gerados, devidamente classificados de acordo com a norma 

NBR 10.004/2004 da ABNT – Classificação de resíduos sólidos, e com as quantidades 

previstas e alternativas de destinação de acordo com a legislação vigente, em especial 

Resoluções CONAMA nº 307, de 05.07.2002, e alterações, e formas de 

acondicionamento temporário com base nas NBR 12.235/1992 (Armazenamento de 

resíduos sólidos perigosos) e NBR 11.174/1990 (Armazenamento de resíduos classes II-

não inertes e III-inertes) da ABNT

7.5.13 Aspectos Ambientais

5.4.10

Gerenciamento de resíduos priorizando a não geração e, secundariamente, as 

alternativas de redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, em último caso, a 

destinação final ambientalmente adequada, em conformidade com a Lei 12.305/11 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos;

7.5.13 Aspectos Ambientais

5.4.11 Fontes de ruído, bem como a proposta de plano de controle do mesmo; 7.5.13.4 Ruído

5.4.12

Fontes geradoras de efluentes oleosos gerados nos canteiros, áreas de manutenção, 

abastecimento de veículos e tancagem de combustíveis, e respectivo sistema de 

tratamento;

7.5.13 Aspectos Ambientais

5.4.13
Previsão de estocagem de produtos perigosos, assim como infraestruturas e contenções 

previstas;
7.5.15 Estocagem de Insumos

5.4.14

Descrição dos equipamentos e fontes geradoras de poluentes atmosféricos (Ex.: 

veículos a diesel, usinas de asfalto, centrais de concreto, oficinas de solda e pintura, 

geradores de energia elétrica – número de geradores, combustível previsto -, 

terraplanagem, movimentação de terra e outros), assim como a tecnologia de controle 

de emissões atmosféricas para todas as fontes de geração de poluentes e respectivas 

eficiências;

7.5.13 Aspectos Ambientais

5.4.15

Utilização de armadilhas de sedimentos associadas à implantação de estruturas 

artificiais, provocadas pela interrupção de células de deriva litorânea e formação de 

pequenas células;

Não se aplica, uma vez que a 

modelagem de dispersão de 

sedimentos não identificou 

alteração significativa na deriva 

litorânea, conforme apresentado 

no Capítulo 10.7 (Considerações 

finais)

5.4.16

Apresentar alternativas de preservação da linha de costa tanto no caso de progradação 

quanto de retrogradação, avaliando a necessidade de implantação de estruturas rígidas 

ou flexíveis, paralelas ou transversais à linha de costa: espigões, molhes de pedra, 

enrocamentos, píers, quebra-mares, muros, anteparos em pedra, entre outros, para 

“proteção costeira” ou contenção/mitigação de processos erosivos costeiros ou outros 

fins;

7.5.12 Preservação da Linha de Costa

5.4.17 Aterro hidráulico sobre o mar incluindo volume aproximado e origem desse material; 7.5.11 Aterro Hidráulico sobre o Mar

5.4.18
Caracterização do material dragado de acordo com a Resolução CONAMA Nº 454/2012, 

com descrição do método executivo e dos equipamentos a serem utilizados;
7.5.10 Dragagem de Aprofundamento

5.4.19 Proposição em mapa de áreas de exclusão de pesca. 7.5.10 Dragagem de Aprofundamento Apresentado no anexo VIII

5.5 Na fase de operação apresentar, no mínimo, as seguintes informações: 7.6 Etapa de Operação

7.7.2.1 A) Características físicas e operacionais 

7.7.2.2 A) Características físicas e operacionais 

7.5.10 Dragagem de Aprofundamento

7.7.2.1 A) Características físicas e operacionais 

7.7.2.2 A) Características físicas e operacionais 

7.5.10 Dragagem de Aprofundamento

5.5.3
Sistema de geração elétrica - planta, subestação e rede de distribuição de energia 

elétrica
7.4.1.3 Ações operacionais

Deverá ser executado pela Ampla 

(Anexo IV)

5.5.4 Sistemas de infraestrutura de água industrial e potável, contemplando no mínimo:

5.5.4.1

Localização, informações sobre tipo de captação (subterrânea, superficial ou de 

concessionária); estimativa de volume e vazão; pontos de reserva e distribuição, tipos e 

unidades de tratamento e local de lançamento dos efluentes líquidos gerados

5.5.5 Infraestrutura e Tratamento de Efluentes, contemplando no mínimo: 7.6.2.8 Aspectos Ambientais

5.5.5.1

Descrição dos sistemas de tratamento de esgotos sanitários e águas residuais de 

refeitório e de cozinha, de forma a atender a DZ-215 R-4 - Diretriz de Controle de Carga 

Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial e a NT-202. R-

10-Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, apresentando as 

respectivas eficiências e concentrações finais, além dos pontos previstos de 

lançamento.

7.6.2.8 A) b) Sistema de Controle para Efluentes

5.5.5.2

Descrição dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos industriais, de forma a 

atender a DZ-205. R-06 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes Líquidos 

de Origem Industrial e a NT-202. R-10-critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes 

Líquidos

7.7.2.4 A) b) Sistema de controle para efluentes líquidos

5.5.5.2.1

Caracterização das fontes previstas de efluentes líquidos industriais, respectivos 

sistemas de tratamento e eficiências esperadas. Os projetos deverão priorizar o reuso 

de efluentes tratados.

7.7.2.4 A) a) Caracterização e quantificação

5.5.5.2.2
Tipos e unidades de tratamento; local de lançamento dos efluentes quer sejam no uso 

ou no tratamento.
7.7.2.4 A) b) Sistema de controle para efluentes líquidos

5.5.6 Identificação dos tipos de resíduos sólidos; 7.6.2.8 Aspectos Ambientais

7.5.7 Construção dos Canais de Drenagem Principais (Coletores-tronco)

7.5.14 Água
Será fornecida pelo CEDAE, 

conforme anexo IV

5.5.1. 

Dimensionamento do incremento do tráfego naval e de suas interações com os demais 

usos da região marinha de entorno, informando a demanda, tempo de espera, 

atendimento e permanência de embarcações;

5.5.2
Indicativo das possíveis rotas marítimas preferenciais para acesso ao Terminal 

Portuário;

5.5.7

Sistema de drenagem pluvial (traçado e rede), fontes de águas pluviais contaminadas, 

possíveis contaminantes e respectivos tratamentos e pontos de lançamento previsto. 

Prever na proposta de controle dispositivos que propiciem o reuso das águas;

A parte de áreas contaminadas 

consta do Relatório de Avaliação 

Ambiental Preliminar - Anexo 

XXIV
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Item IT Descrição Item EIA Descrição Observação

7.6.2.8 A) b) Sistema de Controle para Efluentes

5.5.8
Fontes geradoras de poluentes atmosféricos, poluentes gerados e suas respectivas 

taxas de emissão;
7.6.2.8 Aspectos Ambientais

Anexo XLVIII - Inventário de 

Emissões do TPN

5.5.9
Caracterização das principais fontes de ruído, inclusive com indicação de dispositivos de 

atenuação e níveis sonoros esperados;

A Operação Base do TPN não 

gerará ruído expressivo. A 

caracterização do ruído na área 

de influência do 

empreendimento é apresentada 

no item 9.1.1.3

No cenário de operação plena, 

cujas atividades terão 

licenciamento específico, haverá 

aumento nos níveis de ruído e 

vibração pela movimentação de 

embarcações e veículos e 

atividades industriais do 

estaleiro. 

Devido à proposta de unidade de 

conservação no entorno do 

empreendimento, entende-se 

que os receptores estarão 

consideravelmente afastados das 

fontes de ruídos e vibrações, 

minimizando seus efeitos.

5.5.10 Proposição em mapa de áreas de exclusão de pesca. 7.5.10 Dragagem de Aprofundamento

Apresentado no anexo VIII 

(Proposta de Área de Exclusão de 

Pesca)

8 ÁREAS DE INFLUÊNCIA

6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 9 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

6.1

Descrever detalhadamente e analisar os fatores ambientais e suas interações de modo 

a caracterizar as alterações dos fatores ambientais considerados, incluindo mapas e 

fotografias.

6.2

Definir, justificar e apresentar em mapa devidamente georreferenciado os limites das 

áreas geográficas a ser direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento, 

considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza, justificando a 

definição das áreas de influência e incidência dos impactos, acompanhado de 

mapeamento.

6.3.

 Apresentar a metodologia empregada para levantamento dos dados e informações que 

subsidiaram o detalhamento de cada item relacionado ao Meio Físico, Biótico e 

socioeconômico apresentando a forma e andamento dos trabalhos de levantamento de 

dados primários e/ou secundários.

6.4 MEIO FÍSICO 9.1.1 Meio Físico

9.1.1.4 Geologia

9.1.1.5 Geomorfologia

9.1.1.6 Pedologia

9.1.1.4 Geologia

9.1.1.5 Geomorfologia

9.1.1.7 Geotecnia

9.1.1.4 Geologia

9.1.1.5 Geomorfologia

9.1.1.6 Pedologia

9.1.1.9 B) e) Qualidade dos sedimentos 

9.2.1.1
Caracterização do Sedimento Marinho na Região de Implementação 

do Terminal de Ponta Negra

6.4.3
Qualificar as áreas de empréstimo passíveis de utilização pelo empreendimento, bem 

como áreas de disposição de material excedente;
7.5.5

Terraplenagem para Nivelamento da Topografia do Terreno, com 

Corte, Espalhamento e Compactação do Material

não há áreas de empréstimo ou 

de material excedente fora da 

ADA

6.4.4
Analisar e identificar as unidades geomorfológicas, considerando as possíveis 

implicações para a instalação do empreendimento e modificações da paisagem;
11 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais

6.4.1.5
Qualificar e quantificar os possíveis processos erosivos, de sedimentação, estabilização 

dos solos, encharcamento (risco hidrometereológico).
9.1.1.7 Geotecnia (Uso e Ocupação das Terras)

6.4.1.6
Apresentar Diagnóstico espeleológico de toda a área do empreendimento, 

considerando o Decreto Federal 6.640/08 e a Instrução Normativa do MMA 02/09
9.1.1.7 C) Geotecnia (AID e ADA)

6.4.1.7
Realizar levantamento planialtimétrico e batimétrico da área de influencia 

contemplando no mínimo as seguintes informações:

6.4.1.7.1

Identificação, georreferenciamento, descrição/caracterização das principais formações, 

como presença de bancos arenosos, fundos consolidados e coralíneos, “beach-rocks”, 

costões rochosos, afloramentos rochosos, entre outros.

9.1.1.4 Geologia

9.1.1.1 Clima

9.1.1.2 Qualidade do Ar

6.4.2.1

Analisar os seguintes parâmetros: clima, índice pluviométrico, precipitações máximas, 

médias e distribuição anual, radiação total e líquida, temperatura máxima, média e 

mínima, umidade relativa do ar, ventos predominantes, direção e velocidade dos 

ventos, ilustradas com gráficos, distribuição e frequência;

9.1.1.1 C) Caracterização Climática Local

6.4.2.2
Caracterizar a qualidade do ar, apresentando estudo de dispersão atmosférica 

conforme Anexo 1.
9.1.1.2 Qualidade do Ar

Anexo XLIX - Estudo de Dispersão 

do TPN

6.4.3 Nível de ruído 9.1.1.3 Ruído

7.4.3.1
Levantar e caracterizar os níveis de ruído, considerando a legislação ambiental vigente, 

e identificando as principais fontes de emissões sonoras e vibratórias.
9.1.1.3 B) Caracterização do Ruído na ADA e AID do Terminal Ponta Negra

6.4.4 Recursos Hídricos 9.1.1.9 Recursos Hídricos Superficiais

6.4.4.1
Delimitar da bacia hidrográfica a qual o empreendimento se encontra, identificando as 

áreas de drenagem de cada curso d’água e áreas das bacias de contribuição das lagoas;
9.1.1.9 A) a) Hidrografia e Disponibilidade Hídrica

Geologia, geomorfologia e pedologia

9 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

6.4.1
Apresentar levantamento geológico englobando as principais unidades estratigráficas e 

suas feições estruturais;

6.4.2 Caracterizar propriedades granulométricas e físico-químicas dos sedimentos;

Climatologia e Qualidade do Ar6.4.2

5.5.7

Sistema de drenagem pluvial (traçado e rede), fontes de águas pluviais contaminadas, 

possíveis contaminantes e respectivos tratamentos e pontos de lançamento previsto. 

Prever na proposta de controle dispositivos que propiciem o reuso das águas;

A parte de áreas contaminadas 

consta do Relatório de Avaliação 

Ambiental Preliminar - Anexo 

XXIV
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Item IT Descrição Item EIA Descrição Observação

6.4.4.2
Caracterizar a hidrologia do terreno e seu entorno, inclusive as áreas brejosas ou 

encharcadas, intermitentes ou não;
9.1.1.9 A) a) Hidrografia e Disponibilidade Hídrica

6.4.4.3 Definir áreas susceptíveis à inundação, levantando marcas históricas de cheias; 9.1.1.9 A) a) Hidrografia e Disponibilidade Hídrica

9.1.1.9 A) b) Qualidade da Águas

9.2.1.2
Caracterização da Água do Mar na Região de Implementação do 

Terminal de

Ponta Negra

9.1.1.9 A) b) Qualidade da Águas

9.2.1.2
Caracterização da Água do Mar na Região de Implementação do 

Terminal Ponta Negra

6.4.4.5
Indicar e discutir as prováveis alterações na qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas em função da instalação e operação do empreendimento.
11 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais

6.4.5

 Oceanografia e hidrodinâmica costeira

Este tópico deve abranger as orlas dos municípios de Maricá e Saquarema, 

caracterizando-as de forma a contemplar:

9.2.1.3

Inter-relações entre marés, ondas e correntes, dados meteorológicos, 

descrevendo os padrões da hidrodinâmica atuantes na área de 

influência do empreendimento de acordo com as épocas do ano

6.4.5.1
Levantamento histórico da evolução geomorfológica da linha de costa, relacionando-a 

com os regimes de ondas e correntes.
9.2.1.5 Analise de linha de costa

6.4.5.2

Análise integrada dos dados, descrevendo as inter-relações entre marés, ondas e 

correntes, relacionando ainda com os dados meteorológicos, de forma a descrever os 

padrões de comportamento hidrodinâmico atuantes na área de influência do 

empreendimento, de acordo com as épocas do ano.

9.2.1.3

Inter-relações entre marés, ondas e correntes, dados meteorológicos, 

descrevendo os padrões da hidrodinâmica atuantes na área de 

influência do empreendimento de acordo com as épocas do ano

6.4.6 Passivo ambiental em solo e água subterrânea 9.1.1.11 Passivos Ambientais Relatório no Anexo XXIV

6.4.6.1

Apresentar o Relatório de Avaliação Preliminar conforme escopo da ABNT/NBR 15515-1 

versão corrigida 2011 - Passivo ambiental em solo e água subterrânea Parte 1: 

Avaliação preliminar, além do relatório de investigação.

Relatório no Anexo XXIV

6.4.6.1.1

Caso sejam identificadas áreas suspeitas de contaminação, apresentar também o 

Relatório de Investigação Confirmatória, de acordo com a Norma da ABNT NBR 15.515-

2;

6.4.6.1.2

Caso não sejam identificadas áreas suspeitas de contaminação, preencher e apresentar 

também a declaração de inexistência de áreas suspeitas de contaminação, conforme o 

Anexo 2 da Resolução CONEMA nº 44/12;

6.4.6.1.3
Para todos os casos acima, deverá ser apresentado uma declaração de 

responsabilidade, conforme o Anexo 3 da Resolução CONEMA nº 44/12.

A declaração de responsabilidade 

encontra-se no Anexo XXIV

6.5 MEIO BIÓTICO 9.1.2 Meio Biótico

6.5.1 Flora

6.5.1.1
Para os estudos da flora terrestre e aquática (inclusive o ambiente marinho) deverão 

apresentar no mínimo as seguintes informações:

6.5.1.1.1
Caracterização e diagnóstico da flora terrestre e aquática na área de influência direta e 

indireta do empreendimento;

6.5.1.1.2

Mapeamento, identificação, descrição e caracterização da vegetação, das áreas de 

preservação permanentes (APPs), das unidades de conservação, das áreas protegidas 

por legislação especial e corredores ecológicos existentes, da vegetação de restinga e 

suas tipologias conforme decreto estadual nº 41.612/2008, bem como das demais 

formações pioneiras e vegetação rupícola encontradas nos costões rochosos e 

afloramentos da área de influência direta AID e entorno imediato;

6.5.1.1.3

Caracterização fitossociológica dos remanescentes de vegetação nativa existentes na 

área de supressão e intervenção, de acordo com a tipologia vegetacional encontrada, 

contendo:

9.1.2.1 G) Análises fitossociológicas

6.5.1.1.4 Listagem florística; 9.1.2.1 E) Inventário florístico

6.5.1.1.5 Fitofisionomia; 9.1.2.1 C) Diagnóstico da AID e ADA (Tipologias vegetacionais da AID e ADA)

6.5.1.1.6

Estágio sucessional da vegetação, de acordo com os parâmetros descritos pelas 

Resoluções CONAMA nº 10/93 e 06/94, além daquelas resoluções referentes às 

formações pioneiras (Restinga – Resolução CONAMA nº 417/09);

9.1.2.1 D) Avaliação dos estádios sucessionais da vegetação da ADA e AID

6.5.1.1.7 Estratos predominantes; 9.1.2.1 D) Avaliação dos estádios sucessionais da vegetação da ADA e AID

6.5.1.1.8 Estado de conservação; 9.1.2.1 D) Avaliação dos estádios sucessionais da vegetação da ADA e AID

6.5.1.1.9 Parâmetros fitossociológicos por espécie; 9.1.2.1 G) Análises fitossociológicas

6.5.1.1.10 Inventário florestal com análise de significância e erro; 9.1.2.1 K) Estimativa de volume de madeira a ser suprimido

Foram geradas estimativas de 

volumetria associada a um erro 

amostral para a tipologia 

Restinga. Para a Floresta 

ombrófila estimou-se o 

volume/ha, porém sem erro 

amostral associado devido ao 

método de amostragem 

empregado.

6.5.1.1.11

Destaque das espécies nativas, exóticas, indicadoras da qualidade ambiental, de 

importância comercial e/ou científica, endêmicas, vulneráveis, raras ou ameaçadas de 

extinção;

9.1.2.1 F)
Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas de Extinção e de Destacado 

Valor Econômico

6.5.1.1.12

Estudo científico, no caso de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, elaborado 

por instituição de notório saber, sobre os riscos à sobrevivência dessas espécies em 

função da implantação do empreendimento;

9.1.2.1 F) c) Espécies ameaçadas de extinção

6.5.1.1.13 Quantificação, por tipologia encontrada, da vegetação a ser removida. 9.1.2.1 C)
Diagnóstico da AID e ADA (Tabela 9.1.2‑2. - Fitofisionomias 

encontradas na AID e ADA do empreendimento)

6.5.1.1.14

Mapeamento de Uso do Solo e Cobertura Vegetal, na escala de 1:10.000. As bases para 

definição das classes serão o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), o 

Manual Técnico do Uso da Terra (IBGE, 2006), e as Resoluções CONAMA nº 10/93 e 

06/94. Devido às peculiaridades da região, pode ser necessária a inclusão de mais 

algumas classes.

9.1.2.1 C) Diagnóstico da AID e ADA (Mapa 9.1.2‑2 - Mapa Vegetação AID)

6.5.1.1.14.1

A vegetação de restinga deverá seguir a classificação estabelecida pelo Decreto Estadual 

n° 41.612, de 23 de dezembro de 2008 (Dispõe sobre a definição de restingas no estado 

do Rio de Janeiro e estabelece a tipologia e a caracterização ambiental da vegetação de 

restinga). Utilizar Sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e datum 

horizontal SIRGAS 2000 e datum vertical IMBITUBA.

9.1.2.1 C) a) Restinga

6.5.2 Fauna

9.1.1.11 Passivos Ambientais

9.1.2.1 Flora

A investigação confirmatória e 

demais fases devem a ser 

executadas após a confirmação 

da viabilidade ambiental do 

empreendimento, pela emissão 

da LP

6.4.4.4

Caracterizar, a partir de amostragens representativas, considerando a sazonalidade, a 

qualidade física, química e microbiológica da água do mar, de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 357 de 2005;

6.4.4.4.1

Identificar hora, data, maré, salinidade, pH e temperatura em cada amostragem. 

Sempre que a profundidade local permitir, deverão ser coletadas amostras em 

superfície, a meia água e de fundo;
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6.5.2.1
Para os estudos da fauna terrestre e aquática (inclusive o ambiente marinho) deverão 

apresentar no mínimo as seguintes informações:

6.5.2.1.1

Caracterização e diagnóstico da fauna terrestre e aquática, considerando para Área de 

Influencia Indireta (AII), dados secundários e para Área de Influencia Direta (AID), dados 

primários e secundários de mamíferos (incluindo quirópteros), aves, répteis, anfíbios, 

insetos, ictiofauna, plâncton e bentos;

9.1.2.3 Fauna

6.5.2.1.2

Na AID, listagem, descrição/caracterização das espécies da fauna nativas, exóticas, 

indicadoras da qualidade ambiental, de importância comercial e/ou científica, raras e 

migratórias, endêmicas, vulneráveis, e ameaçadas de extinção;

9.1.2.3 Fauna

6.5.2.1.3
Georreferenciamento, descrição e caracterização dos locais de ocorrência de espécies 

ameaçadas de extinção e endêmicas da AID e da ADA;
9.1.2.3 Fauna

6.5.2.1.4
Avaliação da interferência do empreendimento na fauna local e da região, considerando 

a distribuição e diversidade das espécies identificadas nos itens anteriores;
11 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais

9.1.2.1 C) Diagnóstico da AID e ADA (Mapa 9.1.2‑2 - Mapa Vegetação AID)

9.1.2.2 C) Corredores de Biodiversidade

12.4.5  Programa de Manejo da Fauna Ameaçada/ Endêmica

6.5.2.1.6
Projeção de possíveis corredores ecológicos entre fragmentos florestais e/ou unidades 

de conservação, existentes na área.
9.1.2.2 C) Corredores de Biodiversidade

6.5.2.1.7

Estudo científico, no caso de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, elaborado 

por instituição de notório saber, sobre os riscos à sobrevivência dessas espécies em 

função da implantação do empreendimento.

9.1.2.3 G) Sobrevivência das espécies sensíveis
Estudo apresentado no Anexo 

XXVII

6.5.3 Meio Sócio Econômico 9.1.3 Meio Socioeconômico

6.5.3.1 Apresentar no mínimo as seguintes informações:

6.5.3.1.1
Finanças Públicas na AID (nos últimos 5 anos), com receitas tributárias próprias e 

receitas de transferências federais e estaduais.
9.1.3 E) c) Finanças Públicas na AID

9.1.3 E) a) Estrutura Produtiva e de Serviços

9.1.3 E) b) Estrutura Produtiva e de Serviços AID

6.5.3.1.3
Formação da economia regional e suas tendências no período recente (três décadas); e 

principais eixos e fatores determinantes do crescimento econômico;
9.1.3 E) a) Estrutura Produtiva e de Serviços

6.5.3.1.4

Características do Sistema Viário, de Transporte e Logística da AII, AID e ADA, 

identificando: (1) a rede viária instalada: estradas federais, estaduais e municipais, 

vicinais, primárias e secundárias; (2) modalidades de transporte existentes (se 

ferroviário, aeroportuário, fluvial; cicloviário); (3) identificar a cobertura do transporte 

público (indicando empresas, número de carros, e satisfação do usuário);

9.1.3 F) a) Sistema Viário e Transporte

6.5.3.1.5
Características do sistema de coleta de resíduos sólidos da AID, apontando percentual 

de atendimento e a carência conforme projeção de crescimento populacional;
9.1.3 F) d) Abastecimento de Água e Saneamento

6.5.3.1.6

Características do Abastecimento de Água e Saneamento na AII e AID, elaborando as 

seguintes tabulações: (1) Situação do abastecimento de água de cada distrito com 

População total/ Densidade demográfica/ Quantidade absoluta e Percentual por 

tipologia de abastecimento de água; (2) Situação do esgotamento sanitário com total de 

domicílios por distrito e número absoluto e percentual de domicílios ligados a rede de 

tratamento; (3) Gráfico com volume de esgotamento coletado e tratado por distrito; (4) 

Gráfico com correlação entre o esgoto coletado e esgoto tratado do total de água 

consumida, (5) Gráfico do atendimento percentual dos serviços de água e esgoto com 

base no total de habitantes (2000/2010);

9.1.3 F) d) Abastecimento de Água e Saneamento

9.1.3 G) a)
itens (1), (2) e (3):

Evolução Demográfica

9.1.3 B) b)
itens (4), (5), (6) e (7):

Vetores de crescimento urbano

6.5.3.1.8

Análise de renda e pobreza na AID com número absoluto e percentual da população 

economicamente ativa (PEA) por setor de atividade, idade e sexo, distribuição da PEA 

em População Ocupada e População Desocupada; estratificação da renda; trabalho 

informal; Índice de Gini; Pé per capita e participação do município no PIB nacional; 

análise do mercado formal de trabalho segundo a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS); índices de desemprego;

9.1.3 G) b) Estrutura Ocupacional da AID

6.5.3.1.9

Características a rede de ensino por distrito municipal com (1) número de escolas 

públicas e privadas por seguimento de ensino; (2) número absoluto e percentual de 

atendimento da população em idade equivalente; (3) número absoluto e percentual de 

analfabetos, (4) perfil de escolaridade por anos de estudo e grau de instrução; Apontar 

oferta de escolas e cursos técnicos;

9.1.3.2 D) Educação

6.5.3.1.10

Estrutura institucional de saúde com: (1) números de estabelecimentos públicos; (2) 

privados; (3) número de atendimentos por setor (ambulatorial e emergencial); (4) 

tabulação das taxas de mortalidade geral e infantil; (5) das causas mais frequentes; (6) 

proporção de óbitos registrados (com devida atestação médica e incluindo os não 

diagnosticados);

9.1.3.2 E) Condições e Equipamentos de Saúde

6.5.3.1.11

Realizar levantamento do número de acidentes de tráfego (Boletim de ocorrência para 

casos com e sem vítima), e o número de atendimentos hospitalares municipais, 

estaduais (dentro dos municípios) relacionados às vitimas de transito nas RJ 104, 106, 

116, 114, 118;

9.1.3.2 C) e) Acidentes de Tráfego

7.1.1 Situação Dominial

No Anexo XXXI constam: 

Certidão de Situação e 

Aforamento, Dados Cadastrais e 

Escrituras.

9.1.3.3 B) Instrumentos de Gestão Territorial

6.5.3.1.13

Carta de Uso da Terra e Cobertura Vegetal com identificação: (1) das áreas rurais e 

urbanas; (2) dos usos urbanos (se residenciais, comerciais, de serviços, industriais, 

institucionais e públicos); (3) expondo a disposição do zoneamento legal; (4) 

identificação dos principais usos rurais, indicando culturas permanentes e temporárias, 

pastagens - naturais ou plantadas-;

9.1.3.3 Dinâmica Territorial

6.5.3.1.14

 Mapeamento de assentamento humano, segundo condições habitacionais (com 

distribuição espacial das formas de ocupação urbana - se condomínios, conjunto 

habitacional popular, vila, aglomerados subnormal, ou assentamento rural), nas 

cidades, povoados e na zona rural;

9.1.3.3 A) Uso e Ocupação do Solo

6.5.3.1.7

Evolução da população da AID com (1) número absoluto; (2) taxa de crescimento 

demográfico urbano e rural; (3) taxa de migração nas duas últimas décadas. (4) Apontar 

os vetores de crescimento urbano, (5) a identificação zoneamentos existentes; (6) 

mapear a distribuição da densidade demográfica, (7) relacionados com a proximidade 

6.5.3.1.12

Identificação da situação atual em relação ao uso de sessão de área expedido pela 

Secretaria de Patrimônio da União (SPU/GRPU), em conformidade com Decreto nº 

5.300 que versa sobre o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

6.5.3.1.2
Produto Interno Bruto (PIB); com participação de cada setor de atividades econômicas 

(agropecuária - agricultura, pecuária, silvicultura e pesca, indústria, comércio e serviços) 

Mapeamento georreferenciado de nichos de vegetação, dos corredores ecológicos, das 

áreas potenciais de refúgio e das áreas de soltura para fauna, apresentando para cada 

uma suas respectivas coordenadas geográficas em projeção UTM e datum SIRGAS 2000;

6.5.2.1.5
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6.5.3.1.15  Realização na AID de um histórico de (1) valorização mobiliária e (2) valor da terra; 9.1.3 C) a) Histórico de valorização imobiliária e valor da terra

6.5.3.1.16
Caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de 

estudo, conforme determina a Portaria n° 230, de 17/12/2002 do IPHAN;
9.1.3.4 H) Patrimônio Histórico e Arqueológico na AID

6.5.3.1.17

Caracterização do: (1) o patrimônio histórico imaterial, o qual consiste nas tradições, 

danças, comidas típicas e as expressões culturais que englobam “as formas de 

expressão” e, “os modos de criar fazer e viver” (Art. 216; inc. I e II da CF), através de 

pesquisas qualitativas que incluam grupamentos sociais quinquagenários, sexagenários, 

septuagenários e octogenários; (2) com realização de imagens das paisagens culturais, 

de beleza cênica e valor histórico;

9.1.3.4 H) Patrimônio Histórico e Arqueológico na AID Anexo XXXVII

6.5.3.1.18

Pesquisa Social de Ambiência para retratar o contexto histórico-social local com 

realização de entrevista, registros de imagens das paisagens representativas do 

imaginário local, utilizando-se metodologias de etnografia, com grupamentos sociais 

quinquagenários, sexagenários, septuagenários e octogenários;

9.1.3.4 H) Patrimônio Histórico e Arqueológico na AID Anexo XXXVII 

6.5.3.1.19

Organização social na Área de Influência Direta (AID), contendo as forças e tensões 

sociais; grupos e movimentos e lideranças comunitárias; forças políticas e sindicais 

atuantes; associações civis e organizações não governamentais; incluir a existência dos 

comitês de bacia hidrográfica; apontar os respectivos engajamentos territoriais 

(territorialidades)

9.1.3.4 B) Organização Social

6.5.3.1.20
Área Diretamente Afetada – ADA: (1) apontando as habitações, (2) estabelecimentos 

agrícolas, industriais, (3) vias e caminhos, e vias de acesso;
9.1.3.3 A) Uso e Ocupação do Solo

6.5.3.1.21 Informações sobre a apropriação do terreno e situação dominial; 7.1.1 Situação Dominial

No Anexo XXXI constam: 

Certidão de Situação e 

Aforamento, Dados Cadastrais e 

Escrituras.

6.5.3.1.22
Estudo das comunidades em atividades tradicionais (contingente e formas de 

organização, bens de uso comum (res communes) e dificuldades de reprodução social);
9.1.3.4 C)

Populações Tradicionais - Indígenas e Comunidades Quilombolas na 

AID

6.5.3.1.23
Estudo da potencialidade do turismo local com diagnóstico dos recursos, apontamentos 

e registros de imagens dos monumentos de beleza cênica de valor histórico.
9.1.3.2 F) Potencialidade do Turismo Local

6.6.3 Tráfego de veículos

6.6.3.1
Análise critica, devendo sempre relaciona-la com as fases de implantação e operação do 

empreendimento;
11.2.1.4 C) f) Interferências no tráfego

6.6.3.2

Contagens volumétricas, origem e destino, classificação da frota, local e horários de 

pico; tempo de viagem; relação entre volume, velocidade e densidade, mapas de rotas, 

entre outros;

11.2.1.4 C) f) Interferências no tráfego

6.6.3.3

Mapas das rotas existentes na AID, com identificação da rota por onde os veículos 

usados nas construções e serviços de engenharia passarão, identificando, entre outros, 

os estacionamentos/ garagem dos mesmos;

11.2.1.4 C) f) Interferências no tráfego

6.6.3.4

Identificação dos períodos de perda da capacidade das vias em absorver o trânsito 

adicionamento em virtude da implantação e operação do empreendimento – Ilustrar 

em mapas os pontos críticos;

11.2.1.4 C) f) Interferências no tráfego Anexo XLI (Anexo rodoviário)

6.6.3.5

Comparação entre o nível de serviço nos pontos críticos das vias existentes na situação 

atual e na fase de implantação e operação, concluindo, de forma clara e objetiva, se há 

a capacidade nas vias em absorver a frota adicionada pela implantação do 

empreendimento.

11.2.1.4 C) f) Interferências no tráfego Anexo XLI (Anexo rodoviário)

7
ESTUDO DA HIDRODINÂMICA DE ONDAS, DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS, DA 

PLUMA DE EFLUENTES E DA PLUMA DE DRAGAGEM.
10

Estudo de modelagem numérica considerando a instalação das 

estruturas previstas no empreendimento

7.1

Serão considerados na avaliação das modelagens os seguintes critérios:

I. Adequação do modelo numérico ao problema;

II. Estratégia metodológica;

III. Qualidade e adequação dos dados de entrada;

IV. Qualidade e adequação das técnicas de pós-processamento;

V. Referências, critérios e argumentos considerados na interpretação dos resultados.

7.1.1
As modelagens devem abranger as orlas dos municípios de Maricá e Saquarema, sendo 

capazes de:
9.2.1.3 B)

Modelagem Hidrodinâmica, Correntes e Ondas, e Transporte de 

Sedimentos (Figura 9.2.1 63 - Grades utilizadas nos modelos 

numéricos, com a localização das bordas abertas (em vermelho)).

Ver também Anexo X

10.1

Prováveis interferências nos padrões de circulação hidrodinâmica, de 

propagação de ondas e de transporte de sedimentos devido a 

instalação das estruturas. 

10.4

Análise do clima de ondas, modelagem numérica do transporte de 

sedimento ao longo da costa para verificar as alterações na 

morfologia da linha de costa em função das estruturas costeiras

10.1.2 Alterações na Taxa de Deposição de Sedimentos                    

10.4

Análise do clima de ondas, modelagem numérica do transporte de 

sedimento ao longo da costa para verificar as alterações na 

morfologia da linha de costa em função das estruturas costeiras                                                               

10.5 Estudo de perfil de praia - Análise morfodinâmica de longo prazo

10.6 Estudo de tendência de linha de costa

9.2.1.3 B)
Modelagem Hidrodinâmica, Correntes e Ondas, e Transporte de 

Sedimentos.

10.1

Prováveis interferências nos padrões de circulação hidrodinâmica, de 

propagação de ondas e de transporte de sedimentos devido a 

instalação das estruturas. 

7.1.5

Verificar a condição de autodepuração do corpo receptor para os principais 

constituintes do efluente, de acordo com as Resoluções CONAMA N°357/2005, Nº397/ 

2008 e Nº430/2011, caso esteja previsto o lançamento de efluentes em corpos d'água;

9.2.1.3 C) Condição de Autodepuração da Região para Constituintes do Efluente

7.1.6

Apresentar a dispersão da pluma de sedimentos na área portuária, incluindo as áreas de 

dragagem e descarte, considerando os parâmetros meteoceanográficos em diferentes 

condições sazonais;

10.3 Modelagem Numérica da Pluma de Dragagem

Ver também Anexo X.

O material dragado será utilizado 

para o aterro.

7.1.7

Caracterizar e/ou estimar a taxa de assoreamento das áreas previstas para serem 

dragadas após a conformação pretendida, indicando no estudo a estimativa do volume 

e a periodicidade prevista para as dragagens de manutenção;

10.1.2 Alterações na Taxa de Deposição de Sedimentos

7.1.2

Apontar as prováveis interferências das estruturas previstas a serem instaladas sobre os 

padrões de circulação hidrodinâmica, de propagação de ondas e de transporte de 

sedimentos na área de influência;

7.1.3
Expor os resultados das alterações batimétricas e na morfologia da linha de costa em 

função de tais estruturas;

Considerar os cenários com e sem o empreendimento, sob diversas condições 

meteoceanográficas (inverno, verão, período de maré de sizígia e de quadratura, 

período de entrada de frente fria, entre outras);

7.1.4
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10.4

Análise do clima de ondas, modelagem numérica do transporte de 

sedimento ao longo da costa para verificar as alterações na 

morfologia da linha de costa em função das estruturas costeiras

10.5 Estudo de perfil de praia - Análise morfodinâmica de longo prazo 

10.6 Estudo de tendência de linha de costa

9.2.1.3 B)
Modelagem Hidrodinâmica, Correntes e Ondas, e Transporte de 

Sedimentos.

9.2.1.4 Morfologia da Linha de Costa em Função das Estruturas Costeiras

10.4.3
Estudo da circulação gerada pela quebra de ondas – análise de curto 

prazo utilizando o modelo Copla

10.4.4
Modelagem Numérica de transporte de sedimentos gerado pela 

quebra de onda

7.1.8.2

Apresentar as características, o histórico de aplicações do modelo e descrever o 

domínio modelado (localização geográfica da grade e sua resolução espacial), 

descrevendo a metodologia utilizada.

9.2.1.3 B)
Modelagem Hidrodinâmica, Correntes e Ondas, e Transporte de 

Sedimentos

Ver também e Anexo XL e Anexo 

X

8 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 13 PROGNÓSTICO AMBIENTAL

8.1
O prognóstico ambiental deverá ser elaborado após a realização do diagnóstico, análise 

integrada e avaliação de impactos, considerando os seguintes cenários:

8.1.1 Não implantação do empreendimento;

8.1.2

Implantação e operação do empreendimento, com a implementação das medidas e 

programas ambientais e os reflexos sobre os meios físico, biótico, socioeconômico e no 

desenvolvimento da região;

8.1.3 Conflitos oriundos da implantação e operação do empreendimento

8.2

Elaboração de quadros prospectivos, utilizando dados qualiquantitativos e modelagens, 

mostrando a evolução da qualidade ambiental na Área de Influência do 

empreendimento, avaliando, dentre outras:

8.2.1

Nova dinâmica de ocupação urbana na área de influência decorrente da implantação do 

empreendimento – cenários possíveis de ocupação (evidenciar em mapas prospectivos 

de ocupação do solo, com espaço e tempos pertinentes);

8.2.2 Efeito do empreendimento nos componentes do ecossistema.

8.3
Previsão do tráfego aquaviário nas rotas de acesso e áreas de fundeio, bem como nas 

fases de dragagem de canais e de transporte de equipamento, se for o caso;

8.4
Análise da compatibilidade da demanda atual e futura com a capacidade do sistema 

viário até atingir o nível de saturação da via – cenários futuros.
11.2.1.4 Cenário de operação plena

8.5
Apresentar uma Análise de Risco: o relatório deverá ser apresentado de acordo com a 

itemização básica e respectivos detalhes especificados nos Anexos 2 e 3.
14 Análise de Risco

9 ANÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS 11 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1

Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, considerando 

inclusive o cenário de pico de operação e próximo ao cenário final, através de 

identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 

adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a 

distribuição dos ônus e benefícios sociais, com ênfase especial: 

- na biota;

- nas Unidades de Conservação;

- no uso do solo;

- na paisagem;

- nos cursos d’água;

- na qualidade da água;

- nas Áreas de Preservação Permanente;

- na malha viária regional e na malha viária de acesso ao empreendimento;

- no nível de ruído e na qualidade do ar local e respectiva área de influência indireta;

- no meio socioeconômico.

9.1.1

Apresentar matriz síntese de impactos que permita a identificação dos elementos 

necessários à aplicação da metodologia de gradação de impactos ambientais, de acordo 

com o estabelecido na Deliberação CECA Nº 4.888, de 02.10.07;

Os quadros de impactos são 

apresentados ao final do item de 

análise de impactos

9.1.2

Previsão da magnitude (definição na DZ-041 R.13), considerando graus de intensidade 

de duração e a importância dos impactos identificados, especificando indicadores de 

impacto, critérios, métodos e técnicas de previsão utilizadas;

9.1.3

Atribuição do grau de importância dos impactos (ver definição na DZ-041 R.13), em 

relação ao fator ambiental afetado e aos demais, bem como a relação à relevância 

conferida a cada um deles pelos grupos sociais afetados;

9.2

Apresentar mapa(s) com as delimitações de áreas mais suscetíveis aos impactos 

ambientais, com a discriminação do(s) tipo(s) de impacto, a partir do cruzamento das 

informações obtidas nos tópicos anteriores;

8 ÁREAS DE INFLUÊNCIA

a incidência dos impactos 

ambientais se dará sobre as 

áreas de influência apresentadas

9.3
Síntese conclusiva dos impactos a serem ocasionados nas fases de implantação e 

operação, acompanhada de suas interações;
15 Conclusões

10 Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais

10.1

Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos 

de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma 

delas, contemplando dentre outras:

7.5.13.2 B) Sistema de Controle Para Resíduos Sólidos

7.6.2.8 B) b) Sistema de Controle Para Resíduos 

12.2.1.3 C) Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos

10.1.2
Proposta de plano de prevenção de poluição das águas pluviais, conforme metodologia 

USEPA;
12.2.7

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos

10.1.3
Proposta de equipamentos/sistemas de controle da poluição do ar e suas respectivas 

eficiências esperadas de abatimento de emissões atmosféricas.

12.2.1.3 D)

12.2.8

Subprograma de Controle de Material Particulado e Ruído

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

10.1.3.1

Deverão ser considerados os sistemas de controle e demais medidas de controle 

intrínsecas ao projeto que representem a melhor tecnologia de controle ambiental 

disponível;

11 Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais

Os quadros prospectivos do 

prognóstico ambiental foram 

elaborados abordando dois 

cenários, a não implantação do 

empreendimento e a 

implantação de empreendimento 

com suas medidas de controle e 

mitigação. Foram abordadas as 

principais alterações e 

tendências percebidas ao longo 

do diagnóstico e da análise de 

impactos ambientais.

Para o item 8.2.1 (nova dinâmica 

de ocupação urbana), ver Anexo 

XLII.

13 Prognóstico Ambiental

Ver também Anexo X

10.1.1
Proposta de Gestão de Resíduos de acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos 

e sua regulamentação na fase de implantação e operação;

12 PROGRAMAS AMBIENTAIS

7.1.8.1

Os estudos devem conter no mínimo a dinâmica de circulação costeira; Inversões na 

deriva litorânea causadas por fenômenos climático/meteorológicos intensos; 

Morfodinâmica praial; Elevações do nível relativo do mar de curto e médio período; 

Aporte e balanço sedimentar atual e futuro com a implantação da obra; Fisiografia 

costeira; Presença de zonas de transporte ou trânsito de sedimentos.

Apresentar estudo de potenciais mudanças morfológicas na linha de costa na área de 

influência com ênfase na progradação e retrogradação na isóbata de -50m até o arco de 

praia nas áreas de influência direta e indireta com a coleta de dados oceanográficos e 

meteorológicos primários.

7.1.8
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10.2 Definição de medidas compensatórias dos impactos não passíveis de mitigação; 12.4.12 Programa de Compensação Ambiental

10.3

Definição e descrição dos programas de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos, indicando os fatores ambientais e parâmetros a serem considerados nas fases 

de implantação e de operação incluindo a definição dos locais a serem monitorados, 

parâmetros, frequência, indicadores e técnicas de medição, contemplando dentre 

outras as seguintes propostas:

12.2 Programas de Controle e Monitoramento

10.3.1

Programa de monitoramento de efluentes líquidos e águas pluviais do terminal 

especificando os pontos a serem monitorados com os respectivos parâmetros, 

frequências e metodologias de amostragem;

12.2.1.3 B) Subprograma Ambiental de Controle de Efluentes

10.3.2
Programa de controle e monitoramento de material particulado durante a fase de 

terraplenagem e movimentação de terra
12.2.1.3 D) Subprograma de Controle de Material Particulado e Ruído

10.3.3

Programa de monitoramento para operação e procedimentos e ações de controle e 

mitigação de vazamentos de óleo e produtos químicos, utilizando a melhor tecnologia 

disponível, de forma a não comprometer a qualidade das aguas no entorno do terminal 

portuário.

Este programa deve ser 

elaborado quando do 

licenciamento do terminal de 

granéis líquidos

10.3.4

Programa de monitoramento de emissões atmosféricas contemplando as fontes 

emissoras com os respectivos parâmetros a serem monitorados e metodologia de 

coleta e de análise;

O Programa Ambiental 

relacionado à qualidade do ar da 

operação deve ser apresentado 

após a aprovação do inventário 

de fontes emissoras e respectiva 

modelagem de qualidade do ar

10.3.5
Plano de resposta à perda da capacidade de suporte das vias em absorver o trânsito em 

virtude da frota adicionada para implantação e operação do empreendimento;
12.2.1.3 F) Subprograma de Apoio ao sistema Viário

De acordo com a modelagem 

realizada, as vias apresentam 

capacidade de suporte para o 

tráfego previsto tanto para a 

operação base quanto para a 

operação plena.

12.2.3
Programa de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores e Controle 

das Alterações na Comunidade Faunística

12.2.4 Programa de Monitoramento da Biota Aquática Continental

12.2.5 Programa de Monitoramento Marinho da Biota Pelágica

12.2.6 Programa de Monitoramento Marinho da Biota Bentônica

10.3.7
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, no ambiente marinho, rios, brejos 

e alagados, e lagoas;
12.2.7

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos

10.3.9 Proposta de Programa de Monitoramento dos Sedimentos Marinhos; 12.2.10
Programa de Acompanhamento da Pluma Originada pelas Atividades 

de Dragagem

10.3.10 Programa de incentivo ao Turismo local 12.3.10 Programa de Incentivo ao Turismo

Ações relacionadas ao incentivo 

ao turismo local (considerado 

muito baixo) são apresentadas 

no item 2.2 (incorporação de 

estruturas turísticas no quebra-

mar do TPN) e no Programa de 

Compensação Ambiental 

(12.4.12), com a sugestão da 

criação de unidade de 

conservação

10.4 Listar perfil profissional previsto da equipe executora de cada programa proposto.

O perfil e composição da equipe 

executora deve ser apresentado 

quando do maior detalhamento 

das ações dos programas para a 

fase de obtenção de Licença de 

Instalação

10 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) E EQUIPE PROFISSIONAL 14 ANÁLISE DE RISCO

10.1

O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deve ser preparado de forma objetiva e 

facilmente compreensível, consubstanciando os resultados do Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA segundo critérios e orientações contidas na Resolução Conama 

nº01/86 e na DZ –041 R 13.

RIMA

10.2

Indicação e assinatura do coordenador, dos profissionais habilitados que 

participaram da elaboração do EIA/ RIMA, inclusive dos estagiários, informando: (a) 

nome; (c) qualificação profissional; respectivas áreas de atuação no estudo; (d) 

número do registro do profissional, em seus respectivos conselhos de classe e região; 

(f) cópia da ART ou AFT, expedida, (g) currículos.

As ARTs são apresentadas no 

Anexo XLV

Os currículos são apresentados 

no Anexo XLVII

10.3

Apresentação da cópia do comprovante de inscrição no “Cadastro Técnico Federal de 

Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental” da equipe multidisciplinar 

responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental. (Lei nº 6938 Art. 17 

incisos I).

Os comprovantes de CTF são 

apresentados no Anexo XLVI

10.4 Indicação da bibliografia consultada e das fontes de dados e informações. 16 BIBLIOGRAFIA

10.3.6 Programa de Monitoramento da Biota Marinha e Terrestre

EQUIPE TÉCNICA17



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos i 

 

 

 

Índice  

1. Informações Gerais.......................................................................3 

1.1. Identificação do Empreendedor ......................................................3 

1.2. Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do 

EIA/RIMA ........................................................................................................3 

2. Objetivos e Justificativas do Empreendimento .........................5 

2.1. Objetivos .........................................................................................5 

2.1.1. Visão Comparativa ..........................................................................5 

2.2. Justificativas ................................................................................. 14 

2.2.1. Identificação da Demanda ........................................................... 18 

3. Cronograma e Custos ............................................................... 27 

4. Legislação Pertinente ................................................................ 30 

4.1. Apresentação ............................................................................... 30 

4.2. Considerações Preliminares ........................................................ 31 

4.2.1. Competência em Material Ambiental ........................................... 32 

4.3. Principais Diplomas Legais .......................................................... 33 

4.3.1. Atos Jurídicos Federais ............................................................... 33 

4.3.2. Atos Jurídicos Estaduais .............................................................. 46 

4.3.3. Atos Jurídicos Municipais ............................................................ 51 

5. Programas Governamentais e Políticas Setoriais .................. 56 

5.1. COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ............ 57 

5.2. Arco Metropolitano ....................................................................... 57 

5.3. Outros Empreendimentos ............................................................ 59 

5.4. Efeitos na Região de Inserção do Projeto TPN ........................... 59 

5.5. Compatibilidade com o Projeto TPN ............................................ 61 

6. Alternativas Locacionais e Tecnológicas ............................... 62 

6.1. Alternativas Locacionais .............................................................. 62 

6.1.1. Descrição e principais considerações sobre as áreas identificadas

 69 

6.1.2. Considerações ............................................................................. 99 

6.2. Alternativas Tecnológicas para a Logística de Movimentação de 

Petróleo 99 

7. Descrição do Empreendimento .............................................. 103 

7.1. Localização ................................................................................ 103 

7.1.1. Situação Dominial ...................................................................... 105 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos ii 

7.2. Síntese do empreendimento ...................................................... 105 

7.3. Objeto do Licenciamento ........................................................... 106 

7.3.1. Infraestrutura Terrestre .............................................................. 107 

7.3.2. Estrutura Marítima ...................................................................... 107 

7.3.3. Infraestrutura Comum ................................................................ 113 

7.4. Etapa de Planejamento para a Implantação .............................. 113 

7.4.1. Interfaces Institucionais ............................................................. 113 

7.4.2. Constituição da Figura Jurídica do TPN .................................... 114 

7.4.3. Relações do TPN com as Empresas que Participarão do 

Empreendimento ...................................................................................... 115 

7.4.4. Planejamento Operacional ......................................................... 115 

7.4.5. Cláusulas Contratuais de Proteção Ambiental .......................... 116 

7.4.6. Áreas de Terceiros ..................................................................... 116 

7.5. Etapa de Implantação ................................................................ 116 

7.5.1. Mobilização da Mão de Obra ..................................................... 116 

7.5.2. Instalações do Canteiro de Obra ............................................... 121 

7.5.3. Limpeza e Preparo do Terreno .................................................. 123 

7.5.4. Demolição das Edificações e Outras Estruturas Existentes ...... 124 

7.5.5. Terraplenagem para Nivelamento da Topografia do Terreno, com 

Corte, Espalhamento e Compactação do Material .................................. 125 

7.5.6. Implantação das Vias Internas Comuns e Remanejamento de 

Trecho da RJ-102 ..................................................................................... 128 

7.5.7. Construção dos Canais de Drenagem Principais (Coletores-tronco)

 130 

7.5.8. Construção das Edificações Administrativas e de Apoio do TPN132 

7.5.9. Construção de Quebramar de Proteção .................................... 133 

7.5.10. Dragagem de Aprofundamento .................................................. 146 

7.5.11. Aterro Hidráulico sobre o Mar .................................................... 155 

7.5.12. Preservação da Linha de Costa ................................................. 158 

7.5.13. Aspectos Ambientais.................................................................. 159 

7.5.14. Água ........................................................................................... 176 

7.5.15. Estocagem de Insumos ............................................................. 176 

7.6. Etapa de Operação .................................................................... 177 

7.6.1. Síntese da Operação do TPN – Operação Base ....................... 177 

7.6.2. Atividades Operacionais do TPN – Operação Base .................. 178 

7.6.3. Atividades Operacionais do TPN – Cenário de Ocupação Plena199 

8. Áreas de Influência .................................................................. 233 

8.1. Área Diretamente Afetada – ADA .............................................. 233 

8.1.1. ADA - Continental ...................................................................... 233 

8.1.2. ADA – Ambiente Marinho .......................................................... 233 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos iii 

8.2. Área de Influência Direta – AID ................................................. 233 

8.3. Área de Influência Indireta – AII ................................................. 234 

9. Diagnóstico Ambiental ............................................................ 243 

9.1. Ambiente Continental ................................................................. 243 

9.1.1. Meio Físico ................................................................................. 243 

9.1.2. Meio Biótico ................................................................................ 477 

 

Lista de Figuras 

Figura 2.1-1- Evolução da Movimentação de Cargas nos Portos 

Brasileiros. 

Figura 2.1-2 - Evolução da Movimentação Portuária Brasileira de 1992 a 

2011. 

Figura 2.1-3 - Evolução da Movimentação de Granéis Líquidos no Brasil 

de 1992 a 2011. 

Figura 2.1-4 - Principais Portos de Granéis Líquidos (2001 a 2009). 

Figura 2.1-5 - Movimentação de Granéis Líquidos nos Portos de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Figura 2.1-6 - Participação das refinarias no refino de petróleo. 

Figura 2.1-7 - Distribuição percentual da produção de derivados de 

petróleo não energéticos. 

Figura 2.1-8 - Distribuição percentual da produção de derivados de 

petróleo energéticos. 

Figura 2.1-9 - Localização do Comperj e do TPN. 

Figura 2.2-1- Proposta de guia de corrente para facilitar o tráfego de 

embarcações para acesso a lagoa de Ponta Negra. 

Figura 2.2-2 - Proposta de incorporação de estruturas turísticas no 

quebramar do TPN. 

Figura 2.2-3 - Gráfico de evolução anual das reservas nacionais de 

petróleo (mar e terra), em bilhões de barris de petróleo. 

Figura 2.2-4 - Posicionamento das reservas nacionais de petróleo. 

Figura 2.2-5 - Localização do TPN e do COMPERJ. 

Figura 2.2-6 - Reprodução de trecho da página 77 do DO da União de 

11/10/2012. 

Figura 6.1-1 - Localização da alternativa 1 

Figura 6.1-2- Região marítima com profundidade adequada 25 metros na 

alternativa 1. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos iv 

Figura 6.1-3 – Representação do relevo da alternativa 1. Notar a forma 

acidentada e a presença de morros margeando o litoral. 

Figura 6.1-4 – Localização da alternativa 2. 

Figura 6.1-5 - Região marítima com profundidade adequada 25metros na 

alternativa 2. 

Figura 6.1-6 - Vista da área de interesse em que se nota a presença de 

salinas, área urbanizada e área desprovida de urbanização nas 

proximidades da orla. 

Figura 6.1-7 - Zoneamento municipal da alternativa 2. A área demarcada 

como PNM coincide com parte da área do núcleo Atalaia – Dama Branca 

da UC Parque Estadual Costa do Sol 

Figura 6.1-8 - Localização da alternativa 3 

Figura 6.1-9 - Região marítima com profundidade adequada 25metros na 

alternativa 3. 

Figura 6.1-10 - Vista aérea da área potencial para implantação do 

empreendimento A. 

Figura 6.1-11 - Zoneamento municipal da alternativa 3 

Figura 6.1-12 - Área potencial para implantação do empreendimento, 

alternativa 4. 

Figura 6.1-13 - Região marítima com profundidade adequada - 25metros 

na alternativa 4 

Figura 6.1-14 - Zoneamento municipal da alternativa 4. 

Figura 6.1-15 - Localização da alternativa 5. 

Figura 6.1-16 - Região marítima com profundidade adequada 25metros 

na alternativa 5. 

Figura 6.1-17 - Vista aérea da área de interesse para o empreendimento. 

Figura 6.1-18 – Representação do relevo da alternativa 5. Notar a 

presença de elevações no interior da área de interesse. 

Figura 6.1-19 - Localização da alternativa 6. 

Figura 6.1-20 – Localização da área e acessos terrestres, alternativa 6 

Figura 6.1-21 – Batimetria realizada pelo IPT, comprovando 

profundidade de 30 m a 3 km da costa. 

Figura 6.1-22 – Implantação de condomínio residencial na área (não 

ocupado), fator de antropização da maior parte da retroárea na opção 

locacional 5. 

Figura 6.1-23 – Limite da propriedade onde deve ser implantado o 

empreendimento (em vermelho). A área mais vegetada, associada aos 

morros e às Unidades de Conservação, não será afetada. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos v 

Figura 6.1-24 – Localização da alternativa locacional 7. 

Figura 6.1-25 - Região marítima com profundidade adequada 25 metros 

na alternativa locacional 7. 

Figura 6.1-26 - Unidades de Conservação na área de interesse em 

Paraty. 

Figura 6.2-1 - Sistema de transferência de petróleo em mar aberto - 

UOTE 

Figura 6.2-2 - Sistema de transferência de petróleo em mar aberto, 

próximo à costa, com utilização de monobóia. 

Figura 7.1-1 - Localização e vias de acesso ao TPN. 

Figura 7.2-1 - Perspectiva da estrutura do TPN com ocupação plena, já 

considerando os empreendimentos que devem se instalar após 

licenciamento específico. 

Figura 7.3-1 - Perspectiva da estrutura do TPN, objeto deste 

licenciamento. 

Figura 7.5-1 - Localização das estruturas existentes que serão 

readequadas para dar suporte à obra. 

Figura 7.5-2 - Áreas de corte e aterro. 

Figura 7.5-3 - Localização das sondagens. 

Figura 7.5-4 - Esquema da alteração proposta no sistema viário público 

atual. Em vermelho o trecho rodoviário que será suprimido, em verde o 

novo trecho a ser implantado e em azul a diretriz de traçado do 

gasoduto Rota 3. 

Figura 7.5-5 - Esquema da diretriz prevista para os coletores-tronco. 

Figura 7.5-6 - Posicionamento do quebramar. 

Figura 7.5-7 - Seção-tipo adotada para os dois segmentos do 

quebramar. 

Figura 7.5-8 - Formação do núcleo com utilização de caminhões 

basculantes e trator de lamina. (sentido terra – mar). 

Figura 7.5-9 - Acabamento do manto externo com guindaste a cabo e do 

manto interno com escavadeira hidráulica. (sentido terra - mar). 

Figura 7.5-10 - Conclusão da crista na cota final com caminhões 

basculantes, tratores de lamina e guindaste a cabo (sentido mar – terra). 

Figura 7.5-11 - Bancada e parâmetros de plano de fogo. 

Figura 7.5-12 - Produção mensal estimada de material rochoso, em mil 

m³ por mês. 

Figura 7.5-13 - Profundidade de dragagem dos diferentes setores. 

Figura 7.5-14 - Esquema operacional da draga TSHD. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos vi 

Figura 7.5-15 - Operação de descarga por tubulação flutuante. 

Figura 7.5-16 - Draga estacionária de sucção e recalque. 

Figura 7.5-17 - Draga estacionária de sucção e recalque realizando obra 

de dragagem e aterro hidráulico. 

Figura 7.5-18 - Draga estacionária de sucção e recalque realizando obra 

de dragagem e aterro hidráulico. 

Figura 7.5-19 - Área a ser conquistada sobre lâmina d’água por aterro 

hidráulico. 

Figura 7.5-20 - Esquema do sistema de proteção da superfície do talude 

do aterro. 

Figura 7.5-21 - Esquema indicativo do posicionamento das estruturas de 

atração, em relação ao aterro marítimo. 

Figura 7.5-22 - Desenho esquemático de um reator UASB. 

Figura 7.5-23 - Sistema complementar FBP aos efluentes sanitários 

Figura 7.6-1 - Boia de sinalização a ser utilizada no TPN. 

Figura 7.6-2 - Localização dos equipamentos de sinalização náutica. 

Figura 7.6-3 - Ilustração do fechamento do canal de acesso pela barreira 

flutiante. 

Figura 7.6-4 - Emissões fugitivas de CO2, em toneladas, para o período 

de 1990 a 2008. 

Figura 7.6-5 - Emissões fugitivas de CH4, em toneladas, para o período 

de 1990 a 2008. 

Figura 7.6-6 - Emissões fugitivas de N2O, em toneladas, para o intervalo 

de 1990 a 2008. 

Figura 7.6-7: Gráficos dos poluentes. 

Figura 7.6-8: Resultados, em porcentagem, do inventário de emissão 

atmosférica da Região de Puget Sound. 

Figura 9.1-1 - Massas de Ar no Brasil. 

Figura 9.1-2 - Atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS). 

Figura 9.1-3 - Estações Climatológicas Utilizadas. 

Figura 9.1-4 - Velocidade Média do Vento nas diferentes estações do 

ano 

Figura 9.1-5- Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade 

do Ar em Itaboraí. 

Figura 9.1-6 - Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ). 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos vii 

Figura 9.1-7 - Localização da Província Mantiqueira. 

Figura 9.1-8 - Geologia da porção central do litoral do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Figura 9.1-9 - Planta de Localização das Sondagens e Seções. 

Figura 9.1-10 – Seções “D” e “E”. 

Figura 9.1-11 – Seção “F” 

Figura 9.1-12 - Geomorfologia regional do litoral sul do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Figura 9.1-13. Pontos de Monitoramento de Água Subterrânea 

Figura 9.1.2-1 - Metodologia de amostragem por parcelas, empregado 

em vegetação de restinga e floresta paludosa. 

Figura 9.1.2-2 Metodologia de amostragem por ponto-quadrante, 

empregado em floresta ombrófila. 

Figura 9.1.2-3 - Pontos visitados em campo para caracterização das 

fitofisionomias. 

Figura 9.1.2-4 - Pontos de coleta no costão rochoso. 

Figura 9.1.2-5 Imagem aérea da porção baixa da área do 

empreendimento correspondente ao campo de golf verde, delimitado 

pelo polígono verde. 

Figura 9.1.2-6 - Famílias mais representativas em número de espécies 

nas ADA, AII e AID do empreendimento. 

Figura 9.1.2-7 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies 

amostradas na cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Legenda: em vermelho a curva normal e em verde a curva inversa. 

Figura 9.1.2-8 - Indicação das famílias com maior riqueza de espécies 

(%), em um trecho na cordão externo de restinga em Ponta Negra, 

Maricá, RJ. 

Figura 9.1.2-9 - Indicação das 10 famílias com maior percentual do Valor 

de Importância (VI%), em um trecho no cordão externo de restinga em 

Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Figura 9.1.2-10 - Indicação das 10 espécies com maior percentual do 

Valor de Importância (VI%), em ordem crescente, em um trecho no 

cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Figura 9.1.2-11 - Indicação das 10 espécies com maior valor de 

Dominância Relativa (DoR), acompanhadas por seus respectivos 

valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa (DR) em um 

trecho do cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Figura 9.1.2-12 - Curva de incremento (curva do coletor) para as 

espécies amostradas na vegetação do cordão interno de restinga em 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos viii 

Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho a curva normal e em 

verde a curva inversa. 

Figura 9.1.2-13 - Indicação das famílias com maior riqueza de espécies 
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em vermelho a curva normal e em verde a curva inversa. 

Figura 9.1.2-23 - Indicação do percentual da riqueza de espécies por 

família, em um trecho de Caixetal em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Figura 9.1.2-24 - Indicação do percentual do Valor de importância (VI%) 
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Apresentação  

O presente Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) visa subsidiar a análise técnica-

ambiental do Instituto Estadual do Ambiente – INEA no âmbito do licenciamento ambiental do 

Terminal Ponta Negra - TPN, compreendendo a infraestrutura portuária básica para a 

posterior instalação de demais serviços portuários, em conformidade com a Resolução 

CONAMA 237/97 e a Instrução Técnica CEAM/ DILAM 08/2013. 

O TPN compreende, nesta fase, um aterro continental, um aterro hidráulico sobre lâmina 

d’água e os quebra-mares de proteção, edifício administrativo e infraestrutura e facilidades, 

além do canal de acesso das embarcações. Em momento posterior, chamado de operação 

plena, o TPN integrará outros empreendimentos, a saber: terminal de granéis líquidos, 

terminal de carga conteinerizada ou não e estaleiro naval. Estes empreendimentos passarão 

por processos individuais de licenciamento ambiental. 

A implantação deste terminal portuário vem ao encontro das necessidades de soluções 

logísticas associadas à extração e produção de petróleo no pré-sal, notadamente as bacias 

de Campos e Santos e guarda relações positivas com outros empreendimentos regionais, 

como o COMPERJ e o Arco Metropolitano do RJ. 

O objetivo de tal estudo é apresentar o diagnóstico ambiental; identificar e avaliar os impactos 

ambientais existentes, decorrentes da implantação e operação base do TPN e propor ações 

para preveni-los, mitigá-los e controlá-los. Nessa perspectiva, o EIA está estruturado em dois 

volumes: 

 Volume I 

 Capítulo 1 – Informações Gerais, com a identificação do empreendedor e da empresa 

consultora: é apresentado aos dados do empreendedor, da empresa responsável 

pelo EIA/RIMA.  

 Capítulo 2 – Objetivos e Justificativas do Empreendimento, destacando a importância 

estratégica da implantação e operação de um terminal portuário no cenário 

socioeconômico atual, relacionando com os resultados de estudo temático elaborado 

pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 Capítulo 3 – Cronograma e Custos da implantação do TPN. 

 Capítulo 4 – Legislação Pertinente relacionada à implantação e operação de 

terminais portuários, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

 Capítulo 5 – Programas Governamentais e Políticas Setoriais que apresenta os 

principais projetos, programas e políticas para a região de inserção do 

empreendimento e sua interação com o TPN. 

 Capítulo 6 – Alternativas Locacionais e Tecnológicas, apresentando as alternativas 

de localização, bem como metodologia adotada para sua avaliação, destacando 

aspectos de profundidade marítima e disponibilidade de território.  
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 Capítulo 7 – Descrição do Empreendimento, com a descrição do projeto, incluindo a 

fase de planejamento, implantação, operação base e um cenário da operação plena,  

a partir de informações fornecidas pela DTA Engenharia. 

 Capítulo 8 – Áreas de Influência: são apresentadas as definições dos limites 

geográficos da AII, AID e ADA adotadas no estudo, bem como a metodologia 

utilizada. 

 Capítulo 9 – Diagnóstico Ambiental: apresenta o Diagnóstico Ambiental das áreas de 

influência do empreendimento para os meios físico e biótico no ambiente continental. 

Este diagnóstico subsidia a avaliação de impactos ambientais e elaboração do 

prognóstico ambiental, além da respectiva proposição de Programas Ambientais. 

 Volume II 

 Diagnóstico Ambiental: apresenta o Diagnóstico Ambiental das áreas de influência do 

empreendimento para o meio socioeconômico, e meios físico e biótico no ambiente 

marítimo. Este diagnóstico subsidia a avaliação de impactos ambientais e elaboração 

do prognóstico ambiental, além da respectiva proposição de Programas Ambientais. 

 Capítulo 10 – Estudo de Modelagem Numérica Considerando a Instalação das 

Estruturas Previstas no Empreendimento 

 Volume III 

 Capítulo 11 – Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais 

 Capítulo 12 – Programas Ambientais, apresentando as diretrizes dos programas que 

devem ser implantados pelo empreendedor, visando controlar, mitigar, compensar os 

impactos negativos e potencializar os impactos positivos identificados. 

 Capítulo 13 – Prognóstico Ambiental, com os quadros prospectivos abordando 

cenários com e sem a implantação e operação do TPN 

 Capítulo 14 – Análise de Risco relacionada às diversas atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito do TPN 

 Capítulo 15 – Conclusão sobre a viabilidade ambiental da implantação e operação do 

TPN 

 Capítulo 16 – Bibliografia consultada 

 Capítulo 17 – Equipe Técnica, responsável pela elaboração do EIA/RIMA, com 

registros profissionais nos respectivos Conselhos de Classe. 

 

À parte são apresentados três volumes de Anexos e o RIMA, elaborado em documento 

independente e com linguagem acessível ao público geral. 
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1. Informações Gerais 

1.1. Identificação do Empreendedor  

O projeto Terminais Ponta Negra – TPN será implantado pela DTA Engenharia Ltda., 

empresa 100% brasileira, especializada em Engenharia Portuária e Ambiental que conta com 

equipe técnica multidisciplinar com vasta experiência na realização de: projetos de 

engenharia, planejamento, estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e 

licenciamentos/monitoramentos ambientais de empreendimentos portuários e retroportuários 

de grande porte. A empresa elaborou mais de 700 (setecentos) estudos e projetos portuários 

no Brasil e em países como: Argentina; Uruguai; Chile; Equador; Grécia; Peru; Portugal, Abu 

Dhabi e Angola. É filiada a várias associações técnicas e regulamentadoras, valendo citar, 

dentre tantas, a PIANC – Permanent International Association & Navigation Congress – 

Bélgica; esta é a associação técnica mais conceituada, respeitada e desenvolvida no mundo 

da engenharia portuária e de navegação. A DTA é a única membro-corporativo associado no 

Brasil, o que lhe permite conhecer e participar do estado da arte do desenvolvimento do 

setor, através das suas valiosas publicações e boletins técnicos mensais. 

Considerando a demanda futura por estruturas portuárias de suporte às atividades de 

exploração do Pré Sal, a empresa se associou a investidores interessados em construir a 

estrutura de apoio para a futura construção de terminais que poderão prestar serviços de 

apoio às plataformas marítimas.  Este terminal terá como objetivo imediato o atendimento às 

atividades de exploração de petróleo das bacias de Campos e de Santos. 

Os dados da empresa são: 

 DTA Engenharia 

 Rua Jerônimo da Veiga, 45 – 16o andar Cj. 161, Itaim Bibi, São Paulo/SP. 

 Pessoa de contato: Irani Delciste Gonçalves, telefone: 11 3167-1909. 

 Endereço eletrônico: irani@dtaengenharia.com.br 

 

1.2. Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do 
EIA/RIMA 

ARCADIS logos S.A. é uma empresa brasileira integradora de serviços de engenharia, em 

permanente evolução. Iniciou suas atividades em 1970 como Logos Engenharia S.A. para 

ser, à época, a primeira empresa brasileira de consultoria de engenharia com dedicação 

exclusiva à atividade de Gerenciamento de Projetos. 

Após quase 30 anos de atividade bem sucedida, em 1999, nos alvores da globalização, a 

Logos Engenharia associou-se à ARCADIS NV, empresa global, de capital aberto e sede em 

Amsterdam, fundada na Holanda em 1888.  

Para atender à necessidade de ampliação do seu campo de atividades e ao crescente 

mercado brasileiro de engenharia, a ARCADIS logos promoveu, ao longo dos últimos anos, 
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um continuado processo de mudança organizacional e empresarial, muito além de iniciativas 

endógenas de diversificação. Assim, a especialização da LOGOS ENGENHARIA em 

Gerenciamento foi ampliada com outras capacitações e especializações, através da aquisição 

de empresas tradicionais atuantes em outros campos, como a ENERCONSULT, em Projetos; 

a HIDROAMBIENTE, em Remediação Ambiental; a TETRAPLAN, em Planejamento 

Estratégico e Ambiental; e a INTERPLAN, em Saneamento.  

E empresa tem experiência em trabalhos de: Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, 

Avaliação Ambiental Integrada – AAI, Licenciamento Ambiental de usinas de álcool, 

oleodutos, gasodutos e polidutos, mineração sistema de transporte, dentre outros, 

Os dados da empresa são: 

 ARCADIS Logos 

 Rua Líbero Badaró, 377, 15º andar, Centro, São Paulo/SP; CEP 01009-906. 

 Pessoa de contato: Claudia Paley, telefone: 11 3117-3171 ramal 2002. 

 Endereço eletrônico: claudia.paley@arcadislogos.com.br 
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2. Objetivos e Justificativas do Empreendimento 

2.1. Objetivos  

O principal objetivo do TPN é o fornecimento e a manutenção da infraestrutura necessária 

para a implantação de terminais marítimos e outras instalações, que consistirão em uma 

alternativa eficiente à atual oferta de infraestrutura voltada ao atendimento da indústria de 

exploração e produção de petróleo e gás, no que diz respeito às áreas para armazenagem e 

movimentação de cargas, serviços de reparo e manutenção de embarcações. 

Secundariamente, esta estrutura portuária passa a oferecer importante alternativa para a 

dinamização do comércio marítimo de carga geral com origem e destino no estado do Rio de 

Janeiro e sua área de influência. Na perspectiva regional e local, esta nova movimentação 

apresenta oportunidades para a instalação de cadeia produtiva logística e industrial. O 

aumento das alternativas logísticas para as mercadorias que tradicionalmente têm origem e 

destino concentrados em regiões metropolitanas e seu entorno, oferece novas condições de 

suporte para a dinamização socioeconômica destas regiões. 

O TPN deve ser analisado considerando-se as perspectivas de um expressivo aumento das 

atividades de exploração e produção de petróleo em um horizonte bastante próximo, que 

exigirá novas soluções de locais para armazenamento e movimentação de carga, 

principalmente de óleo cru e derivados, considerando-se os expressivos investimentos que a 

iniciativa privada vem realizando no segmento de exploração e produção de petróleo e gás, 

bem como serviços de apoio às plataformas de exploração offshore, e no reparo e 

manutenção de embarcações que dão suporte a essas atividades. Some-se a isso, a 

implantação do Comperj, localizado muito próximo ao TPN (35 km) que, também, demandará 

soluções compatíveis com aquelas que serão supridas pelo TPN. 

Nesse sentido, o TPN pretende se consolidar com uma solução de primeira qualidade no que 

se refere ao atendimento dessas demandas, contribuindo para o desenvolvimento do setor 

portuário nacional e para a garantia do sucesso da exploração e produção da indústria do 

petróleo e gás no longo prazo. 

2.1.1. Visão Comparativa 

2.1.1.1. Setor Portuário Nacional 

Tomando-se apenas as participações percentuais, pode-se afirmar que a movimentação de 

cargas nos portos brasileiros mantém o mesmo perfil de distribuição de cargas há sete anos 

(granel sólido, granel líquido e carga geral, nesta ordem), conforme figura a seguir. 
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Figura 2.1-1- Evolução da Movimentação de Cargas nos Portos Brasileiros. 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

Considerado o volume físico durante o período 1992 a 2011, a movimentação portuária 

brasileira apresenta um crescimento médio anual de 5,9%. Nota-se ainda que, em períodos 

de desenvolvimento econômico mundial, como o vivido entre 2002 e 2007, a movimentação 

portuária nacional cresce a taxas significativamente superiores (Figura 2.1-2), gerando a 

intensa demanda por infraestrutura de transportes, como a ocorrida em período recente, haja 

visto ser praticamente impossível para um país com as condições econômicas de poupança e 

investimento como as do Brasil, prover infraestrutura de transportes para fazer frente a essa 

taxa de crescimento anual. 
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Figura 2.1-2 - Evolução da Movimentação Portuária Brasileira de 1992 a 2011. 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

Percentualmente, a carga geral obteve o maior crescimento médio anual tanto ao longo dos 

últimos nove anos (8,3% a.a.) como dos últimos 19 anos (7,4% a.a.), repetindo tal 

desempenho quando analisada sua variação absoluta (290,9% e 105,0%, respectivamente). 

Em quantidade-peso, porém, os granéis sólidos apresentaram números maiores, sendo 

responsáveis por dois terços de todo o volume de movimentação acrescido, em qualquer 

cenário que se analise. 

Tal volume pode ser explicado pelos seguintes fatores: 

 Privatização de estatais do setor mineral tais como Vale, CSN, entre outras que, com 

maior eficiência, aumentaram sua capacidade e inserção nos mercados mundiais; 

 Crescimento e maior globalização da economia mundial afetando mais diretamente o 

mercado de commodities agrícolas e minerais; 

 Maior inserção do Brasil no comércio e na economia mundial; 

 Aumento dos preços das commodities; 

 Crescimento da economia americana; 

 Crescimento constante da economia chinesa, demandando os mais diversos recursos 

naturais. 
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Por sua vez o desempenho da carga geral reflete o aumento da participação do contêiner no 

setor portuário ao longo dos últimos 15 anos, bem como a crescente industrialização nacional 

e o aumento do valor agregado da pauta de nossa balança comercial. 

Desta forma, a movimentação portuária nacional cresce em média todo ano em torno de 28 

milhões de toneladas, aproximadamente um Porto de Santos a cada quatro anos. 

Deve-se ressalvar, no entanto, que atualmente em torno de 61% desta necessidade decorre 

da movimentação de granéis sólidos, 25% de carga geral e 14% de granéis líquidos. 

2.1.1.2. Setor de Granéis Líquidos 

O segmento de granéis líquidos apresentou o menor crescimento médio anual dentre as 

cargas movimentadas (granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral/contêineres), com 

média anual de 2,7% a.a. desde 1992, apesar de períodos de pico como nos últimos quatro 

anos (2005 – 2009), com crescimento de 4,4% a.a. e, mais recentemente, na esteira do 

crescimento econômico mundial. Os anos de 2006 e 2007 apresentaram variação absoluta 

de 7,2% e 10,9%, respectivamente. 

Quadro 2.1.1-1 - Movimentação de Granéis Líquidos no Brasil de 1992 a 2011. 

Ano 

Granel líquido no Brasil 

Toneladas 
Participação na 

movimentação total 
Variação CAGR 

1992 123.164.930 36,2%     

1993 121.656.759 35,1% -1,2% -1,2% 

1994 117.706.425 32,7% -3,2% -2,2% 

1995 122.657.844 31,6% 4,2% -0,1% 

1996 124.509.678 32,2% 1,5% 0,3% 

1997 130.878.306 31,6% 5,1% 1,2% 

1998 148.010.962 33,4% 13,1% 3,1% 

1999 145.254.561 33,3% -1,9% 2,4% 

2000 154.555.572 31,9% 6,4% 2,9% 

2001 163.986.765 32,4% 6,1% 3,2% 

2002 163.135.324 30,8% -0,5% 2,9% 

2003 161.886.000 28,4% -0,8% 2,5% 

2004 166.555.000 26,8% 2,9% 2,5% 

2005 163.717.494 25,2% -1,7% 2,2% 

2006 175.541.324 25,3% 7,2% 2,6% 

2007 194.598.576 25,5% 10,9% 3,1% 

2008 194.848.389 25,4% 0,1% 2,9% 
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Ano 

Granel líquido no Brasil 

Toneladas 
Participação na 

movimentação total 
Variação CAGR 

2009 194.414.372 26,8% -0,2% 2,7% 

2010 208.457.609 25,0% 7,2% 3,0% 

2011 212.000.000 23,9% 1,7% 2,9% 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

Esta taxa de crescimento médio anual representou menos de 20% do incremento total de 

movimentação nos portos brasileiros ou algo em torno de 71,5 milhões de toneladas no 

período de 17 anos (1992 – 2009). 

 

Figura 2.1-3 - Evolução da Movimentação de Granéis Líquidos no Brasil de 1992 a 2011. 

Fonte: ANTAQ, 2012. 

 

A movimentação de granéis líquidos dos principais portos está, na sua quase totalidade, 

associada aos seguintes fatores: 

 A movimentação realizada pela TRANSPETRO, por meio de seus terminais aquaviários, 

podendo-se citar como exemplos os Portos de Ilha D’Água, Angra dos Reis, São 

Sebastião e São Francisco do Sul – conforme apresentado na figura a seguir; 

 A movimentação decorrente da proximidade com Centrais Petroquímicas, citando-se 

como exemplo os Portos de Aratu, Santos, Itaqui, Paranaguá e Porto Alegre, os quais 

totalizam aproximadamente 31,5% da movimentação. 
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Somados, os portos anteriormente citados respondem por aproximadamente 80% de toda a 

movimentação nacional. 

 

 

Figura 2.1-4 - Principais Portos de Granéis Líquidos (2001 a 2009). 

Fonte: ANTAQ, 2010. 

 

A movimentação nos portos localizados próximos ao TPN, nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo é apresentada na Figura 2.1-5. 

 

Figura 2.1-5 - Movimentação de Granéis Líquidos nos Portos de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo. 

Fonte: ANTAQ, 2011. 
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2.1.1.3. Setor Petroquímico Nacional 

Analisando-se o setor petroquímico, podem ser considerados itens importantes as seguintes 

figuras, destacando a participação das refinarias e a produção de derivados de petróleo 

energético e não energéticos. 

 

Figura 2.1-6 - Participação das refinarias no refino de petróleo. 

Fonte: Riograndense, Manguinhos e Petrobras/Abast, 2010. 
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Figura 2.1-7 - Distribuição percentual da produção de derivados de petróleo não energéticos. 

Fonte: ANP/SPP; ANP/SRP; Riograndense; Univen; Manguinhos e Petrobras/Abast, 2010. 

 

 

Figura 2.1-8 - Distribuição percentual da produção de derivados de petróleo energéticos. 

Fonte: ANP/SPP; ANP/SRP; Riograndense; Univen; Manguinhos e Petrobras/Abast, 2010. 
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2.1.1.4. Complexo Petroquímico do Rio De Janeiro – COMPERJ 

Conforme mencionando, uma das vocações do TPN será escoar tanto o óleo do pré-sal para 

o Comperj, em Itaboraí, como para abrigar de volta os derivados petroquímicos lá produzidos. 

O Comperj está sendo considerado um dos principais empreendimentos da história da 

Petrobras e marca a retomada da companhia no setor petroquímico. 

Previsto para entrar em operação em 2014, o Comperj promoverá uma transformação ainda 

mais completa do petróleo, fornecendo ao mercado e à sociedade produtos de grande 

utilidade, abrangendo os produtos derivados do petróleo, sendo eles energéticos ou não 

energéticos. 

A localização do Comperj e do TPN pode ser vista na seguinte imagem a seguir: 

 

Figura 2.1-9 - Localização do Comperj e do TPN. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 
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O projeto conta com o interesse do governo do Estado do Rio de Janeiro, que pretende criar 

acessos ao empreendimento a partir do Arco Metropolitano do Rio e pela Estrada de Ferro 

Leopoldina. A previsão é que a obra do TPN seja concluída até o final de 2015, a fim de 

coincidir com a inauguração do Comperj. 

Ademais, o TPN fica próximo à Rota 3, trajeto pelo qual passará o gasoduto que ligará os 

blocos BM-S-9 e BM-S-11 da bacia de Santos ao Comperj, em Itaboraí. 

2.1.1.5. Carga Geral Conteinerizada ou Não 

Quanto à carga geral, o Plano Geral de Outorgas (PGO), destinado ao setor portuário 

nacional e elaborado sob a supervisão da Agência Brasileira de Transportes Aquaviários 

(ANTAQ), aponta o Rio de Janeiro como segundo mercado nacional para o transporte e 

demais operações logística deste tipo de cargas (superado somente por São Paulo). 

“A tendência de conteinerização dos fluxos de carga pode ser observada pelo crescimento da 

movimentação de contêineres no mundo, que aumentou 130% entre 1996 e 1999, atingindo 

201.348.000 TEUs (unidade equivalente a contentores de 20 pés), neste último ano. Na 

América do Sul, o aumento foi de 261%, o dobro do crescimento médio mundial, chegando a 

6.293.000 TEUs. Assim, a participação de contêineres no mercado de carga geral em 2000 

chegou a 53,7%, tendendo ao patamar de 60% em 2005. Esse crescimento foi acompanhado 

pela evolução no porte dos navios. Observa-se que o Brasil, seguindo tendências do 

mercado mundial, está gradualmente substituindo a carga geral solta pela carga 

conteinerizada” “Por conta desse crescimento, desde 2002 o índice de conteinerização tem 

subido sistematicamente. Em cinco anos, esse índice variou nove pontos percentuais. A 

previsão é de que a carga conteinerizada continue crescendo num ritmo anual de 15% nos 

próximos anos. O Brasil passou recentemente da 42º para a 39º posição mundial em 

movimentação de cargas em TEU” (PGO 2009, pg 27 e 28). 

A tendências de movimentação de carga, constante no PGO (pg 122), aponta como altíssima 

a demanda por carga conteinerizada no Rio de Janeiro, passando dos aproximadamente 

600.000 TEUs anuais da atualidade, para aproximadamente 1,6 milhão de TEUs em 2023. 

2.2. Justificativas 

O setor portuário nacional encontra-se em pleno desenvolvimento e muitos esforços terão 

que ser implementados para que o Brasil tenha uma infraestrutura adequada para suportar o 

crescimento do país nos próximos anos, principalmente no que tange o setor de petróleo e 

gás, tendo em vista as demandas atuais e considerando-se, também, todo o potencial ainda 

inexplorado das bacias petrolíferas nacionais. 

Desde a criação da Secretaria Especial de Portos, pelo Governo Federal, em 2007, percebe-

se que há a intenção de buscar a maior eficiência nos portos nacionais, de modo a diminuir o 

“Custo Brasil”, que diferencia a operação portuária local das operações portuárias 

internacionais.  

A demanda por áreas apropriadas para a instalação de terminais marítimos voltados à 

movimentação de granéis líquidos, principalmente do petróleo, vem aumentando 

significativamente, em especial nas regiões litorâneas dos estados do Espírito Santo, São 
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Paulo e Rio de Janeiro, onde se encontra a maior concentração de campos petrolíferos 

offshore brasileiros. Atrelada a esta atividade, a região apresenta, também, crescente 

demanda por serviços de apoio às operações de exploração de petróleo offshore, como 

também por estaleiros para a execução de reparos navais visando o atendimento à grande 

frota de navios e embarcações de apoio, que deverão operar nas explorações do Pré-sal. 

Assim, espera-se para os próximos anos um crescimento expressivo nas operações de 

movimentação e transporte de petróleo e seus derivados, dos atuais 2 milhões para cerca de 

6 milhões de barris/dia em 2020, bem como das operações de construção e reparo naval. A 

estimativa de órgãos responsáveis pelo setor é de que as atuais bacias petrolíferas possuam 

uma reserva de aproximadamente 80 bilhões de barris de petróleo, deixando o Brasil em 

posição privilegiada no ranking mundial. Essas reservas petrolíferas encontradas no litoral do 

país, na camada pré-sal, são consideradas, de acordo com critérios estabelecidos pela API - 

American Petroleum Institute, como sendo de média a alta qualidade. 

 

Para fazer frente a esta demanda, que tem no território do Rio de Janeiro uma das principais 

áreas da costa nacional como destino, o Governo Estadual elaborou o documento “Avaliação 

da infraestrutura portuária existente, das demandas decorrentes da exploração e escoamento 

de petróleo das bacias do Pré-sal e das alternativas locacionais para o desenvolvimento da 

atividade no estado do rio de janeiro”, que após a análise da costa do estado subdividida em 

seis trechos, considerou o trecho “Niterói – Maricá” como favorável para a implantação deste 

tipo de atividade através da construção de terminais portuários e estaleiros navais.  

Dentro das diretrizes deste documento, que apontou os pontos positivos e os de atenção 

para a instalação destes empreendimentos neste trecho do litoral, pode-se destacar no 

projeto do TPN: 

 Pontos positivos:  

 Profundidade adequada para aproximação de grandes embarcações - já 

comprovada na área marítima do TPN, pelos ensaios de batimetria e sísmica 

realizados, o projeto permite a navegação dos maiores navios petroleiros (VLCC) 

com pequena intervenção de dragagem; 

 Proximidade da região metropolitana e com unidade de processamento 

(Refinaria e Petroquímica – COMPERJ) - O TPN está inserido na Região 

Metropolitana do Rio, distando aproximadamente 30 km do COMPERJ. Estará 

interligado diretamente a este pela faixa de servidão do gasoduto Rota 3, em 

execução pela PETROBRAS; 

 Baixa sensibilidade a derramamento de óleo – além de ser característica comum 

deste trecho da costa, fica reforçada pelo desenho proposto para o TPN, enraizado 

na terra, com uma única interligação com o espaço de mar aberto, fácil de ser 

bloqueada pela instalação de barreiras flutuantes em caso de eventual acidente no 

interior do recinto portuário. 
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 Pontos de atenção: 

 Baixa disponibilidade de retroárea – questão que não afeta o TPN, visto que a 

gleba onde será implantado possui 1,8 milhões de m² de área utilizável, na maior 

parte antropizada por projetos passados que não entraram em operação.  

 Elevado grau de conservação dos ecossistemas marinhos e terrestres –objeto 

de atenção do diagnóstico para possíveis adaptações do projeto. Dados 

disponibilizados para a área marítima indicam pequena variedade e quantidade de 

espécies na biota aquática e não comprovação de espécies em extinção endêmicas 

da região. 

 Possibilidade de alteração no balanço do transporte longitudinal de sedimentos 

–objeto de atenção do diagnóstico para adaptações do projeto de forma a eliminar 

interferências significativas no transporte de sedimentos e/ou na morfologia praial. 

 Integridade do ecossistema praial e costões rochosos - sedimentos - objeto de 

atenção do diagnóstico para possíveis adaptações do projeto. 

 Potencial conflito com uso turístico e com a pesca – objeto de atenção do 

diagnóstico, associado a proposições de compensações nos programas ambientais 

do TPN, com o apoio a construção de guias corrente para as conexões das lagoas de 

Ponta Negra e Saquarema com o mar e o aproveitamento da estrutura do quebramar 

para o desenvolvimento turístico regional, conforme figuras a seguir. 

 

 

Figura 2.2-1- Proposta de guia de corrente para facilitar o tráfego de embarcações para acesso a 

lagoa de Ponta Negra.  

Fonte: INEA, 2011. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 17 

 

Figura 2.2-2 - Proposta de incorporação de estruturas turísticas no quebramar do TPN.  

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

 

Mais recentemente, com a promulgação do novo marco regulatório para a atividade portuária 

no Brasil (lei 12.815/2013), abriram-se novas perspectivas para o setor e para o incremento 

das atividades logísticas como um todo. Consequentemente, a movimentação de 

mercadorias diversas poderá ser facilitada, incrementando o comércio interno e internacional 

do Brasil. 
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O novo marco regulatório traz como principal alteração a possibilidade de movimentação de 

cargas de terceiros por terminais privados, abrindo assim, novas perspectivas operacionais a 

projetos como o do TPN, objeto deste EIA/RIMA. Assim, visto o posicionamento deste 

terminal na segunda área metropolitana mais dinâmica do Brasil – Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (RMRJ), passou-se a considerar adequado e viável a incorporação de novas 

atividades ao projeto. 

A nova configuração operacional do TPN, além dos terminais de granéis líquidos e estaleiro 

naval, passa a contar também com terminal para carga geral, conteinerizada ou não. Esta 

mudança operacional não implica em alterações profundas de projeto e consequentemente 

de implantação do empreendimento, visto que a concepção do mesmo já contava com área 

de expansão, que passará a abrigar a nova atividade. 

A análise operacional integrada das atividades próprias do TPN (gerenciador do porto) e das 

atividades dos operadores portuários que virão a se instalar nesta infraestrutura, passa a 

considerar, portanto: 

 Atividades administrativas do TPN; 

 Atividades operacionais logísticas portuárias de granéis líquidos, especialmente petróleo 

e derivados; 

 Atividades operacionais logísticas portuárias de carga geral, conteinerizada ou não, e,  

 Atividades industriais relativas a estaleiro naval. 

 

2.2.1. Identificação da Demanda 

Em 2011, a consolidação dos dados da ANP revelou uma reserva aprovada total de 15,1 

bilhões de barris de petróleo que situaram o País na 14ª posição do ranking mundial. Esse 

total representa uma evolução de 5,64 % com relação ao total de 2010. Desde 2002 as 

reservas nacionais de petróleo crescem ininterruptamente, o que reflete uma taxa de 

crescimento anual média de mais de 4,9% nos últimos anos. 

É interessante observar a distribuição das reservas nacionais de petróleo e gás natural, na 

figura a seguir. Primeiramente, quanto às reservas de petróleo, observa-se que, das reservas 

provadas, 93,9% localizam-se no mar. 
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Figura 2.2-3 - Gráfico de evolução anual das reservas nacionais de petróleo (mar e terra), em 

bilhões de barris de petróleo.  

Fonte: ANP, 2012. 

 

Na avaliação da distribuição geográfica das reservas de petróleo, o grande destaque é, 

porém, a notável concentração das reservas na Região Sudeste do país. Somente o estado 

do Rio de Janeiro concentra 80,7% de toda a reserva nacional, enquanto que o Estado do 

Espírito Santo corresponde a outros 8,9%. Ou seja, quase 90% da reserva nacional está 

concentrada apenas em dois estados do Sudeste. 

A figura a seguir oferece uma visão geral da localização das reservas nacionais em mar. 

Além da grande mancha de concentração no litoral sudeste, é possível observar uma 

concentração significativa também no litoral baiano. 
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Figura 2.2-4 - Posicionamento das reservas nacionais de petróleo.  

Fonte: ANP, 2012. 

 

No pré-sal, desde o início da produção, em 2008, já se alcançou a marca dos 100 milhões de 

barris de petróleo produzidos. Diariamente são mais de 200 mil barris, nas bacias de Santos 

e de Campos. Em 2017, estima-se alcançar um milhão de barris por dia. 

Nesse contexto, a demanda por áreas apropriadas para a instalação de terminais marítimos 

voltados à movimentação de granéis líquidos, principalmente do petróleo, vem aumentando 

significativamente, em especial nas regiões litorâneas dos estados do Espírito Santo, São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde se encontra, conforme apresentado anteriormente, a maior 

concentração de campos petrolíferos offshore brasileiros. 

Atrelada a esta atividade, essas regiões apresentam, também, crescente demanda por 

serviços de apoio às operações de exploração de petróleo offshore, como também por 

estaleiros para a execução de reparos navais visando o atendimento à grande frota de navios 

e embarcações de apoio, que deverão operar nas explorações do pré-sal. 
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Além da exportação do óleo cru, deve-se considerar a demanda potencial de movimentação 

de granéis líquidos do TPN em relação ao Comperj. Este terá, em uma primeira fase, uma 

demanda de 165 mil barris por dia de petróleo, que será dobrada a partir da implantação da 

segunda unidade de refino, prevista para ocorrer após quatro anos do início das operações 

da refinaria.  

Essa demanda específica se justifica pela localização estratégica do TPN em relação aos 

campos de exploração do pré-sal e ao Comperj, além do fato da implantação do Gasoduto 

Rota 3 da Petrobrás, que permitirá ligação direta do TPN ao Comperj através da instalação 

de dutos adicionais sobre a faixa de domínio deste. Além do fornecimento do petróleo, 

potencialmente pode-se considerar também a volta dos produtos refinados, tais como óleo 

diesel e gasolina, destinados à exportação e navegação de cabotagem, que poderão ser 

escoados pelo TPN. 

 

Figura 2.2-5 - Localização do TPN e do COMPERJ.  

Fonte: DTA Engenharia, 2012. 

 

Adicionalmente à demanda relativa ao abastecimento e produção do Comperj, o TPN está 

em tratativas com as principais IOCs – International Oil Companies, que, a partir do novo 

marco regulatório do petróleo passaram a atuar, em parceria com a Petrobrás, na exploração 

dos campos do pré-sal e deverão gerar volumes importantes na produção brasileira de 

petróleo.  

Essas empresas, em sua maior parte, já estão em fase de produção ou muito próximas de 

iniciar sua produção. A atual falta de oferta de infraestrutura adequada para a armazenagem 

e tratamento desse óleo produzido, tem levado essas empresas a buscarem soluções 

alternativas de transbordo em mar aberto, visando à exportação do petróleo produzido. 
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Havendo alternativa de utilização de uma instalação de armazenagem em terra, como a que 

será ofertada pelo TPN, a mesma certamente deverá ser utilizada pelas IOCs, dado que 

estas alternativas apresentam restrições quanto às suas capacidades unitárias de 

movimentação, altos custos de implantação e manutenção, restrições operacionais e, 

principalmente, acréscimo dos riscos ambientais quando comparadas com instalações 

portuárias convencionais. 

Nesse contexto, a partir de interações com as principais empresas que atuam na exploração 

do pré-sal, foi prospectada uma demanda potencial de carga para as instalações do TPN que 

parte de um volume de 250 mil barris por dia (bpd) em 2016, 340 mil bpd em 2017, 440 mil 

bpd em 2018 e 500 mil bpd de 2019 em diante.  

Importante ressaltar que esses volumes são indicativos e foram utilizados como base para o 

dimensionamento das instalações de tancagem e de atracação do TPN.  

A demanda específica para a segunda atividade prevista para o TPN, ou seja, estaleiros para 

a indústria naval pode ser comprovada diretamente pela definição de prioridade de 

investimento para este projeto pelo Fundo de Marinha Mercante (FMM), em processo 

concorrencial que envolveu propostas de todo o Brasil, conforme destacado em publicação 

do DO da União de 11/10/2012, reproduzida a seguir. 

 

 

Figura 2.2-6 - Reprodução de trecho da página 77 do DO da União de 11/10/2012. 

 

Acrescenta-se que o comércio marítimo de cargas na região do Atlântico Sul vem crescendo 

nos últimos anos, e continuará crescendo continuamente no horizonte dos próximos anos. A 

exploração de petróleo nos campos offshore vem induzindo a construção de grandes 

embarcações, com sistemas de posicionamento dinâmico, em sua grande parte das classes 

Aframax e Suezmax, bem como de embarcações de apoio offshore, que são estimadas em 

cerca de 700 unidades somente para atendimento da produção adicional do pré-sal. Soma-se 

a isso, as exportações de minério de ferro do Brasil, que deverão em breve superar o 

patamar de 500 milhões de toneladas por ano, e a movimentação de cargas conteinerizadas, 

que possuem relação direta com a dinâmica de crescimento do Brasil e da América Latina 

como um todo. 

Nesse contexto, espera-se que o transporte marítimo de cargas mais do que dobre nos 

próximos 20 anos, o que implica em uma maior demanda por embarcações que transportarão 
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essa carga. Especificamente com relação à atividade de reparo de embarcações, a mesma 

se justifica pela economia gerada ao se evitar o deslocamento das embarcações para locais 

muito distantes de sua rota. Atualmente, a expressiva maioria das embarcações que 

demandam serviços de reparo, é enviada para estaleiros chineses, que oferecem vantagens 

de custos, dado os reduzidos preços do aço e da mão-de-obra, que são os elementos 

principais de custo de um estaleiro. Quanto à construção de embarcações de menor porte 

para o apoio offshore, todas as justificativas apresentadas acima indicam a encomenda 

crescente de fabricação destas embarcações, destacando-se que na atualidade estas 

enfrentam a falta de suporte da indústria naval instalada no Brasil para o pleno atendimento. 

Portanto, a oferta de espaços para novas instalações deste novo tipo de indústria deverá ser 

plenamente absorvida pelo mercado de construção naval. 

Complementarmente para a carga geral, os planos nacionais de logística e de atividades 

portuárias, identificam o estado do Rio de Janeiro como sendo a segunda metrópole do país 

com maior demanda para este tipo de carga em portos. 

A figura a seguir apresenta a localização do TPN em relação à RMRJ e os principais acessos 

terrestres existentes ou em fase de implantação. 
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3. Cronograma e Custos 

O custo previsto para implantação TPM é de R$ 1.112.227.166,34, assim constituído: 

As obras de implantação das estruturas terrestres e marinhas do TPN estão planejadas para 

serem executadas em 36 meses, conforme cronograma apresentado no quadro a seguir. 
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Quadro 2.2.1-1 - Cronograma previsto das principais atividades de implantação da infraestrutura do TPN. 

Atividades 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Implantação do Canteiro de 
Obras                                                                         

Mobilização, 
Desmobilização e 
Manutenção do Canteiro de 
Obras                                                                         

Serviço de Terraplanagem                                                                         

Execução das vias internas 
comuns                                                                         

Obtenção de material de 
empréstimo para o 
quebramar                                                                         

Escavação, Manutenção, 
Iluminação e demais 
Atividades necessárias 
para fornecimento de rocha 
para blocos de 5kg a 1,5t, 
1,5t a 5t e 1,5 t a 8t                                                                         

Recuperação / 
Revegetação das bancadas 
de corte da pedreira                                                                         

Nova interligação 
Rodoviária entre a RJ-118 
com a RJ-102                                                                         
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Atividades 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Instalações Administrativas 
e de Apoio                                                                         

Dragagem / Aterro 
Hidráulico                                                                         

Deposição de Material de 
3ª categoria no acesso ao 
quebramar oeste                                                                         

Deposição de Material de 
3ª categoria no quebramar 
oeste                                                                         

Deposição de Material de 
3ª categoria no quebramar 
leste                                                                         

Sinalização Náutica                                                                         

Instalação de Barreira 
flutuante e detectores de 
superfície                                                                         

Abastecimento de energia 
elétrica e de água                                                                         

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 
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4. Legislação Pertinente 

4.1. Apresentação 

Esse capítulo apresenta um exame da legislação incidente e aplicável à futura implantação e 

operação dos Terminais Ponta Negra – TPN, com ênfase para as questões ligadas ao 

controle e proteção ambientais e para os aspectos institucionais que lhe são inerentes, que 

será instalado no Município de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, fora da área do porto 

organizado, como terminal privativo com fundamento na Lei nº 12.815 de 05 de junho de 

2013, destinado precipuamente á movimentação e armazenagem de óleo e derivados de 

petróleo e carga geral, conteinerizada ou não, contando com um estaleiro de reparos navais 

e base de apoio offshore. 

Procura-se, assim, compor um referencial básico que contribua para a compreensão, não só 

da natureza e objetivos deste Estudo de Impacto Ambiental, enquanto instrumento de 

planejamento necessário ao licenciamento ambiental administrativo, mas também das 

possibilidades e limitações de competência que o ordenamento jurídico - institucional impõe 

ao tratamento das diversas ações necessárias à sua consolidação. 

Para tanto, foram identificados os principais diplomas legais dos três níveis de governo, com 

ênfase para: 

 O arcabouço normativo do setor portuário tendo como referência a ANTAQ – Agencia 

Nacional de Transportes Aquaviários, responsável entre outras tarefas pela autorização 

do empreendimento; 

 A legislação ambiental de âmbito nacional, seus princípios, objetivos, instrumentos e 

formas de controle; 

 A legislação do Estado do Rio de Janeiro; 

 Os principais mandamentos jurídicos de égide municipal, com destaque para a lei 

orgânica do município de Maricá e seu Plano Diretor  

 

Desse modo, e por ser um estudo voltado a instrumentalizar as demais disciplinas, como 

apoio à compreensão e análise dos fatores legais e institucionais que conformam as 

atividades antrópicas existentes ou pretendidas naquela região, ele expressa um caráter de 

interação e complementaridade com os demais estudos ambientais que vêm sendo 

desenvolvidos neste EIA/RIMA. 

Nesse sentido e tendo em vista sua natureza jurídica, este estudo, estrategicamente, 

apresenta uma dupla finalidade, tendo em vista que subsidiará não só as próprias equipes 

técnicas envolvidas na implantação e operação do empreendimento, mas também o próprio 

empreendedor em seus processos de tomadas de decisões referentes ao aperfeiçoamento 

do projeto visando, a partir do licenciamento prévio, consolidar sua instalação e operação. 
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No entanto, em face do grande número de atos jurídicos que devem ser observados, e tendo 

como objetivo facilitar a visualização das principais normas referentes ao projeto e seu 

licenciamento, a legislação segue apresentada em forma de tabelas, tendo por eixo a 

hierarquia das normas e sua cronologia. 

Assim, o presente capítulo estrutura-se em três itens relevantes que se dividem pelas esferas 

federal, estadual e municipal focando o marco legal nos aspectos pertinentes à organização 

territorial, observando as exigências de ordenamento da ocupação do solo e uso dos 

recursos naturais na zona costeira, espaço este considerado pela Constituição Federal como 

patrimônio nacional, onde o desenvolvimento econômico deve ser conjugado à proteção 

ambiental. 

4.2. Considerações Preliminares 

Cumpre, preliminarmente, tendo em vista a necessidade de garantir a compreensão de 

alguns aspectos jurídicos fundamentais que se colocam como lastro legal no caso concreto, 

bem como conferir um ágil e eficaz trâmite ao processo de licenciamento ambiental, 

consignar previamente algumas condições excepcionais do empreendimento pretendido: 

 O empreendimento em estudo foi expressamente autorizado pelo governo federal e é 

aprovado pela Agência Nacional de Transportes Aquáticos1 - ANTAQ, vinculada ao 

Ministério de Transportes, para o empreendedor, nos termos da Lei 9.074, de 07 de julho 

de 1995, combinada com a Lei nº 12.815 de 05 de junho de 2.013 – nova Lei dos Portos; 

 Por esta razão, embora com capital privado, trata-se de empreendimento tido como 

estratégico e essencial, de notada utilidade pública, com o objetivo concreto de satisfazer 

às necessidades de ampliação da infraestrutura portuária, cuja exploração é de 

competência da UNIÃO, conforme explicitado nas alíneas d e f, do inciso XII, do artigo 

21, da Constituição Federal, e que deve ser executado sob o regime das normas de 

direito público, e das leis específicas do setor, diretamente ou por meio de delegação a 

terceiros no caso concreto a TPN- Terminais Ponta Negra Ltda.. 

 Desse modo, embora de iniciativa particular, o empreendimento está lastreado no 

interesse coletivo e na utilidade pública, razão pela qual poderão ser invocadas, 

oportunamente, pelo empreendedor e autorizadas pelo órgão ambiental competente, 

SEA/INEA/CONEMA-RJ, se necessário for, todas as hipóteses legais de exceção às 

restrições ambientais de uso dos recursos naturais e ocupação da área pretendida, para 

que o empreendimento possa ser instalado e vir a operar, sem prejuízo da sua obrigação 

em adotar medidas de mitigação e compensação dos impactos ambientais que vier a dar 

causa. Vale lembrar que o empreendedor poderá invocar junto à UNIÃO, por meio da 

ANTAQ/MT, o poder expropriatório para adquirir o domínio ou instituir servidão para 

vencer eventuais resistências das áreas particulares necessárias à consecução de seu 

projeto, ainda que às suas expensas.  

 

Além disso, importa consignar: 

                                                
1
 ANTAQ – criada em 5 de junho de 2001 através da lei 10.233 
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 O caráter transversal da PNMA - Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei 

n.º 6.938 de 31 de agosto de 1981, e recepcionada em seus principais pontos pela 

Constituição Federal de 1988, presente na subordinação de todas as outras políticas 

setoriais, públicas e privadas, aos seus instrumentos e formas de controle, por conta dos 

artigos 170 e 225 da Constituição Federal, com ênfase: para a proteção ao meio 

ambiente tido como bem de uso comum do povo; e para o desafio de buscar um modelo 

de desenvolvimento sustentável apto a conservar os recursos naturais para esta e futuras 

gerações; 

 A observância da legislação federal sobre a área e natureza do empreendimento 

proposto, bem como do arcabouço jurídico-institucional referente à proteção ambiental no 

Estado do Rio de Janeiro cuja execução pertence hoje a SEA - Secretaria Estadual de 

Ambiente, por meio do INEA – Instituto Estadual de Meio Ambiente, sob o aval do 

CONEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente; bem como, à Lei Orgânica do 

Município de Maricá e seu arcabouço normativo. 

 

4.2.1. Competência em Material Ambiental 

Cabe observar ainda que as questões relativas à política ambiental inserem-se no grupo de 

normas sobre as quais incide a competência suplementar para estados e municípios (estes 

últimos sob a égide do interesse local, conforme artigo 30, Inciso I), como também acerca das 

quais a União só pode ditar “normas gerais”. 

Esses parâmetros estão localizados no art. 24 Incisos VI e VII da Constituição Federal, que 

autoriza expressamente os estados da Federação a legislar concorrentemente à União sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; proteção ao patrimônio  histórico, 

cultural, artístico, turístico e paisagístico; e no artigo 30, Incisos I e II, que autoriza os 

municípios a legislar supletivamente à legislação federal/ estadual sobre assuntos de 

interesse local. 

Em seu parágrafo 1º, fixa a competência da União em estabelecer apenas normas gerais, 

não exclui a competência suplementar dos Estados em seu parágrafo 2º e, no parágrafo 3º 

atribui competência legislativa plena aos Estados, para atender as suas peculiariedades, em 

caso de inexistência de Lei Federal; em caso de superveniência, as normas gerais federais 

prevalecerão, suspendendo-se a eficácia de regras, que as contrariem. 

Isto quer dizer, que os estados e municípios têm plena competência para legislar em matéria 

ambiental, desde que não se contrariem preceitos estabelecidos pelas leis federais, ou seja, 

desde que as novidades não tragam disfarçada desobediência às regras gerais. Desse modo, 

governos estaduais e prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais restritivas, 

mas nunca menos restritivas do que aquelas válidas em todo território nacional. 

Por outro lado, cumpre consignar que, muito embora a competência legislativa seja 

concorrente, a competência executiva para “proteger o meio ambiente e combater a poluição 

em qualquer de suas formas”, bem como, para “preservar as florestas, a fauna e a flora”, é 

comum, conforme determinado pelo artigo 23 da Constituição Federal, entre a União, os 
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Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabendo a qualquer destes entes a atribuição de 

promover ações aptas a tais fins, observando a Lei Complementar 140/11. 

Estas atribuições foram assumidas plenamente pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro 

em seus artigos 261 a 282 que compõem o seu capítulo específico de Meio Ambiente. Estas 

disposições também são dirigidas aos Municípios do Estado, e em Maricá foram assumidas 

pela Lei Orgânica do Município em seus artigos 331 a 355.  

Assim, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente 

natural, artificial e do trabalho, são deveres do Estado e dos Municípios, com a participação 

da coletividade, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o 

desenvolvimento social e econômico. 

Isto quer dizer, que os órgãos pertencentes ao SISNAMA, dentro de suas esferas de 

competência, têm a obrigação legal de fazer valer os imperativos da PNMA, seus 

mecanismos e instrumentos, ainda que não exista, no nível estadual ou municipal, norma 

ambiental própria. 

4.3. Principais Diplomas Legais 

4.3.1. Atos Jurídicos Federais 

O principal marco referencial normativo sobre meio ambiente é a PNMA – Política Nacional 

de Meio Ambiente instituída pela Lei nº 6938 de 31 de agosto de 1981 que foi, em seus 

pontos principais recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

Ao lado desta lei, de forma absolutamente integrada e sistêmica estão a Lei nº 9433 de 08 de 

janeiro de 1997 que instituiu a PNRH – Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei 9.605 

de 12 de fevereiro de 1998 que tipificou os crimes ambientais e estabeleceu suas respectivas 

penalidades, dando em seu artigo 70, uma base sólida para a atividade administrativa de 

controle e fiscalização. 

Assim, pode-se afirmar que todas as outras políticas destinadas a orientar os processos de 

ocupação do solo e uso dos recursos naturais bem como o combate à poluição, tais como a 

Política Nacional de Educação Ambiental; a Política Nacional de Resíduos Sólidos; o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação; a Política Nacional de Mudanças Climáticas e outras, 

embora firmadas como leis federais, têm alcance nacional e pertencem a um macro sistema 

jurídico de alcance nacional que tem o SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente 

como sua espinha dorsal, e o CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, composto 

de forma paritária com as organizações da sociedade civil. 

Ao lado dessa estrutura gravitam o SNGRH – Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; o SISNIMA – Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente; o 

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação; e outros. 

Isto quer dizer que a legislação ambiental constitui um macro sistema jurídico que flexibiliza e 

articula as todas as outras políticas setoriais em busca do desenvolvimento sustentável, tal 

como ordenado pelo artigo 170 da Carta Magna  
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Isto quer dizer também, conforme explicado acima, no sub item 4.2.1 sobre competência em 

matéria ambiental, que todos os entes federados devem observar os comandos federais 

como diretrizes gerais de formulação e aplicação das políticas estaduais e municipais. 

Constituição Federal Ementa 

Art. 20. São bens da União: 

 

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 
atribuídos; 

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das 
fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu 
domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 
provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto 
aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II; 

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial; 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e 
pré-históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração 
direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa exploração. 

Art. 21.  Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão:  

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de 
Estado ou Território; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

Art 22 Compete privativamente à União legislar sobre: 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 
aeroespacial; 

XI - trânsito e transporte; 

Arts 23 e 24  Separam as competências da UNIÃO, e fixam as regras de divisão 
funcional entre os entes federados, impondo a competência comum 
para agir e concorrente para legislar, 
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Constituição Federal Ementa 

Art 30 Fixa a competência do município para assuntos de interesse local 

Art 170 A Lei Maior, ao tratar da Ordem Econômica e Financeira impôs 
como fundamentos a valorização do trabalho humano e a livre 
iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social, e estabeleceu princípios 
gerais para o desenvolvimento das atividades econômica e 
financeira, colocando entre esses princípios (incisos III e VI) a 
“defesa do meio ambiente e “a função social da propriedade”. 

Art 175 Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos. 

 § único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Art 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e 
viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Art. 225, parágrafo 1º Reza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 
gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbiu ao 
Poder Público, em seu § 1º 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade. 

Em  seu parágrafo 3º determinou que: As condutas e atividades 
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Em seu § 4º determina que a Floresta Amazônica brasileira, a Mata 
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma 
da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 
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Lei nº 3.924, de 26 de julho de 
1961  

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei nº 5.197, de 3de janeiro de 
1967  

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (Código 
de Caça). 

Lei nº 6.803 de 02 de julho de 
1980. 

Diretrizes básicas nas áreas críticas de poluição – Zoneamento 
Industrial. 

Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 
1981.  

 

Instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, e criou o SISNAMA 
Sistema Nacional de Meio Ambiente alinhando as três esferas de 
governo para a gestão ambiental. Criou o CONAMA  com paridade 
entre a sociedade civil e o governo.  Impôs a responsabilidade 
objetiva ao degradador. Elegeu como seus  instrumentos, entre 
outros,  o licenciamento e a avaliação de impactos de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Impôs a responsabilidade objetiva ao poluidor.  

Lei nº 7.347 de 24 de julho de 
1985 

Conhecida como lei dos interesses difusos e coletivos, disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências 

Lei nº 7.542, de 26 de setembro 
de 1986. 

Dispõe sobre a Pesquisa, Exploração, Remoção e Demolição de 
Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos em Águas sob 
Jurisdição Nacional. Estabelece que a autoridade naval, a seu 
exclusivo critério, poderá determinar ao responsável a remoção ou a 
demolição no todo ou em parte quando os bens afundados, 
submersos, encalhados ou perdidos constituírem perigo, obstáculo à 
navegação ou ameaça de danos a terceiros ou ao meio ambiente. 

Lei nº 8.617, de 04 de janeiro 
de 1993. 

Dispõe sobre o mar territorial, zona contígua, zona econômica 
exclusiva e plataforma continental brasileiros e dá outras 
providências. Apresenta definições e algumas orientações sobre 
formas de utilização destas áreas. 

Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995 

Lei das concessões - Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências.  

Lei nº 9.432, de 08 de janeiro 
de 1997. 

Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário e dá outras 
providências. 

Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, definindo princípios 
e diretrizes de atuação, como o reconhecimento da bacia 
hidrográfica como unidade de planejamento, e da água como bem 
de uso comum de povo instituindo um sistema nacional. Entre seus 
princípios destaca-se o do poluidor (usuário) – pagador. Prevê como 
um dos instrumentos a outorga onerosa dos direitos de uso de 
recursos hídricos; Todas as intervenções em recursos hídricos tais 
como a captação ou o lançamento de efluente doméstico e 
industrial, devem ser precedidas da obtenção de outorgas.  

Lei 9.537 de 11 de Dezembro 
de 1997 denominada “LESTA - 
Lei de Segurança do Tráfego 
Aquaviário”, 

Estabeleceu os princípios gerais para o tráfego aquaviário (marítimo, 
fluvial, lacustre), a segurança da navegação, a salvaguarda da vida 
humana e a preservação do meio ambiente hídrico. 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998. 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
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 O capítulo V descreve os crimes contra o meio ambiente. O seu 
artigo 70 permite o desdobramento dessa lei penal para a esfera 
administrativa. 

Lei nº 7.661, de 16 de maio de 
1998. 

Estabelece o Plano Nacional de Gerenciamento costeiro, prevendo 
prioridade para usos de conservação dos recursos naturais e o 
zoneamento da costa. Obriga que o licenciamento para construção, 
instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com 
alterações das características naturais da Zona Costeira, seja 
instruído de EIA/RIMA. 

Lei nº 9.966, de 28 de abril de 
2000. 

Conhecida como lei do óleo dispõe sobre a prevenção, o controle e 
a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 
substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional 
e dá outras providências. Aplica-se: I – quando ausentes os 
pressupostos para aplicação da Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição Causada por Navios (Marpol 73/78); II – às 
embarcações nacionais, portos organizados, instalações portuárias, 
dutos, plataformas e suas instalações de apoio, em caráter 
complementar à Marpol 73/78; III – às embarcações, plataformas e 
instalações de apoio estrangeiras, cuja bandeira arvorada seja ou 
não de país contratante da Marpol 73/78, quando em águas sob 
jurisdição nacional; IV – às instalações portuárias especializadas em 
outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, e 
aos estaleiros, marinas, clubes náuticos e outros locais e instalações 
similares. 

Obriga essas áreas a terem instalações e equipamentos para o 
recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o 
combate da poluição Apoia-se entre outras nas seguintes 
convenções internacionais: 1) Marpol 73/78: Convenção 
Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios,  2) 
CLC/69: Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em 
Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969; e 3)  OPRC/90: 
Convenção Internacional sobre Preparo, Resposta e Cooperação 
em Caso de Poluição por Óleo, de 1990, 

Lei nº 9.984 de 17de julho de 
2000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 
entidade de implementação da PNRH e de coordenação do SNGRH, 
e dá outras providências. 

Lei nº 9.985 de 18de julho de 
2000. 

Institui o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
separando-as em grupos de proteção integral e de uso sustentável. 
Pela força da CF, art. 225 § 1º inc. III, sua alteração e supressão só 
serão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção. A previsão do artigo 36 para compensação nos 
licenciamentos com lastro em EIA/RIMA foi regulamentada pelo 
Decreto Federal nº  6.848 de 14/05/2009 que  inseriu uma equação 
e matriz para cálculo do valor  limitando – o  até 0,5% do valor do 
empreendimento. 

Lei Federal n. 10.233, de 05 de 
junho de 2001 

Reestruturou os transportes aquaviário e terrestre, criando o 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte - 
CONIT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre ANTT, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT, além 
de dispor sobre outras providências. Entre outras funções, a ANTAQ 
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é responsável pela: 

• Implantação das políticas do Ministério dos Transportes e do 
CONIT – Conselho Nacional de Integração de Políticas de 
Transportes; 

• Regulação, supervisão e fiscalização das atividades de prestação 
de serviços de transporte aquaviário e de exploração da 
infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros 

Lei nº 10.650, de 16 de abril 
2003 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes 
nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. 

Lei nº 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006. 

Dispõe sobre a proteção e utilização de forma sustentável dos 
recursos da Mata Atlântica Esta lei trata como exceção a 
possibilidade de uso dos remanescentes florestais, exigindo para 
estágios médio e avançado o condão da utilidade pública ou 
interesse social, por meio de EIA/RIM, inexistência de alternativas 
locacionais e  compensação de área equivalente. Em seu artigo 11, 
veda o corte e a supressão de vegetação em estágio médio e 
avançado quando abrigar espécies da flora e da fauna silvestres 
ameaçadas de extinção. 

Lei nº 11.959 de 29 de junho de 
2009 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
da Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga 
a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do 
Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências 

Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009. 

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá 
outras providências 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010. 

 

Institui a Politica Nacional de Resíduos Sólidos, frisando a 
importância do poder publico, setor empresarial e da coletividade em 
uma gestão adequada dos resíduos gerados. Responsabiliza 
geradores e operadores. Faculta aos órgãos ambientais 
competentes a exigência de seguro. Impõe para os 
empreendimentos citados em seu artigo 20 a obrigatória elaboração 
de planos de gerenciamento de resíduos sólidos alcançando a 
logísitica reversa 

Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, 
no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição 
Federal; 

LC – Lei Complementar nº 140 
de 08 de dezembro de 2011 

Fixa normas, nos termos do artigo 23 da CF, para a cooperação 
entre os entes federados nas ações de competência comum 
relativas a proteção a proteção do meio ambiente e altera a lei 
6.938, de 31 de agosto de 1981. Fixou novas regras para a definição 
de competência para o licenciamento ambiental e prioridades na 
fiscalização.Institui as comissões tripartites para a definição da 
competência em casos complexos e prevê a delegação 

Lei 12.651 de 25 de maio de 
2012 

Instituiu o novo Código Florestal. Mudou a forma de cálculo das 
Àreas de Proteção da vegetação nativa de margens de rios, lagos e 
nascentes, tendo como parâmetro o nível regular da água. Várzeas, 
mangues, matas de encostas, topos dos morros e áreas com altitude 
superior a 1800 metros podem ser utilizadas para determinadas 
atividades econômicas Permite a supressão de vegetação em APPs 
e atividades consolidades até 2008, desde que por utilidade pública, 
interesse social ou de baixo impacto ambiental, incluídas atividades 
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agrossilvipastoris, ecoturismo e turismo rural. Outras atividades em 
APPs podem ser permitidas pelos estados por meio de Programas 
de Regularização Ambiental (PRA). Cálculo da reserva legal passa a 
permitir a sobreposição com APP´s.  Estabelece o conceito de áreas 
rurais consolidadas. Imóveis até quatro módulos fiscais não 
precisam recompor a vegetação nativa. Isenta os proprietários rurais 
das multas e sanções por utilização irregular de áreas protegidas até 
22 de julho de 2008.  

Lei Nº 12.815, de 5 de Junho 
de 2013. 

 

Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e 
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários; e dá outras providências. Permite que os 
TUP – Terminais de Uso Privativo passem a operar cargas de 
terceiros. 

 

Decretos Federais Ementa 

Decreto nº 24.643, de 10 de 
Julho de 1934 

Instituiu o Código de Águas – Parcialmente revogado pela Lei 
9433/97 que instituiu o SNGR – Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos define os regimes dominiais e traz conceitos 
essenciais até hoje válidos. 

Decreto-Lei nº 25 de 30 de 
novembro de 1937. 

Classifica como bens pertencentes ao patrimônio histórico e 
artístico, sujeitos a proteção especial, os monumentos naturais, os 
sítios e as paisagens. 

Decreto-Lei nº 221, de 
28/02/1967 

Dispõe sobre a proteção, estímulos à pesca, registro de 
embarcações e dá outras providências (Código de Pesca) 

Decreto-lei nº 1.413 de 14 de 
agosto de 1975. 

Controle de Poluição do Meio Ambiente provocada por atividades 
industriais. 

Decreto 76.623 de 17 de 
novembro de 1975 (promulgou 
o Decreto-Legislativo 54/75 ) 

Ratifica a Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas 
(CITES). 

Decreto nº 79.437, de 28 de 
março de 1977. 

Promulga a Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil 
de Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC 69). 

Decreto nº 83.540, de 04 de 
junho de 1979. 

Regulamenta a aplicação da Convenção Internacional sobre a 
Responsabilidade Civil de Danos Causados por Poluição por Óleo 
(CLC 69) e dá outras providências: 

Decreto nº 96.044, de 18 de 
maio 1988. 

Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, e dá outras Providências. 

Decreto nº 99.165, de 12 de 
março de 1990 

Promulga a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
celebrada em Montego Bay, Jamaica em 10/11/82. 

Decreto nº  99.274 de 06 de 
junho de 1990 

Regulamenta os dispositivos da PNMA – Lei 6938/81. Dispõe, entre 
outros pontos, sobre o necessário lastro da avaliação de impactos 
ambientais no processo de licenciamento e separa a licença 
ambiental em prévia, de instalação e de operação . 

Decreto Legislativo  nº 34, de 
16 de junho de 1992. 

Aprova o texto da Convenção sobre Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, em 
Basiléia, Suíça, 22 de março de 1989. 
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Decreto nº 875, de 19 de julho 
de 1993. 

Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, em 
Basiléia em 22 de março de 1989. 

Decreto nº 1.265, de 11 de 
outubro de 1994. 

 

Institui a Politica Marítima Nacional (PMN) com a  finalidade de 
orientar o desenvolvimento das atividades marítimas do País, de 
forma integrada e harmônica, visando à utilização efetiva, racional e 
plena do mar e de nossas hidrovias interiores, de acordo com os 
interesses nacionais. 

Decreto nº 2.596, de 11 de 
maio de 1998 

Regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que 
dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob 
jurisdição nacional. 

Decreto nº 2.519, de 16 de 
março de 1998  

Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica. 

Decreto nº 2.657, de 03 de 
julho de 1998. 

 

Promulga a Convenção n° 170 da OIT, relativa à Segurança na 
Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em 
Genebra, em 25 de junho de 1990. Aplica-se a todos os ramos da 
atividade econômica em que são utilizados produtos químicos. 

Decreto nº 99.556, de 1de 
outubro de 1990 (parcialmente 
revogado pelo Decreto nº 
6.640/08) 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas 
existentes no território nacional, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.551, de 4 de 
agosto de 2000 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que 
constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional 
do Patrimônio Imaterial, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.607, de 21de 
setembro de 2000. 

Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo 
de Extinção - CITES, e dá outras providências 

Decreto nº 4.085, de 15 
de janeiro de 2002. 

Promulga a Convenção nº 174 da OIT e a Recomendação nº 181 
sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 

Decreto nº 4.136, de 20 de 
fevereiro de 2002. 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às 
regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei nº 9.966/2000, e 
dá outras providências. 

Decreto nº 4297, de 10 de julho 
de 2002. 

Regulamenta o art. 9ª, inciso II, da Lei no 6.938, de 31 de agosto 
de1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Brasil - ZEE, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.339, de 22de 
agosto de 2002 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política 
Nacional da Biodiversidade. 

Decreto nº 4.613, de 11 de 
março de 2003  

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 4.871de 6 de 
novembro de 2003. 

Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas para o combate à 
poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências 
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Decreto nº 4.340, de 22de 
agosto de 2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.300, de 7 de 
dezembro de 2004. 

Dispõe sobre regulamentos que devem ser seguidos para a 
ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gerenciamento 
da orla marítima .Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 
1988, que estabelece o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

Decreto nº 6.514 de 22/07/08 
Regulamenta a Lei nº 9605/98  

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, tidas como infrações 
ambientais,  

Decreto nº 6.660, de 21 de 
novembro de 2008. 

Regulamenta a Lei nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006, que 
objetiva a proteção e utilização dos recursos da Mata Atlântica de 
forma sustentável. 

Decreto 6.848 de 14 de maio 
de 2009 

Regulamentou a aplicação do artigo 36 do SNUC inserindo uma 
equação e matriz para cálculo do valor da compensação exigida 
para licenciamentos com lastro em EIA/RIMA  limitando – o  até 
0,5% do valor do empreendimento. 

Decreto nº 7.390, de 9 de 
dezembro de 2010. 

Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima - PNMC, e dá outras providências 

Decreto nº 7.830, de 17 de 
outubro de 2012 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro 
Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas 
de Regularização Ambiental, de que trata a Lei no 12.651, de 25 de 
maio de 2012, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.860, de 06 de 
dezembro de 2012,  

Cria a Comissão Nacional de Assuntos de Praticagem; 

Decreto nº 7.861, de 06 de 
dezembro de 2012 

Institui a Comissão Nacional das Autoridades nos Portos – 
CONAPORTOS e dispõe sobre a atuação integrada dos órgãos e 
entidades públicos nos portos organizados e instalações portuárias. 

Decreto 8033 de 28 de junho 
de 2013 

Regulamenta o disposto na Lei no 12.815, de 5 de junho de 2013, e 
as demais disposições legais que regulam a exploração de portos 
organizados e de instalações portuárias.  

 

Resoluções Federais Ementa 

Resolução CONAMA nº 01, de 
23 de janeiro de 1986. 

Estabelece as definições, as responsabilidades, os critérios básicos 
e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de 
Impacto Ambiental 

Resolução CONAMA nº 9, de 
03 de dezembro de 1987. 

Regulamenta a realização de audiências públicas. 

Resolução CONAMA nº 2, de 8 
de março de 1990. 

Institui o Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição 
Sonora.  
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Resolução CONAMA nº 8 de 06 
de dezembro de 1990,  
complementa a Res CONAMA 
03/90 

Define os limites máximos de emissão de poluentes no ar. 

Resolução CONAMA nº 10, de 
1 de outubro de 1993. Alterada 
pela Res nº 11, de 1993. 
Convalidada pela Res nº 388, 
de 2007. 

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de 
sucessão de Mata Atlântica.   

Resolução CONAMA nº 6 , de 4 
de maio de 1994. 

Dispõe sobre definições para análise de sucessão ecológica da 
Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro.  

Resolução CONAMA nº 237, de 
19 de dezembro de 1997. 

Estabelece as etapas e procedimentos relacionados ao processo de 
licenciamento ambiental, bem como as competências dos órgãos 
relacionados. Define os tipos de licença para cada fase do 
empreendimento (LP, LI e LO) e apresenta lista dos 
empreendimentos necessariamente sujeitos a licenciamento. 

Resolução CONAMA nº 267, de 
14 de setembro de 2000. 

(Revoga as Resoluções nº 13, 
de 1995, e nº 229, de 1997. 
Alterada pela Resolução nº 
340, de 2003) 

Dispõe sobre a proibição, em todo o território nacional, da utilização 
de substâncias controladas especificadas nos Anexos A e B do 
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que destroem a Camada 
de Ozônio. 

Resolução CONAMA nº 269, de 
14 de setembro de 2000. 

Dispõe sobre a produção, importação, comercialização e uso de 
dispersantes químicos empregados nas ações de combate aos 
derrames de petróleo e seus derivados, determinando que só 
poderão ser aplicados após prévia avaliação e registro junto ao 
IBAMA a quem atribuiu também o estabelecimento de 
procedimentos e exigências complementares.  

Resolução ANVISA RDC nº 
217, de 21 de novembro de 
2001. 

Aprova o Regulamento Técnico para a vigilância sanitária em portos 
instalados no território nacional, de embarcações que operam 
transporte de cargas e passageiros. 

Resolução CONAMA nº 
302/2002. 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de 
uso do entorno. Válida naquilo que não conflitar com a Lei 12.651/12 

Resolução CONAMA nº 303, de 
18 de março de 2002. 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 
Preservação Permanente. Válida naquilo que não conflitar com a Lei 
12.651/12 

Resolução CONAMA nº 307, de 
05 de julho de 2002.  

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA nº 313, de 
29 de outubro de 2002.  

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

Resolução CONAMA nº 357, de 
17 de março de 2005. 
(Alteração  Res nº 370/06 nº 
397/08, nº 410/09, e nº430/11. 
Complementada pela Res nº 
393/09) 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências 

Resolução 517, - ANTAQ -18 Norma para autorização para a construção, exploração e ampliação 
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Resoluções Federais Ementa 

de outubro de 2005 de terminal portuário de uso privativo. 

Resolução CONAMA nº 371, de 
05 de abril de 2006. 

 

Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, 
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos 
advindos de compensação ambiental, conforme a Lei no 9.985, de 
18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências. 

Resolução CNRH nº 65, de 07 
de dezembro de 2006. 

Estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para 
obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os 
procedimentos de licenciamento ambiental. 

Resolução CONAMA 382/2006         
(complementada pela Res 
CONAMA 436/11) 

Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 
atmosféricos para fontes fixas 

Resolução nº 843- ANTAQ, de 
14 de agosto de 2007. 

Aprova a norma para outorga de autorização à pessoa jurídica que 
tenha por objeto o transporte aquavíário, constituída nos termos da 
legislação brasileira e com sede e administração no país, para 
operar nas navegações de longo curso, de cabotagem, de apoio. 

Resolução CONAMA n º 397, 
de 03 de abril de 2008. Alterada 
pela Res CONAMA 410 de 
04/05/2009) 

Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5o, ambos do art. 34 da 
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução CONAMA n º 396, 
de 03 de abril de 2008. 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências 

Resolução CONAMA Nº 
417/2009 - 

Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação 
primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de 
Restinga na Mata Atlântica e dá outras providências." 

Resolução CONAMA nº 428 de 
17 de dezembro de 2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização 
do órgão responsável pela administração da Unidade de 
Conservação (UC)  

Resolução CONAMA nº 430 de 
13 de maio de 2011 

Dispõe sobrea as condições e padrões de lançamento de efluentes, 
complementando a Res CONAMA 357/05. 

Resolução ANA nº 833 de 05 
de dezembro  de 2011 

 

Estabelece  as condições gerais para  os atos de outorga  preventiva  
e de direito  de uso de recursos  hídricos  de domínio  da União  
emitidos  pela Agencia  Nacional   de Aguas  -  ANA e dá outras  
providencias. Em seu artigo 22 fixa que as outorgas tem como 
objeto alterações no regime das vazões ou nos aproveitamentos 
hidroenergéticos. 

Resolução CONAMA nº  454, 
DE 01 DE NOVEMBRO DE 
2012 (Revoga as Resoluções 
nº 344 de 2004 e nº  421 de 
2010.) 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a 
avaliação do material a ser dragado em águas jurisdicionais 
brasileiras, e dá outras providências 

Resolução CONAMA n º 450, 
de 06 de março de 2012. 

Altera a Resolução n º 362, de 23 de junho de 2005, que trata do 
recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 
contaminado. 

Resolução CONAMA nº 453 de 
03 de outubro de 2012 

Aprova a lista de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de 
vegetação de restinga para o Estado do Rio de Janeiro, de acordo 
com a Resolução no 417/2009." -  
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Portarias Ementa 

Portaria do Ministério dos 
Transportes nº 124, de 20 de 
agosto de 1980. 

Prevenção da poluição origem terrestre. Exige que as indústrias 
potencialmente poluidoras e as construções ou estruturas que 
armazenem substâncias também potencialmente poluidoras, se 
instalem a uma distância mínima de 200 metros dos corpos d'água. 
E ainda, que todo depósito construído acima do nível do solo, que 
receba líquidos potencialmente poluentes, seja protegido de forma a 
evitar que eventuais vazamentos atinjam os corpos d'água. Para 
tanto deverão ser construídos tanques, amuradas, silos 
subterrâneos ou outros dispositivos de contenção que se mostrem 
necessários. 

Portaria ANP nº 104, de 20 de 
junho de 2000.  

 

Regulamenta o procedimento de inspeção de instalações de base 
de distribuição, de armazenamento e de terminal de distribuição 
derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel, mistura óleo 
diesel/biodiesel especificada ou autorizada pela ANP e outros 
combustíveis automotivos, com a finalidade de avaliar a 
conformidade das mesmas com a legislação e normas de proteção 
ambiental, segurança industrial e das populações. 

 Portaria IPHAN/MinC  nº.  230, 
de 17 de dezembro de 2002 

Define o escopo dos estudos arqueológicos a serem desenvolvidos 
nas diferentes fases de licenciamento ambiental; 

Portaria ANP Nº 003 de 10 de 
janeiro de 2003 

 

Estabelece o procedimento para a comunicação de incidentes, a ser 
adotado pelos concessionários e empresas autorizadas pela ANP a 
exercer as atividades de exploração, produção, refino, 
processamento, armazenamento, transporte e distribuição de 
petróleo, seus derivados e gás natural, biodiesel e de mistura óleo 
diesel/biodiesel no que couber. 

Portaria nº 102 /DPC - Diretoria 
de Portos e Costas de 16 de 
dezembro de 2003  NORMAM  
04 (Norma da Autoridade 
Marítima)  última alteração em 
19/03/2013 - 

Operação de embarcações Estrangerias em Águas Jurisdicionais 
Brasileiras 

Portaria nº 106/DPC, de 16 de 
dezembro de 2003 - NORMAM 
08/DPC. 

Aprova as normas da autoridade marítima para tráfego e 
permanência de embarcações em águas jurisdicionais brasileiras.  

Portaria nº 109/DPC, de 16 de 
dezembro de 2003 - NORMAM 
– 11/DPC. última alteração em 
29/04/2013 

Aprova as normas de autoridade marítima para obras, dragagens, 
pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas 
jurisdicionais brasileiras  

Portaria nº 108/DPC de 16 de 
dezembro de 2003 – NORMAM 
10 

última alteração em 16/06/2006 

Aprova as normas de autoridade marítima para pesquisa, 
exploração, remoção e demolição de coisas e bens afundados, 
submersos, encalhados e perdidos 

Portaria nº 45 / DPC de 11 de 
maio de 2005 NORMAM 01 – 
última alteração em 22/02/2013 

Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto – dá 
definições sobre material de segurança; informações; salvamentos; 
sinalização, etc.... 
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Portarias Ementa 

Portaria nº 52/DPC  de 14 de 
junho de 2005 – NORMAM 20 - 
última alteração em 26/11/2008 

Aprova as normas de autoridade marítima para o gerenciamento da 
água de lastro 

Portaria 01/DPC de 04 de 
janeiro de 2006 

Altera o prazo de aprovação do plano de gerenciamento de água de 
lastro dos navios por sociedade classificadora reconhecida pelo país 
de bandeira ou pela autoridade marítima desse mesmo país. 

Portaria nº 66/DPC de 28 de 
março de 2013 – NORMAM 29 

Aprova as normas de autoridade marítima para o transporte de 
cargas perigosas 

Portaria IPHAN nº 127, de 
30/04/2009 

Estabelece a proteção à Paisagem Cultural Brasileira. 

Portaria nº 046, de 28 de 
agosto de 1996 do Ministério da 
Marinha 

Código de Segurança Marítima Aprova as diretrizes para 
implementação do Código Internacional de Gerenciamento para a 
Operação Segura de Navios e para a Prevenção da Poluição - 
Código ISM (International Safety Maritime), visando orientar as 
companhias de navegação e operadoras de navios na preparação 
de sistemas de gerenciamento de segurança, na sua implantação e 
manutenção. 

Portaria MMA n.º 9, de 23 de 
janeiro de 2007 

Reconhece Áreas Prioritárias para a Biodiversidade, para efeito da 
formulação e implementação de políticas públicas, programas, 
projetos e atividades sob a responsabilidade do Governo Federal. 

Portaria DNPM nº 441, de 11 
de dezembro de 2009 

Dispõe sobre os trabalhos de movimentação de terras e de 
desmonte de materiais in natura necessários à abertura de vias de 
transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificações de que 
trata o § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 
1967. 

 

Outras normas federais 
aplicáveis 

Ementa 

IN MMA nº 03 de 26 de maio de 
2003 

Reconhece as “Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção”. 

IN MMA nº 05 de 28 de maio de 
2004 (alterada pela IN-MMA 
52/2005) 

Reconhece como espécies ameaçadas de extinção e espécies 
sobreexplotadas ou ameaçadas  de aobreexplotação os 
invertebrados aquáticos e peixes 

IN MMA nº 06, de 23 de 
setembro de 2008 

Reconhece como espécies brasileiras ameaçadas de extinção 
aquelas constantes do Anexo I e aquelas com deficiência de dados 
constantes do Anexo II 

Instrução Normativa IBAMA nº 
179 de 25 de junho de 2008 

Define as diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da 
fauna silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou 
entregues espontaneamente às autoridades competentes. 

Instrução normativa IBAMA Nº 
146, de 11 de janeiro de 2007. 

Dispõe sobre critérios no licenciamento ambiental para proteger a 
fauna.  
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4.3.2. Atos Jurídicos Estaduais 

O arcabouço jurídico ambiental do Estado do Rio de Janeiro é de grande alcance e incorpora 

todas as competências deferidas pela Constituição Federal.  

Cumpre observar que a Constituição Estadual entre outros pontos cuidou das Áreas de 

Preservação Permanente bem como da proteção de áreas de relevante interesse ecológico. 

Cumpre observar também a profícua produção de diretrizes e resoluções aprovada pelo 

CONEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente anteriormente sobre a égide da CECA – 

Comissão Estadual de Controle Ambiental. 

O CONEMA é um órgão colegiado, deliberativo e consultivo, instituído no âmbito da 

Secretaria de Estado do Ambiente, que tem por finalidade deliberar sobre as diretrizes da 

Política Estadual de Meio Ambiente e sua aplicação pela Secretaria de Estado do Ambiente e 

demais instituições nele representadas, bem como orientar o Governo do Estado na gestão 

do meio ambiente. 

O decreto n° 40.744, de 25.04.07, dispôs sobre a organização, competência e funcionamento 

do CONEMA. O Plenário é a instância superior de deliberação do CONEMA e será 

constituído por um representante e respectivo suplente das entidades participantes. Comporá 

também o Plenário do Conselho o presidente da CECA, que exercerá as funções de 

secretário-executivo do CONEMA. 

O Decreto Estadual n° 41.286, 06/05/08 transferiu para o CONEMA as atribuições da Câmara 

de Normatização da CECA. 

 

Constituição Estadual 
do Rio de Janeiro 

Ementa 

Artigo 261. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se a 
todos, e em especial ao Poder Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua 
recuperação e proteção, em benefício das gerações atuais e futuras. 

§ 1º - Para assegurar a 
efetividade desse 
direito, incumbe ao 
Poder Público 

I – fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos 
naturais;  

II – proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio 
genético, biológico, ecológico, paisagístico, histórico e arquitetônico;  

III – implantar sistema de unidades de conservação,... 

IV – proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de 
extinção,... 

V – estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas, 
objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, 
... 

VI – .... 

VII – promover, respeitada a competência da União, o gerenciamento 
integrado dos recursos hídricos, na forma da lei,.... 

VIII – promover os meios defensivos necessários para evitar a pesca 
predatória; 
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Constituição Estadual 
do Rio de Janeiro 

Ementa 

IX - controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a 
comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que 
comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e o meio 
ambiente, incluindo formas geneticamente alteradas pela ação humana;  

X - condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou atividades, 
efetivas ou potencialmente causadoras  de  alterações  significativas  do  
meio  ambiente,  à  prévia elaboração de estudo de impacto ambiental, a 
que se dará publicidade; 

XI - determinar a realização periódica, preferencialmente por instituições 
científicas e sem fins lucrativos, de auditorias nos sistemas de controle de 
poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de 
significativo potencial poluidor... 

XII - estabelecer, controlar e fiscalizar padrões de qualidade ambiental 

,.... 

XIII - garantir o acesso dos interessados às informações sobre as fontes e 
causas da degradação ambiental; 

XIV - informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a 
qualidade do meio  ambiente,   as   situações   de   risco   de   acidentes   e   
a   presença   de   substâncias potencialmente danosas à saúde na água 
potável e nos alimentos; 

XV - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos 
causadores de poluição ... 

XVI - buscar a integração das universidades,... 

XVII - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de tecnologias 
poupadoras de energias, bem como de fontes energéticas alternativas que 
possibilitem, em particular nas indústrias e nos veículos, a redução das 
emissões poluentes; 

XVIII - estabelecer política tributária visando à efetivação do princípio 
poluidor-pagador e o estímulo ao desenvolvimento e implantação de 
tecnologias de controle e recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, 
vedada a concessão de financiamentos governamentais e incentivos fiscais 
às atividades que desrespeitem padrões e normas de proteção ao meio 
ambiente; 

XIX - acompanhar e fiscalizar as concessões.... efetuadas pela União no 
território do Estado; 

XX  -  promover  a  conscientização  da  população  e a  adequação  do  
ensino ... 

XXI - implementar política setorial visando a coleta seletiva, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos urbanos, hospitalares e industriais, 
com ênfase nos processos que envolvam sua reciclagem; 

XXII - criar o Conselho Estadual do Meio Ambiente, de composição paritária, 
.... 

XXIII -... 

XXIV -... 

XXV - fiscalizar e controlar, na forma da lei, a utilização de áreas 
biologicamente ricas de manguezais, estuários e outros espaços de 
reprodução e crescimento de espécies aquáticas, em todas as atividades 
humanas capazes de comprometer esses ecossistemas; 

XXVI - .... 
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Constituição Estadual 
do Rio de Janeiro 

Ementa 

§ 2º - As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com a aplicação de 
multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou 
reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, além 
da obrigação de reparar, mediante restauração, os danos causados. 

§ 3º - Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado, na forma da lei, 
a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos pelos órgãos 
competentes.  

§ 4º - A captação em cursos d’água para fins industriais será feita a jusante 
do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria indústria, na forma 
da lei. 

Art. 268 - São áreas de preservação permanente: 

I - os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 

II - as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, 
costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas - cavernas; 

III - as nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; 

IV - as áreas que abriguem exemplares ameaçados de extinção, raros, 
vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, bem como aquelas que 
sirvam como local de pouso, alimentação ou reprodução; 

V - as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e 
cultural; 

VI - aquelas assim declaradas por lei; VII - a Baía de Guanabara. 

Art. 269 - São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização dependerá de 
prévia autorização dos órgãos competentes, preservados seus atributos 
essenciais: 

I - as coberturas florestais nativas; 

II - a zona costeira; 

III - o Rio Paraíba do Sul; 

IV - a Ilha Grande; 

V - a Baía de Guanabara; 

VI - a Baía de Sepetiba. 

Art. 276 - 
A implantação e a operação de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras dependerão  de  adoção  das  melhores  tecnologias  de  controle  
para  proteção  do  meio ambiente, na forma da lei. 

Art. 278 - 
É vedada a criação de aterros sanitários à margem de rios, lagos, lagoas, 
manguezais e mananciais. 

Art. 281 - 
Nenhum padrão ambiental do Estado poderá ser menos restritivo do que os 
padrões fixados pela Organização Mundial de Saúde. 

 

Leis  Ementa 

Lei n° 650 de 11 
de janeiro de 
1983. 

Dispõe sobre a proteção e preservação dos mananciais hídricos (bacias fluviais e 
lacustres) do Estado do Rio de Janeiro. 
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Leis  Ementa 

Lei 1.356 de 03 de 
outubro de 1988  

Dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação de 
estudos de impacto ambiental. 

Lei nº 1.681, de 
20 de julho de 
1990. 

Dispõe sobre o Plano Diretor das Áreas de Proteção Ambiental criadas no Estado 
do RJ. 

Lei nº 1.898, de 
26 de novembro 
de 1991.  

Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais. 

Lei nº 2011, de 13 
de julho de 1992. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de programa de redução de 
resíduos. 

Lei nº 2702, de 26 
de março de 1997. 

Estabelece a política estadual de qualidade ambiental ocupacional e de proteção 
de saúde do trabalhador. 

Lei nº 2804, de 09 
de outubro de 
1997. 

Dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de transporte aquaviário 
de passageiros, cargas e veículos no RJ. 

Lei nº 3007, de 10 
de julho de 1998. 

Dispõe sobre transporte, armazenamento, queima de resíduos tóxicos no Estado 
do RJ. 

Lei nº 3.239, de 
02 de agosto de 
1999. 

Cria a Política Estadual de Recursos Hídricos. Cria o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Regulamenta a Constituição Estadual, 
artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII. 

Lei n° 3.467, de 
14 de setembro de 
2000. 

Dispõe sobre penalidades e sanções que serão aplicadas a agentes causadores 
de danos ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei nº 3488, de 03 
de janeiro de 2003 

Fica determinada a realização do Zoneamento Ecológico Econômico no RJ, 
observados no que couber, os princípios e objetivos estabelecidos no Decreto 
Federal nº 4297/2002, que estabelece os critérios para o zoneamento ecológico 
econômico no Brasil. 

Lei nº 4191, de 30 
de setembro de 
2003. 

Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei nº 4.247, de 
16 de dezembro 
de 2003.  

Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei nº 5.067, de 
09 de julho de 
2007. 

Dispõe sobre o zoneamento ecológico-econômico do Estado do Rio de Janeiro e 
define critérios para a implantação da atividade de silvicultura econômica no 
Estado. 

 

Decretos 
Estaduais 

Ementa 

Decreto Lei nº 134, 
de 16 de junho de 
1975.  

Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente no Estado 
do Rio de Janeiro e da outras providências 
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Decretos 
Estaduais 

Ementa 

Decreto n° 2.330, 
de 08 de janeiro de 
1979. 

Institui o Sistema de Proteção dos Lagos e Cursos d’Água do Estado do Rio de 
Janeiro, regula a aplicação de multas, e dá outras providências. 

Decreto n° 21.470A, 
de 05 de junho de 
1995. 

Regulamenta a Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991, que "Dispõe sobre a 
realização de Auditorias Ambientais". 

Decreto nº 40.156, 
de 17 de outubro de 
2006. 

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para a regularização 
dos usos de água superficial e subterrânea, bem como, para ação integrada de 
fiscalização com os prestadores de serviço de saneamento básico, e dá outras 
providências 

 

Outras normas Ementa 

NT-202.R-10 - Aprovada 
pela Deliberação CECA 
nº 1007, de 04 de 
dezembro de 1986. 

Estabelece critérios e padrões para o lançamento de efluentes líquidos, 
como parte integrante do Sistema de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras - SLAP. Aplica-se aos lançamentos de efluentes líquidos, 
provenientes de atividades poluidoras, em águas interiores ou costeiras, 
superficiais ou subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro, através de 
quaisquer meios de lançamento, inclusive da rede pública de esgotos. 

NT-213.R-4 - Aprovado 
pela Deliberação CECA 
nº 1.948 de 04 de 
setembro de1990 

Estabelecer critérios e padrões para controle da toxicidade em efluentes 
líquidos industriais, utilizando testes de toxicidade com organismos 
aquáticos vivos, de modo a proteger os corpos d’água da ocorrência de 
toxicidade aguda ou crônica de acordo com a NT-202 e DZ-209 

Portaria SERLA 261-
A/97, de 31 de julho de 
1997.  

Determina Normas para demarcação de Faixas Marginais de Proteção em 
lagos, lagoas e lagunas e da outras providências. 

DZ-041.R-13 - Aprovada 
pela Deliberação 
CECA/CN nº 3.663, de 
28 de agosto de 1997. 

Diretriz para realização de estudo de impacto ambiental – EIA e do 
respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA. 

Resolução CERHI nº 09 
de 13 de novembro de 
2003 

Estabelece critérios gerais sobre a outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos no Estado do Rio de Janeiro. 

Portaria SERLA nº 555, 
de 1º de fevereiro de 
2007. 

Regulamenta o Decreto  Estadual nº 40.156, de 17 de outubro de 2006,  

Portaria SERLA nº 564, 
de 18 de abril de 2007. 

Define procedimentos para pagamento referente à Cobrança pelo Uso de 
Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro 

Portaria SERLA nº 567, 
de 07 de maio de 2007. 

Estabelece critérios gerais e procedimentos técnicos e administrativos para 
cadastro, requerimento e emissão de Outorga de Direito de Uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 
providências. 

Resolução CONEMA Nº 
03, de 07/10/2008  
alterada pela Res 
CONEMA 31/11 

Aprova a NA-051.R-7 - Indenização dos custos de análise e 
processamento dos requerimentos das Licenças Ambientais 
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Resolução CONEMA Nº 
05, de 22/12/2008 

Revoga a NT 574.R-0 - Padrões de Emissão de Poluentes do Ar para 
Processo de Destruição Térmica de Resíduos, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 2.953, de 31/08/1993. 

Resolução CONEMA Nº 
06, de 22/12/2008 

Revoga a DZ-1.311.R-4 - Diretriz de Destinação de Resíduos, aprovada 
pela Deliberação CECA nº 3.327, de 29/11/1994. 

Resolução CONEMA Nº 
21, de 07/05/2010 

Aprova a DZ-056-R.3 - Diretriz para realização de Auditoria Ambiental. 

 Resolução CONEMA Nº 
26, de 22/11/2010 (Ar) 

Aprova a NOP - INEA - 01 - Programa de Monitoramento de Emissões de 
Fontes Fixas para a Atmosfera - PROMON AR. 

Resolução CONEMA Nº 
35, de 15/08/2011 

Dispõe sobre Audiências Públicas no âmbito do licenciamento ambiental 
estadual 

Resolução CONEMA Nº 
42, de 17/08/2012 

Dispõe sobre as atividades que causam ou possam causar impacto 
ambiental local, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas 
à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente 
e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto 
na Lei Complementar nº 140/2011, e dá outras providências. 

Resolução CONEMA nº 
44 de 14 de dezembro 
de 2012 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação de eventual contaminação 
ambiental do solo e das águas subterrâneas por agentes químicos, no 
processo de licenciamento ambiental estadual 

 

4.3.3. Atos Jurídicos Municipais 

O município de Maricá possui Secretaria de Ambiente e Urbanismo que foi habilitada junto ao 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em meados de agosto de 2012 a emitir licenças 

ambientais, para empreendimentos de impacto local cuja tipologia foi pactuada com o órgão 

estadual. Possui Conselho Municipal criado pelo artigo 332 de sua Lei Orgânica. 

Seus instrumentos jurídicos mais relevantes e estruturantes sob o ponto de vista ambiental 

são sua Lei Orgânica e seu Plano Diretor que fixam áreas protegidas de preservação 

permanente e consignam diretrizes para sua proteção. 

Destaca-se também a Lei nº 2.368 de 16 e maio de 2011 que criou o Refúgio da Vida 

Silvestre e a Área de Proteção Ambiental das Serras de Maricá e a Lei nº 2.466 de 23 de 

setembro de 2013, que altera a anterior. 

 

Legislação municipal Ementa 

Lei Orgânica de 05 de abril de 
1990 

Art. 331 – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente 
saudável e equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à 
qualidade de vida, impondo-se à todos, e em especial ao Poder 
Público, o dever de defendê-lo, zelar por sua recuperação e proteção 
em benefício das gerações atuais e futuras. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
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Público: 

I – fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos 
naturais; II – proteger e restaurar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético, biológico e paisagístico, histórico e arquitetônico; 

III – implantar sistema de unidades de conservação representativo dos 
ecossistemas originais do espaço territorial do Município, vedada 
qualquer utilização ou atividade que comprometa seus atributos 
essenciais; 

IV – proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de 
extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as práticas que submetam 
os animais a crueldades por ação direta do homem sobre os mesmos. 

V – estimular e promover reflorestamento ecológico em áreas 
degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos 
recursos hídricos, a consecução de índices mínimos de cobertura 
vegetal, o reflorestamento econômico em áreas ecologicamente 
adequadas, visando suprir a demanda de matéria-prima de origem 
florestal e preservação das florestas nativas;... 

IX – controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a 
comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que 
comportem risco efetivo ou potencial para qualidade de vida e o meio 
ambiente, incluindo forma geneticamente alterada pela ação humana; 

X – condicionar, na forma da lei, a implantação de instalações ou 
atividades efetiva ou potencialmente causadoras de alterações 
significativas do meio ambiente, à prévia elaboração de estudo de 
impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

XI – determinar a realização periódica, preferencialmente por 
instalações científicas e sem fins lucrativos, de auditorias nos sistemas 
de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das 
instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a 
avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade 
física, química e biológica dos recursos ambientais;.... 

XV – promover medidas judiciais e administrativas de 
responsabilidade dos causadores de poluição ou de degradação 
ambiental, e dos que praticarem pesca predatória; 

XVI – buscar a integração dos centros de pesquisa, associações civis, 
organizações sindicais para garantir e aprimorar o controle da 
poluição; 

XVII – estabelecer política tributária visando à efetivação do princípio 
poluidor pegador e o estímulo ao desenvolvimento e implantação de 
tecnologias de controle e recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, 
vedada a concessão de financiamentos governamentais e incentivos 
fiscais às atividades que desrespeitem padrões e normas de proteção 
ao meio ambiente;.... 

XXIII – fiscalizar e controlar, na forma da lei, a utilização da áreas 
biologicamente ricas de manguezais, estuários e outros espaços de 
reprodução e crescimento de espécie aquáticas, em todas as 
atividades humanas capazes de comprometer esses ecossistemas; 

§ 2º - As condutas e atividades comprovadamente lesivas ao meio 
ambiente, sujeitarão os infratores a sanções administrativas com a 
aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade 
da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e 
a interdição, além da obrigação ou restaurar os danos causados. 
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§ 3º - Aquele que utilizar recursos ambientais fica obrigado na forma 
da lei, a realizar programas de monitoragem a serem estabelecidos 
pelos órgãos competentes. 

§ 4º - A captação em cursos d’água para fins industriais será feita a 
jusante do ponto de lançamento dos efluentes líquidos da própria 
indústria, na forma da lei. 

Art. 332 – Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, de 
composição paritária, no qual participarão os Poderes Executivo e 
Legislativo, comunidades científicas, associações civis e especialistas 
na matéria, na forma da lei. 

Art. 337 – São áreas de preservação permanente: 

I – os manguezais, lagos, lagoas e lagunas e as áreas estuarinas; 

II – as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as 
dunas, os castões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas-
cavernas; 

III – as nascentes e as faixas marginais de proteção de água 
superficiais; IV – as áreas que abriguem exemplares ameaçados de 
extinção, raros, vulneráveis ou menos conhecidos, na fauna e flora, 
bem como aquelas que sirvam como local de pouso, alimentação ou 
reprodução. 

V – as áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, 
paisagístico e cultural; 

VI – as florestas e demais formas de vegetação natural, conforme 
consta dos artigos 2º e 3º da Lei 4761/65; 

VII – aquelas assim detalhadas por lei. 

Art. 338 – São áreas de relevante interesse ecológico, cuja utilização 
dependerá de prévia autorização legislativa preservados seus tributos 
essenciais: 

I – as coberturas florestais; 

II – o sistema lagunar do Município, integrado pelas Lagoas de 
Guarapina, Padre, Barra, Maricá, Brava e pelos canais de São Bento, 
Cordeirinho e Ponta Negra; 

III – a bacia hidrográfica do Município. 

§ 1º - Na faixa de proteção do sistema lagunar do Município são 
proibidas as seguintes atividades: 

I – o parcelamento da terra, para fins urbanos; 

II – o desmatamento, a extração de madeira e vegetação 
característica e a retirada de espécimes vegetais; 

III – a caça, ainda que amadorística, e o aprisionamento de animais; 

IV – a alteração do perfil natural do terreno; 

V – a abertura de logradouros; 

VI – a construção de edificações ou edículas. 

 

Art. 356 – O Município suplementará a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual no que tange à preservação e à 
proteção do seu meio ambiente, a boa qualidade de vida, e o seu 
patrimônio histórico cultural, inclusive com imposição de sanções 
previstas em lei. 

§ 1º - O Poder Público, sem prejuízo das sanções a serem 
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especificadas em lei, fará a apreensão de armas e do material 
porventura em poder daqueles que se encontrarem na prática da 
pesca predatória, de agressões contra a fauna e o meio ambiente. 

§ 2º - Aquele que atear fogo às florestas e às demais formas de 
vegetação natural do Município, ou concorrer para que tal aconteça, 
direta ou indiretamente, será denunciado pelo poder público por crime 
previsto no Código Penal, além de sujeitar-se às sanções da lei 
municipal. 

§ 3º - Será também denunciado pelo poder público por crime previsto 
no Código Penal e sujeito às sanções da lei municipal, aquele que não 
preservar as formas de vegetação natural situados: 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d’água, em faixa 
marginal cuja largura mínima será: 

1) de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 
(dez) a 

50 (cinqüenta) metros de largura; 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 
(cinqüenta) a 

200 (duzentos) metros de largura; 

4) nas nascentes ainda que intermitentes e nos chamados “Olhos 
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 
mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

5) no topo dos morros, montes, montanhas e serras; 

6) nas encostas ou partes destas com declive superior a 45º , 
equivalente a 

100% na linha de maior declive; 

7) na Mata Atlântica, definida no § 4º do artigo 225, da Constituição 
Federal, toda a faixa litorânea do Município de Maricá. 

 

Art. 357 – Consideram-se de preservação permanente, sujeitas a 
fiscalização do Município, proibida a sua extração, as areias: 

I – da orla marítima, numa faixa de 100 (cem) metros da preamar; 

 II – das dunas e restingas; 

III – das margens dos rios;  

IV – dos terrenos públicos; 

V – do leito dos rios, mesmo daqueles em propriedade privada, com 
exceção para os que obtiverem e forem portadores de licença especial 
fornecida pela Prefeitura Municipal. 

Lei complementar nº 145 de 
10 de outubro de 2006 

Instituiu o Plano diretor de Maricá, devendo-se observar que a sub 
região Pornta Negra- Jaconé constitui a unidade 5 de planejamento 
para a qual foram previstas as seguintes ações: 

Art. 19. Na Unidade Urbana 05 deverão ser adotadas as seguintes 
diretrizes e propostas: 

I – reurbanizar as áreas de especial interesse social desta unidade; 

II – pavimentar, iluminar e arborizar as vias coletoras desta unidade; 

III – implantar o ter minal de integração de transportes na sede do 
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distrito; 

IV – criar e equipar as praças existentes; 

V – dragagem do canal de Ligação entra as Lagoas do Padre e de 
Guarapina; 

VI – implantar um parque recreacional na orla recuada da Lagoa de 
Guarapina, área pertencente à AP A de 

Maricá; 

VII – abertura  do Canal de Ponta  Negra com rompimento de laje; 

VIII – reurbanizar a Avenida Central com implantação de mobiliário 
urbano próprio e calçadas adequadas; 

IX – implantar uma Vila Olímpica nesta Unidade; 

X – pavimentar,  iluminar e arborizar  os dois lados da Beira do Canal, 
da ponte até a Galeta; 

XI – pavimentar, iluminar e arborizar o acesso ao Farol de Ponta 
Negra. 

Foi prevista também  em parceria  com o Estado, implantar terminais 
de integração  prioritariamente  em Inoã, Centro de Maricá e Ponta 
Negra localizados na RJ-106 para pro mover a integração entre o 
transporte inter municipal e o municipal; 

A área do Canal de Ponta Negra foi prevista como acidente geográfico 
a ser preservado; a Praia de Ponta Negra ;  Estrada da Restinga – 
Avenida Central (da Barra até Ponta Negra) – (RJ 102); a Estrada de 
Ponta Negra; o farol de `Ponta Negra; gruta da sacristia 

Lei nº 2292 de 16 de abril de 
2009 

Cria Fundo Municipal de Proteção e Conservação Ambiental 

Lei nº 2324 de 26 de março de 
2010 

Cria Fundo Municipal de Proteção Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica 

Lei  nº 2331 de 25de maio de 
2010 

Plano Diretor Setorial Área da Restinga de Maricá 

Lei nº 2368 de 16 de maio de 
2011 

Cria a Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá - 
APASERMAR e o Refúgio da Vida Silvestre da Serra de Maricá 
(REVISSERMAR)  

Lei nº 2.466 de 23 de 
setembro de 2013 

Dispõe sobre a alteração dos limites da zona de Refúgio silvestre das 
Serras de Maricá, criado pela Lei nº 2.368/11, suprimindo  parte da 
porção marinha, inserindo a parte seca das ilhas Maricás e alterando o 
nome da unidade 

Lei nº 2483 de 223 de outubro 
de 2013 

Dispõe sobre a criação de Áreas de Especial Interesse Urbanístico e 
Econômico , voltada para atividades de Logística, Portuária e 
Industrial – AEIUE-LPI, na unidade de planejamento 05-Jaconé 
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5. Programas Governamentais e Políticas 
Setoriais 

O modelo vigente de desenvolvimento nacional, expressivo em associação ao mercado 

externo, desencadeia animação econômica ao criar e consolidar cadeias de valor para seu 

atendimento por parte das empresas nacionais. Tal modelo, não obstante, exacerba a 

demanda de infraestrutura econômica nacional, notadamente aquela associada a modais de 

transportes e logísticas variadas. O atendimento por parte das políticas públicas a essa 

demanda tem se mostrado lento, trazendo custos sistêmicos à produção nacional e 

reforçando o “custo Brasil”. 

Nesse contexto o setor privado tem alçado compartilhamentos públicos ao viabilizar conexões 

nacionais e internacionais multimodais, ampliando mercados e acessos para realização de 

exportações e importações. Recentemente o país passou a atrair variados investimentos em 

infraestrutura que detém o potencial de provocar uma mudança de patamar em seu 

crescimento, recrudescendo sua dinâmica de expansão.  

O estado do Rio de Janeiro participa fortemente desse movimento. Segundo a publicação 

Decisão Rio 2012-2014 do Sistema FIRJAN, concentrará investimentos superiores a R$ 200 

bilhões no triênio entre 2012 e 2014. A marca alça o estado, de área relativamente pequena, 

como maior concentrador de investimentos por quilômetro quadrado do mundo (FIRJAN, 

2012). 

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro possui importantes polos de desenvolvimento nos 

campos químico-farmacêutico, metal-mecânico, cimenteiro, siderúrgico, de serviços 

avançados, de turismo, pesca, produção de aves e ovos, pecuária, floricultura, agricultura e 

de confecções. Os maiores investimentos dentre os novos previstos, entretanto, concentram-

se na expansão de vocações portuárias históricas, na irredutibilidade da exploração e 

produção de petróleo e gás, e nas conexões logísticas propícias à sua localização 

privilegiada, fazendo do estado um dos principais hubs logísticos do país.  

Os investimentos fazem com que o RJ sofra alterações cada vez mais significativas no 

campo do desenvolvimento socioeconômico, conseguindo também diminuir as distâncias 

existentes entre a capital, sua região metropolitana e os demais municípios. 

De acordo com o INEA (2011), os sete maiores investimentos previstos para o estado do Rio 

de Janeiro entre 2010 e 2012, montam em expressivos R$ 34,5 bilhões. Seis destes, 

altamente concentrados nos setores de energia e de logística portuária, estão sediados os 

municípios de Campos dos Goytacazes com R$ 5,9 bilhões (Chevron e OGX), São João da 

Barra com R$ 6,3 bilhões (Complexo Portuário do Açu), Angra dos Reis com R$ 4 bilhões 

(Usina Nuclear de Angra 3) e Itaguaí com R$ 3,7 bilhões (CSN). Já o maior destes 

investimentos, o COMPERJ de R$ 14,6 bilhões, está sediado em Itaboraí. 
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5.1. COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

O município de Itaboraí, limítrofe de Maricá, receberá uma moderna refinaria capaz de 

agregar alto valor ao óleo pesado extraído pela mesma empreendedora (Petrobras) na Bacia 

de Campos. Além do petróleo contemporâneo, a perspectiva de produção das camadas de 

pré-sal também contribuem para que se supra a demanda interna de derivados petroquímicos 

- para além de intensificar sua exportação2.  

O COMPERJ terá capacidade para processar 150 mil barris/dia de óleo pesado nacional em 

uma mesma planta industrial, que transformará diretamente e num único local, o petróleo em 

resinas plásticas e outros produtos petroquímicos de uso variado. 

Segundo estudo desenvolvido pela FGV e pelo Sistema FIRJAN (2008), a implantação do 

COMPERJ irá induzir desenvolvimentos, para além da cadeia de plásticos, nas cadeias de 

construção civil, em comércio e em serviços. Essa indução deverá gerar, por meio da 

instalação de algo entre 360 e 720 potenciais empresas da indústria de transformação, um 

valor adicionado de até R$ 15 bilhões (referentes aos cenários conservador e otimista de 

análise). 

As empresas induzidas deverão se estender para além de Itaboraí em demais 22 municípios 

no Rio de Janeiro, gerando perto de 15 mil empregos diretos, investimentos da ordem de R$ 

900 milhões e um faturamento anual próximo de R$ 2,4 bilhões. A aplicação de modelagem 

matemática3 na distribuição da capacidade de produção pela região de influência do 

Complexo Petroquímico indica que 48% desta recairá potencialmente sobre os cinco 

municípios mais influenciados, quais sejam Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, 

Queimados e Itaboraí. A distribuição percentual para os municípios da AID do TPN, Maricá e 

Saquarema, seria de apenas 0,9% para cada. 

5.2. Arco Metropolitano 

O Complexo Petroquímico é uma das âncoras de outro investimento estruturante no estado 

do Rio de Janeiro que influenciará Maricá - o Arco Metropolitano. Como sugere o nome, o 

investimento compreende uma rodovia que ligará dois importantes eixos de desenvolvimento: 

                                                
2
 Segundo estudos da Petrobrás, elevando a demanda nacional por produtos petroquímicos deverá passar das 6 milhões de 

toneladas por ano registradas em 2010 para 10 milhões de toneladas/ano em 2020. 

3
 A metodologia utilizada utilizou os dados de faturamento médio das empresas de pequeno, médio e grande porte e a relação 

de faturamento anual/investimento, de onde foi possível obter o montante de investimento médio necessário para implantação de 

cada tipo de empresa. A partir da relação insumos/faturamento e do faturamento, obteve-se o valor anual dos insumos 

petroquímicos. Utilizando-se esse dado e o preço dos insumos petroquímicos, obtém-se a quantidade, em toneladas, dos 

insumos que são demandados pelas empresas brasileiras de diferentes portes, permitindo assim a obtenção da distribuição 

percentual. Essa distribuição percentual da demanda é aplicada aos dois cenários de oferta do COMPERJ (300 e 600 mil 

toneladas), obtendo-se o número de empresas de pequeno, médio e grande porte que poderão ser atendidas pelo Complexo. 

Por fim, os valores de emprego, investimento e faturamento médio por porte de empresa são considerados, gerando as 

estimativas que compõem os cenários do impacto da implantação do COMPERJ. 
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o eixo leste, justamente onde está sendo construído o COMPERJ; e o eixo Sepetiba, onde se 

localiza a homônima província portuária4. 

O anel viário transformará a Baixada Fluminense numa grande área de logística, contornando 

a região metropolitana da capital. Seu projeto permitirá acesso de cargas oriundas de suas 

regiões-âncora (Sepetiba e COMPERJ) por toda a malha rodoviária do país, através da 

intersecção com cinco grandes eixos rodoviários, quais sejam: Rio-Vitória, Rio-Bahia, Rio-

Belo Horizonte, Rio-São Paulo e Rio-Santos. 

A integração logística não será limitada aos âncoras do Arco, mas sim à toda uma gama de 

empreendimentos de seu entorno, beneficiados pelo aumento dos níveis de acessibilidade 

dos municípios próximos e que concentram grande contingente populacional, em particular 

nos municípios de Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Nova Iguaçu 

e Seropédica. 

O Arco Metropolitano, dessa forma, integra a logística de diversos distritos industriais em seu 

entorno, com potenciais de desdobramentos produtivos aderentes em demais municípios do 

estado. Os principais distritos industriais são: 

 Distrito Industrial de Santa Cruz - área de 462 ha para atividades industriais, englobando 

indústrias de reciclagem, química, gráfica, farmacêutica e petroquímica. Bastante 

ancorado nas atividades da Gerdau; 

 Distrito Industrial Campo Elíseos - localizado no município de Duque de Caxias/RJ, 

compõe basicamente um polo petroquímico, induzido pela presença da Petrobras, com a 

REDUC; 

 Distrito Industrial da Fazenda Botafogo - localizado no município do Rio de Janeiro, o DI 

possui 79,4 ha para atividades industriais de tipologia bastante diversificada (metalúrgica, 

química, reciclagem, tintas gráficas, frigorífica e produtos alimentícios); 

 Distrito Industrial de Queimados - localizado no município homônimo, possui 175 ha 

destinados para atividades industriais diversas, como armazéns gerais frigoríficos, têxtil, 

indústria de alimentos, cervejaria, artefatos de concreto, artefatos de gesso, louças 

sanitárias, telhas ecológicas, fundição e indústria náutica; 

 Distrito Industrial de Paracambi - localizado no município de Paracambi, ainda está em 

fase inicial de maturação. Sua concepção o diferencia do convencional, ao contemplar 

co-processamentos de materiais e induzir simbioses. 

 

                                                
4
 A Baía de Sepetiba abriga os seguintes empreendimentos: i) Porto de Itaguaí (composto pela plataforma logística da CSN, por 

terminal de containers - TECON, terminal de cargas - TECAR, centro logístico e o porto privado do Lago da Pedra); ii) Porto da 

Petrobrás (com terminais para granéis líquidos e sólidos, além de instalações para gás natural); iii) Terminal Offshore da Gerdau 

(minério de ferro e produtos siderúrgicos): iv) Complexo da CSA (siderúrgica e terminal portuário para exportação de produtos de 

aço e importação de carvão); v) Terminal Usiminas (exportação de minério de ferro e pellets); vi) Porto Sudeste (terminal para 

exportação de minério de ferro e importação de granéis sólidos). Além destes, compartilham seu exíguo território entre a 

montanha, o mangue e o mar, centrais térmicas de geração de energia, rodovias federais, ferrovias, concentrações urbano-

industriais importantes, instalações militares da Aeronáutica e da Marinha (incluindo a construção da base dos submarinos 

nucleares) e áreas urbanas densamente povoadas. 
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Com uma situação diferenciada dos acima listados por prever a instalação de empresas de 

pequeno e médio porte para além das indústrias de transformação de maior porte, o Polo 

Industrial de Sampaio Corrêa fica localizado no distrito de Saquarema e detém área de 40 ha. 

Pretende abrigar empresas de diversos ramos, do envasamento de azeite até a produção de 

forros de PVC. O polo industrial, importante empreendimento em termos de desenvolvimento 

industrial para a Região dos Lagos, é município da AID e detém ligação direta com o 

município de Maricá pela RJ-118.  

O Arco Metropolitano é projeto estruturante, de grande porte e presença com forte 

multiplicação de fatores de produção, mercados, renda e emprego, obedecendo a um ciclo 

longo de maturação e integrando diversos investimentos. Ao cruzar importantes 

empreendimentos e centros urbanos do estado, sua instalação deverá gerar repercussões 

econômicas complementares e potenciais.  

O Arco exercerá pressão por empresas instaladas pela diversidade, magnitude e pelo 

potencial de desenvolvimento que se traduzem por economias externas de escala, 

desdobramentos que, sem dúvida, surgirão no contexto de novos empreendimentos, e 

potencializarão a indução de crescimento além dessa dimensão. Grandes oportunidades para 

a instalação de indústrias, comércio e de centros logísticos ao longo desse grande eixo 

logístico deverão ocorrer.  

Consequência dessa capacidade indutora está em negociação entre o estado do Rio de 

Janeiro e a União (Jornal do Brasil, 2012) para estender o trecho norte do Arco em mais 15 

quilômetros até a Venda das Pedras, na junção com a RJ-114, fechando assim um trajeto até 

Maricá.  

5.3. Outros Empreendimentos 

Abrigam-se ainda no conjunto de empreendimentos na área de influência do TPN a 

implantação da Coquepar, as ampliações da Bayer e da REDUC. Há também o forte 

desenvolvimento da indústria naval no Estado por meio da implantação de estaleiros. Alguns 

destes empreendimentos encontram-se bastante próximos a Maricá: empresas STX Europe e 

Mauá, com investimentos somados de aproximadamente R$ 1,7 bilhão no município limítrofe 

de Niterói e as empresas EISA e Aliança no município do Rio de Janeiro (aproximadamente 

R$ 3,5 bilhões). 

Os estaleiros, com efeitos apenas indiretos sobre a área de inserção do empreendimento, 

são empreendimentos que demandam grandes contingentes de mão-de-obra e contribuem, 

assim, para a expansão da Região Metropolitana. 

Ainda, durante o processo para alteração do Plano Diretor Municipal de Maricá, foi 

apresentado projeto de criação de Áreas de Especial Interesse Urbanístico e Econômico no 

município, com instalações de mais de 40 indústrias, justificada também pela implantação e 

operação do COMPERJ. 

5.4. Efeitos na Região de Inserção do Projeto TPN 

A instalação desses empreendimentos, cujos momentos de implantação e produção se 

sobrepõem, criam distintas formas de interação do transporte rodoviário com o marítimo e 
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com o ferroviário. Já a integração desses elementos gera vantagens locacionais 

comparativas, criando áreas de maior atratividade para novos investimentos e intensificando 

a ocupação no entorno desses empreendimentos. 

Estudos da Petrobras (EIA PETROBRAS, 2011 e AAE - Petrobras na Guanabara, 2009) e da 

FGV/FIRJAN (COMPERJ - Potencial de Desenvolvimento Produtivo, 2008) indicam que a 

instalação desse conjunto de empreendimentos deverá reforçar a ocupação dos vazios 

urbanos ao longo de toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Como segundo efeito, 

tende-se a reproduzir os efeitos concêntricos produzidos por outras atividades já instaladas 

na região, instigando o arrefecimento de vetores históricos de regionalização e polarização.  

O crescimento populacional relacionado a esses empreendimentos e suas repercussões na 

dinâmica econômica ainda são incertos. Além de quantificações imprecisas, a distribuição 

espacial dessa população também é uma incógnita. Os municípios já densamente ocupados 

deverão sofrer pressões urbanas ainda mais fortes - potencialmente repercutindo sobre o 

atual déficit habitacional. Por outro lado, também é possível prever que o adensamento 

populacional se dê em municípios hoje com áreas urbanas menos populosas, como é o caso 

de Maricá e Saquarema. 

A forma desordenada de crescimento observada no passado, com a associação de rápido 

desenvolvimento com falta de infraestrutura social, evidenciado pela região de Macaé5 e pela 

baía de Sepetiba e seus diversos conflitos ambientais e sociais, teve como forte contribuição 

a falta de planejamento. Já a instalação do COMPERJ, por exemplo, foi objeto de um 

planejamento social e ambiental voltado para não repetir os exemplos anteriormente citados 

e almejar uma inserção que potencialize a criação de empregos e a ocupação ordenada do 

território costeiro. 

Maricá e Saquarema encontram-se na confluência destes grandes empreendimentos, ligados 

não apenas pela posição geográfica entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o 

Norte Fluminense, como possivelmente também pela extensão do Arco Metropolitano. A 

implantação deste grande anel viário deverá induzir o incremento populacional ao longo dos 

seus novos eixos rodoviários, formando um elenco de “esquinas privilegiadas” que 

convergem para o Rio de Janeiro. 

Antevê-se para a região de inserção do TPN, portanto, tendências de alteração no padrão 

das ocupações a partir de novos focos de urbanização. Em menor grau, deve ocorrer alguma 

forma de alteração nas vantagens locacionais, estendendo para novos espaços a presença 

de atrativos que viabilizem: i) áreas residenciais com facilidades para movimentos pendulares 

                                                
5
 Macaé, sede da Petrobrás na exploração de petróleo e gás da Bacia de Campos, sofreu as consequências de rápido e 

desordenado crescimento. Sua população quase triplicou nos últimos 20 anos, período no qual 14 favelas surgiram. A indústria 

do petróleo emprega cerca de 50 mil trabalhadores diretos e indiretos, que demandam setores correlatos como serviços, 

construção civil e hotelaria. Além do fator natural presente, a região contou com estratégias de incentivos fiscais para a 

instalação de indústrias, desde a doação de terrenos e fornecimento de crédito até reduções ou isenções de impostos municipais 

e estaduais, a exemplo do Fundo de Desenvolvimento de Campos de Goytacazes (Fundecam) e o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Macaé (Fumdec). 
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por conta da expansão da população; e ii) áreas de grande porte com bons acessos 

logísticos para fins de suporte portuário (retroáreas).  

Maricá e Saquarema serão, não obstante, municípios marginal e amenamente afetados por 

estas grandes iniciativas quando relativizadas suas posições aos municípios sede e sob 

influência direta dos empreendimentos descritos. Entretanto, não se prevê mudanças de 

grande relevância nas estruturas territoriais destes municípios, a ponto de serem 

reestruturadas como ocorreu em Macaé e provavelmente ocorrerá em São João da Barra e 

Itaboraí. 

5.5. Compatibilidade com o Projeto TPN 

Os dois empreendimentos destacados, tidos como os mais influentes na região de interesse, 

têm forte interação positiva com o projeto TPN, tendo em vista que o COMPERJ é um dos 

principais destinos previstos dos granéis líquidos que devem ser armazenados no terminal 

portuário, e também, a melhoria e dinamização da capacidade logística da região 

proporcionada pelo Arco Metropolitano facilitará o escoamento de cargas gerais a partir do 

TPN. 

Entende-se que o projeto é compatível com as iniciativas previstas para a região de inserção, 

e também com a legislação, conforme apresentado no capítulo 4. Legislação Pertinente, e 

atestado pela certidão de conformidade emitida pela Prefeitura de Maricá (Anexo I). 

O nada a opor da Capitania dos Portos é apresentado no Anexo II e manifestação da ANTAQ 

é apresentada no Anexo III. 
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6. Alternativas Locacionais e Tecnológicas 

Nesta seção serão abordadas alternativas locacionais ao TPN considerando outros locais 

que poderiam ofertar suporte territorial para as atividades portuária e de indústria naval 

previstas. Para atender aos pré-requisitos deste empreendimento foram analisados de forma 

integrada condicionantes logísticos, ambientais e de engenharia. 

6.1. Alternativas Locacionais  

Para a escolha da área, primeiramente foi realizado um estudo sobre as condições de 

profundidade ao longo do litoral do Rio de Janeiro, procurando-se regiões em que a isóbata 

25 m se aproximasse do litoral, visto as grandes necessidades de calado dos navios 

petroleiros, os maiores a frequentar o projeto em questão. Nestas poucas regiões litorâneas 

foram delimitados territórios não urbanizados para a análise comparativa contida nesta seção 

do trabalho. 

A análise se deu pelo método comparativo de multicritérios, primeiramente elencando-se 

fatores determinantes para a implantação do porto e seguidamente fatores condicionantes. 

Estes critérios foram classificados entre “sim”, quando a interferência com determinando 

aspecto da localidade foi considerado pequena; “parcial”, quando esta interferência foi 

considerada média e “não”, quando foi considerada grande. Para isto foram atribuídas 

menores valorações para o “sim”, sendo, portanto, melhor avaliados os sítios que no final do 

processo adquirissem menor pontuação. 

A diferenciação entre critérios determinantes e critérios condicionantes se deu pela atribuição 

de pesos, sendo atribuídos pesos maiores para os critérios mais importantes (determinantes) 

e definindo-se a somatória de todos os pesos com o valor “um” ou “100%”. Desta forma as 

pontuações finais de cada sítio em análise passaram a ser integradas e comparativas entre 

si. Respeitou-se a pontuação específica adquirida na análise individual dos critérios para 

cada sítio e também a importância relativa de cada critério, sendo que na somatória das 

pontuações ponderadas pelos pesos, integrou-se a avaliação multicritérios e se definiu 

resultados comparativos entre os sete sítios avaliados.  

Conforme mencionado, o nível de interferência em cada um dos parâmetros avaliados foi 

qualificado em três categorias, a saber, baixa, média e alta. 

Para realizar a comparação matemática, incluindo a ponderação por pesos, foram atribuídos 

valores a cada categoria, sendo que o valor da categoria seguinte é sempre igual ao dobro do 

valor da categoria anterior, de forma a deixar as diferenças mais expressivas, conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 4.3.3-1 - Categorias e valores associados. 

Avaliação Categoria Valor associado 

Sim Baixa 1 

Parcial Média 2 

Não Alta 4 

 

Os critérios definidos, as respectivas pontuações e pesos relativos foram os seguintes: 

 Tem profundidade junto à costa.  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 
0,2 

Não 4 

Existência de profundidades junto à costa não inferior a - 25 m, distanciadas desta em até 5 

km. Considerado critério determinante, pois sem estas profundidades, seria necessária obra 

de dragagem em grandes volumes, visto que os navios petroleiros exigem calados de até 30 

m. Atribuído peso de 0,2. 

 Tem espaço suficiente para retroárea.  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 
0,2 

Não 4 

Existência de retroárea junto à costa com superfície mínima de 300.000 m2, distante no 

máximo 1 km da costa e superfície mínima de 200.000 m2 junto à linha de costa. Considerado 

critério determinante, pois sem estas dimensões próximas à costa, seria inviável a instalação 

do suporte em terra para as atividades de projeto. Atribuído peso de 0,2. 

 Tem a presença de topografia favorável.  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 
0,1 

Não 4 

Existência de área favorável para terraplenagem para instalação da retroárea portuária. 

Considerado critério condicionante de maior importância, pois as obras necessárias para 

terraplenagem em sítios com topografia acidentada gerariam maiores impactos ambientais e 

poderiam até inviabilizar o empreendimento. Atribuído peso de 0,1. 

 Tem proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 
0,05 

Não 4 
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Existência de rodovias próximas ao local da retroárea, em trecho que não atravessem centros 

urbanos das cidades sede de cada opção. Considerado critério condicionante. Atribuído peso 

de 0,05. 

 Tem distanciamento de áreas de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas.  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 

0,2 Parcial 2 

Não 4 

Considerado critério determinante, pois os locais com grande interferência em áreas 

protegidas provavelmente não teriam viabilidade ambiental. Atribuído peso de 0,2. 

 Tem distanciamento de adensamentos populacionais consolidados na operação  

Considerado critério condicionante de maior importância, pois grandes interferências em 

áreas urbanizadas consolidadas poderiam inviabilizar o empreendimento.  

Avaliação Valor associado Peso  

Sim 1 

0,1 Parcial 2 

Não 4 

 

 Tem distanciamento de áreas turísticas 

Avaliação Valor associado Peso  

Sim: mais de 1.000 m 1 

0,05 Parcial: entre 1.000 e 100 m 2 

Não: menos de 100 m 4 

Considerado critério condicionante. Atribuído peso de 0,05. 

 

 Tem distanciamento de áreas insulares 

Avaliação Valor associado Peso  

Sim: mais de 2.000 m 1 

0,05 Parcial: entre 1.000 e 2.000 m 2 

Não: menos de 1.000 m 4 

Considerado critério condicionante. Atribuído peso de 0,05. 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 65 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Avaliação Valor associado Peso  

Sim: mais de 1.000 m 1 

0,05 Parcial: entre 1.000 e 100 m 2 

Não: menos de 100 m 4 

Tendo em vista que as informações disponíveis pelo site do IPHAN apenas indicam o 

município dos registros arqueológicos, não foi possível levantar o distanciamento efetivo das 

alternativas em relação ao patrimônio arqueológico local. Para não prejudicar a análise, foi 

atribuída pontuação homogênea a todos os sítios, considerando o melhor cenário. 

Considerado critério condicionante. Atribuído peso de 0,05. 

Para a seleção de possíveis áreas potenciais em termos de profundidade marítima, principal 

quesito para a escolha do melhor local, foram utilizados dados extraídos de Cartas Náuticas 

da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. As cartas náuticas das regiões 

selecionadas para os estudos foram analisadas sob o ponto de vista de profundidades, tendo 

sido selecionados os trechos que apresentaram profundidades mínimas de 25 m distanciadas 

a menos de 5 km da costa. 

Após a identificação de condições marítimas adequadas, foram analisadas as condições de 

ocupação da porção terrestre (retroárea), através das aerofotos da região, propondo-se assim 

sete sítios para a análise de alternativas locacionais, listados a seguir e apresentados no 

Mapa 4.3.3-1:  

 Armação de Búzios 

 Arraial do Cabo 

 Saquarema – Itaúnas 

 Saquarema - Vilamar 

 Maricá - Ponta Negra 

 Maricá – Itaipuaçu 

 Paraty 

 

Deve-se ressaltar que as baías que abrigam portos importantes no litoral do Rio de Janeiro 

(Guanabara e Itaguaí) foram consideradas congestionadas pelo governo estadual, em estudo 

intitulado “Avaliação da Infraestrutura Portuária Existente das Demandas Decorrentes da 

Exploração e Escoamento de Petróleo das Bacias do Pré-Sal e das Alternativas Locacionais 

Para o Desenvolvimento da Atividade no Estado do Rio de Janeiro”6, sob aspecto de acesso 

marítimo e também de disponibilização de retroáreas para suportar movimentação 

suplementar de embarcações petroleiras. Também que análise deste próprio governo sobre a 

                                                
6
 Relatório Final do GRUPO TÉCNICO (GT), criado pelo Decreto 43.868, de 04 de outubro de 2012, constituído por 

representantes da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 

Abastecimento e Pesca - SEDRAP, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – 

SEDEIS e da Secretaria de Estado de Transportes – SETRANS 
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possibilidade de ampliação da movimentação do terminal petroleiro existente (TEBIG), 

localizado próximo à Angra dos Reis, considerou esta operação inadequada por estar 

localizado em baía com grande restrição ambiental. Portanto estas baías não foram incluídas 

como opção nesta análise de alternativas locacionais. 
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6.1.1. Descrição e principais considerações sobre as áreas identificadas 

A seguir estão descritas cada uma das sete áreas identificadas, analisadas sob os critérios 

elencados na metodologia para a implantação do empreendimento proposto, ou seja: 

Terminal de Granéis Líquidos, especialmente petróleo, Terminal de Carga Geral, 

conteinerizada ou não e Estaleiro Naval. 

6.1.1.1. Área 01 – Armação de Búzios 

Esta área é delimitada ao norte pela praia da Costa, e ao sul pela Baía Formosa. 
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Figura 6.1-1 - Localização da alternativa 1 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa.  

A região apresenta profundidades iguais ou superiores a 25 m distanciadas a menos de 5 km 

da costa, (média a 0,5 km) e extensão aproximada de 15 km. 

 

Figura 6.1-2- Região marítima com profundidade adequada 25 metros na alternativa 1. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

Na imagem acima pode ser visualizada na faixa em amarelo, a região que apresenta as 

condições que atendem ao critério “profundidade junto à costa”.  

 Espaço suficiente para retroárea.  

A área se configura como uma península que se projeta sobre o mar com dificuldade para 

atender este critério. 
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 Presença de topografia favorável.  

A área se configura como uma península que se projeta sobre o mar com relevo acidentado, 

não atendendo ao critério acima. 

 

Figura 6.1-3 – Representação do relevo da alternativa 1. Notar a forma acidentada e a presença 

de morros margeando o litoral. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

Apesar de existir vias estruturantes próximas ao local, estas atravessam área urbana 

qualificada para acessar a região de interesse para o empreendimento. 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

A área ainda não urbanizada tem vegetação de mata atlântica com relevo com alta 

declividade (Área de Preservação Permanente – APP), portanto em sua maior parte está 

protegida pela legislação ambiental. Como alternativa de projeto se propõe a possível 

implantação do porto sobre a lâmina d’água, aproveitando a geografia da península que 

configura área protegida. Esta possibilidade diminui a interferência em área protegida. 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

A área se encontra próxima a loteamentos de interesse turístico. O acesso à mesma 

atravessa centro urbano consolidado da região. 

 Distanciamento de áreas turísticas 

Nesta região, percebe-se uma urbanização bem peculiar, concentrada perto das praias, 

seguindo o relevo da península denominada “Armação de Búzios”, com forte presença do 

setor turístico na dinâmica socioeconômica. 

 Distanciamento de áreas insulares 
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Verifica-se a presença de ilhas em regiões de vizinhança, entre 1.000 e 2.000 metros de 

distância da alternativa proposta. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Abaixo se apresenta uma alternativa de implantação do projeto nesta área. Optou-se por 

aterro sobre lâmina d’água protegido por quebramar. A área suporta projeto com dimensões 

menores que o proposto para o TPN e exige projeto com maiores dificuldades de engenharia. 
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6.1.1.2. Área 02 – Arraial do Cabo 

 

Figura 6.1-4 – Localização da alternativa 2. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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Esta área é delimitada ao norte pela praia do Foguete e se desenvolvendo ao longo da costa 

até o bairro de Monte Alto.  

 

 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados A)

 Profundidade junto à costa. 

A região apresenta profundidades iguais ou superiores a 25 m distanciadas a menos de 5 km 

da costa (média de apenas 1,6 km), possuindo aproximadamente 30 km de extensão. 

 

Figura 6.1-5 - Região marítima com profundidade adequada 25metros na alternativa 2. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

Na imagem acima pode ser visualizada na faixa em amarelo a região que apresenta as 

condições mínimas de profundidade marítima.  

 Espaço suficiente para retroárea.  

A área compatível com a implantação do empreendimento é a ZUPI-2, indicada em roxo na 

Figura 6.1-7, qual totaliza uma superfície aproximada de 1.500.000 m² a uma distância de 

800 m da costa, em seu ponto mais próximo, o que seriam fatores de boa avaliação 

comparativa. 
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Figura 6.1-6 - Vista da área de interesse em que se nota a presença de salinas, área urbanizada 

e área desprovida de urbanização nas proximidades da orla. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Presença de topografia favorável.  

A figura acima demonstra a topografia favorável. 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A imagem de localização demonstra a presença da rodovia RJ 102 junto à área em análise. 

 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

Parte significativa das áreas disponíveis está localizada dentro de espaços definidos na 

legislação municipal como adequadas, porém toda a frente de mar está inserida em Unidade 

de Conservação de proteção integral (Parque Estadual Costa do Sol, núcleo Atalaia – Dama 

Branca). A opção de projeto adotada utiliza somente o território adequado legalmente para a 

retroárea. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 77 

 

Figura 6.1-7 - Zoneamento municipal da alternativa 2. A área demarcada como PNM coincide 

com parte da área do núcleo Atalaia – Dama Branca da UC Parque Estadual Costa do Sol 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

Existe urbanização consolidada na vizinhança da área em análise. 

 

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Saquarema tem grande atividade turística. A área em questão faz interface 

direta com um Parque Estadual. 

 Distanciamento de áreas insulares 

Verifica-se a presença de ilhas em regiões de vizinhança, entre 1.000 e 2.000 metros de 

distância da alternativa proposta. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Para a implantação do projeto neste local seria necessária a construção sobre a lâmina 

d’água, protegida por quebramar e interligada ao continente por uma ponte suspensa. Esta 

alternativa preserva a área continental, porém traz interferências sobre a linha de costa, além 

de grande dificuldade de engenharia. 
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6.1.1.3. Área 03 – Saquarema -Itaúnas 

Esta área está localizada, ao longo da costa, na praia de Itaúnas, inserido no município de 

Saquarema. 

 

Figura 6.1-8 - Localização da alternativa 3 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa.  

A região apresenta profundidades iguais ou superiores a 25 m distanciadas a menos de 5 km 

da costa, conforme ilustra a figura abaixo. 

 

Figura 6.1-9 - Região marítima com profundidade adequada 25metros na alternativa 3. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Espaço suficiente para retroárea.  

A área localiza-se entre os bairros de Pernanbuma e Figueira, adjacente à rodovia RJ-102, 

possuindo 10 milhões de m² que aparece sem urbanização. Neste local, destacam-se duas 

áreas de charco e relevo relativamente plano. 

 

Figura 6.1-10 - Vista aérea da área potencial para implantação do empreendimento A. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Presença de topografia favorável.  

A topografia é praticamente plana, conforme se observa na figura acima. 

 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A área é adjacente à rodovia RJ 102. 

 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

Observando-se o zoneamento municipal, especialmente seu componente ambiental, se pode 

concluir que a quase totalidade de área está inserida em zona de preservação ambiental 

(ZPVS – zona de preservação da vida silvestre e ZCVS – zona de conservação da vida 

silvestre), constituindo fator de dificuldade para aprovação do empreendimento. 

 

Figura 6.1-11 - Zoneamento municipal da alternativa 3 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

Nesta região verificam-se vários centros urbanizados e esparsos, porém, em parte vizinhos 

da área em análise.  

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Saquarema tem grande atividade turística. A área em questão faz interface 

direta com zona de preservação ambiental e com as lagoas tradicionais da região, que 

costumam ser atrativos turísticos devido à beleza natural de suas paisagens. 

 Distanciamento de áreas insulares 

Verifica-se a presença de ilhas em regiões de vizinhança, a menos de 1.000 metros de 

distância da alternativa proposta. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 
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Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Para a implantação do projeto neste local seria necessária a construção de uma ilha artificial 

sobre a lâmina d’água, interligada ao continente por uma ponte suspensa. Esta alternativa 

diminue a interferência sobre a área continental, ambientalmente protegida, porém traz 

interferências sobre a linha de costa, além de grande dificuldade de engenharia. 

6.1.1.4. Área 04 – Saquarema - Vilamar 

A segunda área potencial de Saquarema apresentada na imagem abaixo se situa entre os 

bairros de Vilamar e Vilatur. 
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Figura 6.1-12 - Área potencial para implantação do empreendimento, alternativa 4. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa.  

 A área apresenta profundidade adequada, conforme se pode observar pela figura acima, 

a isóbata 25 m dista aproximadamente 1,8 km da costa. 

 

 

Figura 6.1-13 - Região marítima com profundidade adequada - 25metros na alternativa 4 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 Espaço suficiente para retroárea.  

Trata-se de área com 3,5 milhões de m², livre de urbanização  

 Presença de topografia favorável. 

Nesta área destaca-se o relevo relativamente plano. 

 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A área é adjacente à rodovia RJ-102. 

 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

A área encontra-se integralmente protegida por legislação municipal (Zona de Preservação 

da Vida Silvestre). 
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Figura 6.1-14 - Zoneamento municipal da alternativa 4. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

Nesta região verificam-se vários centros urbanizados e esparsos, porém, em parte vizinhos 

da área em análise.  

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Saquarema tem grande atividade turística. A área em questão é delimitada 

como zona de preservação da vida silvestre e com as lagoas tradicionais da região, que 

normalmente atraem atividades turísticas devido à beleza de suas paisagens. 

 Distanciamento de áreas insulares 

Verifica-se a presença de ilhas em regiões de vizinhança, a menos de 1.000 metros de 

distância da alternativa proposta. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Para a implantação do projeto neste local seria necessária a construção de uma ilha artificial 

sobre a lâmina d’água,protegida por quebramar e interligada ao continente por uma ponte 

suspensa. Esta alternativa preserva a área continental, porém traz interferências sobre a linha 

de costa, além de grande dificuldade de engenharia. 
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6.1.1.5. Área 05 – Maricá – Itaipuaçú 

Esta área é delimitada a leste pela Lagoa da Barra e a oeste pela Lagoa de Itaipu, inserida no 

município de Maricá, conforme ilustra figura abaixo. 

 

Figura 6.1-15 - Localização da alternativa 5. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa. 

A região apresenta profundidades iguais ou superiores a 25 m, distanciadas a menos de 5 km 

da costa, (média de 2,1 km), indicadas na figura a seguir. A área apresenta profundidade 

adequada, a isóbata 25 m dista aproximadamente 1,8 km da costa. 

 

 

Figura 6.1-16 - Região marítima com profundidade adequada 25metros na alternativa 5. 

 

 Espaço suficiente para retroárea.  

Notam-se grandes áreas sem urbanização. A área potencial de Maricá – Itaipuaçu limita-se a 

norte pela Lagoa de Maricá e a oeste pelo bairro de Inoã, possuindo 12 milhões de m², 

praticamente sem urbanização. 
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Figura 6.1-17 - Vista aérea da área de interesse para o empreendimento. 

 Presença de topografia favorável.  

Quando analisadas sob o ponto de vista de relevo, verifica-se ser parcialmente acidentado. 

 

Figura 6.1-18 – Representação do relevo da alternativa 5. Notar a presença de elevações no 

interior da área de interesse. 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A área é adjacente à rodovia RJ-102, apesar de neste trecho a rodovia estar em estado 

precário. 

 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

A área faz interface com a Área de Proteção Ambiental da Restinga de Maricá, área 

ambientalmente protegida. A frente de mar é integralmente representada por esta área 

ambientalmente protegida. Esta interferência impede a implantação completa do 

empreendimento nas atividades de transporte de carga geral e de estaleiro naval. 
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 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

Nesta região verificam-se vários centros urbanizados e esparsos, porém, em parte vizinhos 

da área em análise.  

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Maricá na área em análise tem atividade turística. A área em questão faz 

interface direta com a lagoa, a restinga e a praia de Itaipuassú, ocupada parcialmente por 

casas típicas de veraneio. 

 Distanciamento de áreas insulares 

Não se verifica a presença de ilhas em regiões de vizinhança. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Para a implantação do projeto neste local seria necessária a construção de uma ilha artificial 

sobre a lâmina d’água, interligada ao continente por uma ponte suspensa. Esta alternativa 

preserva a área continental, porém traz interferências sobre a linha de costa, além de grande 

dificuldade de engenharia. 
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6.1.1.6. Área 06 - Maricá – Ponta Negra 

 

 

Figura 6.1-19 - Localização da alternativa 6. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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Figura 6.1-20 – Localização da área e acessos terrestres, alternativa 6 

 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa.  

A área selecionada possui um acesso marítimo favorável, com profundidade natural de 30 

metros distando 3 km da costa, atendendo a este critério determinante, o que pode ser 

comprovado conforme análise realizada no local. 

 

~ 60 km

FCA

COMPERJ

RJ 114

RJ 118

RJ 116

Projeto Portuário TPNDistância Rodoviária:
Rio de janeiro – Maricá--------- 50 km

RJ 104
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Figura 6.1-21 – Batimetria realizada pelo IPT, comprovando profundidade de 30 m a 3 km da 

costa. 

 

 Espaço suficiente para retroárea.  

A retroárea localizada a leste do promontório de Ponta Negra, na praia de Jaconé, ocupa 

grande espaço antropizado, cerca de um milhão de metros quadrados, devido à implantação 

pretérita de um condomínio residencial, com campo de golfe, que não foi ocupado.  

 

 Presença de topografia favorável.  

A retroárea apresenta configuração de relevo praticamente plana em área com mais de um 

milhão de metros quadrados, conforme se pode verificar na figura a seguir.  
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Figura 6.1-22 – Implantação de condomínio residencial na área (não ocupado), fator de 

antropização da maior parte da retroárea na opção locacional 5. 

 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A área selecionada possui acesso terrestre favorável pelas rodovias RJ-104, RJ-114 e RJ-

118 (adjacente ao local), todas em boas condições, estando situada a 60 km da Ponte Rio – 

Niterói e a 52 km do COMPERJ Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, 

proporcionando um ganho em redução de custos de logística, transporte. O acesso ferroviário 

pode ser estendido à área, pois no passado houve uma ferrovia na região denominada E.F. 

Maricá / Ramal de Cabo Frio que ainda preserva parte de sua faixa de domínio. 

 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

O empreendimento poderá se desenvolver na área plana e antropizada conforme se pode 

verificar na figura abaixo. As áreas de montanha, conservadas e protegidas ambientalmente 

não serão ocupadas. 

Ponta Negra

RJ - 118Praia de Jaconé
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Figura 6.1-23 – Limite da propriedade onde deve ser implantado o empreendimento (em 

vermelho). A área mais vegetada, associada aos morros e às Unidades de Conservação, não 

será afetada. 

 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

A área tem pequena interferência com as comunidades locais, visto estar desocupada e 

localizada em região com baixa densidade habitacional. Há uma pequena área habitada na 

poligonal onde se pretende implantar o TPN, que poderá ser objeto de negociação para 

incorporação ao empreendimento. 

 

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Maricá na área em análise tem pequena atividade turística. Apesar do 

potencial de turismo de veraneio representado pela presença da praia, nota-se que é pouco 

explorado na região, pela análise de seu entorno imediato. 

 

 Distanciamento de áreas insulares 

Não se verificam ilhas na região em análise. 

 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 
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A análise arqueológica não interventiva, realizada para este EIA-RIMA não encontrou 

vestígios de sítios arqueológicos na ADA ou seu entorno. 

A possível implantação do projeto nesta área tem configuração favorável pela presença do 

promontório de Ponta Negra e ampla retroárea. 

6.1.1.7. Área 7 – Paraty 

Esta área é delimitada ao norte pela Ilha dos Meros, se desenvolvendo ao longo da costa, até 

a Ilha das Couves, no Município de Paraty. 

 

Figura 6.1-24 – Localização da alternativa locacional 7. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 
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 Análise de conformação da alternativa com os critérios elencados: A)

 Profundidade junto à costa. 

A região apresenta profundidades iguais ou superiores a 25m, distanciadas a menos de 5 km 

da costa (médias de 1,5 km), representas pelo polígono amarelo na figura abaixo. 

 

Figura 6.1-25 - Região marítima com profundidade adequada 25 metros na alternativa locacional 

7. 

 

 Espaço suficiente para retroárea.  

A região apresenta grandes espaços vazios, apesar da configuração irregular do relevo. 

 Presença de topografia favorável.  

A região tem relevo acidentado, conforme se pode verificar pela figura de localização. 

 Proximidade com sistema rodoviário estruturante (até 3 km).  

A área não tem acesso rodoviário de qualidade. 

 Interferência em área de Unidades de Conservação ou Áreas Protegidas 

A região apresenta apenas algumas áreas que não fazem interface com patrimônio ou com a 

atividade turística local. Grande parte do território não ocupado do município compreende 

Unidades de Conservação. Na área de interesse são delimitadas três Unidades de 

Conservação, conforme demonstrado na figura a seguir. A possibilidade de implantação do 

projeto sobre lâmina d’água pode diminuir a interferência com estas áreas, apesar das 

dificuldades de engenharia e da necessidade de diminuir a dimensão do empreendimento. 
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Figura 6.1-26 - Unidades de Conservação na área de interesse em Paraty. 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Paraty – SEDUMA (http://seduma-

pmparaty.blogspot.com.br acessado em 10/2013).  

 

 Distanciamento de adensamentos populacionais na operação  

A área encontra-se afastada de adensamentos populacionais, devido a presença das 

Unidades de Conservação. 

 Distanciamento de áreas turísticas 

O município de Paraty tem intensa atividade turística. A área apesar de não ocupada 

apresenta atratividade turística pela presença de enseadas e da mata em relevo escarpado, 

sendo objeto de turismo náutico. 

http://seduma-pmparaty.blogspot.com.br/
http://seduma-pmparaty.blogspot.com.br/
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 Distanciamento de áreas insulares 

Verifica-se a presença de ilhas em regiões de vizinhança, a menos de 1.000 metros de 

distância da alternativa proposta. 

 Tem distanciamento de Sítios Arqueológicos 

Não foi possível verificar este critério após consulta expedita ao IPHAN. 

Como alternativa de implantação se propõe a construção sobre lâmina d’água, aproveitando-

se o abrigo de enseada existente e construindo uma nova área abrigada por quebramar e 

acessada por ponte sobre a água, visto que a enseada não tem dimensões para dar suporte 

ao programa do empreendimento. Esta alternativa tem grande dificuldade de engenharia para 

sua execução. 
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Quadro 6.1.1-1 – Resultado da análise multicritérios das alternativas locacionais para a implantação do empreendimento. 

 

 

ANÁLISE MULTICRITÉRIOS DE 

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Área em 

análise

Armação de 

Búzios

Arraial do 

Cabo

Saquarema – 

Itaúnas

Saquarema - 

Vilamar

Maricá – 

Itaipuaçu

Maricá - Ponta 

Negra
Paraty PESO

categoria SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

valor 1 1 1 1 1 1 1

ponderado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

categoria NÃO PARCIAL PARCIAL PARCIAL SIM SIM NÃO

valor 4 2 2 2 1 1 4

ponderado 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,8

categoria NÃO SIM SIM SIM PARCIAL SIM NÃO

valor 4 1 1 1 2 1 4

ponderado 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4

categoria SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO

valor 1 1 1 1 1 1 4

ponderado 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2

categoria PARCIAL SIM NÃO NÃO NÃO SIM PARCIAL

valor 2 1 4 4 4 1 2

ponderado 0,4 0,2 0,8 0,8 0,8 0,2 0,4

categoria PARCIAL NÃO NÃO NÃO NÃO PARCIAL SIM

valor 2 4 4 4 4 2 1

ponderado 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1

categoria NÃO NÃO NÃO NÃO PARCIAL PARCIAL PARCIAL

valor 4 4 4 4 2 2 2

ponderado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

categoria PARCIAL PARCIAL NÂO NÂO SIM SIM NÃO

valor 2 2 4 4 1 1 4

ponderado 0,1 0,1 0,2 0,2 0,05 0,05 0,2

categoria NÃO VERIFICADO NÃO VERIFICADO NÃO VERIFICADO NÃO VERIFICADO NÃO VERIFICADO SIM NÃO VERIFICADO

valor 1 1 1 1 1 1 1

ponderado 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

SOMATÓRIA 21 17 22 22 17 11 23

PONDERADO 2,4 1,7 2,4 2,4 2,05 1,15 2,45 1
Resultados

Presença de topografia 

favorável (retroárea)

Proximidade com sistema 

rodoviário estruturante (3 

km)

Distanciamento de áreas de 

Unidades de Conservação ou 

Áreas Protegidas

Distanciamento de  Áreas 

insulares

Profundidade junto à costa

Espaço suficiente para 

retroárea

Distanciamento de Sítios 

Arqueológicos

0,05

0,05

0,05

Distanciamento de 

adensamentos populacionais 

na operação

Distanciamento de áreas 

turísticas

0,1

0,2

0,2

0,1

0,05

0,2
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6.1.2. Considerações 

A aplicação dos critérios selecionados demonstrou principalmente a dificuldade para a oferta 

de áreas adequadas para dar suporte a um terminal marítimo voltado para atividades 

múltiplas conforme o empreendimento em questão. 

A análise da porção terrestre destas áreas apontou para importantes restrições espaciais e 

ambientais. Marica – Ponta Negra foi a alternativa que apresentou melhores condições para a 

implantação da retroárea.  

Maricá – Ponta Negra também teve boa avaliação em critérios de disponibilidade e condições 

de relevo para a retroárea, condições de acesso por terra, distanciamento e pequena 

interferência em áreas urbanas consolidadas, além de pequena interferência em atividades 

turísticas. O critério de distância a áreas insulares foi equitativo entre a maioria das 

alternativas estudadas. Conforme mencionado, o critério de distância em relação a sítios 

arqueológicos ficou prejudicado na análise, portanto, para este, foi atribuída pontuação 

homogênea a todos os sítios. 

Como resultado desta análise foi selecionada a alternativa 6 - Maricá - Ponta Negra, situada 

no município de Maricá, tendo a melhor classificação tanto na somatória direta dos valores 

atribuídos aos multicritérios quanto na somatória ponderada pelos pesos atribuídos a cada 

critério. 

 

6.2. Alternativas Tecnológicas para a Logística de Movimentação de 
Petróleo 

Neste item são apresentados trechos do estudo realizado pelo Grupo Técnico criado pelo 

Decreto 43.868, de 04 de outubro de 2012, constituído por representantes da Secretaria de 

Estado do Ambiente - SEA, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, 

Abastecimento e Pesca - SEDRAP, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços – SEDEIS e da Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRANS, denominado “Avaliação da Infraestrutura Portuária Existente das Demandas 

Decorrentes da Exploração e Escoamento de Petróleo das Bacias do Pré-Sal e das 

Alternativas Locacionais Para o Desenvolvimento da Atividade no Estado do Rio de Janeiro”, 

na parte que trata as alternativas tecnológicas de movimentação de petróleo. 

A primeira alternativa utilizada para a exportação do petróleo resultou da transferência direta 

de navios aliviadores para os de longo curso, através de mangotes flutuantes flexíveis (Ship-

to-Ship), geralmente realizada em águas abrigadas como no interior de baías. Este 

procedimento, pelos riscos ambientais decorrentes, foi combatido pelos órgãos ambientais e 

deixou de ser utilizado. As figuras a seguir ilustram este tipo de operação. 
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Foto 6.1.2-1 - Transferência de petróleo em mar aberto “ship-to-ship” 

Fonte: Relatório Final do GRUPO TÉCNICO (GT), criado pelo Decreto 43.868, de 04 de outubro de 

2012. 

A segunda alternativa de transferência, atualmente em fase de estudos para implantação, é 

conhecida como UOTE - Unidade Offshore de Transferência e Exportação, composta por 

casco de navio VLCC convertido para FSO (Floating Storage Offloading), ancorado em águas 

rasas (100 m de profundidade), a cerca de 90 km da costa, recebendo e armazenando o 

petróleo trazido pelos navios aliviadores de plataformas. Interligada a monobóias, também 

ancoradas no leito marinho, a UOTE transfere o petróleo por mangotes flexíveis flutuantes 

para os navios de longo curso. Este tipo de solução apresenta capacidade limitada de 

armazenamento e restrições operacionais quando em condições meteorológicas 

desfavoráveis como tempestades e frentes frias, além dos riscos ambientais decorrentes de 

possíveis vazamentos no mar. Trata-se de solução de baixa produtividade, altíssimo custo e 

com altos riscos inerentes, resultando em elevados prêmios de seguro. 
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Figura 6.2-1 - Sistema de transferência de petróleo em mar aberto - UOTE 

Fonte: Relatório Final do GRUPO TÉCNICO (GT), criado pelo Decreto 43.868, de 04 de outubro de 

2012. 

Já na transferência do petróleo dos navios aliviadores para instalações de armazenagem 

terrestres, há registros de estudos de instalação de mono-bóias ancoradas nas proximidades 

da linha da costa, ligadas por dutos submarinos a tanques de armazenamento instalados em 

terra. Trata-se de instalação clássica, utilizada em todo o mundo, não sendo uma solução 

que substitua instalações portuárias convencionais no que se refere à necessidade de 

elevadas produtividades para movimentação de grandes volumes e, principalmente, aos 

riscos ambientais, que nesse caso são significativamente majorados. Devido à sua 

proximidade com o continente, eventuais vazamentos decorrentes de rompimentos de 

mangotes ou conexões, dificilmente serão contidos a tempo de evitar graves impactos 

ambientais ao longo da costa. A exemplo da UOTE, este tipo de instalação apresenta 

restrições operacionais em condições meteorológicas desfavoráveis (ondas, ventos e 

correntes), limitando, assim, sua produtividade. A imagem a seguir mostra este tipo de 

instalação. 
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Figura 6.2-2 - Sistema de transferência de petróleo em mar aberto, próximo à costa, com 

utilização de monobóia. 

Fonte: Relatório Final do GRUPO TÉCNICO (GT), criado pelo Decreto 43.868, de 04 de outubro de 

2012. 

As alternativas tecnológicas até aqui apresentadas têm restrições quanto às suas 

capacidades unitárias de movimentação, altos custos de implantação e manutenção, 

restrições operacionais em função de condições meteo-oceanográficas (ventos e ondas) e, 

principalmente, acréscimo dos riscos ambientais. Entende-se que instalações portuárias 

convencionais apresentam-se como melhores alternativas tecnológicas para a movimentação 

de petróleo em grandes volumes, além da possibilidade de associar outros usos, como o 

transporte de carga geral e estaleiro naval. 
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7. Descrição do Empreendimento 

7.1. Localização 

O empreendimento será implantado no Município de Maricá, na praia do Jaconé. O acesso 

terrestre a partir do Rio de Janeiro é feito pela Ponte Rio-Niterói, tomando-se, em seguida a 

RJ 104, por onde se segue até seu cruzamento com a RJ 118, que secciona o terreno da 

DTA. O cruzamento destas rodovias ocorre em dois pontos próximos, Manoel Ribeiro e 

Sampaio Correa (aumento do percurso desde o Rio de Janeiro em 8 km), oferecendo assim, 

alternativas para o acesso viário ao terminal. Tais rodovias estão em boas condições e 

situam-se a 52 km do Comperj, proporcionando um ganho em redução de custos de logística, 

transporte e menor interferência nas comunidades locais. Adicionalmente, o Governo do 

estado do Rio de Janeiro já expôs publicamente que irá estender as obras do Arco 

Metropolitano além de Itaboraí, alcançando a cidade de Maricá, facilitando ainda mais o 

acesso ao polo petroquímico de Itaboraí e a este importante eixo estratégico de integração 

rodoviária.  

O acesso ferroviário é viável no terreno do projeto, pois no passado houve uma ferrovia na 

região denominada como E.F. Maricá / Ramal de Cabo Frio. Sua faixa de domínio está 

preservada dentro do terreno do TPN. Este acesso depende de implantação de ferrovia na 

região, podendo ser aproveitado o leito de antiga via ferroviária desativada. 

A área selecionada também possui um acesso marítimo extremamente favorável, com 

profundidade natural de 30 m bastante próxima à costa, proporcionando assim a 

possibilidade de operação com navios de grande porte, que exigem por consequência grande 

calado, como os da classe VLCC, reduzindo assim os volumes necessários à dragagem de 

implantação do canal de acesso e os decorrentes impactos ambientais. 

Em termos comparativos, é importante destacar que o local de implantação do TPN 

apresenta condições muito favoráveis sob os aspectos de profundidades naturais, topografia, 

acessos, reduzidas interferências com áreas de proteção ambiental e com a comunidade 

local, disponibilidade de material de empréstimo para o quebramar e terraplenagem e, além 

disso, o empreendimento está plenamente compatível com a lei de uso e ocupação do solo 

do Município de Maricá. 

Por fim outro fator de destaque do TPN em relação às demais alternativas é de que pelo 

interior da gleba irá passar o gasoduto da Petrobrás denominado Rota 3, ligando a bacia de 

Santos à refinaria do Comperj.  

Quanto à carga geral, destaca-se a localização interna à RMRJ, a existência de acessos 

terrestres rodoviários, a possibilidade de implantação do acesso ferroviário (ramal de 30 km) 

e o acesso aquaviário, com grande profundidade natural, prescindindo de canal de acesso 

mesmo para embarcações tipo Pós-Panamax, o que garantirá grande agilidade logística a 

este terminal. Esta agilidade é reforçada pelo cais de atracação linear para até três navios e o 

pátio contíguo de retroárea, superdimensionado, facilitando assim a armazenagem desta 

carga nas operações de embarque e desembarque. 
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A localização geodésica conforme referência SIRGAS 2000 – fuso 23 é W (x) = 738303 e N 

(Y) = 7461512. 

 

Figura 7.1-1 - Localização e vias de acesso ao TPN. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 

 

A infraestrutura terá componentes terrestres e marítimos e foi concebida para dar suporte aos 

terminais marítimos e instalações da indústria naval. Estas atividades terão sua operação 

analisada de forma genérica neste documento: 

Oportunamente, cada terminal a ser instalado no interior do TPN terá um processo de 

licenciamento ambiental específico que versará exclusivamente sobre suas instalações e 

operação. Cada terminal deverá entrar em operação após a obtenção das licenças 

pertinentes. 
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Quanto à conformidade com o zoneamento municipal, o TPN estará localizado, precisamente 

no canto oeste da praia de Jaconé, Unidade de Planejamento de Jaconé (UP 05). Esta área 

conforme a lei municipal 037/2013 é classificada quanto ao seu zoneamento como “Área de 

Especial Interesse Urbanístico e Econômico, voltada para atividades de Logística, Portuária e 

Industrial (AEIUE-LPI), na Unidade de Planejamento 05 – Jaconé”, portanto, em 

conformidade com as diretrizes de zoneamento municipal, conforme item intitulado Dinâmica 

Territorial e seu subitem Instrumentos de Gestão Territorial. 

 

7.1.1. Situação Dominial 

À exceção das áreas de terceiros, tratadas no item 7.4.6, a DTA Engenharia é a única e 

legítima proprietária do terreno onde se pretende implantar o projeto portuário, tendo 

adquirido a referida gleba contendo cinco matrículas (7.223, 7224, 19.031, 26.931 e 35.630), 

conforme Escritura de Compra e Venda (anexa). 

Das referidas cinco matrículas, apenas as de nº 35.630 e 7.223 possuem áreas consideradas 

como Terreno de Marinha, entretanto, apenas a última será ocupada pelo empreendimento e 

que, consoante as certidões negativas de Débitos Patrimoniais e de Aforamento (anexas), 

não existem quaisquer ônus ou débitos exigíveis junto à Secretaria do Patrimônio da União – 

SPU. 

Importante destacar que, conforme consta na Escritura de Compra e Venda, subitem 3.2.1, 

está em curso uma Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal em face da 

União Federal (Processo n.º 2008.51.02.001657-5), perante o MM. Juízo da 4ª Vara Federal 

de Niterói, e que, por força de antecipação de tutela concedida ao Ministério Público, as 

cobranças de foro, laudêmio e taxa de ocupação estão suspensas, motivo pelo qual as 

certidões ainda constam com o nome do antigo proprietário. 

 

7.2. Síntese do empreendimento 

O projeto Terminais Ponta Negra – TPN compreende infraestrutura e serviços terrestres e 

aquaviários que suportarão a construção e operação futura de terminais portuários de uso 

privativo, os quais farão uso compartilhado da infraestrutura do TPN.  

Além dos terminais marítimos, o TPN contará com área destinada à implantação de estaleiro 

de construção e reparos navais.  

Tal infraestrutura será utilizada, futuramente, por terceiros, mediante contratos de 

arrendamento de longo prazo. 

É importante salientar que o TPN não se configura e não se confunde com os terminais de 

uso privativo, que irão se instalar em sua propriedade, bem como com as demais unidades de 

negócios, tratando-se de uma empresa provedora e mantenedora dessa infraestrutura 

básica, necessária para a instalação e operação de seus clientes, bem como provedora de 

serviços específicos para estes. 
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Para um cenário de ocupação plena do TPN, a operação prevista destes terceiros também é 

estimada na descrição do conjunto de operações que deverão ocorre neste terminal. Uma 

perspectiva de ocupação plena do TPN é ilustrada na Figura 7.2-1. 

 

 

Figura 7.2-1 - Perspectiva da estrutura do TPN com ocupação plena, já considerando os 

empreendimentos que devem se instalar após licenciamento específico. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

7.3. Objeto do Licenciamento 

A DTA Engenharia pleiteia junto ao órgão ambiental competente no estado do Rio de Janeiro 

(INEA), a obtenção de Licença Prévia (LP) para a implantação da infraestrutura marítima e 

terrestre descrita a seguir e detalhada do decorrer do capítulo e também, as operações que 

serão objeto de ação direta do TPN. Uma perspectiva das estruturas descritas é ilustrada na 

Figura 7.3-1 e sua inserção é apresentada no Mapa 7.3.2-1.  

A distância com áreas povoadas é apresentada no item intitulado Uso e Ocupação do Solo, 

no Volume II deste estudo. A distância em relação às Unidades de Conservação é 

apresentada no intem 9.1.2.2. 
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7.3.1. Infraestrutura Terrestre  

Á área do empreendimento será cercada e terá portaria Na porção terrestre serão 

construídas:  

 Pátio: Será realizado terrapleno constituído de corte e aterro na própria área do 

empreendimento, além de desmonte de rocha para recebimento de equipamentos dos 

futuros terminais portuários; 

 Centro administrativo: o projeto conceitual destinou 35.000 m² para construção das 

instalações administrativas e de apoio a todas as atividades portuárias que vierem a se 

instalar, no futuro, além de bases para praticagem, rebocadores, ANVISA e Receita 

Federal; e 

 Infraestrutura de serviços: a área do terminal será dotada de rede de infraestrutura e 

serviços de saneamento integrado (água, efluentes líquidos, drenagem e resíduos 

sólidos), sistema de telecomunicações e de energia elétrica, além de outras redes como 

sistema de segurança, combate a incêndio e sistema viário para acesso aos terminais; 

7.3.2. Estrutura Marítima 

As estruturas marítimas compreendem: o canal de acesso, bacia de evolução, quebramar de 

proteção e equipamentos de sinalização e segurança para a navegação. 

 Quebramar: São estruturas que avançam sobre o mar, construídas em blocos de rocha, 

com a finalidade de propiciar o abrigo necessário às embarcações atracadas no terminal, 

tanto com relação às ondas como às correntes marítimas. Estes quebramares terão 

também a função de reter, no interior do recinto abrigado, eventuais vazamentos de óleo 

ou derivados, evitando assim seu espalhamento para áreas situadas fora do recinto 

portuário. O isolamento da área será efetuado por meio de barreira flutuante instalada no 

ponto de acesso aos navios; 

 Material de empréstimo: Os blocos de rocha necessários serão obtidos em área 

contígua ao Terminal, especialmente nas franjas do morros internos à 

propriedade. Serão extraídas por um período aproximado de dois anos rochas 

com as dimensões especificadas em projeto, que serão estocadas conforme seu 

tamanho em área próxima ao mar, já terraplenada. Após este processo, a área 

será objeto de recuperação, confrome previsto no PRAD apresentado no capítulo 

de Programas Ambientais, resultando em uso social e econômico do espaço 

resultante da extração de material; 

 Canal de acesso e bacias de evolução e atracação (berços): Será implantado, por 

intermédio de obras de dragagem. O canal de acesso à área abrigada pelo quebramar 

será implantado com profundidade mínima em baixamar de 30,00 m de forma a permitir o 

acesso do maior navio de projeto, a bacia de evolução com profundidade mínima em 

baixamar de 25,00 m e outras áreas com profundidades menores, conforme desenho 

específico de profundidades de projeto; 

 Aterro sobre lamina d’água: Tendo em vista a grande demanda por áreas com vocação 

portuária está prevista a execução de aterro de parcela de área situada sobre lâmina 

d´água com material proveniente da dragagem e rejeitos das pedras utilizadas para o 

quebramar. Dessa forma, não se prevê descarte de material dragado no mar; 

 Boias de sinalização náutica no canal de acesso e bacia de evolução; 
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 Sinalização náutica do quebramar; 

 sistema de confinamento por barreira flutuante de vazamentos (cortina stop-oil); 

 VTMOS (Vessel Traffic Management Operation System - VTMOS) com torre para 

controle de tráfego. O VTMOS tem por objetivo controlar toda e qualquer movimentação 

das embarcações dentro da área monitorada. Os principais benefícios advindos do uso 

desse sistema serão: 

 O preenchimento automático (mediante sensores) de algumas das informações 

da requisição de atracação;  

 O planejamento das atracações;  

 A elaboração de estatísticas rápidas e precisas sobre o tempo de espera dos 

navios;  

 A maior proteção e segurança daquilo que ocorre nas áreas de fundeio; e  

 A obtenção de estatísticas de embarque e horário de prático, podendo controlar e 

fiscalizar toda a operação de praticagem (atrasos ocorridos, incidentes, etc.). 

 

 

Figura 7.3-1 - Perspectiva da estrutura do TPN, objeto deste licenciamento. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 
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Apresenta-se a seguir os itens que não serão operados pelo TPN e terão processo de 

licenciamento ambiental específico: 

 Terminais marítimos destinados à movimentação de granéis líquidos (petróleo e 

derivados), prevendo-se giro de 70 milhões de m3 de produtos anuais considerando sua 

capacidade plena de movimentação; 

 Terminais marítimos destinados à movimentação de carga geral, conteinerizada ou não, 

prevendo-se giro de um milhão de TEUs anuais, considerando sua capacidade plena de 

movimentação; e, 

 Terminal com a função de estaleiro dotado de recursos para a execução de reparos 

navais bem como para integração de plataformas de exploração de petróleo e construção 

de pequenas embarcações do tipo OSV – Offshore Support Vessel  (até 3.000 TPB). 
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7.3.3. Infraestrutura Comum 

Para a implantação da infraestrutura comum anteriormente descrita, estão previstas a 

atividades abaixo elencadas.  

 Instalação de canteiro de obras e mobilização dos equipamentos; 

 Serviços de limpeza e remoção da vegetação existente na área a ser ocupada; 

 Terraplenagem de regularização de cota (corte e aterro) sem importação ou exportação 

de material; 

 Execução de nova interligação rodoviária entre a RJ-118 e a RJ-102, paralela à divisa 

leste da propriedade; 

 Execução das vias internas comuns; 

 Delimitação e cercamento das faixas de servidão para passagem das dutovias e 

utilidades; 

 Preparação da frente de corte de material de empréstimo de rocha situado no interior dos 

limites da propriedade; 

 Preparação dos pátios de triagem e estocagem de blocos de rocha, junto à linha da costa 

e próximo às frentes de acesso aos trechos leste e oeste do quebramar; 

 Execução dos trechos leste e oeste do quebramar, utilizando-se material de empréstimo 

da área de corte de pedras citada anteriormente; 

 Dragagem da área interna abrigada pelo quebramar, bacia de evolução e canal de 

acesso, com lançamento do material arenoso como material de empréstimo na área a ser 

aterrada sobre lâmina d’ água;  

 Instalação das obras necessárias à instalação e acionamento da barreira flutuante de 

contenção de óleo, junto às extremidades leste e oeste do quebramar. 

 

7.4. Etapa de Planejamento para a Implantação 

O planejamento do TPN caracteriza-se por um conjunto de ações para a viabilização do 

empreendimento. Concentra-se na negociação e integração continuada do empreendimento 

com instituições que deverão autorizar a implantação e operação do TPN, em ações de 

desenvolvimento de projeto e em ações que viabilizem a liberação física de pequena parcela 

da área do futuro empreendimento, hoje em posse de terceiros. 

7.4.1. Interfaces Institucionais 

O TPN tem realizado interlocuções com diversas instituições para obter licenças, diretrizes ou 

mesmo para direcionar as ações operacionais de implantação. Entre estas, pode-se destacar: 

7.4.1.1. Licenças oficiais: 

 Secretaria do Patrimônio da União – SPU – Solicitação de área para a implantação de 

estrutura náutica, através de cessão de espaço físico em águas públicas (será retomado 

o processo a partir da publicação da nova sistemática para cobrança); 

 Prefeitura Municipal de Maricá – Obtenção da certidão de compatibilidade com o 

zoneamento e com a lei de uso e ocupação do solo (Anexo I); 
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 Marinha do Brasil – Obtenção de “nada a opor” com relação às obras de dragagem; 

 Instituto Estadual do Ambiente – INEA – Solicitação de instrução técnica para 

licenciamento ambiental e autorização para captura de fauna terrestre e marinha;  

 

7.4.1.2. Diretrizes oficiais: 

 Secretaria Especial de Portos – SEP – Esclarecimentos sobre o projeto; 

 Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante – Aprovação do projeto do estaleiro 

e concessão de prioridade de financiamento; 

 Agencia Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ – Declaração de dispensa de 

autorização para a implantação e manutenção da infraestrutura do TPN; 

 

7.4.1.3. Ações operacionais: 

 Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro – DER-RJ – Solicitação de 

autorização para alteração de trecho da RJ-102; 

 Petrobrás – Declaração afirmando o acordo para a cessão de faixa de servidão do 

gasoduto Rota 3 no interior da gleba; 

 AMPLA – Viabilidade de fornecimento de energia elétrica (Anexo IV); 

 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Obtenção da declaração de possibilidade 

de esgotamento sanitário DPE 0025/2013 MAR; Obtenção da declaração de 

possibilidade de abastecimento de água DPA 025/2013 (Anexo IV); 

 Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – Requerimento de Autorização 

de Pesquisa na área da Jazida de rocha; 

 

7.4.2. Constituição da Figura Jurídica do TPN  

O TPN atualmente é uma sociedade empresária limitada, tendo por objeto social a: (i) 

elaboração de projetos e construção de infraestrutura básica para a operação de terminais 

portuários privativos; e (ii) exploração imobiliária dos imóveis de propriedade da sociedade, 

seja através da concessão de direitos reais sobre tais imóveis, seja através de locação ou 

outra forma jurídica legalmente admitida para ocupação imobiliária. 

Trata-se, portanto, de uma pessoa jurídica de direito privado, que atua na implantação da 

infraestrutura terrestre e aquaviária, em imóveis de sua propriedade, visando atrair terminais 

de uso privativo, detentores de carga própria ou em consórcio, que se obrigarão pela 

construção da superestrutura necessária à movimentação dessas cargas, bem como outras 

atividades de apoio a esses terminais. 

Desse modo, o TPN não se configura e não se confunde com os terminais de uso privativo, 

que irão se instalar em sua propriedade, bem como com as demais unidades de negócios, 

tratando-se de uma empresa provedora e mantenedora dessa infraestrutura básica, 

necessária para a instalação e operação de seus clientes. 
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7.4.3. Relações do TPN com as Empresas que Participarão do 
Empreendimento  

O TPN celebrará com seus clientes dois tipos de contrato: (i) Concessão de Direito Real de 

Superfície sobre a área correspondente à sua unidade de negócio; (ii) Contrato de Prestação 

de Serviços, tendo por objeto a manutenção da infraestrutura terrestre e aquaviária. 

Importante esclarecer que, neste contrato, constará como obrigação do TPN a entrega da 

aludida infraestrutura dentro dos padrões e especificações necessários para a construção da 

superestrutura dos terminais.    

A concessão do direito real de superfície se dará através da lavratura de uma Escritura 

Pública de Concessão de Direito Real, a título oneroso, pelo prazo de 30 anos, sendo 

facultado ao cliente renová-lo, a título gratuito, pelo período adicional de 70 anos. Ao final 

desse prazo, a titularidade do imóvel será transferida ao cliente, através de doação ou 

qualquer outro instrumento jurídico que seja mais adequado e admissível ao tempo desta 

transferência.  

As áreas a serem ocupadas serão individualizadas em matrícula própria, onde será registrado 

direito real de superfície.  

A construção, conservação e manutenção das infraestruturas terrestre e aquaviária comuns 

serão reguladas através de um Contrato de Prestação de Serviços. 

7.4.4. Planejamento Operacional 

O plano de negócios do TPN compreende a lavratura de Escritura de Concessão de Direito 

Real de Superfície e do Contrato de Prestação de Serviços para os futuros empreendedores 

portuários e industriais, mantendo o TPN a propriedade da área. 

O TPN será responsável pela implantação e pela manutenção da infraestrutura que será 

comumente utilizada por terminais marítimos de uso privativo. Estes terminais serão 

destinados especialmente a atender as demandas da indústria do petróleo e gás, 

considerando-se a movimentação e armazenagem de granéis líquidos e a movimentação de 

carga geral, além de estaleiro de construção e reparos navais. Estes terão autonomia para 

desenvolver suas atividades de forma integrada, provendo e mantendo a super e a 

infraestrutura de seu uso exclusivo. 

O TPN será integrador das diferentes infraestruturas e operações que vierem a se instalar em 

sua área, inclusive prestando serviços comuns e estes diferentes empreendimentos. 

Além da manutenção da infraestrutura comum terrestre, caberá ao TPN a manutenção da 

seguinte infraestrutura aquaviária:  

 Sinalização náutica;  

 Quebramar;  

 

Devido ao baixo potencial de deposição de sedimentos ao longo do canal de acesso e bacias 

de evolução, não são previstas dragagens de manutenção destas estruturas. Eventualmente, 
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devido a fenômenos naturais incomuns, poderá haver dragagens corretivas de pequeno 

porte. 

7.4.5. Cláusulas Contratuais de Proteção Ambiental 

Será formado na associação um comitê de controle e desenvolvimento ambiental, 

responsável pela integração dos planos de controle de emissão de efluentes líquidos, 

emissões atmosféricas, rejeitos e resíduos sólidos. Também fará a integração de aspectos 

socioeconômicos com a comunidade de entorno, de esclarecimento das atividades exercidas 

no TPN, de adaptação de fluxos logísticos com a mobilidade local e de desenvolvimento de 

programas de geração de emprego e renda.  

Este comitê, cuja constituição e obrigações dos participantes constarão nos contratos de 

concessão, fará a integração dos compromissos definidos nos diferentes estudos de impacto 

ambiental que serão realizados, entre este do próprio TPN e os futuros a serem 

desenvolvidos pelos empreendedores.  

O plano ambiental comum, que será monitorado pela Associação integrará os compromissos 

de todos em relação aos respectivos licenciamentos ambientais, trabalhando temáticas como 

gestão ambiental, comunicação e responsabilidade social e gerenciamento de riscos. 

7.4.6. Áreas de Terceiros 

Dentro da área prevista para a implantação do TPN existem propriedades de terceiros.  

Neste local foram identificados 63 imóveis, considerando-se os desdobros dos lotes originais. 

Destes, apenas 20 são ocupados por moradores locais, 21 destinados a utilização de 

veraneio, além de usos comercial, lotes vagos ou em fase de construção. 

O TPN tem realizado ações preparatórias com os proprietários para executar a avaliação de 

todos os imóveis e a proposição de negociação individual para a aquisição destes bens neste 

local. Para a execução deste conjunto de ações, na fase de planejamento, destaca-se o 

processo de negociação continuada com estes proprietários, cujo perfil está detalhado neste 

EIA na caracterização socioeconômica da ADA. 

7.5. Etapa de Implantação 

Conforme apresentado no item 3, as obras de implantação das estruturas terrestres e 

marinhas do TPN estão planejadas para serem executadas em 36 meses. 

A seguir são apresentadas as descrições das atividades da etapa de implantação. 

7.5.1. Mobilização da Mão de Obra 

Pelas características de uso intensivo de equipamentos pesados, as obras do TPN, não 

demandarão força de trabalho em grande número, estando prevista a permanência de 

aproximadamente 250 a 450 homens nos canteiros de obras, conforme variações no 

cronograma de obras, incluindo terraplenagem, pedreira, construção dos quebramares e de 

edificações, as maiores frentes de trabalho. 
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A eventual necessidade de contratação de trabalhadores remanescentes, que venham de 

outras regiões para a construção deste empreendimento, poderá demandar o transporte por 

fretamento de ônibus.  

O transporte de pessoal será realizado por veículos individuais ou pelo reforço do sistema de 

transportes coletivos existente, considerando-se a intenção de contratação dos trabalhadores 

nas cidades da AII do empreendimento e a existência de redes e serviço de transporte na 

região. Como simulação, pode-se prever o fretamento para duzentos trabalhadores, o que 

virá a representar o fluxo de cinco ônibus diários.  

Apresenta-se a seguir a estimativa total de pessoal envolvido com a obra do TPN. 
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Quadro 7.5.1-1 - Demanda de mão-de-obra para implantação do TPN. 

DEMANDA DE MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO TPN 

CATEGORIA  / MÊS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Pedreiro 2 2 2 4 4 4 4 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Encanador 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Eletricista 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Armador 1 1 1 1 1 1 1 2 4 6 6 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carpinteiro 1 1 2 2 2 2 2 2 4 6 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Montador 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Pintor 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mecânico 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

total oficiais 13 14 19 22 23 24 25 56 62 67 68 67 66 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 43 44 45 46 

Operador de máquinas 20 32 32 32 40 70 58 36 38 38 68 88 106 118 118 118 118 118 116 116 116 116 116 116 116 88 88 56 24 16 8 0 0 0 0 

Motorista caminhão 16 24 24 24 26 32 24 10 8 8 14 24 32 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 18 6 4 4 4 0 0 0 0 

Servente 26 28 38 44 46 48 50 112 124 134 136 134 132 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 86 88 90 92 

Cozinheiro 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Serviços Gerais 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 

Segurança 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 

Encarregado 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 

Mestre de obras 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 

Topógrafo 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Engenheiro 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 

Arquiteto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Administrativo 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 6 

Marinheiro                       12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                 

Capitão de 
embarcação 

                      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                 

Total geral/mês 115 138 177 196 209 248 231 288 306 321 360 405 428 337 340 343 346 349 350 353 356 359 362 365 368 341 336 277 246 241 236 193 172 175 178 

Fonte: DTA, 2013. 
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7.5.2. Instalações do Canteiro de Obra 

Considerando que a propriedade da DTA, onde se instalará o TPN conta com 

estruturas e construções implantadas, estas serão aproveitadas como canteiro de 

obras durante a implantação do empreendimento, após passarem por adequações que 

permitam seu uso em conformidade com as exigências de SMS (Segurança, Meio 

ambiente e Saúde). Nos itens seguintes serão descritas as adequações previstas bem 

como os acessos de veículos e equipamentos que suportarão as obras. 

As estruturas que serão utilizadas como infraestrutura de apoio às obras do TPN, um 

conjunto junto à praia de Jaconé, próximo ao promontório da Ponta Negra e um 

segundo junto à área de extração de material rochoso, na meia encosta do terreno, 

estão indicadas na figura a seguir. Estas passarão por adequações para o novo uso, 

baseadas nas normas NBR 12284/91, que trata sobre áreas de vivência em canteiros 

de obras e a NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção. 

Após as adequações, as estruturas existentes terão novos usos, sendo previsto: 

 Guarita de controle de acesso 

Será composta por estrutura existente ás margens da RJ 118, que será ampliada em 

mais um espaço administrativo. 

 

 Bloco Administrativo (Anexo V) 

Será utilizada a construção existente junto á praia de Jaconé, que tem diversas salas 

construídas em alvenaria revestida, com cobertura de telhado de telhas de barro e 

forro, caixilharia de madeira, instalações de banheiro e copa cozinha. Deverão ser 

realizados pequenos reparos de conservação da edificação e averiguação das 

condições de descarte de efluentes líquidos, com instalação de ETE compacta para 

substituir o sistema existente. 

 Estacionamento 

Como estacionamento da administração da obra e veículos dos trabalhadores, será 

utilizado o pátio existente junto à edificação da Praia de Jaconé. 

 Enfermaria / Ambulatório 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé e espaço existente 

junto à área de extração de rocha. Será adaptado conforme as normas NR-18 e NBR 

12284/91.  

 Vestiários / Sanitários, masculinos e femininos 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé e espaço existente 

junto à área de extração de rocha. 

 Refeitório / Cozinha 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé e espaço existente à 

meia encosta da propriedade. 
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 Área de apoio à construção 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé e espaço existente à 

meia encosta da propriedade. 

 Laboratório 

Se necessário para a área de extração de rocha, será utilizado espaço existente junto 

a esta. 

 Pátio de estocagem de ferro e armação 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé. Eventualmente será 

construída pequena área coberta, para uso temporário, junto ao local destas 

construções (margem da RJ 118). 

 Pátio de carpintaria 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé. Eventualmente será 

construída pequena área coberta, para uso temporário, junto ao local destas 

construções (margem da RJ 118). 

 Pátio de estoque de agregados e materiais 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé. Eventualmente será 

construída pequena área coberta, para uso temporário, junto ao local destas 

construções (margem da RJ 118). 

 Almoxarifado coberto 

Será utilizado espaço existente na edificação da Praia de Jaconé, assim como para o 

almoxarifado descoberto. 
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Figura 7.5-1 - Localização das estruturas existentes que serão readequadas para dar 

suporte à obra. 

7.5.3. Limpeza e Preparo do Terreno 

As obras terão início com a limpeza da área e a remoção da vegetação rasteira e 

arbustiva por meio de raspagem com tratores de lâmina que ocorrerão na parte baixa 

da gleba onde serão implantados os terminais e demais instalações.  
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A vegetação arbórea será cortada e suas raízes destocadas. Este material será 

depositado em área do empreendimento, visando seu total reaproveitamento na 

realização da recuperação ambiental das obras de implantação. Eventualmente 

poderá haver sobra de material vegetal removido. Neste caso será carregado em 

caminhões e levado para área de disposição final que possua autorização para seu 

recebimento. A definição de tais áreas será de responsabilidade da empreiteira 

contratada para executar a obra. 

A supressão requerida para a implantação do empreendimento é apresentada na 

tabela a seguir. A descrição das tipologias da vegetação está apresentada no 

diagnóstico ambiental.  

Tabela 7.5.3-1 - Supressão requerida para a implantação do TPN. 

Formação 
Principal 

Tipo 

ADA (ha) 

Total (ha) Total (%) APP (ha) APP (%) 

Restinga Psamófila- Reptante  1,25   0,52   1,25   1,27  

Arbustivo Fechado Pós- Praia  6,71   2,78   6,71   6,80  

Herbáceo Inundável  4,42   1,83   4,42   4,48  

Arbóreo não inundado  2,67   1,11   2,67   2,70  

Arbustivo Aberto não Inundado  7,01   2,91   7,01   7,10  

Arbóreo Permanentemente 
Inundado 

 4,45   1,85   4,45   4,51  

Floresta Ombrófila 
Densa  

Terras Baixas  82,89   34,40   23,79   24,10  

Submontana    -      -     -     -   

Antropizada Vegetação com influência 
antrópica 

 15,63   6,49   7,52   7,62  

Outros usos e 
coberturas 

Outros usos  114,57   47,55   40,90   41,43  

Corpos d´água  1,35   0,56    

Total 240,95 100 98,72 100 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 

A supressão será precedida da obtenção das autorizações necessárias e seguirá as 

recomendações do programa de acompanhamento da supressão proposto neste EIA, 

incluindo medidas específicas para fauna e flora. 

7.5.4. Demolição das Edificações e Outras Estruturas Existentes 

Em conjunto com as obras de terraplenagem da área serão realizados os serviços de 

demolição das edificações existentes. O material inerte resultante destas demolições 

será utilizado no corpo do aterro das porções baixas do terreno. O material que 

eventualmente possa conter algum tipo de contaminação ou resíduos nocivos será 

removido para aterro sanitário classificado. As fossas sanitárias existentes serão 
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esgotadas por caminhões de empresas limpa fossas, esterilizadas com cal e 

aterradas.  

A concentração das possíveis demolições está localizada na área ainda não 

pertencente ao TPN. Esta só será iniciada após a aquisição da área, envolvendo cada 

um dos atuais 61 proprietários identificados até o presente estágio do projeto. A 

demolição desta área deverá ser realizada em etapas, sendo que com a mudança 

gradual dos atuais ocupantes, será desligada a energia e serão removidas as 

coberturas para evitar a reocupação de imóveis. As principais ações de demolição se 

darão após a desocupação de conjunto de imóveis, para a possível liberação gradual 

desta área. Como dito, o entulho inerte será triturado e reaproveitado no aterro. 

Os canais de drenagem, bem como os caminhos existentes terão sua operação 

preservada, até a sua substituição pela implantação da macrodrenagem e sistema 

viário de projeto. As edificações existentes onde atualmente está o campo de golfe 

desativado serão preservadas para a instalação do canteiro de obras, conforme 

detalhado em item específico desta caracterização. 

Pode-se destacar que, com exceção da área ainda não pertencente ao TPN (que está 

em processo de negociação para a aquisição), praticamente não existem demolições a 

serem realizadas. 

7.5.5. Terraplenagem para Nivelamento da Topografia do Terreno, 
com Corte, Espalhamento e Compactação do Material 

A obra de terraplenagem terá por finalidade regularizar a topografia hoje existente em 

toda a área da gleba a ser ocupada pelas futuras atividades do TPN. 

O projeto prevê o corte das porções de terreno situadas acima da cota média de 10 m, 

até a cota 50 m (opção de obtenção de material de empréstimo de aterro e para o 

quebramar) na região lindeira à RJ-118, com leve declividade em direção ao mar, até 

atingir a cota aproximada de 6 m.  

O projeto foi desenvolvido de forma a que o balanço corte/aterro seja equilibrado, não 

estando prevista, portanto, a remoção ou importação de material com consequente 

utilização de bota-fora ou jazida externa, ou seja, o material de empréstimo para a 

terraplenagem será obtido de cortes de terreno na própria ADA do empreendimento. 

A exceção poderá ocorrer em relação à camada superficial do solo que contenha 

resíduos vegetais, principalmente raízes. Poderão ocorrer pequenas sobras deste 

material mesmo após seu reaproveitamento na recuperação de áreas do próprio 

empreendimento, especialmente na extração de rocha. 

Em caso de sobra, a remoção será providenciada pela empreiteira contratada, com 

atestação ambiental para tal, que armazenará o material temporariamente na área da 

gleba. Posteriormente, o material será utilizado, especialmente no PRAD (Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas) ou deverá ser espalhado ao longo do aterro, 

utilizado na recuperação de áreas do empreendimento. A parte de material 

eventualmente não utilizada no PRAD será destinada a um Aterro Sanitário Classe II 
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ou será encaminhado à doação para futura utilização (mistura de solo, galhos, folhas 

rico em matéria orgânica). Todos os procedimentos (transporte e armazenamento) 

seguirão as legislações vigentes e as diretrizes do órgão ambiental estadual, por 

exemplo: 

 Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, que institui o Documento de 

Origem Florestal – DOF; 

 Instrução Normativa IBAMA n°112, de 21/08/2006; e,  

 Instrução Normativa IBAMA n°187, de 11/09/2008. 

 

O volume previsto de movimentação de material é da ordem de 3.200.000 m³, 

constituído predominantemente de material argilo-siltoso de alta plasticidade, 

conforme caracterização táctil-visual obtida nas sondagens à percussão.  

A cota adotada para o aterro está compatível com o greide da pista da rodovia RJ-118, 

de forma a que o acesso rodoviário aos pátios, depois de implantados, seja feito em 

nível, sem a necessidade de obras complementares. Com isso pretende-se implantar 

um platô na cota principal de 10 m, com leve caimento em relação ao mar, sendo que 

na área lindeira ao futuro cais de atracação, deverá ter cota 6m. A face leste da área, 

delimitada pela interligação entre a RJ 102 e 118, terá platôs na mesma cota definida 

para este sistema viário. 

Os serviços de terraplenagem serão realizados por equipamentos convencionais como 

tratores de lâminas sobre esteiras e pneus, pás carregadeiras, retroescavadeiras, 

motoniveladoras, rolos compactadores e caminhões basculantes além de viaturas de 

apoio. Os pontos situados acima da cota de projeto serão cortados e seu material 

espalhado pelas porções baixas do terreno em camadas de 15 a 20 cm. Após o 

espalhamento e a cada camada, o material será compactado por rolos vibratórios. 
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Figura 7.5-2 - Áreas de corte e aterro. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

Especial atenção será dada à faixa que fará a interface entre o aterro terrestre e o 

aterro hidráulico para não criar uma área de instabilidade geotécnica. 

As cotas de terraplenagem nesta área acompanhará o novo traçado da RJ 102 e do 

gasoduto Rota 3.  

A Figura 7.5-3 a seguir, mostra os locais das sondagens à percussão, bem como de 

sondagens a trado realizadas nas partes baixas da gleba. 
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Figura 7.5-3 - Localização das sondagens. 

Os coletores de drenagem em seu percurso junto á base do talude terão fundo 

drenante, possibilitando a penetração de parte desta água no solo e subsolo. 

Durante a execução das obras de terraplenagem, serão construídas estruturas 

provisórias para drenagem de águas pluviais, nos locais onde se verifique a 

necessidade, procurando sempre o aproveitamento das drenagens artificiais 

existentes na área do antigo campo de golfe, de forma a garantir boas condições de 

tráfego dos equipamentos nos períodos de chuva. 

 

7.5.6. Implantação das Vias Internas Comuns e Remanejamento de 
Trecho da RJ-102 

O novo trecho a ser realocado da RJ 102, interligando a pista lindeira á à praia de 

Jaconé com a RJ 118, contará também com duas faixas de acostamento revestidas 
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com cascalho e sistema para coleta e condução de águas pluviais como canaletas de 

concreto armado, onde necessário. Será provida também de iluminação pública e toda 

a sinalização de trânsito em conformidade com as normas vigentes. 

A construção deste trecho da rodovia, que será realocado, já foi submetido ao DER-

RJ, que será o responsável pela sua fiscalização e controle bem como a integração 

viária entre o TPN e a RJ 118. 

 

Figura 7.5-4 - Esquema da alteração proposta no sistema viário público atual. Em 

vermelho o trecho rodoviário que será suprimido, em verde o novo trecho a ser 

implantado e em azul a diretriz de traçado do gasoduto Rota 3. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

As vias internas e o trecho realocado da RJ 102 serão obras convencionais de 

construção de pistas rodoviárias e terão a seguinte sequência construtiva: 

 Construção da Sub-base com camada de 50 cm de pedra rachão; 

 Aplicação da base com camada de 30 cm de brita graduada; 
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 Aplicação da base asfáltica (CBQU- concreto betuminoso usinado a quente); 

 Aplicação da pintura asfáltica (imprimação betuminosa ligante); e, 

 Execução do pavimento (CBQU – Concreto Betuminoso Usinado a Quente).  

 

O novo trecho a ser realocado da RJ 102, interligando a pista lindeira à praia de 

Jaconé com a RJ 118, contará também com duas faixas de acostamento revestidas 

com cascalho e sistema para coleta e condução de águas pluviais como canaletas de 

concreto armado e escadas hidráulicas, onde necessário. Será provida também de 

iluminação pública e toda a sinalização de trânsito em conformidade com as normas 

vigentes. 

As obras de terraplenagem ocuparão a faixa atual de pista da RJ 102, entre a rotatória 

de integração com a RJ 118 e o limite leste da área junto ao mar. A nova ligação 

rodoviária será construída antes deste trecho de terraplenagem, de modo a não 

obstruir o fluxo local e de passagem existente,  

O remanejamento da rodovia somente será efetuado após a obtenção da anuência do 

órgão responsável (DER - RJ). O projeto bem como a construção deste trecho da 

rodovia que será realocado será submetido à fiscalização, anuência e controle do 

DER, conforme as tratativas que constam na fase de planejamento deste EIA. 

Também será realizado, conforme as tratativas com o DER, o modelo de integração 

viária entre o TPN e a RJ 118. 

Além dos trechos de vias públicas, serão construídos acessos terrestres internos do 

TPN, caracterizados principalmente por via terrestre paralela à rodovia (sentido leste–

oeste). Como dito, o processo construtivo, bem como o suporte para capacidade de 

tráfego, será semelhante ao da rodovia estadual. O traçado definitivo destes acessos 

será objeto de projeto específico. 

7.5.7. Construção dos Canais de Drenagem Principais (Coletores-
tronco) 

O sistema de macrodrenagem do TPN será objeto deste conjunto de obras. Trata-se 

de sistema de coletores tronco interligados a elementos de microdrenagem, visando 

garantir tanto o escoamento das águas pluviais das encostas próximas, como também 

dos sistemas de drenagem internos dos futuros terminais e estaleiro após o devido 

tratamento.  

Os canais de drenagem, bem como os caminhos existentes terão sua operação 

preservada, até a sua substituição pela implantação da macrodrenagem e sistema 

viário de projeto. Estes não serão conectados aos emissores de efluentes, seja 

doméstico seja industrial. 

Estes coletores tronco serão constituídos por canais a céu aberto visando facilitar sua 

limpeza e controle de sedimentação, uma vez que, eventuais erosões e consequente 

carreamento de materiais sólidos fará com que estes sejam conduzidos pelos canais 

para o interior da área abrigada, resultando em redução de profundidades e 
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necessidade de frequentes dragagens de manutenção. Desta forma, o TPN deverá 

dispensar especial atenção à proteção da serra que o margeia e das encostas 

próximas, de forma a garantir a não ocorrência de erosões e os consequentes ônus de 

eventuais dragagens. 

Estes canais serão permeáveis, permitindo o equilíbrio do lençol freático entre a área 

interna e externa do TPN. Especialmente o canal que contornará a área de morros na 

parte norte do TPN, possibilitará o recolhimento das águas de chuva provenientes da 

montanha, a permeabilidade do solo em seu percurso e a condução destas até o mar. 

Estes canais se conectarão no mar em posição junto à atual linha de costa, em nível, 

permitindo inclusive a entrada de água salgada por ocasião de marés de sizígia. 

Cabe destacar que as contribuições de águas referentes às áreas internas dos 

terminais e instalações industriais do TPN, deverão estar com padrão de qualidade 

conforme a resolução CONAMA, portanto, todas as áreas sujeitas à contaminação 

com óleo passarão por processo de tratamento de suas águas superficiais, conforme 

projetos a serem detalhados pelos futuros usuários destas áreas. Destaca-se ainda 

que toda a área de tancagem terá sistema de isolamento contra possíveis riscos de 

vazamento, com capacidade de estanqueidade, conforme normativa específica para 

este tipo de armazenamento de granel líquido, especialmente petróleo e seus 

derivados. 

No Anexo XXIV – Relatório de Avaliação Ambiental Peliminar constam informações 

acerca das áreas contaminadas, conforme solicitado no item 5.4.6 da IT 08/2013. 
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Figura 7.5-5 - Esquema da diretriz prevista para os coletores-tronco. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

7.5.8. Construção das Edificações Administrativas e de Apoio do TPN 

As edificações administrativas do TPN serão padronizadas, prevendo-se 

aproximadamente 4.000 m2 de área construída, distribuída em prédios com três ou 

quatro pavimentos, localizados a norte da RJ 118, em área com aproximadamente 

35.000 m2. Estão previstas as estruturas a seguir: 

 Centro administrativo com área útil de 2.000 m² (Anexo VI); 

 Instalações para Praticagem, Capitania dos Portos, ANVISA, Receita Federal além 

de outros agentes com área útil de 300 m² para cada agente; 

 Estacionamento de veículos com área de 23.000m²; 

 Infraestruturas diversas: Sistema viário e rede de drenagem interna;  

 Estação de tratamento de efluentes domésticos;  

 Equipamentos de rede de água; 

 Subestação elétrica; e, 
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 Instalações de infraestrutura e serviços de apoio: Central de resíduos sólidos, 

Sistema de segurança interna; Sistema de combate á incêndio; Sistema de 

refrigeração interna.  

 

Todas as edificações serão construídas em estrutura de concreto armado e paredes 

de alvenaria. Tendo em vista a boa qualidade geotécnica do solo, não está prevista a 

utilização de fundações profundas (estacas). 

7.5.9. Construção de Quebramar de Proteção 

O quebramar será composto por duas estruturas de pedra que avançam sobre o mar 

com a finalidade de criar o abrigo necessário às embarcações que deverão operar nos 

terminais, tanto com relação às ondas, como às correntes marítimas. Este quebramar 

terá também a função de reter, no interior da área abrigada, eventuais vazamentos de 

óleo ou derivados, evitando assim, seu espalhamento para áreas situadas fora do 

recinto portuário. O isolamento da área, no caso da ocorrência de vazamentos, será 

efetuado pelo acionamento de barreira flutuante ligando as duas extremidades do 

quebramar.  

O quebramar será composto por duas estruturas em blocos de rocha, com início na 

porção continental da área, avançando sobre o mar, com os seguintes comprimentos 

aproximados: 

 Segmento leste = 2.300 m; e 

 Segmento oeste = 1.700 m. 

 

O segmento leste do quebramar (sentido norte-sul ou perpendicular a linha de praia) 

será construído a partir do limite terrestre leste do pátio de armazenagem de blocos de 

rocha, com lançamento diretamente por caminhões basculantes sobre lâmina d’água 

(lançamento em ponta de aterro e ajustamento do posicionamento das pedras por 

guindastes). O próprio corpo do quebramar servirá de pista para o tráfego dos 

caminhões, permitindo assim seu continuo avanço sobre o mar. 

O segmento oeste do quebramar (sentido leste-oeste ou paralelo a linha de praia) terá 

sua origem a aproximadamente 100 m do promontório de Ponta Negra. O processo 

construtivo será semelhante, pois haverá um acesso aterrado sobre a lâmina de água, 

enraizado na praia de Jaconé.  
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Figura 7.5-6 - Posicionamento do quebramar. 

A seção-tipo destas estruturas prevê uma largura em sua crista de 4,88 m na elevação 

+9,40 m acima do zero hidrográfico. Ao longo de todo o perímetro externo das 

estruturas foi prevista uma berma para amortecimento da ação das ondas, com largura 

mínima de 10,00 m na elevação + 4,50 m acima do zero hidrográfico. 

A figura a seguir mostra a seção-tipo adotada para os dois segmentos do quebramar, 

bem como a granulometria do material a ser utilizado. 
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Figura 7.5-7 - Seção-tipo adotada para os dois segmentos do quebramar. 

Os volumes geométricos para a execução dos dois trechos do quebramar, já 

considerando o empolamento, são de 4,0 milhões de m³, segundo sua granulometria 

apresentada a seguir: 

 Material tipo A (núcleo) = 2,2, milhões m³; 

 Material tipo B (armadura principal) = 1,5 milhões m³;  

 Material tipo C (armadura secundária) = 0,30 milhões m³. 

 

A construção do quebramar será feita com a utilização de caminhões basculantes, que 

serão carregados no pátio de armazenagem de blocos, por pás carregadeiras. Após 

carregados, os caminhões procederão ao lançamento do material no mar por 

basculamento direto, na extremidade do ponto de lançamento, de acordo com as 

granulometrias previstas pelo projeto. À medida que o material é lançado pelos 

caminhões, tratores de lâmina executam seu espalhamento para regularização da 

pista de rolamento de forma a proporcionar boas condições de tráfego sobre o corpo 

do quebramar. 

Os blocos de rocha de maior porte que comporão a proteção externa do quebramar 

(berma), após lançados pelos caminhões, serão em alguns casos melhor posicionados 

com o auxílio de guindastes a cabo, dotados de lanças treliçadas de longo alcance. 

Serão utilizadas também, escavadeiras hidráulicas para serviços de acabamento da 

seção do núcleo e do manto interno do quebramar, constituídos por blocos de menor 

porte. 
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A figura a seguir ilustra a utilização destes equipamentos. 

 

Figura 7.5-8 - Formação do núcleo com utilização de caminhões basculantes e trator de 

lamina. (sentido terra – mar). 

 

 

Figura 7.5-9 - Acabamento do manto externo com guindaste a cabo e do manto interno 

com escavadeira hidráulica. (sentido terra - mar). 
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Figura 7.5-10 - Conclusão da crista na cota final com caminhões basculantes, tratores de 

lamina e guindaste a cabo (sentido mar – terra). 

7.5.9.1. Material de empréstimo para a produção do quebramar 

Conforme dito no item anterior, o material para execução do quebramar terá origem 

em área localizada no interior da gleba do empreendimento, facilitando a logística de 

exploração e transporte do mesmo e consequentemente diminuindo os incômodos 

originados neste transporte. 

Como já mencionado, será possível fazer o balanço interno do corte e aterro de 

material terroso. Contudo, haverá necessidade de rochas para construção do quebra 

mar, consideradas neste item como material de empréstimo. A disposição do 

capeamento da jazida de rocha será utilizada no aterro da própria área, não estando 

previsto o bota fora de material excedente da extração de rocha, bem como daquele 

proveniente de corte e aterro dos morros na área do TPN. 

Para a obtenção do volume necessário à execução do quebramar, cerca de três 

milhões de m³ “in situ”, o desmonte do material será feito com utilização de explosivos, 

em malhas de perfuração variando de acordo com a granulometria necessária em 

cada fase da obra. A perfuração do maciço será realizada através de perfuratrizes 

hidráulicas, conforme figura a seguir. 
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Foto 7.5.9-1 - Perfuratriz hidráulica – Operação de perfuração da rocha 

Uma parcela de material não utilizável resultante do desmonte de rocha (granulometria 

fora das especificações) será estocada preferencialmente na própria cava da jazida, 

visando a sua utilização na composição do aterro da retroárea ou como base para as 

instalações portuárias ou sistema viário. 

Os blocos de rocha a serem utilizados na execução do quebramar, após selecionados, 

serão estocados no pátio junto à linha de praia, de onde serão levados dentro de uma 

programação pré-estabelecida para o corpo do quebramar. Este pátio será resultado 

de parte da obra de terraplenagem de regularização de cota prevista para a 

implantação dos terminais e terá uma superfície, nesta fase, de aproximadamente 

350.000 m². O mesmo será executado no sentido de mar para terra, conforme 

mostrado na figura apresentada no final deste capítulo. 

O material desmontado ficará empilhado sobre as praças operacionais. Neste 

momento, os operadores de escavadeira e/ou pá carregadeira irão selecionar por 

tamanho os blocos de rocha e carregar os caminhões fora-de-estrada que 

transportarão o material selecionado até as suas devidas posições no interior do pátio. 

Para a exploração da jazida, deverão ser obedecidas as principais normas pertinentes 

a este tipo de atividade, e abaixo listadas: 

 ABNT-NBR–9653 – Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de 

explosivos nas minerações em áreas urbanas; 

 NBR–9061 – Segurança de escavação a céu aberto; e 

 NR-22 – Segurança e saúde ocupacional na mineração. 

 

Como primeira etapa para a obtenção do material de empréstimo necessário e 

suficiente para a construção do quebramar, se prevê a lavra da encosta em área 

interna ao terminal, tomando-se como base o sopé da montanha ao longo da face 

norte desta propriedade e explorando ao longo deste perímetro desde a cota 10 m até 
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a cota 50 m, em bancadas sucessivas com aproximadamente 10 m de altura e 5 m de 

patamar, com as bancadas de orientação vertical com inclinação aproximada de  15  

%. Nesta etapa não deverá haver avanço sobre as partes do sopé da montanha com 

maior intensidade e diversidade de vegetação, ou seja, sobre as áreas mais 

preservadas, sendo adotado como alternativa a exploração em áreas de maior cota, 

especialmente pelo maior rendimento da retirada de material de empréstimo e por 

haver áreas com maior degradação em relação a aspectos de vegetação de  Mata 

Atlântica. 

Para o início deste processo será necessária autorização para supressão de 

vegetação, conforme descrito no item de terraplenagem, sendo que a princípio estima-

se que até 50% do material de empréstimo retirado será solo a ser utilizado na 

terraplenagem das áreas baixas do TPN e a outra metade será rocha a ser utilizada na 

construção do quebramar. Para a obtenção do total de material de empréstimo, 

estima-se a retirada de 2,5 a 3,0 milhões de m³ in situ na área de morros interna à 

propriedade do TPN.  

Como segunda etapa para a obtenção deste material, se pode simular a extração do 

mesmo em área concentrada em uma faixa de perímetro menor que a anterior, 

partindo-se de trecho da mesma franja de montanhas localizada ao norte do futuro 

terminal, porém avançando em maciços ricos de rocha situados acima da cota 50 m e 

abaixo da cota 100 m, explorando pequeno trecho de área classificada como Área de 

Proteção Ambiental (APA), conforme tratativas em desenvolvimento com os gestores 

municipais desta área. 

A retirada desta quantidade de rocha de forma concentrada diminuirá a interferência 

em aspectos ambientais como a paisagem natural local ou a supressão de vegetação 

de floresta característica de Mata Atlântica. Por se tratar de áreas com concentração 

de rocha, a quantidade de material não rochoso (solo) será menor nesta hipótese, 

resultando em intervenção de menor alteração na paisagem de forma geral. 

A possibilidade de menor supressão parte de observação em campo do local e 

mapeamentos realizados para este EIA que apontam para áreas ricas em material de 

empréstimo de rocha com menor incidência de áreas de floresta de mata atlântica em 

duas áreas de morros concentrados entre as cotas 50 m e 100 m. Cabe salientar que 

são partes altas na configuração local da serra, portanto menos sujeitas à presença de 

cursos d’água (ausência de talvegues), conforme levantamento já realizado. 

O desmonte do maciço acontece pela deflagração do explosivo que promove a quebra 

da rocha. Trata-se de um processo de detonação controlada. A aplicação das 

avançadas técnicas de engenharia permitem um perfeito entendimento entre os 

fatores que controlam a relação existente entre a fragmentação da rocha e os 

possíveis danos causados ao entorno, incluindo o maciço rochoso e estruturas 

circunvizinhas à atividade. 

A escala de produção é baseada na necessidade de material pétreo para a execução 

do quebra mar e no cronograma de obras. A produção média prevista é de 

aproximadamente 167.000 m³/mês, em 24 meses (empolado) ou 100.000 a 125.000 
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m³/mês in situ considerando-se um empolamento de 60 a 70 %). Serão considerados 

dez horas de trabalho diário nas operações de extração de material de empréstimo, 

sempre realizadas em período diurno, e 16 horas diárias na logística de transporte das 

mesmas. Estima-se preliminarmente a necessidade de três fogos por semana, 12 por 

mês. 

O explosivo utilizado é transportado por caminhão do fabricante e o carregamento do 

furo é feito através do bombeamento do explosivo que é do tipo emulsão. Não 

havendo necessidade de paiol de explosivos. 

Os parâmetros básicos do plano de fogo a ser utilizado são: 

Altura da bancada 10 m 

Diâmetro de furo 3 ” 

Afastamento efetivo 3,00 m 

Espaçamento efetivo 4,00 m 

Subfuração 1,50 m 

Inclinação do furo 10° 

Tamponamento (altura/material utilizado) 2 m / Pedra 1 

Retardos 25x42 (entre minas x entre linhas) 

Esquema de ligação Pé-de-galinha 

Explosivos (carga de fundo e coluna) Emulsão bombeada 

Iniciação Booster e acessórios não eletricos 

Ligação na superfície Linha silenciosa 

Razão de carga 400 g/m³ 
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A Figura a seguir exemplifica o esquema típico de uma bancada: 

 

Figura 7.5-11 - Bancada e parâmetros de plano de fogo. 

Ao produto da lavra, ou seja, o material desmontado a partir do maciço rochoso dá-se 

o nome de ROM (do inglês: Run of Mine). Este, primeiramente é selecionado por 

tamanho e/ou peso e é carregado por escavadeiras hidráulicas e pás carregadeiras 

em caminhões fora de estrada basculantes, que realizam o transporte do ROM até os 

pátios de estocagem. 

Muitas vezes o desmonte é afetado por fatores diversos e não é tão eficiente quanto 

planejado, gerando fragmentos de rocha maiores que aqueles necessários à obra ou 

ainda com formas que dificultam o carregamento. Nestes casos é necessário realizar-

se o que se denomina desmonte secundário. O desmonte secundário é a operação 

efetuada em grandes fragmentos de rocha visando quebrá-lo em fragmentos menores. 

Esta operação será realizada através martelos hidráulicos denominados rompedores 

acoplados em escavadeira hidráulica. 
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Foto 7.5.9-2 - Rompedor hidráulico executando desmonte secundário, foto ilustrativa. 

O material desmontado fica empilhado sobre as praças operacionais, neste momento 

os operadores de escavadeira e/ou pá carregadeira irão selecionar por tamanho os 

blocos de rocha e carregar os caminhões fora-de-estrada que transportarão o material 

selecionado até os seus devidos pátios.  

A obra do quebra mar do TPN utilizará blocos com as seguintes dimensões: 

Tabela 7.5.9-1 - Dimensões dos blocos a serem utilizados nos quebra-mares. 

Granulometria Volume Considerando Empolamento (m³) 

Blocos de 5 kg a 1,5 t (50% > 0,5 t) 2.200.000 

Blocos de 1,5 t a 8 t (50% > 5 t) 1.500.000 

Blocos de 1,5 T a 5,0 t (50% > 3,5 t) 300.000 

Total 4.000.000 

 

A operação de seleção é executada através da sensibilidade visual dos operados de 

escavadeira e pás carregadeiras, que contataram com o apoio de gabarito visual e 

balanças de controle acopladas as escadeiras. Poderão ser utilizadas, ainda, pinças 

hidráulicas acopladas às escavadeiras. 
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Foto 7.5.9-3 - Gabarito Visual de blocos, foto ilustrativa. 

 

 

Foto 7.5.9-4 - Escavadeiras hidráulicas em operação de seleção e carregamento de 

caminhões, foto ilustrativa. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 144 

 

Foto 7.5.9-5 - Caminhões fora de estrada – operação de estocagem, foto ilustrativa. 

 

 

Foto 7.5.9-6 - Pá-carregadeira em operação de seleção de blocos, foto ilustrativa. 
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A seguir apresenta-se o histograma de produção mensal de rocha para atender a 

implantação do quebra mar. 

 

Figura 7.5-12 - Produção mensal estimada de material rochoso, em mil m³ por mês. 

Todos os colaboradores serão orientados para estar o mais alerta possível para os 

riscos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, seguindo as Regras e Normas de 

Segurança do Trabalho estabelecidas pela empresa, a fim de evitar uma conduta 

negligente que possa ocasionar danos ambientais, patrimoniais ou doenças e 

acidentes no trabalho. Deverão ser obedecidas as principais normas pertinentes a este 

tipo de atividade. 

Durante os eventos de detonação, os fogos, toda área de risco será isolada e avisos 

sonoros serão efetuados de acordo com as normas de segurança. Os dias e horários 

das detonações serão previamente discutidos e informados a toda a comunidade ao 

redor, serão, também, dispostos em placa no exterior da área de lavra. 
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Foto 7.5.9-7 - Exemplo de sirene de detonação. 

 

Foto 7.5.9-8 - Exemplo de placa de informação sobre os avisos sonoros de detonação. 

No Anexo VII são apresentados detalhes técnicos, gráficos e de memorial de cálculo 

para a obtenção de três milhões de m³, previstos para esta estrutura marinha. 

7.5.10. Dragagem de Aprofundamento 

Para o acesso dos navios ao interior da área abrigada pelo quebramar, está prevista a 

dragagem de aprofundamento do leito marinho, em locais específicos e em 

profundidades diferenciadas. Os locais a serem dragados foram divididos em dois 

setores, a saber: 

 Canal de acesso; e, 

 Bacia de evolução e áreas das bacias de berços. 

 

O canal de acesso foi dimensionado com base nas recomendações da PIANC – 

Permanent International Association of Navigation Congresses - Approach Channels – 

Preliminary Guidelines onde são levados em consideração todos os movimentos do 

navio quando exposto às condições oceanográficas locais, resultando em uma largura 

aproximada de 265 m e profundidade mínima de 30 m referenciada ao zero 

hidrográfico da região. Este canal terá início na isóbata de 30 m e se desenvolverá por 

aproximadamente 1,5 km de extensão, até atingir o interior da área abrigada, 

adjacente à bacia de evolução. 

A região da bacia de evolução foi dimensionada para proporcionar condições de 

manobra (giro) do maior navio de projeto (VLCC) com total segurança, também 

segundo as recomendações da PIANC. Tendo em vista as boas condições de abrigo 

criado pela presença do quebramar, (pouco balanço do navio), a profundidade máxima 

de dragagem prevista para esta área é de 25 m referenciada ao zero hidrográfico, ou 

seja, dois metros além do calado máximo do maior navio de projeto (VLCC). 
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As áreas destinadas à futura implantação dos cais e píeres de atracação terão 

profundidades diferenciadas, estabelecidas em função do porte das embarcações que 

deles se utilizarão, conforme abaixo descrito: 

 O setor dos berços destinados às embarcações que irão operar no estaleiro de 

reparos navais será dragada na profundidade de 10 m; 

 O setor dos berços da área de expansão (possível instalação de movimentação de 

carga geral), bem como do berço do píer de granéis líquidos destinado a navios 

panamáx, será dragada na profundidade de 15 m; 

 O setor do berço destinado à movimentação de granéis líquidos onde deverão 

operar navios do tipo suezmáx, será dragada na profundidade de 19 m; e 

 O setor dos berços destinados à movimentação de granéis líquidos onde deverão 

operar os maiores navios de projeto (VLCC) será dragada na profundidade de 25 

m. 

 

A figura a seguir, mostra cada setor, bem como suas respectivas profundidades de 

dragagem. 

O Anexo VIII apresenta a proposta de área de exclusão de pesca, referente à área 

ocupada pelas estruturas do TPN. 
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Figura 7.5-13 - Profundidade de dragagem dos diferentes setores. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

O volume total previsto de dragagem para o estabelecimento destas profundidades é 

de aproximadamente 12 milhões de m³. Vale ressaltar que o material dragado será 

integralmente utilizado no aterro sobre a área molhada. 

A dragagem será realizada preferencialmente com dragas tipo TSHD – (Trailing 

Suction Hopper Dredge) com capacidade mínima de cisterna de 13.000 m³. A 

dragagem de material do leito marinho é feita por bombas de sucção, através de duas 

lanças articuladas, fixadas uma em cada bordo da embarcação, até o total enchimento 

da cisterna. A operação é realizada com a embarcação em movimento e em baixa 

velocidade, através do arraste das bocas de sucção junto ao fundo, dragando o 

material em sucessivas camadas. A figura a seguir ilustra esta operação. 
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Figura 7.5-14 - Esquema operacional da draga TSHD. 

Este tipo de equipamento dispõe de dois sistemas para a descarga do material 

dragado: 

 Descarga pelo bombeamento do material contido no interior da cisterna, através 

das bombas centrífugas conectadas a uma tubulação de recalque. Este tipo de 

descarga é normalmente utilizado em obras de aterro hidráulico; e 

 Descarga pela abertura das comportas de fundo da cisterna ou pela abertura do 

casco bipartido. Este sistema é normalmente utilizado para lançamento do 

material dragado em área de descarte oceânica. 

 

Para a descarga do material que será utilizado no aterro hidráulico da retroárea (a ser 

detalhado a seguir), a draga, depois de carregada será fundeada nas proximidades da 

costa, sendo então conectada à sua tubulação de recalque, mangotes flutuantes 

interligados às tubulações em terra, que conduzirão por sua vez, a mistura água/areia 

até as áreas de aterro. Após concluída a transferência de todo o material contido na 

cisterna, a draga retorna a faixa de dragagem para início de novo ciclo operacional. A 

figura a seguir mostra uma operação de descarga por tubulação flutuante na execução 

de aterro hidráulico. 
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Figura 7.5-15 - Operação de descarga por tubulação flutuante. 

A dragagem em áreas confinadas e com pouca profundidade, onde não é possível a 

utilização de dragas tipo Hopper, como na região da dársena a ser dragada na cota -

10,00 m,, deverá ser realizada por draga estacionária de Sucção e Recalque (Figura 

7.5-16). 
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Figura 7.5-16 - Draga estacionária de sucção e recalque. 

Este tipo de equipamento é normalmente utilizado em obras de dragagem e aterro 

hidráulico, quando a área de dragagem se encontra próxima à área de aterro. Possuí 

lança frontal articulada dotada de ferramenta de corte que escarifica o solo, 

succionando-o do fundo e transferindo por bombeamento, através de tubulação 

flutuante, para a área de aterro em terra. Este tipo de equipamento poderá 

eventualmente ser utilizado também na dragagem das áreas não confinadas, como na 

bacia de evolução e de berços, a partir do momento que os dois trechos do quebramar 
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em construção possibilitem condições mínimas de abrigo, uma vez que este tipo de 

equipamento não opera com segurança em condições adversas de mar. 

As figuras a seguir mostram o equipamento descrito realizando uma obra de 

dragagem e aterro hidráulico. 

 

Figura 7.5-17 - Draga estacionária de sucção e recalque realizando obra de dragagem e 

aterro hidráulico. 
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Figura 7.5-18 - Draga estacionária de sucção e recalque realizando obra de dragagem e 

aterro hidráulico. 

A tabela a seguir apresenta as características das operações de dragagem. Nesta 

tabela observa-se que o volume total a ser dragado é de 12.000.000 m3, com 

capacidade de cisterna de 15.000,0 m³ por viagem, demorando uma hora para encher 

a cisterna e intervalo de cinco horas para descarte para o aterro hidráulico. Esses 

dados indicam ciclos de seis horas, totalizando quatro ciclos por dia e volume 

aproximado de 60.000,0 m³. Para dragar o volume total de 12.000.000,0 m³ serão 

necessários 200 dias de operações de dragagem. Não foi considerado overflow e a 

taxa de ressuspensão de sedimento durante o processo de dragagem foi considerada 

de 3%, correspondendo a 450 m³ de sedimento por hora de dragagem. 

 

Tabela 7.5.10-1 - Características das operações de dragagem 

Características das operações de dragagem Dados 

Volume de sedimento por ciclo de dragagem  15.000,0 m
3
 

Tempo de carregamento da cisterna  1 h 

Intervalo entre os ciclos de dragagem  5,0 h 

Número de ciclos por dia ~ 4 

Volume total a ser dragado  12.000.000,0 m
3
 

Fonte: Tetra Tech, 2013. 

Vale ressaltar que conforme as análises de movimentação de sedimentos durante a 

fase de operação do empreendimento, observa-se a estabilização do fundo na área 

dragada com mínima deposição destes, ou seja, não se prevê rotina de dragagem de 

manutenção para este empreendimento. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 454/2012, o material dragado precisa ser 

caracterizado. Assim, apresenta-se a seguir o atendimento a esta resolução. 

 Caracterização do Material Dragado de acordo com a Resolução CONAMA A)

Nº 454/2012 

Foram amostrados 53 pontos no intuito de caracterizar o material a ser dragado. Para 

a granulometria, utilizou-se a classificação de grãos da planilha Wentworth (Tabela 

7.5.10-2), 1922, presente na Resolução CONAMA 454/12. 
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Tabela 7.5.10-2 - Classificação de grãos da planilha de Wentworth. 

Diâmetro (mm) Descrição 

Maior que 2,0 Grânulos 

2,0 a 1,0 Areia muito grossa 

1 a 0,5 Areia grossa 

0,5 a 0,25 Areia média 

0,25 a 0,125 Areia fina 

0,125 a 0,063 Areia muito fina 

0,063 a 0,031 Silte grosso 

0,031 a 0,016 Silte médio 

0,016 a 0,008 Silte fino 

0,008 a 0,004 Silte muito fino 

<0,004 Argilas 

<0,004 Argilas 

Fonte: CONAMA 454, 2012. 

Realizou-se ainda a média de granulometria entre os 53 pontos amostrados, conforme 

visualizado na tabela a seguir. Foi utilizado as quatro classes com maior porcentagem 

de ocorrência: areia média, areia fina, areia muito fina e areia grossa. 

Tabela 7.5.10-3 - Granulometria do Material Dragado (média dos 53 pontos amostrados). 

Descrição Porcentagem 

Grânulos  0,397  

Areia muito grossa  0,678  

Areia grossa  12,779  

Areia média  42,582  

Areia fina  25,016  

Areia muito fina  17,396  

Silte grosso  1,078  

Silte médio  0,257  

Silte fino  0,197  

Silte muito fino  0,094  

Argila 0,208 

Fonte: Tetra Tech, 2013. 

Quanto aos demais parâmetros estabelecidos na resolução, informa-se que eles se 

encontram disponíveis para consulta no Anexo IX. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 155 

7.5.11. Aterro Hidráulico sobre o Mar 

O projeto de infraestrutura básica do TPN previu a criação de novas áreas sobre 

lâmina d’água, visando à implantação de: 

 Estaleiro de reparos navais; e 

 Área para carga geral conteinerizada ou não. 

 

A figura a seguir apresenta a localização da área a ser aterrada. 

 

Figura 7.5-19 - Área a ser conquistada sobre lâmina d’água por aterro hidráulico. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

O volume previsto de retirada de material de empréstimo do mar para a execução 

desta obra é de 12 milhões de m³. A construção do aterro hidráulico será realizada 

com material proveniente da dragagem de implantação do canal de acesso e bacias, 

com a utilização de dragas do tipo “Hopper” e de Sucção e Recalque, conforme 

ilustrado no item anterior. 
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Em ambos os casos, o equipamento de dragagem transfere, por bombeamento, a 

mistura de água e solo até o local do aterro, em uma proporção média de 20% de 

material sólido (areia) e 80 % de água.  

Nos pontos de lançamento do material serão instalados dispositivos para dissipação 

de energia e melhor espargimento da mistura (ponteira tipo piteira ou manifold) 

evitando assim, a ocorrência de erosões localizadas no corpo do aterro. As fotos a 

seguir mostram, a título de exemplo, uma tubulação de recalque lançando o material 

em área de aterro. 

 

Foto 7.5.11-1 - Execução de aterro hidráulico: lançamento de material dragado em área a 

ser aterrada. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

Tendo em vista a alta permeabilidade do solo existente na faixa lindeira ao mar e do 

próprio aterro que será constituído predominantemente por areia grossa, a água 

utilizada no transporte hidráulico deverá penetrar no corpo do aterro, tendo como 

resultado “montes” de areia seca empilhada nos pontos de lançamento. Após 

atingirem alguns metros de altura, estes montes serão empurrados por tratores de 

lâmina no sentido do mar. Os pontos de lançamento são então reposicionados para 

uma nova posição avançada, através da desmontagem e remontagem das tubulações 

sobre o corpo do aterro, iniciando-se assim nova etapa de lançamento de material, 

com o avanço progressivo do aterro sobre a lâmina d’água. Seguindo esta 

metodologia de lançamento, o aterro é executado em camadas, e estas, por sua vez, 

são adensadas por rolo vibratório. A foto a seguir mostra obra de aterro hidráulico em 

execução. 
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Foto 7.5.11-2 - Execução de aterro hidráulico: formação de montes de areia. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

Após o aterro atingir os limites de projeto, seu talude natural será protegido por 

camada de brita graduada lançada sobre manta geotêxtil tipo BIDIM ou similar, como 

forma de protegê-lo da ação das marolas causadas pelo movimento das embarcações 

que operarão no interior da área abrigada. 

 

Figura 7.5-20 - Esquema do sistema de proteção da superfície do talude do aterro. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 
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As estruturas de atracação a serem instaladas ao longo dos limites do aterro, serão 

construídas posteriormente por cada empreendedor privado, após a obtenção de sua 

respectiva licença ambiental, não sendo consideradas, portanto, como objetos do 

presente licenciamento. 

 

Figura 7.5-21 - Esquema indicativo do posicionamento das estruturas de atração, em 

relação ao aterro marítimo. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 

O estudo das ondas, conforme solicitado no item 5.2.2 da IT 08/2013, é apresentado 

no capítulo 10 - Estudo de modelagem numérica considerando a instalação das 

estruturas previstas no empreendimento. 

7.5.12. Preservação da Linha de Costa 

No intuito de obter suporte técnico para a elaboração deste EIA/RIMA, a DTA 

Engenharia contratou serviços da empresa Tetra Tech, cujo relatório encontra-se 

disponível para consulta no Anexo X. Dentre os serviços prestados têm-se a avaliação 

da “proteção costeira” ou contenção/mitigação de processos erosivos costeiros ou 

outros fins. 

Nesse sentido, foram realizadas simulações considerando a configuração atual e a 

futura, a qual contempla a implantação de dois quebramares. 

Os resultados obtidos com as comparações entre as configurações indicaram uma 

tendência à diminuição na intensidade das correntes na região interna do 

empreendimento e alteração na direção do fluxo, principalmente devido à 

implementação dos quebramares. O sentido predominante do transporte litorâneo não 

sofre alteração, persistindo na área do empreendimento o predomínio de correntes de 

deriva rumo aos quadrantes S (SW), com inversões para NE (principalmente no 

período de inverno).  
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Observa-se que um dos quebramares, por apresentar orientação leste-oeste, faz com 

que as ondas incidentes do quadrante S sofram o processo de difração devido à 

presença do obstáculo. Além disso, as ondas sofrem o processo de refração, que é 

acentuado em função da dragagem do canal de acesso.  

No entanto, as avaliações realizadas através de modelagem numérica sugerem que 

tanto as alterações hidrodinâmicas quanto as alterações no padrão de ondas, 

decorrentes da implantação dos terminais Ponta Negra, ficam confinadas à região 

próxima ao empreendimento.  

Com relação ao transporte de sedimentos, observa-se que a construção dos 

quebramares funciona como um anteparo ao livre deslocamento da carga de tração 

(areias) junto ao fundo, originando um acúmulo sedimentar a norte do quebramar 

localizado a leste. Este processo é similar ao que ocorre atualmente, sem a 

implementação do porto, porém com a acumulação referida localizada junto ao 

promontório que divide os segmentos praiais a norte e a sul de Ponta Negra. O 

anteparo gerado pela construção dos quebramares também gera um deslocamento 

dos fluxos de deriva e aumento das velocidades de deslocamento, propiciando as 

condições para deslocar os sedimentos provenientes da feição praial ao longo de toda 

a face externa da estrutura rígida.  

A erosão pronunciada ao longo do enrocamento, até a região de sua cabeceira, tende 

a transferir os sedimentos (que atualmente se movimentam ao longo da praia no rumo 

sul) para áreas mais distantes da atual linha de costa. Estes sedimentos tendem, em 

um primeiro momento, a se acumular junto à entrada do canal de acesso ao porto. 

Porém, os fluxos de enchente e vazante gerados na entrada do canal de acesso, 

associados aos fluxos gerados pela incidência direta dos sistemas de ondas, 

particularmente em fases de tempestades, tendem a deslocar ao longo do tempo os 

sedimentos arenosos mais para sul, gerando uma área marginal de deposição.  

Importante ressaltar que a modelagem executada para o cenário posterior a 

construção do empreendimento portuário, não indica a ocorrência de transferência 

sedimentar entre os arcos praiais de Ponta Negra e Jaconé, a similaridade da 

inexistência atual de processo dinâmico costeiro que pudesse resultar de transferência 

de sedimentos entre estes segmentos costeiros.  

Os resultados de dispersão da pluma de sedimento devido às operações de dragagem 

demonstram que os sedimentos que são ressuspendidos durante as operações 

permanecem próximos ao empreendimento. As concentrações das plumas do material 

ressuspendidos foram de 153 mg/l para o verão e 147 mg/l para o inverno. A área de 

influência total, sobrepondo verão e inverno, considerando um corte de 5mg/l, 

corresponde a 13,4 km². As simulações realizadas foram suficientes para que as 

plumas se estabilizassem, sem sofrer aumento na área de influência. 

7.5.13. Aspectos Ambientais 

Apresenta-se a seguir os aspectos ambientais e seus respectivos sistemas de controle 

utilizados na fase de implantação do TPN. 
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7.5.13.1. Efluentes líquidos 

 Qualificação e Quantificação A)

De acordo com o cronograma proposto na caracterização, a implantação do 

empreendimento contará com aproximadamente 450 trabalhadores para o máximo 

das demandas de obras. Com isso, a partir da Tabela 7.5.13-1 tem-se que a 

contribuição máxima de esgoto e carga orgânica sanitária, no TPN, será de 42,75 

m³/dia e 22,50 Kg DBO/dia, respectivamente.  

Tabela 7.5.13-1 - Contribuição per capita de esgoto e carga orgânica sanitária, em 

atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro de obras. 

Padrão Contribuição per Capita de 
Esgoto (litro/dia) 

Contribuição Unitária de 
Carga Orgânica (g DBO/dia) 

Atividade não residencial em 
geral 

70 25 

Atividade não residencial com 
refeitório dotado de cozinha 

95 50 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 

 Sistema de Controle para Efluentes Domésticos B)

O sistema de esgotamento do TPN contará com uma estação de tratamento de 

efluentes (ETE) compacta para cada canteiro de obras.  

Estes efluentes terão, prioritariamente, características sanitárias. Porém, como nos 

canteiros de obras haverá oficinas mecânicas, elétricas, entre outras, e por isso 

deverá ser evitada a comunicação entre estes dois tipos de efluentes. Para isto, as 

áreas que tenham este tipo de operação serão isolados pela instalação de canaletas 

conectadas a caixas de areia para retenção do efluente. O material retido nestas 

caixas será destinado à área licenciada para tal. 

As ETEs terão a finalidade de tratar o esgoto gerado por sanitários, refeitórios, pias, 

lavanderias, etc., e seguirão as recomendações apresentadas pela CEDAE na DPE 

0025/2013 MAR (Anexo IV).  

As estações realizarão o tratamento de caráter biológico associando etapas 

anaeróbias (com a ausência de oxigênio) e aeróbias (com a presença do oxigênio), 

através das quais ocorrerá a descontaminação do efluente.  

Previamente às estações, serão instalados sistemas separadores de água e óleo 

(SAO), que têm por objetivo reter os resíduos sólidos sedimentáveis, coletar e 

conduzir o efluente oleoso para uma caixa separadora, onde será feita a retenção da 

fração oleosa livre. 

As estações compactas terão uma eficiência na remoção de DBO na ordem de 94 a 

98 %, o que propiciará o reuso de parte efluente tratado, no próprio ambiente, para 

funções que não exigem água potável como: descarga em vasos sanitários, lavagem 
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de piso e veículos etc. Portanto, o efluente será bombeado para um tanque de 

armazenamento que será responsável pela alimentação das atividades supracitadas.  

Propõe-se a instalação de um tratamento diferenciado, composto por um reator 

anaeróbio de fluxo ascendente (RAFA ou UASB) e filtro biológico percolador (FBP). O 

funcionamento inicial do UASB terá uma fase de ambientação, com a aplicação 

progressiva do efluente bruto de modo a formar o lodo biológico necessário ao 

tratamento, responsável pela degradação da carga orgânica de entrada. Após o reator 

entrar em operação com a vazão de entrada dimensionada em projeto e com o lodo 

biológico formado ao fundo, o fluxo ascendente irá ocasionar a seleção natural dos 

microrganismos aptos ao tratamento, sendo a renovação promovida dentro da 

periodicidade e tempo de retenção hidráulica calculada em projeto. 

Ressalta-se que o reator deverá sofrer sua iniciação através de inoculação para que 

tal ambientação e funcionamento ocorram em menor tempo. Sem inóculo o período de 

partida tende a variar entre três a seis meses. Tais períodos deverão ser previstos no 

planejamento do empreendimento em função das contratações da mão de obra para a 

operação. 

A figura a seguir exemplifica as etapas básicas do reator UASB, de caráter anaeróbio. 

 

Figura 7.5-22 - Desenho esquemático de um reator UASB. 

Fonte: ARCADIS Logos, 2013. 

A eficiência deste reator tende a variar de 65 a 75% na remoção de DQO e DBO5. 

Quanto ao filtro biológico percolador (FBP), este realizará o tratamento complementar 

do efluente de saída do UASB, visando minimizar a carga orgânica ainda presente no 

efluente. 

O FBP tem caráter aeróbio e possui fluxo descendente, sendo o efluente distribuído 

sobre placas plásticas instaladas dentro do reservatório. Esta condição gera um 

biofilme sobre a superfície destas placas, que somadas atingem uma área de contato 

significativa. Nesta superfície de biofilme aderido é que se encontram os 

microrganismos necessários ao tratamento. 
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Os microrganismos sofrem renovação constante e a remoção do lodo será necessária. 

A eficiência deste tratamento complementar atinge 70 a 80% na remoção de DQO e 

DBO5. 

A figura a seguir apresenta a condição geral de funcionamento do FBP. 

 

 

Figura 7.5-23 - Sistema complementar FBP aos efluentes sanitários  

Fonte: ARCADIS Logos, 2013. 

O lodo removido destes sistemas deverá seguir a periodicidade estipulada em projeto, 

assim como as condições já descritas na etapa de instalação: uso de caminhão 

provido de bomba a vácuo e encaminhado para uma ETE externa, licenciada e 

capacitada a receber este resíduo. 

Importante destacar que a destinação tende a não ser efetuada em aterro sanitário, 

visto a alta umidade deste resíduo, sendo prejudicial à estabilidade geotécnica do 

aterro e atividade de compactação diária. Caso este lodo sofra uma diminuição da 

umidade, seja por meio de evaporação natural ou ação mecânica, tornando-se então 

mais sólido e dentro dos parâmetros de aceitação dos aterros sanitários, assim poderá 

ser efetuada tal destinação. 

Os procedimentos de gerenciamento dos resíduos constam no Programa de 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS), parte integrante do presente estudo. 

As dimensões e as etapas de tratamento serão definidas no Projeto Básico do 

empreendimento. Na fase de implantação a parte não reutilizável do efluente tratado, 

proveniente das ETEs compactas, será descartada no coletor tronco do sistema de 

drenagem pluvial. Este, por sua vez, lançará o efluente juntamente com a drenagem 

pluvial no mar, de acordo com a definição da zona de mistura estabelecida pelo órgão 

ambiental estadual.  

Para tanto, será feito um monitoramento periódico do efluente tratado que verifique o 

atendimento à legislação mencionada. Este monitoramento compreenderá a coleta e 
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análise de amostras de efluente tratado a montante do descarte no corpo receptor, 

que deverá ser efetuada de acordo com a norma NBR 9898/1987 (Preservação e 

técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores – Procedimento). 

Os sistemas de tratamento de efluentes sanitários instalados nos canteiros de obras 

atenderão às legislações estaduais vigentes sobre controle e lançamento de efluentes 

líquidos (DZ-215. R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em 

Efluentes Líquidos de Origem não Industrial e a NT-202.R-10 – Critérios e Padrões 

para Lançamento de Efluentes Líquidos), além das legislações federais (CONAMA nº 

357/05, nº 430/11 e nº 274/00). 

Estes sistemas serão dimensionados para atender aos critérios estabelecidos na 

tabela a seguir. 

A tabela a seguir exibe a eficiência de remoção de DBO necessária para o 

dimensionamento do sistema de tratamento de efluente e apresenta um exemplo de 

tecnologia de tratamento para cada faixa de remoção. Para a fase de implantação do 

TPN serão necessários sistemas de tratamento com eficiência mínima na remoção de 

DBO na faixa de 65% (número de funcionários: de 101 a 500). 

Tabela 7.5.13-2 - Eficiência de remoção para dimensionamento da unidade de tratamento 

de esgotos sanitários de atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro 

de obras – atividades não residenciais com cozinha. Contribuição/pessoa = 0,050 kg 

DBO/ dia. 

Carga Orgânica 
Bruta Total 

(kg DBO/dia) 
(1)

 

Número de 
Funcionários 

Eficiência Mínima 
de Remoção de 

DBO (%) 
(2)

 

Exemplo de 

Tipo de 

Tecnologia 

C ≤ 5 até 100 30 
(3)

 Fossa séptica 
(3)

 

5< C ≤ 25 de 101 a 500 65 Fossa séptica + filtro 
anaeróbio 

25< C ≤ 80 de 501 a 1.500 80 Reator de manta de 
lodo + biofiltro aerado 

C > 80 acima de 1.500 85 Lodos ativados 

Notas: 

1 Carga orgânica produzida por dia. 

2 Eficiências mínimas do sistema projetado, em termos de remoção de DBO e RNFT(ou SST). 

3 Condição válida considerando-se a possibilidade de infiltração adequada do efluente da fossa 

séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deverá ser implantado 

tratamento complementar através de filtro anaeróbio, ou similar de eficiência equivalente. 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 

O lançamento dos efluentes, na fase de implantação, se dará diretamente no mar, 

junto à linha de costa, observando os padrões de qualidade estabelecidos nas 
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regulamentações pertinentes (CONAMA 430/11 e NT-202.R-10 – Critérios e Padrões 

para Lançamento de Efluentes Líquidos) e a variação de marés. 

7.5.13.2. Resíduos Sólidos 

 Qualificação e Quantificação A)

Uma das atividades que mais contribui na alteração do meio ambiente é a construção 

civil. As alterações ocorrem na fase de implantação da obra - execução dos serviços, 

confecção de artefatos, limpeza da obra, etc. Além disso, são gerados resíduos em 

toda a vida útil da construção: execução, manutenção, reforma, desocupação e 

demolição. 

Durante as obras de implantação do TPN, haverá geração de diferentes tipos de 

resíduos sólidos que serão corretamente segregados, evitando que a disposição 

inadequada represente uma fonte de riscos de acidentes / incidentes aos 

trabalhadores da obra e para o meio ambiente. Do mesmo modo, as modificações da 

forma e uso do solo podem carrear partículas sólidas para os corpos hídricos 

(lacunares e marítimos) que poderão alterar a qualidade das águas superficiais e/ou 

subterrâneas.  

Grande parte dos resíduos gerados nas frentes de obras será proveniente da 

terraplanagem e construção dos moles devido à sobra e perda de materiais de 

construção nos canteiros e frentes de obras, resultantes dos materiais desperdiçados 

durante o processo de execução de um serviço. Na fase de implantação, o resíduo 

gerado nas obras será constituído, também, pelas sobras dos materiais utilizados e 

danificados ao longo do processo produtivo, tais como resto de concretos e 

argamassa produzidos e não utilizados, sobras de tubos, aço, pedras, entre outros. 

Ainda, a geração de resíduos sólidos está associada às atividades de instalação da 

infraestrutura para as obras, sanitários, refeitórios, ambulatórios, áreas de apoio, 

concretagem e pavimentação. Tal geração demandará serviços de coleta e tratamento 

de resíduos sólidos diversos, tanto orgânicos como inertes e perigosos. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de 

forma a minimizar os impactos ambientais. 

De acordo com esta Resolução, são considerados resíduos da construção civil os 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, 

blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 

vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 

obras, caliça ou metralha. 

Para as obras de implantação do TPN são previstas a gerações dos seguintes tipos de 

resíduos de construção, nas frentes de serviços: 
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 Concreto; 

 Solos; 

 Pedras; 

 Metais; 

 Madeiras e compensados; e, 

 Argamassa (cimento). 

 

Além dos resíduos citados (construção civil), os canteiros de obras também produzirão 

rejeitos de escritório e sanitários, dado as características típicas de obras. Portanto, 

está prevista a geração de: papéis, plásticos, papelão, embalagens diversas, metal, 

resíduos orgânicos, vidros, resíduos dos sanitários, suprimentos de informática, 

lâmpadas, embalagens de produtos de limpeza, pilhas e baterias, resíduos 

contaminados com óleo e produtos químicos, entre outros. 

A classificação e segregação dos resíduos sólidos serão baseadas na NBR 

10.004/2004 (Resíduos sólidos – Classificação), que divide os resíduos em três 

classes: 

 Classe I – Perigoso: resíduo sólido ou mistura de resíduos sólidos que, em função 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, provocando ou 

contribuindo para aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou efeitos 

adversos ao meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma 

inadequada; 

 Classe IIA – Não Inerte: resíduo sólido ou mistura de resíduos sólidos que não se 

enquadram nas Classes I ou IIB; e 

 Classe IIB – Inerte: resíduo sólido ou mistura de resíduos sólidos que, submetidos 

ao teste de solubilidade não apresentam nenhum de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões definidos. 

 

Os resíduos da construção civil, de acordo com as Resoluções do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) nº 307, de 5 de julho de 2002 e nº 431, de 24 de maio 

de 2011, são classificados, da seguinte forma: 

 Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como 

os oriundos de: 

 Pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes 

de terraplanagem; 

 Edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; 

 Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
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 Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação; 

 Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleo, amianto e outros, ou aqueles contaminados oriundos 

de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 

e outros. 

 

A tabela a seguir demonstra as estimativas quantitativas de geração de resíduos 

sólidos, classificando-os de acordo com as normas vigentes, de acordo com as 

seguintes unidades: (1) Canteiros de obras e (2) Frentes de serviços. Salienta-se que 

as estimativas poderão sofrer variações durante as obras em função das demandas. 

Tabela 7.5.13-3 - Estimativas quantitativas de geração de resíduos sólidos de acordo 

com os tipos e classificação conforme normas vigentes. 

Área Tipo 

Estimativas de 
geração:  

Quantidade 

(Kg/mês) 

Classificação 

NBR 
10.004/2004 

(ABNT) 

Resoluções 
CONAMA nº 307/2002 

e 431/2011 

C
a
n

te
ir

o
s

 d
e
 o

b
ra

 

Papéis e papelão, 
plásticos, embalagens 

diversas 
50 

Classe II A e 

Classe II B 
Classe B 

Metal 5 
Classe II A e 

Classe II B 
Classe B 

Resíduos orgânicos 2.500 
Classe II A e 

Classe II B 
- 

Vidros 50 
Classe II A e 

Classe II B 
Classe B 

Suprimentos de 
informática 

5 
Classe II A e 

Classe II B 
- 

Resíduos dos sanitários 900 Classe I Classe D 

Lâmpadas 
fluorescentes 

10 
unidades/mês 

Classe I Classe D 

Embalagens de 
produtos de limpeza 

5 Classe I Classe D 

Pilhas e baterias 1 Classe I Classe D 

Resíduos contaminados 
com óleo e produtos 

químicos 
10 Classe I Classe D 

F
re

n
te

s
 d

e
 

s
e
rv

iç
o

s
 

Concreto 100 
Classe II A - 

Inerte 
Classe A 

Solos 2.000 
Classe II A – 

Inerte 
Classe A 
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Área Tipo 

Estimativas de 
geração:  

Quantidade 

(Kg/mês) 

Classificação 

NBR 
10.004/2004 

(ABNT) 

Resoluções 
CONAMA nº 307/2002 

e 431/2011 

Pedras 0 
Classe II A – 

Inerte 
Classe A 

Metais 100 
Classe II A – 

Inerte 
Classe B 

Madeiras e 
compensados 

100 
Classe II A – 

Inerte 
Classe B 

Argamassa (cimento) 100 
Classe II A - 

Inerte 
Classe A 

 

As fontes geradoras de resíduos sólidos de construção civil provenientes das obras 

implantação do TPN bem como a qualificação e a tipificação dos resíduos levando em 

consideração os riscos ambientais, sanitários, zoosanitários e fitosanitários são 

descritos na Tabela 5.4.10-2 de acordo com as seguintes unidades: (1) Canteiros de 

obras e (2) Frentes de serviços. 

O gerenciamento ambiental dos resíduos sólidos gerados na fase de implantação do 

TPN está contemplado no Item 9 deste estudo ambiental, no Programa Ambiental de 

Gestão de Obras. 
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Quadro 7.5.13-1- Qualificação e tipificação dos resíduos considerando seus fatores de risco. 

Área Tipo Risco Ambiental Risco Sanitário Risco Zoo Risco Fitossanitário 

C
a
n

te
ir

o
s

 d
e
 o

b
ra

 

Papéis e papelão, 
plásticos, embalagens 

diversas 
Material não degradável  Isento Isento Isento 

Metal Material não degradável Isento Isento Isento 

Resíduos orgânicos Material orgânico degradável Poluição do solo Isento Isento 

Vidros Material não degradável 
Contaminação por metais 

pesados 
Isento Isento 

Suprimentos de 
informática 

Material não degradável 
Contaminação por tintas e 

solventes / metais e 
hidrocarbonetos 

Isento Isento 

Resíduos dos sanitários Contaminação por patógenos Contaminação por patógenos 
Contaminação por 

patógenos 
Isento 

Lâmpadas fluorescentes Poluição por vapor de mercúrio 
Contaminação por vapores 

metálicos 
Contaminação por vapores 

metálicos 
Contaminação por 
vapores metálicos 

Embalagens de produtos 
de limpeza 

Material não degradável 
Contaminação por produtos 

químicos 
Isento Isento 

Pilhas e baterias Material não degradável 
Contaminação por metais 

pesados 
Contaminação por metais 

pesados 
Isento 

Resíduos contaminados 
com óleo e produtos 

químicos 

Contaminação por tintas e 
solventes / metais e 

hidrocarbonetos 

Contaminação por tintas e 
solventes / metais e 

hidrocarbonetos 

Contaminação por tintas e 
solventes / metais e 

hidrocarbonetos 
Isento 
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Área Tipo Risco Ambiental Risco Sanitário Risco Zoo Risco Fitossanitário 

F
re

n
te

s
 d

e
 s

e
rv

iç
o

s
 

Concreto Material não degradável Isento Isento Isento 

Solos Material orgânico degradável Proliferação de vetores Isento Isento 

Pedras Material não degradável Isento Isento Isento 

Metais Material não degradável Isento Isento Isento 

Madeiras e compensados Material degradável Proliferação de vetores Isento Isento 

Argamassa (cimento) Material não degradável Isento Isento Isento 
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O armazenamento de resíduos perigosos será realizado seguindo as premissas da 

Norma NBR 12.235/92, onde: 

Os contêineres e/ou tambores serão armazenados, preferencialmente, em áreas 

cobertas, bem ventiladas, e os recipientes colocados sobre base de concreto ou outro 

material que impeça a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas 

subterrâneas. A área possuirá ainda um sistema de drenagem e captação de líquidos 

contaminados para que sejam posteriormente tratados. Os contêineres e/ou tambores 

serão devidamente rotulados de modo a possibilitar uma rápida identificação dos 

resíduos armazenados. A disposição dos recipientes na área de armazenamento 

seguirá as recomendações para a segregação de resíduos de forma a prevenir 

reações violentas por ocasião de vazamentos ou, ainda, que substâncias corrosivas 

possam atingir recipientes íntegros.  

Os tanques poderão ser utilizados para o armazenamento de resíduos líquidos/fluidos, 

à espera do tratamento, da incineração ou da recuperação de determinados 

componentes do resíduo. 

O armazenamento de resíduos sólidos perigosos a granel, quando necessário, será 

feito em construções fechadas e devidamente impermeabilizadas. Devido às 

características de corrosividade de determinados resíduos, o depósito deverá ser 

construído de material e/ou revestimento adequados.  

O armazenamento dos resíduos sólidos Classe II e III (classificação de acordo com a 

NBR 10.004) seguirão as diretrizes estabelecidas na Norma NBR 11.174/90 da ABNT, 

onde os resíduos serão armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua 

classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais. 

Os resíduos das classes II e III não serão armazenados juntamente com resíduos 

Classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser caracterizada como 

resíduo perigoso. 

 Sistema de Controle para Resíduos Sólidos B)

De acordo com a Lei nº 12.305/11, a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o 

conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas 

pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com os estados, 

Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Em paralelo, o INEA tem estabelecidas algumas normas e diretrizes para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, que servirão de base para o correto 

gerenciamento dos resíduos sólidos durante a fase de implantação do TPN. 

A tabela a seguir apresenta resumos das regulamentações mais importantes, nos 

níveis Federal e Estadual, relacionadas diretamente ao gerenciamento de resíduos, 

assim como as ações que devem ser tomadas pelo gestor dos resíduos. 
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Tabela 7.5.13-4 - Resumos das regulamentações, nos níveis Federal e Estadual, 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos. 

Legislação Resumo 

Resolução CONAMA nº 313, de 
29/10/2002 

- Introduz o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais 

- Estabelece que resíduos existentes ou novos 
deverão ter controle específico, como parte 
integrante da Licença Ambiental. 

- Os tipos de indústrias listados deverão apresentar 
ao órgão ambiental estadual informações sobre 
geração, composição, armazenamento, transporte, e 
destinação final de resíduos sólidos. 

Lei Estadual nº 4.191, de 30/09/2003 

- Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos 

- Estabelece procedimentos, normas e critérios 
referentes à geração, acondicionamento, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos no Estado do 
Rio de Janeiro. 

- Define resíduos 

- Proíbe o lançamento e a de resíduos a céu aberto, 
em mananciais, em corpos hídricos, infiltração no 
solo sem licença, a queima ao ar livre ou em 
instalações não licenciadas. 

Lei Estadual nº 2.011, de 10/07/1992 

- Institui o Programa de Redução de Resíduos com 
metas anuais de redução de, no mínimo, 10% do 
volume de cada resíduo até que se alcance 50% de 
redução. 

- Estabelece a obrigatoriedade da implantação do 
Programa de Redução de Resíduos. 

- Estabelece que a FEEMA deve estabelecer Plano 
de Ação, de acordo com tipologias específicas. 

Lei Estadual nº 3.007, de 09/07/1998 

Dispõe sobre o armazenamento, transporte e 
queima de resíduos tóxicos no RJ. 

- Compete ao gerador, bem como aos 
manipuladores secundários, em qualquer estágio, a 
responsabilidade pelos resíduos, de modo que 
sejam processados, transportados e manipulados, 
em condições que não constituam perigo imediato 
ou potencial para a saúde humana, para o equilíbrio 
ecológico das espécies e para o bem estar público, 
nem causem prejuízos ao meio ambiente. 

- A terceirização de serviços de coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento ou 
destinação final de resíduos não isenta de 
responsabilidade o gerador pelos danos e também 
não isenta os responsáveis pelo serviço terceirizado. 

Diretriz da FEEMA DZ-1310, 2004 - R - 
7 

- Estabelece a metodologia do Sistema de Manifesto 
de Resíduos Industriais, implantado pela FEEMA, 
para o controle dos resíduos industriais gerados no 
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Legislação Resumo 

RJ, desde sua origem até a destinação final, como 
parte integrante do Sistema de licenciamento de 
Atividades Poluidoras. 

- Estão sujeitos à vinculação ao Sistema toda 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, geradora, transportadora ou receptora de 
resíduos industriais. 

 

Ainda, a Resolução CONAMA nº 05, de 5 de agosto de 1993, dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários, e será adotada pela empresa responsável pelas obras de 

implantação. 

Seguindo os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/11), o 

TPN adotará diretrizes voltadas à redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, em 

último caso, a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

gerados: 

I. A prevenção e a precaução; 

II. O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III. A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública; 

IV. O desenvolvimento sustentável; 

V. A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 

competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à 

capacidade de sustentação estimada do planeta; 

VI. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial 

e demais segmentos da sociedade; 

VII. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania; 

IX. O respeito às diversidades locais e regionais; 

X. O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI. A razoabilidade e a proporcionalidade. 

Dentre as diretrizes que serão seguidas para o efetivo gerenciamento, 

preferencialmente e em ordem de prioridades elenca-se: 

 Reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados; 

 Segregar os resíduos por classes e tipos; 

 Reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem 

transformações; e 
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 Reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a produção de 

novos produtos. 

 

Serão adotadas, também, ações estratégicas que visem reduzir, reutilizar, reciclar, 

reaproveitar e repensar (“5Rs”). 

Durante as etapas da obra, as ações prioritárias e o enfoque a ser dado na gestão dos 

resíduos obedecerão ao “princípio da não geração de resíduos sólidos”. 

Portanto, a gestão terá início na mobilização dos canteiros de obras, com a adoção de 

sistemas construtivos racionalizados e práticas de gestão da qualidade já 

consolidadas. Dessa forma será possível erradicar o desperdício de materiais no 

balanço de massa de entradas e saídas de matérias-primas, insumos e resíduos da 

obra em questão. 

Os procedimentos para tratamento de resíduos sólidos possuirão a finalidade de 

reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados; segregar os resíduos por 

classes e tipos; reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem 

transformações; e reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a 

produção de novos produtos. 

Estes procedimentos terão como objetivo geral implementar as medidas de gestão dos 

resíduos sólidos evitando o descarte e/ou disposição irregular destes materiais no 

ambiente, promovendo o tratamento e a destinação final adequados. Os objetivos 

específicos são: 

 Gerir os resíduos da construção civil de acordo com a resolução Conama nº 

307/2002; 

 Estabelecer critérios ambientais para os serviços de disposição temporária e final 

dos resíduos da construção e manutenção, a fim de padronizar procedimentos 

voltados a garantir a qualidade ambiental na área; 

 Promover ações prioritárias visando a não geração de resíduos, redução, 

reutilização e reciclagem dos resíduos gerados;  

 Implantar um programa de segregação de resíduos de acordo com sua 

classificação, promovendo a coleta seletiva; 

 Prover instalações sanitárias adequadas para os trabalhadores e efetuar o 

estoque adequado dos materiais utilizados durante a obra; 

 Assegurar a manutenção da limpeza do ambiente; 

 Conscientizar os funcionários a respeito da importância da gestão dos resíduos 

sólidos; 

 Reduzir a geração de resíduos sólidos objetivando a melhora da qualidade 

ambiental e a redução de custos relacionados com o desperdício de material; 

 Minimizar os prejuízos à saúde pública e à qualidade do meio ambiente, causados 

pela geração de resíduos sólidos; 
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 Formar a consciência ambiental dentro do empreendimento, através do uso de 

produtos e serviços eficientes, visando à menor geração de resíduos sólidos e 

manejo adequado dos resíduos; 

 Garantir que o empreendimento atenda aos programas de gerenciamento de 

resíduos sólidos, de acordo com a legislação vigente; e, 

 Propor soluções para redução da produção e resíduos sólidos de sugestões e 

soluções em caso de não conformidades ambientais. 

 

Os procedimentos para controle e tratamento de resíduos sólidos, na fase de 

implantação do empreendimento, se aplicarão às atividades realizadas nos canteiros 

de obras e especificamente nas obras que compreendem a construção do TPN 

(terraplanagem, dragagem). Já na fase de operação, a geração de resíduos ocorrerá 

por meio de atividades administrativas.  

Durante a implantação do TPN, o Programa Ambiental de Controle das Obras e seus 

subprogramas serão executados, com o intuito de aplicar as ações detalhadas de 

gestão ambiental para o monitoramento, controle, diminuição, e erradicação da 

geração de resíduos sólidos.  

Posteriormente, cada empreendedor que se instalar nas dependências do TPN, 

deverá apresentar seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e 

gerenciar seus resíduos de acordo com as normas e leis vigentes. Caberá ao TPN 

fiscalizar seus futuros arrendatários no que se refere ao atendimento às 

condicionantes das licenças ambientais e às exigências legais, em contribuição a 

atuação dos órgãos de fiscalização e controle oficiais. 

7.5.13.3. Emissões Atmosféricas 

 Qualificação e Quantificação A)

A emissão de poluentes atmosféricos na fase de implantação do empreendimento se 

concentrará nas frentes de serviço (terraplanagem e operação da área de extração de 

rocha) com a emissão de material particulado e nos equipamentos/máquinas que 

efetuarão as obras em questão.  

Os principais equipamentos previstos para serem utilizados na construção do TPN 

serão: máquinas para a prospecção da extração de rocha e para a realização da 

terraplenagem, além das embarcações e guindastes para a dragagem, conforme 

apresentado na Tabela 5.4.12-1. 

Os principais componentes poluidores gerados por estas atividades, contemplados 

pela Resolução CONAMA 03/90, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar 

previstos no PRONAR, serão:  

 Partículas Totais em Suspensão e Partículas Inaláveis - Geradas pela 

movimentação de terras na supressão vegetal e na terraplanagem; 
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 Fumaça, Dióxido de Enxofre, Monóxido de Carbono e Dióxido de Nitrogênio – 

Gerados pelos motores movidos a diesel (queima incompleta de combustível 

fóssil). 

 

Esses poluentes podem causar efeitos na saúde humana. De maneira geral, os efeitos 

dos gases poluentes estão intimamente associados à sua solubilidade nas paredes do 

aparelho respiratório, fato este que determina a quantidade do poluente capaz de 

atingir as regiões mais distais dos pulmões (INEA,2012). 

 

 Sistema de Controle para Emissões Atmosféricas B)

Medidas para controle de emissões de poluentes serão tomadas no que se refere às 

potenciais fontes de poluição atmosféricas, sendo: 

 Durante a supressão da vegetação e terraplanagem, quando se fizer necessário, o 

solo a ser removido e compactado será umedecido com o intuito de se prevenir a 

suspensão de material particulado.  

 Manutenções periódicas de motores serão realizadas em todos os equipamentos, 

máquinas e veículos, com o objetivo de se diminuir a emissão dos poluentes 

gerados a partir da queima incompleta do diesel. 

 Monitoramento da qualidade do ar será realizado durante a fase de implantação, 

de acordo com a legislação ambiental vigente, CONAMA 03/90.  

 

Sendo constatada pelo monitoramento qualquer alteração nos padrões de qualidade 

do ar, medidas intervencionistas serão tomadas, como exemplo a utilização de 

barreiras físicas para contenção dos poluentes ou, até mesmo, a paralisação das 

atividades.  

Como medida de controle, será realizado também, o monitoramento da emissão de 

fumaça preta nos equipamentos/máquinas, através do método da Escala de 

Ringelmann, escala gráfica para avaliação colorimétrica de densidade de fumaça, 

constituída de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o 

preto. Este procedimento será efetuado seguindo as normas estabelecidas pela ABNT.  

O detalhamento das medidas de controle/monitoramento para emissões atmosféricas 

é apresentado no capítulo referente aos Programas Ambientais. 

7.5.13.4. Ruído 

Para a fase de implantação, as principais fontes de ruído serão a movimentação de 

máquinas e equipamentos e o desmonte de rochas com explosivos. 

As ações de controle de ruídos proveniente da movimentação das máquinas e 

equipamentos está associada à manutenção periódica dos mesmos, de forma a 

garantir que operem sempre de acordo com as especificações dos fabricantes. 
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O desmonte de rocha com uso de explosivos e seus sistemas de controle (plano de 

fogo, avisos sonoros, entre outros) são apresentados no item 7.5.9.1 Material de 

empréstimo para a produção do quebramar. 

7.5.14. Água 

O fornecimento de água tratada será realizado pela CEDAE, conforme DPA 025/2013, 

Anexo IV desse estudo, que define as condições de fornecimento, incluindo as 

obrigações do cliente, que nesse caso consta de instalação de rede de abastecimento 

e de estação elevatória. 

7.5.15. Estocagem de Insumos 

Para a realização das obras de infraestrutura portuária previstas pelo TPN, a 

movimentação de insumos que demande transporte externo será reduzida. Os 

principais insumos são os necessários para terraplenagem, aterro hidráulico e para a 

construção dos quebramares. Todos estes serão providos pela exploração destes 

recursos em jazidas de material de aterro, na dragagem de areia para aprofundamento 

das áreas operacionais do porto, além da rocha existente no próprio terreno. 

Os demais insumos serão em pequena quantidade, para as redes de infraestrutura e 

construção das edificações, devendo ficar estocados em almoxarifado, nas instalações 

já existentes no local. 

O material de aterro, proveniente da desmontagem de morros e corte da faixa inferior 

da encosta, serão aplicados diretamente, conforme estas operações de corte, não 

estando previstos locais de estocagem, a não ser pequenas formações de acúmulo de 

material que poderão ocorrer ao longo desta operação, representando estoques 

temporários, geralmente desfeitos na mesma jornada de trabalho em que forem 

ocorrendo. No caso do corte nas encostas, serão previstas proteções provisórias, 

como o recobrimento com manta impermeável, durante as operações, nos casos em 

que estas estiverem desprotegidas. 

Para os estoques do material de empréstimo para a construção dos quebra-mares 

está previsto um pátio para selecionamento do material entre as diversas dimensões 

de pedra necessárias, junto à praia de Jaconé. Este pátio que conterá material inerte 

avançará em direção ao mar, conforme o avanço do aterro hidráulico para se localizar 

o mais próximo da área de uso efetivo das pedras na construção do quebra mar. Antes 

do material ser transportado da área de empréstimo para este pátio de seleção e 

armazenagem, o mesmo será armazenado por curto período na própria lavra, onde 

será feito o selecionamento preliminar do material. 

Para a estocagem de material da dragagem está prevista a própria área de aterro 

hidráulico, que será construída de espaço atualmente ocupado pelo mar conforme o 

avanço da dragagem e consequente disponibilidade de areia. 

A estocagem de produtos perigosos será efetuada obedecendo a todos os critérios 

estabelecidos pelas normas vigentes de segurança, saúde e meio ambiente.  
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7.6. Etapa de Operação 

Neste item serão apresentadas, com detalhes, as atividades operacionais específicas 

do controlador deste terminal portuário, ou seja, o TPN, além de simulação das 

operações dos futuros arrendatários dos terminais, considerando o cenário de 

operação plena.  

O TPN fornecerá os serviços que servirão para suporte para os futuros terminais que 

venham a se instalar. Estes terminais ainda não estão nominalmente definidos, e 

deverão passar por processos específicos de licenciamento, tanto de implantação de 

suas estruturas próprias, quanto de suas operações portuárias. Apesar desta situação, 

este EIA/RIMA faz a análise de suas atividades operacionais típicas, de forma que se 

possam avaliar sinergicamente as interferências no meio ambiente no cenário de 

operação plena do TPN. 

As atividades que serão descritas para análise sinérgica da fase de operação, estão 

divididas em quatro grupos, a saber: 

 TPN com os serviços gerais para atender os empreendimentos logísticos e 

industriais, cuja operação é objeto específico deste licenciamento ambiental,  

 Operações simuladas neste pedido de licenciamento, mas serão objeto de 

pedidos específicos quando da efetiva implantação destes empreendimentos: 

 A futura atividade logística de movimentação de granéis líquidos (petróleo 

e derivados); 

 A futura atividade logística de movimentação de carga geral, 

conteinerizada ou não; e 

 A futura atividade de estaleiro naval. 

 

Portanto, dado que os terminais futuros farão seus licenciamentos próprios de 

implantação e operação, a descrição operacional destes terminais será apresentada 

conceitualmente, de forma que, no entanto, permita identificar a ordem de grandeza 

das operações logísticas e industriais que serão realizadas. Incluirá pessoal e 

equipamentos envolvidos, os produtos a serem manipulados e as principais fontes de 

poluição inerentes a cada processo. Esta descrição possibilitará a identificação dentro 

deste EIA das principais interferências ambientais que a futura operação dos 

empreendimentos que se instalarão no TPN deverá ocasionar. 

Para o conjunto destas atividades, está prevista a atividade de aproximadamente 

4.140 pessoas. Estima-se uma mobilização de cerca de 1.380 pessoas para cada um 

dos três turnos de trabalhos diários.  

7.6.1. Síntese da Operação do TPN – Operação Base 

O TPN será o responsável pelo controle operacional e manutenção da macro 

infraestrutura (descrita neste EIA), que será utilizada pelo conjunto de instalações 

portuárias e industriais que vierem a se instalar em seu espaço.  
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Entre as atividades operacionais específicas do TPN, pode-se destacar: 

 Controle operacional da navegação na área de aproximação do TPN; 

 Apoio à condução de embarcações da área de fundeio para o TPN e de saída de 

embarcações (praticagem e rebocadores); 

 Controle de possíveis vazamentos; 

 Manutenção da macro infraestrutura (quebramares, calado, redes de drenagem, 

acessos terrestres internos), equipamentos de segurança comuns e sinalização do 

TPN; 

 Acompanhamento técnico integrado das obras dos diversos empreendimentos que 

se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle ambiental integrados com os diversos operadores 

que se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle de riscos operacionais integrados com os diversos 

operadores que se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento das operações logísticas e de estaleiro naval dos diversos 

operadores que se instalarão no TPN; e, 

 Acompanhamento dos fluxos nos acessos terrestres, especialmente nas entradas 

(gates) no TPN. 

 

As atividades operacionais de acompanhamento serão reguladas essencialmente 

através de dois procedimentos: 

 Controle por contratos comerciais com os arrendatários das áreas do TPN; e, 

 Apoio aos órgãos oficiais de fiscalização e controle específicos dos diversos 

setores da sociedade, com os quais os arrendatários do TPN terão interface. 

 

7.6.2. Atividades Operacionais do TPN – Operação Base 

7.6.2.1. Mão de Obra Direta na Operação Base do TPN 

Para o conjunto destas atividades, além das atividades de atracação e desatracação, 

está prevista a geração de aproximadamente 450 postos de trabalho diretos, 

concentrados em atividades administrativas, divididas em três turnos de trabalhos 

diários. Entre estes trabalhadores, podem-se identificar três grupos principais, um 

primeiro de profissionais de nível universitário, destacando-se as áreas jurídica e 

administrativas, além de engenheiros navais; um segundo voltado diretamente para a 

operação, destacando-se operadores de embarcações e máquinas; e um terceiro de 

serviços indiretos, destacando-se limpeza, segurança e motorista. 

7.6.2.2. Instalação e Manutenção da Sinalização Náutica 

Após a conclusão das obras de dragagem e de implantação do quebramar, será 

iniciada a instalação da sinalização náutica necessária ao balizamento de todo o porto, 

composto por boias, faroletes e demais sinais visuais de auxílio à navegação. A 
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sinalização do canal de acesso e bacias será feito por boias luminosas e das obras 

emersas tais com o quebramar e o aterro sobre água, por faroletes fixos. 

Esta sinalização obedecerá o estabelecido pelas normas técnicas da Diretoria de 

Hidrografia e Navegação – DHN da Marinha do Brasil, (NORMAN-17) e as 

recomendação da International Association of Marine Aids to Navigation and 

lighthouse Authorities – IALA – Região “B”. 

As boias de sinalização náutica serão instaladas nos limites externos do canal de 

navegação e bacias, de forma a orientar o acesso ao porto bem como as manobras 

internas de evolução e atracação de navios. Este sistema será composto por boias 

nas cores verde (bombordo) e encarnada (boreste), e serão fixadas ao leito marinho 

através de correntes de aço ligadas a conjuntos de ancoras. Contarão com sinalização 

noturna através de lanternas de LEDs fixadas em seu topo, alimentadas por sistema 

de baterias carregadas por painéis solares. Contarão também com dispositivo Refletor 

de Radar que permitirá aos navios e ao sistema de controle do porto detectar a 

localização das boias, mesmo em condições adversas de visibilidade. Este dispositivo 

permitirá ainda o monitoramento contínuo do posicionamento de cada boia, 

possibilitando assim detectar possíveis deslocamentos causados pela ação de 

ressacas ou abalroamento de embarcações. As fotos a seguir exemplificam os tipos 

de boia a serem utilizados. 
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Figura 7.6-1 - Boia de sinalização a ser utilizada no TPN. 
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‘  

Foto 7.6.2-1 - Boia de sinalização a ser utilizada no TPN. 

A sinalização fixa será composta por faroletes luminosos e será instalada nas 

extremidades do quebramar e dos limites do aterro sobre água, conforme apresentado 

na Figura 7.6-2, de forma que o navegante possa detectar a existência destas 

estruturas, principalmente nas operações noturnas. A foto a seguir mostra este tipo de 

sinalização. 

 

Foto 7.6.2-2 - Sinalização fixa a ser utilizada no TPN. 
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Figura 7.6-2 - Localização dos equipamentos de sinalização náutica. 

7.6.2.3. Contenção de Possíveis Vazamentos 

Para a contenção de eventuais vazamentos de petróleo, será instalado um sistema de 

barreira flutuante inflável. Este sistema poderá ser do tipo tradicional, constituído de 

uma barreira flexível, posicionada junto à abertura do porto. Neste caso a mesma é 

posicionada na saído do porto e depois inflada. 
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Foto 7.6.2-3 - Sistema de barreira flutuante tradicional. 

 

 

Figura 7.6-3 - Ilustração do fechamento do canal de acesso pela barreira flutiante. 

7.6.2.4. Estruturas e Serviços de Apoio à Operação Base 

As atividades do TPN irão requerer estruturas de apoio que estão citadas abaixo. Os 

principais sistemas serão: 

 Sistema de Fornecimento de Energia; 

 Sistema de Abastecimento de Água; 

 Sistema de Combate a Incêndio; 
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 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Domésticos e Industriais 

 Sistema de Drenagem Pluvial  

 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Sistema de Controle de Emissões Atmosféricas e Ruído 

 Sistemas auxiliares e suprimentos (diesel, água potável, água doce, energia etc.); 

 Centro de Monitoramento Integrado de CFTV (CMI); 

 Sistema de Vigilância Eletrônica; 

 Sistema de comunicação: Ship to Shore Communication and Data Link 

 Instalado no berço de atracação do FSRU (utilizando duas tecnologias: elétrica e 

ótica); 

 Rádio VHF; 

 

7.6.2.5. Operação do Fluxo Naval 

Tendo em vista que o terminal terá como atividade principal a movimentação de 

grandes embarcações, principalmente navios petroleiros, mas também conteineiros 

caberá ao TPN a movimentação de embarcações de apoio, podendo-se prever dois 

rebocadores e uma lancha de apoio para cada operação de atracação e desatracação 

que vier a ocorrer. 

Para apoio a estas operações serão utilizadas as seguintes embarcações de pequeno 

porte: 

 Rebocadores para apoio de acesso e manobras; 

 Lanchas para transporte de práticos, fiscalização e apoio a eventuais 

contingências; 

 

7.6.2.6. Operação do Fluxo Terrestre 

A operação do TPN não demandará expressivos fluxos logísticos nos acessos 

terrestres. A demanda será pelo transporte de pessoal, e eventuais ações de 

manutenção. Estima-se que cerca da metade do efetivo se utilizará do transporte 

coletivo, totalizando dois ônibus em seis viagens diárias (três turnos, ida e volta). A 

outra parte deve usar transporte individual, motorizado ou não. 

7.6.2.7. Operação de Máquinas e Equipamentos 

Os principais equipamentos foram citados nesta caracterização operacional, ou seja, 

sistema de boias, sistema de radar e sistemas de contenção de vazamentos. Somam-

se a estes as embarcações tipo rebocador e lanchas de apoio para transporte de 

pessoal. 
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7.6.2.8. Aspectos Ambientais 

Devido à característica principal de atividades administrativas, o TPN diretamente 

gerará principalmente poluentes de características domésticas. 

 Efluentes Líquidos A)

a) Qualificação e Quantificação 

De acordo com o quadro de funcionários proposto na caracterização, a operação do 

empreendimento (somente a administração e operação centrais do TPN) contará com 

aproximadamente 450 trabalhadores para o máximo das demandas operacionais. 

Com isso, a partir da tabela a seguir tem-se que a contribuição máxima de esgoto e 

carga orgânica sanitária será: 

Tabela 7.6.2-1 - Contribuição per capita de esgoto e carga orgânica sanitária, em 

atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro de obras. 

Padrão Contribuição per Capita de 
Esgoto (litro/dia) 

Contribuição Unitária de 
Carga Orgânica (g DBO/dia) 

Atividade não residencial em 
geral 

70 25 

Atividade não residencial com 
refeitório dotado de cozinha 

95 50 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007 

 

           

Onde, 

 CES = Contribuição de Efluente Sanitário (m³/ano); 

 N = Número de trabalhadores; 

 C = Contribuição per capita. 

Portanto,  

          

                               ⁄   

           
 

   ⁄  

Ou ainda, 

               
 

   ⁄  

Carga Orgânica 
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Onde, 

 CCO = Contribuição de Carga Orgânica (m³/ano); 

 N = Número de trabalhadores; 

 C = Contribuição per capita. 

Portanto,  

          

                           
    

   ⁄   

         
  

   
⁄  

Ou ainda, 

            
  

   ⁄  

b) Sistema de Controle para Efluentes 

O esgoto sanitário proveniente dos refeitórios e cozinhas das áreas administrativas do 

TPN passará por processo de tratamento de caráter biológico associando etapas 

anaeróbias (ausência de oxigênio) e aeróbias (presença do oxigênio), através das 

quais ocorrerá a descontaminação destes efluentes.  

As áreas administrativas do TPN (prédio administrativo, cozinha, refeitório, entre 

outros) contarão com sistema de captação de esgoto sanitário e águas residuárias que 

direcionarão estes efluentes às respectivas ETEs, podendo haver integração em um 

único equipamento. 

A estação de tratamento terá uma eficiência na remoção de DBO na ordem de 94 a 

98%, o que propiciará o reuso de parte efluente tratado, no próprio ambiente, para 

funções que não exijam água potável como: descarga em vasos sanitários, lavagem 

de piso e veículos, etc. Portanto, o efluente será bombeado para um tanque de 

armazenamento que será responsável pela alimentação das atividades supracitadas.  

Parte do efluente tratado, proveniente da ETE e não reutilizado, será descartado no 

coletor tronco do sistema, independente da drenagem pluvial. Este, por sua vez, 

lançará o efluente no mar, em ponto a aproximadamente 2 km da costa, junto ao 

quebramar leste, conforme simulação de dispersão da pluma apresentada neste EIA e 

de acordo com a definição da zona de mistura estabelecida pelo órgão ambiental 

estadual. O efluente tratado, que será reutilizado ou descartado, atenderá os padrões 

de lançamentos estabelecidos pela legislação vigente Resolução CONAMA 430, de 13 

de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução 357, de 17 de março de 2005.  
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Para atender às legislações estaduais vigentes sobre controle e lançamento de 

efluentes líquidos (DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica 

Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial e a NT-202.R-10 – 

Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos), além das legislações 

federais (CONAMA nº 357/05, nº 430/11 e nº 274/00), o sistema de tratamento de 

efluentes líquidos será dimensionado atendendo aos critérios estabelecidos na tabela 

a seguir. 

A tabela a seguir exibe a eficiência de remoção de DBO necessária para o 

dimensionamento do sistema de tratamento de efluente e apresenta um exemplo de 

tecnologia de tratamento para cada faixa de remoção. Para a fase de operação do 

TPN serão necessários sistemas de tratamento com eficiência mínima na remoção de 

DBO na faixa de 65% (número de funcionários: de 101 a 500). 

Tabela 7.6.2-2 - Eficiência de remoção para dimensionamento da unidade de tratamento 

de esgotos sanitários de atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro 

de obras – atividades não residenciais com cozinha. Contribuição/pessoa = 0,050 kg 

DBO/ dia 

Carga Orgânica 
Bruta Total 

(kg DBO/dia) 
(1)

 

Número de 
Funcionários 

Eficiência Mínima 
de Remoção de 

DBO (%) 
(2)

 

Exemplo de 

Tipo de 

Tecnologia 

C ≤ 5 até 100 30 
(3)

 Fossa séptica 
(3)

 

5< C ≤ 25 de 101 a 500 65 Fossa séptica + filtro 
anaeróbio 

25< C ≤ 80 de 501 a 1.500 80 Reator de manta de 
lodo + biofiltro aerado 

C > 80 acima de 1.500 85 Lodos ativados 

Notas: 

1 Carga orgânica produzida por dia. 

2 Eficiências mínimas do sistema projetado, em termos de remoção de DBO e RNFT(ou SST). 

3 Condição válida considerando-se a possibilidade de infiltração adequada do efluente da fossa 

séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deverá ser implantado 

tratamento complementar através de filtro anaeróbio, ou similar de eficiência equivalente. 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007 

O sistema de tratamento anteriormente descrito terá eficiência de 98% na remoção da 

carga orgânica, e com isso atende aos requisitos apresentados na tabela a seguir, 

onde o lançamento de efluente sanitário deve conter concentração de DBO e SST 

máximas de 100 mg/L (Carga orgânica bruta: 5< C ≤ 25) 
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Concentrações máximas de matéria orgânica exigidas, em DBO e RNFT(ou SST)., 

Para o lançamento de efluentes sanitários de indústrias, estabelecimentos comerciais, 

canteiros de obras e ETES de concessionárias de serviços de esgotos. 

Carga Orgânica Bruta (C) 
(1)

 

(Kg DBO/dia) 

Concentrações máximas em DBO e SSO 
(2)

 
(mg/L) 

C ≤ 5 180 
(3)

 

5< C ≤ 25 100 

25< C ≤ 80 60 

C > 80 40 

Notas: 

1 Carga orgânica bruta por dia. 

2 Concentrações máximas permitidas de DBO e RNFT(ou SST) no efluente tratado. 

3 Condição válida, considerando-se a possibilidade de infiltração adequada do efluente da 

fossa séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deverá ser implantado 

tratamento complementar através de filtro anaeróbio, ou similar de eficiência equivalente. 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 

 Resíduos Sólidos B)

a) Qualificação e Quantificação 

Esta seção realiza uma simulação integrada de fontes geradoras de resíduos sólidos, 

considerando somente o potencial de geração da administração geral do TPN. Para 

todas as atividades os índices foram calculados com acréscimo médio de 10%, como 

prevenção para situações não previstas nestas simulações. 

O cálculo da geração per capita para resíduos sólidos será realizado com base na 

seguinte formula: 

            

 G = Geração de resíduos sólidos diária do TPN;  

 Nd = Número de funcionários; 

 GD = Geração diária per capita. 

 

A expressão dos resultados será apresentada de acordo com a natureza das 

atividades: 

 Prédios administrativos 

 Escritórios 
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 Cozinhas/refeitório 

 Sanitários 

 Varrições/Limpeza 

 

Para o cálculo da geração de resíduos sólidos nos prédios administrativos serão 

contemplados os possíveis resíduos gerados pelo administrador do TPN. 

Notadamente: 

 Restos de comida; 

 Papéis; 

 Plásticos; 

 Metais; 

 Resíduos de sanitários; 

 Cigarros; 

 Resíduos de varrições; 

 Lâmpadas fluorescentes; 

 Pilhas/ baterias; 

 Cartuchos/tonners de impressoras. 

 

Destes, há de se considerar o montante de resíduos que será destinado à 

reciclagem/reuso, sendo papéis, plásticos, metais. O restante será destinado a aterros 

sanitário classe II (restos de comida, resíduos sanitários, cigarro, resíduos de 

varrição), aterros classe I ou empresas credenciadas (lâmpadas, pilhas/baterias, 

cartuchos/tonners).   

Considerando um fluxo diário de 450 funcionários e os levantamentos realizados pelo 

IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000), de que cada pessoa gera 

cerca de 0,46 Kg de resíduos sólidos/dia, pode-se estimar a geração de resíduos: 

            

                             
  

   ⁄  

        
  

   ⁄  

ou 

               ⁄  

 

b) Sistema de Controle para Resíduos 
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Os resíduos sólidos provenientes das áreas administrativas serão classificados de 

acordo com a norma NBR 10004/2004 e terão seu acondicionamento, transporte e 

destinação final de acordo com as normas vigentes e apresentadas neste estudo, item 

7.5.13.2.B). 

 Emissões Atmosféricas C)

Este item abordará as estimativas de emissão atmosféricas para a operação do TPN, 

considerando a administração do TPN. 

As potenciais fontes de emissão de poluentes inventariadas nesta seção, de acordo 

com as atividades propostas para a Administração do TPN, são: 

 Embarcações rebocadoras – realizam as manobras dos navios na área do TPN. 

Estão previstas aproximadamente 1000 viagens por ano.  

 Veículos de transporte dos funcionários. Estão previstos 5 veículo por dia, para o 

transporte de aproximadamente 200 funcionários. 

 

a) Embarcações rebocadoras 

Os principais poluentes emitidos pela movimentação de navios nos portos são: 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), dióxido de enxofre (SO2), 

óxidos de nitrogênio (NOx) hidrocarbonetos (HC) e material particulado (MP). Estes 

poluentes são gerados pela queima de combustíveis pesados como diesel marítimo e 

óleo residual. 

A emissão de poluentes provenientes da movimentação de navios no porto é 

influenciada por vários fatores, dentre eles: 

 Tipos de motor: 

 Principal (Main Engine - ME), responsável pela propulsão do navio; 

 Auxiliar (Auxiliary Engine - AE), responsável pela geração de energia elétrica, 

de iluminação, ventilação, guindastes, bombas, etc.; 

 Emergência (Emergency Engine), utilizados para a geração de energia elétrica 

durante as operações de curto prazo e em casos de emergência; 

 Caldeira (Boiler); e  

 Incinerador (Incinerator).  

 Tipos de Combustível: 

 Óleo Residual (residual oils – RO); 

 Óleo Diesel Marítimo (marine diesel oils - MDO); 

 Gasóleo Marítimo (marine gas oils - MGO). 

 Tamanho do motor, idade, condição e potência de saída. 
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Com isso, por meio de vários estudos (IVL Swedish Environmental Research Institute 

Ltd., 2002; IMO Technical NOx Code, 1997; Lloyds Register Engineering Services, 

1995; EMEP, 2001; EPA, 1995) foram elaboradas metodologias de quantificação dos 

fatores de emissão de poluentes para movimentação de navios.  

A tabela a seguir apresenta os fatores de emissão de poluentes, provenientes de 

navios operando dentro de um porto. Para efeito de cálculo, serão utilizados os valores 

em Kg/toneladas de combustível.  

Tabela 7.6.2-3 - Fatores de emissão para operações no porto 

IN PORT NOx SO2 CO2 HC PM sfc NOx SO2 CO2 HC PM 

  g/kWh kg/tonne fuel 

A11 Liquefied Gas 7,5 13,4 884,0 0,9 2,1 278,0 33,0 49,0 3179,0 3,7 7,8 

A12 Chemical 13,3 12,1 710,0 1,5 2,2 223,0 60,0 54,0 3179,0 6,7 9,7 

A13 Oil 12,1 12,8 754,0 1,4 2,2 237,0 55,0 54,0 3179,0 6,3 9,6 

A14 Other liquid 13,3 12,0 707,0 1,5 2,2 222,0 60,0 54,0 3179,0 7,0 10,0 

A21 Bulk dry 13,8 12,0 706,0 1,0 1,5 222,0 62,0 54,0 3179,0 4,5 6,8 

A22 Bulk dry/oil 13,4 11,9 715,0 0,9 1,4 225,0 60,0 53,0 3179,0 4,3 6,5 

A23 Self-discharging bulk dry 13,1 12,3 727,0 0,5 1,0 229,0 58,0 54,0 3179,0 2,4 4,4 

A24 Other bulk dry 13,6 12,0 709,0 1,0 1,5 223,0 61,0 54,0 3179,0 4,6 6,9 

A31 General cargo 13,3 12,1 716,0 0,9 1,5 225,0 59,0 54,0 3179,0 4,1 6,5 

A32 Passenger/general cargo 13,2 12,2 721,0 0,6 1,1 227,0 59,0 54,0 3179,0 2,9 5,0 

A33 Container 13,7 12,1 710,0 1,0 1,5 223,0 62,0 54,0 3179,0 4,4 6,7 

A34 Refrigerated cargo 13,5 12,1 714,0 0,7 1,2 225,0 60,0 54,0 3179,0 3,4 5,5 

A35 Roro cargo 13,0 12,3 723,0 0,9 1,4 227,0 58,0 54,0 3179,0 3,9 6,3 

A36 Passenger/Roro cargo 11,3 11,2 746,0 1,0 1,8 235,0 49,0 48,0 3179,0 4,4 7,6 

A37 Passenger 11,6 12,6 750,0 1,0 1,8 236,0 50,0 54,0 3179,0 4,4 7,7 

A38 Other dry cargo 11,8 12,9 761,0 0,7 1,4 239,0 52,0 54,0 3179,0 2,9 5,6 

B11 Fish catching 13,4 12,2 722,0 0,4 0,8 227,0 59,0 54,0 3179,0 1,8 3,6 

B12 Other fishing 11,3 13,2 776,0 1,1 2,0 244,0 51,0 54,0 3179,0 5,1 8,4 

B21 Offshore supply 12,0 11,9 734,0 1,1 1,7 231,0 52,0 52,0 3179,0 4,6 7,5 

B22 Other offshore 12,0 12,2 737,0 0,9 1,6 232,0 52,0 53,0 3179,0 3,8 6,9 

B31 Research 11,8 12,5 736,0 1,2 2,0 232,0 51,0 54,0 3179,0 5,2 8,7 

B32 Towing/Pushing 11,8 12,0 734,0 1,0 1,8 231,0 51,0 52,0 3179,0 4,2 7,7 

B33 Dredging 11,9 12,4 736,0 1,2 2,0 232,0 51,0 54,0 3179,0 5,1 8,4 

B34 other activities 11,1 11,5 756,0 1,0 1,7 238,0 48,0 48,0 3179,0 4,2 7,2 

W11 Other activities 12,7 12,4 729,0 0,8 1,3 229,0 55,0 54,0 3179,0 3,2 5,7 

W12 Other activities 11,2 12,5 738,0 0,5 1,9 232,0 48,0 54,0 3179,0 2,3 8,2 

Fonte: IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd., 2002 
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Portanto, neste caso, a emissão (E) estará diretamente relacionada com a quantidade 

de combustível utilizada pelos navios durante as operações no TPN.  

Conforme previsto neste estudo, anualmente, ocorrerão 1000 viagens de 

embarcações rebocadoras. Para estas estimativas foi adotado um consumo diário de 

nove toneladas para os rebocadores. Portanto, as emissões provenientes destes 

navios serão calculadas por tipo de navio (líquido, contêiner e serviços gerais): 

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

                                                          

        
  

   ⁄                              

                   

                 

Dióxido de Enxonfre (SO2) 

        
  

   ⁄                             

                    

                 

Dióxido de Carbono (CO2) 

          
  

   ⁄                              

                       

                    

Hidrocarbonetos (HC) 

        
  

   ⁄                               

                  

                 

Material Particulado (PM) 
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   ⁄                              

                  

                 

 

b) Veículos de Transporte 

As emissões de material particulado ocorrem por diversos fatores, entre eles sempre 

que veículos trafegam sobre uma superfície pavimentada, como uma estrada ou pátio 

industrial. 

As emissões de partículas provenientes das vias pavimentadas são geradas pelo 

contato direto dos pneus com as vias, nas frenagens (ressuspensão de material solto 

na superfície da estrada) e nos escapamentos dos carros. 

Por sua vez, as vias são alimentadas continuamente por diversas fontes. Em zonas 

industriais, por exemplo, as vias são alimentadas por derramamento de material e pelo 

transporte de partículas provenientes de estradas não pavimentadas. 

O cálculo das emissões de material particulado seguirá a seguinte equação: 

                     

Onde, 

 E = particulate emission factor (having units matching the units of k),  

 k = particle size multiplier for particle size range and units of interest (see below),  

 sL = road surface silt loading (grams per square meter) (g/m2),  

 W = average weight (tons) of the vehicles traveling the road. 

 

Para o parâmetro k será adotada a unidade g/VKT (grama por veículo quilômetro 

percorrido), de acordo com a tabela a seguir, a qual definirá a unidade da emissão de 

partículas no final do cálculo.  

Tabela 7.6.2-4 - Particle Size Multipliers for Paved Road Equation 
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Fonte: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 1995. 

Já, para o parâmetro sL será utilizado o dado mais restritivo para condições normais, 

apresentado na tabela a seguir, sendo 0,6 g/m². 

Tabela 7.6.2-5 - Ubiquitous Silt Loading Default Values with Hot Spot Contributions from 

Anti-Skid Abrasives (g/m2) 

 
Fonte: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 1995. 

Considerando que o peso médio dos veículos que trafegarão pelo terminal será de 20 

toneladas, temos: 

                           

                                

            
 

   ⁄   
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Analogamente para as partículas de tamanho PM-10, PM-15 e PM-30, têm-se: 

PM-10 

                          

                               

           
 

   ⁄  

PM-15 

                          

                               

             
 

   ⁄  

PM-30 

                          

                               

             
 

   ⁄  

O fluxo de veículos, para o transporte de funcionários, será de aproximadamente cinco 

veículos diários, quando atingida a máxima produtividade do terminal. Estes 

percorrerão um trajeto de 2 km, na área do TPN. Com isso, é possível estimar-se as 

emissões de material particulado, diariamente e anualmente no TPN, sendo estas: 

PM-2,5 

                     
        

   
         

            
  

   ⁄  

            
  

   ⁄  

PM-10 

                     
        

   
         

           
  

   ⁄  

            
  

   ⁄  
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PM-15 

             
 

   ⁄     
        

   
         

            
  

   ⁄  

            
  

   ⁄  

PM-30 

             
 

   ⁄     
        

   
         

           
  

   
⁄  

             
  

   ⁄  

7.6.2.9. Emissões por Escapamento dos veículos 

                 

Onde: 

 BER = Nontampered basic exhaust emission rates in grams/mile, 

 ZML = Zero mile level in grams/mile, 

 DR = Deterioration rate in grams/mile/10K miles, 

 M = Cumulative mileage / 10.000 miles. 

 

Para o cálculo da emissão de poluentes provenientes do escapamento de caminhões 

movidos a diesel, serão considerados os dados presentes na tabela a seguir, 

adotando-se a utilização de caminhões novos, posteriores a 2001. 
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Fonte: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 1995. 
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Fonte: Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 1995. 

Para o cálculo das emissões de HC, CO e NOx utilizou-se como quilometragem 

acumulada (M), o índice 2 do ano/modelo de caminhão, considerando-se o fluxo de 

caminhões seminovos,  sendo . 

Hidrocarbonetos (HC) 
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    ⁄  

Considerando um fluxo diário de 5 veículos, o fluxo anual será de 1825, e com isso, a 

emissão de HC será de: 

           
 

    ⁄                 

            
 

    ⁄  

Monóxido de Carbono (CO) 

                   

                    
      

      
  

              
 

    ⁄  

A missão de CO, considerando a movimentação anual de caminhões será de: 

              
 

    ⁄                 

             
  

    
⁄  

Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

                    

                    
      

      
  

           
 

    ⁄  

A missão de NOx considerando a movimentação anual de caminhões será de: 

           
 

    ⁄                 

               
 

    ⁄  

 

7.6.3. Atividades Operacionais do TPN – Cenário de Ocupação Plena 

7.6.3.1. Operação dos Terminais de Granéis Líquidos  

A principal atividade prevista para ocorrer nas áreas que serão arrendadas do TPN é 

de característica logística para o transporte e armazenamento de granéis líquidos, 

especialmente petróleo cru. 
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Este empreendimento, quando de seu licenciamento ambiental específico, deverá 

apresentar uma análise detalhada de todos os pontos de riscos e meios de sua 

mitigação através da aplicação de Análise de Riscos (Hazop), assim como o uso de 

equipamentos de tecnologia de ponta (DCS/PLC) seguindo os melhores padrões e 

standards de engenharia. 

 Características Físicas e Operacionais A)

O conjunto de instalações logísticas para os granéis líquidos será composto 

basicamente pelos píeres, sistema interno de dutos e tancagem. Os principais dados 

previstos para as futuras instalações de atividades logísticas de granéis líquidos são: 

 03 Pieres para atracação para navios da classe Panamax (capacidade de 60.000 

DWT, comprimento total de 224 m, boca de 33 m e calado máximo de 13,5m); 

 02 Pieres para atracação de navios da classe Suezmax (capacidade de 180.000 

DWT, comprimento total de 329 m, boca de 50 m e calado máximo de 17,5m); e 

 02 Pieres para atracação de navios da classe VLCC (capacidade de 310.000 

DWT, comprimento total de 329 m, boca de 58 m e calado máximo de 22,9m). 

 Tancagem – 5.500.000 m3; 

 Sistema interno de dutos e equipamentos de controle de fluxo; 

 Infraestrutura e serviços gerais; e 

 Edificações e pátios. 

 

Estas instalações permitirão a movimentação prevista aproximada de 70.000.000 m3 

anuais, presumindo-se que a tancagem do TPN tenha dois giros de produtos em 

média por mês. Para este giro de produtos anual, é previsto que 780 das embarcações 

que utilização o TPN a cada ano se dedicarão a esta atividade.Estas deverão 

permanecer no porto entre 24 e 48 horas. A rota marítima preferencial para acesso ao 

terminal portuário será definida após o estabelecimento da área de fundeio junto à 

Marinha. Não está previsto o transporte terrestre de granéis líquidos por caminhões, 

mas sim o dutoviário, integrando o TPN ao Comperj.  

A previsão do fluxo de produtos será de três tipos, a saber, podendo variar a 

quantidade de cada um deles, conforme demandas do mercado nacional e 

internacional de petróleo e derivados.  

 Mar-mar – Deverá ser o principal fluxo do terminal. Será o fluxo de petróleo cru, 

que virá diretamente das plataformas de produção offshore, nos navios de menor 

capacidade (Panamax e suezmax), Será temporariamente armazenado nos 

tanques do TPN (descarregamento por sistema interno de dutos), e exportado 

pelos navios médios (Suezmax) ou pelos maiores (VLCC). O carregamento dos 

navios também utilizará o sistema interno de dutos. Para este fluxo está previsto o 

transporte de 40 milhões m³/ano, destinado à exportação de óleo cru; 

 Mar-terra – Deverá ser o segundo maior fluxo deste terminal. Será o fluxo de 

petróleo cru, originado nas plataformas de produção offshore. Chegará ao TPN 

nos navios Panamax e Suezmax, será armazenado temporariamente na tancagem 

no TPN e enviados ao mercado interno j por sistema de dutos (que não está 
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inserido no objeto deste EIA) para refino. Para este fluxo está previsto o transporte 

de 20 milhões m³/ano de óleo cru; 

 Terra-mar – Possível fluxo de derivados de petróleo diversos, refinados e enviados 

para exportação ou cabotagem pelas instalações logísticas do TPN. Neste caso o 

produto chegará ao TPN por sistema de dutos externo (como no caso anterior), 

será armazenado temporariamente na tancagem do TPN e expedido por 

embarcações de tamanhos variados. Para este fluxo está previsto o transporte de 

10 milhões m³/ano de gasolina e/ou diesel. 

 

Pode-se verificar, portanto, que as atividades previstas para os terminais portuários 

que se instalarão no TPN, serão tipicamente de logística, enquadradas dentro do 

grupo de transporte na cadeia de produção de petróleo. 

 Estruturas e Serviços de Apoio Operacional – Terminal de Líquidos B)

As atividades do terminal de líquidos irão requerer estruturas de apoio que estão 

citadas abaixo e serão detalhadas conforme os projetos específicos dos futuros 

empreendedores. Os principais sistemas serão: 

 Sistema de Fornecimento de Energia; 

 Sistema de Abastecimento de Água; 

 Sistema de Combate a Incêndio; 

 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Domésticos e Industriais 

 Sistema de Drenagem Pluvial  

 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Sistema de Controle de Emissões Atmosféricas e Ruído 

 

 Outros Sistemas do Terminal C)

 Chuveiro e lava-olhos de emergência 

 Braços de descarregamento de GNAP com dispositivo de engate e desengate 

rápido (QC/DC); 

 Estação de Medição da Vazão (EMED) de gás natural; 

 Cromatógrafo para análise da composição de Óleo Cru; 

 Analisadores de enxofre e umidade; 

 Equipamento para içamento e movimentação de carga; 

 Componentes auxiliares ao sistema dos braços (unidades hidráulicas de força e 

acumuladores hidráulicos); 

 Lançador de PIG; 

 Sistema de geração de nitrogênio para purga e inertização (com compressores 

isentos de óleo) e vaso acumulador de nitrogênio; 

 Sistema de segurança e combate a incêndio: torres monitoras, canhões de água 

para combate a incêndio, sistema de dilúvio, sistema de detecção de gás e 

chama, sensores de fumaça, sistema de pó-químico e, se necessário, sistemas 

específicos para operação do tipo SBS; 
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 Sistemas auxiliares e suprimentos (diesel, água potável, água doce, energia, etc.); 

 Centro de Monitoramento Integrado de CFTV (CMI); 

 Sistema de Vigilância Eletrônica; 

 Sistema de Comunicação: Ship to Shore Communication and Data Link 

 Instalado no berço de atracação do FSRU (utilizando duas tecnologias: elétrica e 

ótica); 

 Rádio VHF; 

 Sistema de alívio, incluindo vent atmosférico. 

 

 Pessoal Envolvido na Operação D)

Para o conjunto destas atividades, está prevista a geração de aproximadamente 500 

postos de trabalho diretos, entre atividades operacionais e administrativas, divididas 

em quatro turnos de trabalhos diários.  

Entre estes trabalhadores, pode-se identificar três grupos principais, um primeiro de 

profissionais de nível universitário, destacando-se engenheiros químicos e industriais, 

além de profissionais para as áreas jurídico e administrativas; um segundo voltado 

diretamente para a operação, destacando-se operadores de máquinas, pintor, 

mecânico e eletricista e um terceiro de serviços indiretos, destacando-se limpeza, 

segurança e motorista. 

 Caracterização do Fluxo Naval E)

Tendo em vista que o terminal terá como atividade principal a movimentação de 

petróleo originado nas bacias de Campos e Santos e considerando também a 

produção do pré-sal, o fluxo de embarcações ocorrerá das plataformas para o 

terminal, com a utilização dos navios de posicionamento dinâmico (DP) das classes 

Panamax e Suezmax, com frequência diária, nas operações de alimentação da 

tancagem de forma a permitir o carregamento de navios da classe VLCC destinados à 

navegação de longo curso, com frequência semanal. 

Para apoio à estas operações serão utilizadas as seguintes embarcações de pequeno 

porte: 

 Rebocadores para apoio de acesso e manobras; 

 Lanchas para transporte de práticos, fiscalização e apoio a eventuais 

contingências; 

 

As embarcações de apoio serão operadas diretamente pelo TPN. 

 Caracterização do Fluxo Terrestre F)

A operação do TPN não demandará fluxos logísticos nos acessos terrestres. A 

demanda será pelo transporte de pessoal e eventuais ações de manutenção. 
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 Principais Máquinas e Equipamentos G)

A operação logística de armazenamento e transporte de derivados de petróleo e do 

próprio óleo cru é sustentada por uma infraestrutura baseada em tanques cilíndricos 

horizontais apoiados geralmente em base de concreto e sistema de dutos e 

equipamentos de controle de fluxos como válvulas. O sistema é automatizado, 

exigindo pequena participação de trabalho no campo, concentrando as ações em 

estações de controle remotas, que estarão localizadas no próprio TPN. 

Na atualidade o material predominante para a construção destes tanques é o aço 

carbono. As características do líquido armazenado, tais como volatilidade, 

inflamabilidade, temperatura e pressão de armazenamento, são os fatores 

predominantes para a especificação do tipo de tanque. Os tanques atmosféricos são 

usados para o armazenamento de fluídos de baixa volatilidade, como o petróleo bruto, 

óleo pesado, que deverão ser transportados através do TPN.  

Uma diversidade de equipamentos fará parte do projeto do terminal como: Tanques, 

Bombas, Unidades de Dessalinização, Unidade de Tratamento de Efluentes, Filtros, 

Compressores de ar, Caldeiras, Sistemas de controle, Sistemas elétricos. Tais 

equipamentos serão relacionados e detalhados no projeto executivo. 

A seguir uma descrição básica dos principais equipamentos/sistemas que compõe o 

projeto: 

a) Tanques 

O volume dos tanques foi definido para maximizar o uso da área disponível para 

construção. Dados mais detalhados serão definidos no projeto básico e executivo do 

empreendimento. 

Os tanques que serão utilizados, bem como a especificação do sistema de dutos será 

prerrogativa do futuro empreendedor desta atividade, porém pode-se definir 

preliminarmente que deverá ser do tipo com teto flutuante, que garante maior 

segurança operacional e menor emissão de gases à atmosfera. 

Os tanques de teto flutuante se caracterizam por reduzir as perdas por evaporação a 

um valor mínimo, pela manutenção de um espaço de vapor constante acima do líquido 

armazenado. O teto é construído de tal modo que flutua sobre a superfície do líquido 

armazenado, sendo o mais simples deles, aqueles em forma de tampa simples (único 

lençol) e muito usado aqueles provido de flutuadores anulares com ou sem flutuadores 

centrais. A vedação do espaço entre o costado do tanque e seu teto móvel é feita por 

meio de uma chapa-sapata pressionada firmemente contra o costado por molas 

(expostas ao tempo ou submersas no líquido armazenado) ou por contrapesos e com 

uma membrana flexível fixada entre a sapata e a chapa do teto. Outros tipos de 

vedação utilizam uma bolsa anular de borracha o material especial cheia de líquido ou 

gás, ou um anel de resina esponjosa, ambos protegidos contra as intempéries.  

 Os tanques de Óleo Cru e derivados serão projetados e construídos conforme 

norma API 653. 
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 Os tanques de armazenamento de Óleo Cru terão o teto flutuante e a 

possibilidade de colocação de cobertura tipo geodésico e fundo com inclinação 

para facilitar a limpeza. Os demais tanques (Derivados e serviços) terão o teto tipo 

fixo. 

 A pressão de projeto deve ser de -5/+10mbar e temperatura de -10/+90ºC.  

 Os tanques de Derivados podem no futuro, ser construídos com isolação 

 na lateral. 

 Todos os tanques terão válvula de fundo atuadas remotamente e em caso de 

sinistro, podem ser comandadas a distancia o seu fechamento. 

 A medição de nível dos tanques será feita por instrumentos tipo Radar e sua 

informação (indicação de nível) será enviada a sala de controle do Terminal. 

 Todos os tanques devem ter sistemas de homogeneização instalados no costado 

dos tanques de Óleo Cru. 

 

A homogeneização dos tanques de Óleo Cru, de produtos de alta viscosidade será por 

sistema denominado Jet-Mix, que provoca um turbilhonamento circular dentro do 

tanque. 

b) Tubulação 

A tubulação deverá estar de acordo com as normas ANSI B31.3, sendo: 

 Material de tubulação material: SA106-B/API 5L. Será analisado no projeto 

detalhado o nível de corrosividade do Óleo Cru em função do seu grau de acidez, 

consequentemente alterando os materiais da tubulação (AI 316L ou 317). 

 Flange material: SA105,150# WNRF 

 Todas as linhas de produto provenientes da casa de manobras devem ser prever 

a passagem de Pig para limpeza das linhas de Oleo Cru quanto das linhas de 

derivados (provenientes do Pier para a casa de manobra e/ou vise versa). 

 

c) Braços de Carregamento 

Serão instalados nos pieres dois braços de descarregamento bem como seus 

componentes auxiliares - HPU (Hydraulic Power Unit), Acumuladores Hidráulicos e 

demais componentes necessários para a sua operação. 

Os braços de descarregamento serão dotados de acopladores do tipo QC/DC (quick 

connect/disconnect coupler) para permitir desengate rápido em caso de emergência 

(ESD 2) de forma automática ou manual. 

Adicionalmente, os braços de descarregamento serão dotados de sensores de posição 

redundantes e também permitir a transmissão ao SCADA do Píer da posição contínua 

(envelope) através de sensores e terão dispositivos para emitir alarmes sonoros e 

visuais em caso de anormalidade. Os braços de carregamento serão instalados e 

projetados de acordo com as recomendações para operação de carga e descarga 

visando à segurança e proteção ambiental, definidas pela OCIMF- Oil Company  

International Marine Forum. 
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A normativa básica que deverá ser seguida para a instalação e operação desta 

atividade logística está descrita abaixo: 

 NBR-7505/2000 - Armazenagem de líquidos inf amáveis e combustíveis. Parte 1: 

Armazenagem em tanques estacionários 

 NBR-5418/1995 - Instalações elétricas em ambiente com líquidos, gases e 

vapores infl amáveis - Procedimento 

 NFPA – 30/1995 – Flammable and combustible liquids code 

 NFPA – 69/1997 – Standard on Explosion Prevention Systems 

 NFPA – 497/1997 – Recommended Practice for the Classification of Flammable 

Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical 

Installations in Chemical Process Areas 

 API – 620 – Recommended rules for design and construction of large, welded, low 

pressure storage tanks 

 API – 650 – Welded steel tanks for oil storage 

 API – American Petroleum Institute API 575 API 620 API Standard 650 – Welded 

steel tanks for oil storage. API 653 API Standard 12A – Specification for oil storage 

tanks with riveted shells.  

 PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A N 270 N 271  

 

 Caracterização básica da Operação H)

a) Óleo cru 

O terminal deverá receber Óleo Cru através de oleodutos provenientes dos Piers. A 

estrutura do terminal está prevista para operar 24 horas por dia. 

As bombas de óleo bruto variarão de 5.000 m3/h a 15.000 m3/hora. Apesar de ser 

improvável que todos os sete berços operem simultaneamente, serão instaladas 

bombas prevendo esta situação. Concomitantemente, as conexões com oleodutos 

podem estar em funcionamento, portanto, bombas adicionais serão requeridas. 

b) Derivados de Petróleo 

Os derivados de petróleo serão constituídos de uma grande variedade de óleos 

combustíveis a partir de diferentes viscosidades desde 350 até 900 cSt. Todos os 

graus exigirão aquecimento e normalmente serão armazenados e manuseados em 

torno de 50 a 60ºC. Assim, todos os tanques serão instalados com linhas de 

aquecimento a vapor de baixa pressão (10kgf/cm²) e com isolamento de lã de rocha. 

Prevê-se que o óleo combustível terá um grau de viscosidade variando de 700 cSt 

(alto)  a 380 cSt ( baixo). 

 Aspectos ambientais I)

O terminal de granéis líquidos, especialmente pela sua especialidade na 

movimentação de petróleo e derivados, em suas atividades cotidianas, além da 

poluição gerada pelas suas atividades administrativas, efetuará emissões industriais 
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de gases e também de efluentes líquidos. Estes poluentes estão considerados de 

forma integrada com os demais operadores do TPN conforme citado abaixo: 

a) Efluentes líquidos 

Todos os efluentes, depois de coletados, serão enviados à Estação de Tratamento de 

Efluentes (estação de tratamento de esgotos orgânicos e industriais), onde serão 

submetidas aos tratamentos finais necessários à remoção dos poluentes, de modo a 

enquadrá-las nos padrões de qualidade definidos e pré-estabelecidos.  

Os tratamentos são divididos em primários, secundários e terciários ou de polimento. 

A descrição detalhada destes sistemas está apresentada no item 7.5.13.1.B) do 

presente estudo. 

b) Geração de Compostos Orgânicos Voláteis VOC  

Existem muitas estratégias para o controle de emissão dos compostos orgânicos 

voláteis (VOC). 

A mais recomendável é o combate da emissão na fonte, através de modificações de 

processo ou de tecnologias que evitem a perda de produto na forma de emissões. 

Entretanto, quando as opções de minimização na fonte forem esgotadas, é necessário 

agir sobre a emissão, buscando recuperar os produtos lançados na atmosfera com a 

aplicação de tecnologias de recuperação de vapores. 

Muitas tecnologias de recuperação de vapores já são consagradas e utilizadas 

atualmente em várias partes do mundo e outras estão em fase de desenvolvimento. 

A seleção da tecnologia a ser adotada para o controle de emissão de VOC depende 

da natureza dos VOCs, dos níveis de concentração e das condições de temperatura, 

pressão e vazão. A forma mais simples e menos ambientalmente adequada é o 

controle da emissão por combustão dos vapores por incineração, queima na tocha ou 

oxidação catalítica. Esses métodos são indicados quando as características 

operacionais, não viabilizam a aplicação de uma tecnologia de recuperação. 

As técnicas de recuperação de hidrocarbonetos emitidos em processos de 

carregamento de Óleo Cru e seus Derivados mais comumente usados baseiam-se nos 

seguintes princípios básicos de separação: 

 Adsorção 

 Absorção 

 Condensação 

 Separação por membrana seletiva 

 

Com o confinamento desses compostos, através de sistema de captação é prevista 

uma aspiração forçada de toda a massa gasosa rica em vapores orgânicos, o envio a 

um sistema de tratamento do tipo biofiltro. 
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Com esta solução é possível manter o ambiente de trabalho sem os vapores orgânicos 

e garantir que estes vapores serão absorvidos e eliminados no sistema de tratamento 

especificado. 

O processo de biofiltração pressupõe a captação dos gases ricos em VOCs e seu 

envio para um leito filtrante próprio para o desenvolvimento de microrganismos 

responsáveis pela biodegradação desses compostos, que uma vez sintetizados, 

transformam-se em substâncias neutras, tais como CO2, H2O, NO3 e SO4. 

Durante a fase do projeto executivo, deverá ser definida a melhor tecnologia para 

aplicação no projeto do Terminal. 

Cálculo da Emissão de VOC 

A emissão estimada de VOC para o Terminal operando em plena capacidade será 

calculada utilizando o modelo da EPA (AP-42) e os resultados serão avaliados em 

função da dimensão do Terminal e definir qual deverá ser a melhor tecnologia a ser 

empregada no abatimento/captação de VOC. 

c) Resíduos sólidos 

Serão os gerados nos refeitórios e sanitários. Os resíduos sólidos oriundos de 

processo de transporte e armazenamento serão mínimos, reduzidos a equipamentos 

descartáveis de limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos. Ambos estão 

detalhados no item 7.6.3.4 Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do 

TPN. 

d) Emissões atmosféricas 

A baixa emissão de gases nas operações de transporte de petróleo e seus derivados, 

especialmente se comparadas com o ciclo total de produção desta cadeia, pode ser 

comprovada pelo relatório “EMISSÕES FUGITIVAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL”, coordenado por NEWTON 

PACIORNIK, em 2010, para o Ministério da Ciência e Tecnologia e revisado e 

reestruturado pela Coordenação Geral de Mudanças Globais de Clima do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). 

O relatório apresenta as estimativas das emissões fugitivas de dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) devido às atividades de petróleo e gás 

natural para o período de 1990 a 2008. A metodologia adotada para a realização dos 

cálculos das emissões está de acordo com o Revised 1996 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories (Guidelines 1996), e o Good Practice Guidance 

and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (Good Practice 

Guidance 2000).  

O relatório divide a cadeia de produção do petróleo e seus derivados entre Exploração 

e Produção; Refino e Transporte, no qual está inserido o TPN e suas atividades 

logísticas, ficando demonstrada a pequena participação deste grupo nas emissões 

totais da cadeia de produção do petróleo e gás, conforme demonstrado nos gráficos 

abaixo: 
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Figura 7.6-4 - Emissões fugitivas de CO2, em toneladas, para o período de 1990 a 2008. 

 

Figura 7.6-5 - Emissões fugitivas de CH4, em toneladas, para o período de 1990 a 2008. 

 

Figura 7.6-6 - Emissões fugitivas de N2O, em toneladas, para o intervalo de 1990 a 2008.  

Fonte: PACIORNIK, 2010. EMISSÕES FUGITIVAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA NA 

INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - Ministério da Ciência e Tecnologia. 
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A prevenção com relação a eventuais vazamentos na área de tanques é a indicada 

pela NBR-7505/2000. Esta consiste na construção de bacias de contenção com 

capacidades volumétricas diferenciadas em função da quantidade e capacidade de 

cada conjunto de tanques. Deverá ser de tijolo ou concreto, com revestimento 

impermeável ao óleo.  

A capacidade volumétrica de uma bacia de contenção deve ser no mínimo, igual à 

capacidade do maior tanque, mais 10% (dez por cento) da soma das capacidades dos 

demais tanques encerrados nessa bacia.  

As paredes da bacia de contenção devem ser resistentes ao óleo combustível e 

devem ser capazes de suportar uma pressão considerável do líquido, para o caso de 

um transbordamento ou outra emergência. Uma válvula de drenagem deve ser 

incorporada ao lado externo da bacia de contenção, devendo ser manualmente 

controlada, estando normalmente fechada, evitando-se assim, possíveis 

contaminações ao meio ambiente. É importante considerar que qualquer óleo presente 

na bacia de contenção pode permanecer sobre a água contida na bacia ou abaixo 

dela, dependendo da densidade do óleo armazenado. Assim, também deve ser 

prevista a inclusão de caixa separadora de óleo, bem como sua frequente limpeza de 

resíduos, para a correta drenagem da bacia de contaminação. 

7.6.3.2. Operação dos Terminais de Carga Geral Conteinerizada ou Não 

Será a atividade complementar nas áreas que serão arrendadas do TPN, também de 

característica logística para o transporte e armazenamento de carga geral 

conteinerizada ou não, podendo se transformar em elo de cadeias logísticas ligadas à 

indústria do petróleo, além de alternativa para o abastecimento e a exportação de 

produtos industrializados da RMRJ e sua área de influência. 

Este empreendimento, quando de seu licenciamento ambiental específico, deverá 

apresentar uma análise detalhada de todos os pontos de riscos e meios de sua 

mitigação através da aplicação de Análise de Riscos (Hazop), assim como o uso de 

equipamentos de tecnologia de ponta para a movimentação destas cargas. 

 Características físicas e operacionais A)

O conjunto de instalações logísticas para a carga geral será composto basicamente 

pelo cais de atracação para três navios simultâneos, conjunto de nove portêineres, 

pátios de estocagem com área dotada de tomadas para cargas frigorificadas e área 

protegida com canaletas de drenagem estanques para cargas perigosas 

(especialmente derivados de petróleo). Além disto, terá armazém de estocagem e área 

administrativa, assim como instalações de facilidades. 

 03 Cais para atracação para navios da classe Pós-Panamax (capacidade de 

180.000 DWT, comprimento total de 320 m e calado máximo de 13,5 m); 

 Pátio descoberto – 569.000 m2; 

 Armazém – 20.000m2 

 Sistema interno de dutos e equipamentos de controle de fluxo; 
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 Infraestrutura e serviços gerais; e 

 Edificações e pátios secundários. 

 

Estas instalações permitirão a movimentação prevista aproximada de um milhão de 

TEUs anuais (unidade equivalente ao contêiner de quatorze pés de compriemnto) 

anuais, presumindo-se que a área de estocagem permita três giros de produtos em 

média por mês. Para este giro de produtos anual é previsto que 1080 das 

embarcações que utilização o TPN a cada ano se dedicarão a esta atividade. Estas 

deverão permanecer no porto entre 24 e 48 horas. A rota marítima preferencial para 

acesso ao terminal portuário será definida após o estabelecimento da área de fundeio 

junto à Marinha. 

A previsão do fluxo de produtos será de três tipos, a saber, podendo variar a 

quantidade de cada um deles, conforme demandas do mercado nacional e 

internacional de petróleo e derivados.  

 Mar-mar – Também chamado de “transchipment”, considera os contêineres que 

serão desembarcados no TPN por navios de longo curso, tipo Pós-Panamax e 

serão reembarcados em navios menores para a distribuição regional e nacional. 

 Mar-terra – Fluxo caracterizado como de importação de mercadorias, podendo ter 

como origem áreas internacionais ou nacionais. Estas mercadorias, quando 

conteinerizadas poderão adentrar o território local em caminhões, mantendo este 

tipo de transporte ou poderão ser desconsolidadas em área interna do TPN, 

embarcando por modal rodoviário como carga geral solta, para distribuição em 

terra.  

 Terra-mar – Fluxo caracterizado como de exportação de mercadorias, podendo ter 

como destino áreas internacionais ou nacionais. Estas mercadorias, quando 

conteinerizadas poderão adentrar o território local em caminhões, mantendo este 

tipo de transporte para embarque nos navios ou poderão ser consolidadas em 

área interna do TPN, embarcando igualmente como transporte em contêineres. 

Neste caso a mercadoria chegará por modal rodoviário como carga geral solta. 

Em ambos os casos a mercadoria poderá ter características de carga solta, como 

veículos, peças de projeto de grandes dimensões, por exemplo. 

 

Pode-se verificar, portanto, que as atividades previstas para os terminais portuários de 

carga geral que se instalarão no TPN, serão tipicamente de logística, enquadradas 

dentro do grupo de transporte na cadeia de produção. 

 Estruturas e Serviços de Apoio Operacional B)

As atividades do terminal de carga geral irá requerer estruturas de apoio que estão 

citadas abaixo e serão detalhadas conforme os projetos específicos dos futuros 

empreendedores. Os principais sistemas serão: 

 Sistema de Fornecimento de Energia; 

 Sistema de Abastecimento de Água; 

 Sistema de Combate a Incêndio; 
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 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Domésticos e Industriais 

 Sistema de Drenagem Pluvial  

 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Sistema de Controle de Emissões Atmosféricas e Ruído 

 Sistema de segurança e combate a incêndio: torres monitoras, canhões de água 

para combate a incêndio, Sistemas auxiliares e suprimentos (diesel, água potável, 

água doce, energia, etc.); 

 Centro de Monitoramento Integrado de CFTV (CMI); 

 Sistema de Vigilância Eletrônica; 

 Sistema de comunicação: Ship to Shore Communication and Data Link 

 Instalado no berço de atracação do FSRU (utilizando duas tecnologias: elétrica e 

ótica); 

 Rádio VHF; 

 

 Pessoal envolvido na operação C)

Para o conjunto destas atividades, está prevista a geração de aproximadamente 700 

postos de trabalho diretos, entre atividades operacionais e administrativas, divididas 

em quatro turnos de trabalhos diários. Entre estes trabalhadores, pode-se identificar 

três grupos principais, um primeiro de profissionais de nível universitário, destacando-

se engenheiros de produção e industriais, além de profissionais para as áreas jurídico 

e administrativas; um segundo voltado diretamente para a operação, destacando-se 

operadores de máquinas e pessoal para movimentação de mercadorias nos 

contêineres (estufar e desestufar), e um terceiro de serviços indiretos, destacando-se 

limpeza, segurança e motorista. 

 Caracterização do fluxo naval D)

Tendo em vista que o projeto Terminais Ponta Negra terá como atividade principal a 

movimentação de navios de granéis líquidos, caracterizados por calados maiores e 

grandes dimensões, estará capacitado para receber as maiores embarcações 

especializadas em transporte de contêineres, com mais de 300 m de comprimento e 

capacidade para transporte de mais de 10.000 TEUs. Apesar disso prevê-se que para 

o longo curso deverá receber principalmente navios Pós-Panamax com capacidade de 

8.000 TEUS e para o pequeno curso, especialmente cabotagem, navios menores, tipo 

Panamax, com capacidade média de 3.000 TEUs. Além disso, demandará a 

movimentação de embarcações menores, operadas diretamente pelo TPN, como: 

 Rebocadores para apoio de acesso e manobras; 

 Lanchas para transporte de práticos, fiscalização e apoio a eventuais 

contingências; 

 

 Caracterização dofluxo terrestre  E)

O transporte terrestre inicialmente se dará por modal rodoviário, prevendo-se como 

acesso principal a Rodovia RJ 106 ou a BR 101. Desde a RJ 106, deverá ser utilizado 
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para acesso o trevo de Sampaio Correa para interligação com a RJ 118 que dará 

acesso direto ao terminal. O fluxo de caminhões considerando-se exportação e 

importação será de aproximadamente dois mil caminhões diários quando atingida a 

máxima produtividade do terminal. 

Os acessos ao terminal na RJ 118 serão objeto de intervenção viária, conforme 

tratativas em andamento como o DER RJ. O mesmo poderá vir a acontecer no trevo 

de Sampaio Correa na RJ 108. O restante do percurso já tem características de 

intenso fluxo logístico regional e nacional, na atualidade. 

 Principais máquinas e equipamentos F)

Os principais equipamentos serão os portêineres com motor elétrico, prevendo-se a 

instalação de nove equipamentos deste tipo. Destacam-se também os equipamentos 

para a movimentação interna de contêineres, tipo RPG. 

Os pátios terão área com tomadas específicas para os contêineres refrigerados, sendo 

previstos a princípio 200 posições simultâneas para este tipo de transporte. 

Na parte posterior será implantado um armazém coberto com 10.000 m2, voltado para 

as operações de consolidação e desconsolidação de cargas, ou seja, para o 

preenchimento e esvaziamento de contêineres.  

Este armazém deverá ter como características principais: 

  Área de docas para o embarque e desembarque de carga solta nos caminhões; 

 Pé direito mínimo de 8m. 

 Largura mínima de 40m. 

 Área frigorificada; 

 Área protegida por sistema de canaletas de drenagem para acondicionamento de 

mercadorias perigosas; e 

 Área para separação e transporte de resíduos sólidos. 

 

 Aspectos ambientais G)

Devido à característica principal de manuseio de cargas inertes (por estarem 

conteinerizadas), apesar de manusear diversos tipos de mercadorias, o terminal de 

carga geral não emitirá carga poluente significativa, conforme característica básica de 

atividades logísticas. Entre os prováveis poluentes, pode-se destacar: 

a) Efluentes líquidos 

Serão os gerados nos refeitórios e sanitários, detalhados 7.6.3.4 Aspectos Ambientais 

Integrados da Operação Plena do TPN. Não são previstos efluentes industriais. 

Eventuais vazamentos de cargas poluentes serão direcionados pelo sistema de 

canaletas de contenção a caixas separadoras e destas deverão ser sugadas para 

reaproveitamento ou descarte em local autorizado. 

b) Resíduos sólidos 
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Serão os gerados nos refeitórios e sanitário. Na área do armazém poderá haver 

sobres de embalagens produtos industriais danificadas ou de cargas de granéis 

sólidos. A quantificação e destinação destes resíduos estão detalhados no item 7.6.3.4 

Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN. 

c) Emissões atmosféricas 

Serão as geradas no transporte terrestre das mercadorias (caminhões) e na 

movimentação das embarcações, conforme detalhados no item 7.6.3.4 Aspectos 

Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN. 

7.6.3.3. Estaleiro Naval 

Ressalta-se que o projeto de instalações portuárias para estaleiro naval, o 

sequenciamento lógico de suas atividades bem com as operações necessárias para 

cada fase de construção e/ou reparo naval, foram submetidas a analise do Conselho 

Diretor do Fundo da Marinha Mercante e receberam a aprovação que resultou na 

concessão de prioridade de apoio financeiro à sua construção. 

Importante destacar que se trata de projeto indicativo e que o mesmo poderá sofrer 

algumas alterações e ajustes por parte do futuro empreendedor com relação ao layout 

adotado, desde que respeitado o seu limite físico pré-estabelecido, bem como o 

sequenciamento lógico das operações previstas. 

Este empreendimento, quando de seu licenciamento ambiental específico, deverá 

apresentar uma análise detalhada de todos os pontos de riscos e meios de sua 

mitigação através da aplicação de Análise de Riscos (Hazop), assim como o uso de 

equipamentos de tecnologia de ponta para a atividade a ser executada. 

 Características físicas e operacionais A)

No estaleiro serão desenvolvidas principalmente atividades de reparo de 

embarcações, podendo também ser construídas pequenas embarcações, de até 2.500 

TPB (toneladas de Porte Bruto), voltadas para o apoio offshore de exploração e 

produção de petróleo e gás. Para desenvolver esta atividade é prevista a dedicação de 

180 das embarcações que utilização o TPN a cada ano.  

O projeto prevê uma área industrial de 652.000 m², dos quais, aproximadamente 

80.000 m² serão cobertos. A Capacidade Produtiva estimada é da ordem de 20.000 t 

de aço por ano. A área industrial do estaleiro, conforme esta projeção de ocupação 

será constituída dos seguintes elementos:  

 Cais de acabamento: aproximadamente 1.740 metros lineares; 

 Área de edificação: 80 x 300 m (para dois navios simultaneamente); 

 Área de oficina de blocos: aproximadamente 90 x 150 m; 

 Pórtico cobrindo as áreas de edificação e oficina de blocos: 2 x 150 ton x 70 m; 

 Sistema de lançamento através de Load Out com dique flutuante; 

 Tratamento, pintura e corte de chapas em processo automático fechado, com 

sistema de filtragem e reaproveitamento de granalha, sem poluentes; 
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 Fabricação de estruturas metálicas em ambientes protegidos; e 

 Sistemas de acondicionamento, tratamento e descarte de efluentes líquidos e 

sólidos de acordo com os padrões requeridos pelos órgãos ambientais. 

 

 Estruturas e Serviços de Apoio Operacional B)

As atividades do estaleiro irá requerer estruturas de apoio que estão citadas abaixo e 

serão detalhadas conforme os projetos específicos dos futuros empreendedores. Os 

principais sistemas serão: 

 Sistema de Fornecimento de Energia; 

 Sistema de Abastecimento de Água; 

 Sistema de Combate a Incêndio; 

 Sistema de Tratamento de Efluentes Líquidos Domésticos e Industriais 

 Sistema de Drenagem Pluvial  

 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Sistema de Controle de Emissões Atmosféricas e Ruído 

 

 Outros Sistemas do Estaleiro C)

 Chuveiro e lava-olhos de emergência; 

 Braços de descarregamento de GNAP com dispositivo de engate e desengate 

rápido (QC/DC); 

 Estação de Medição da Vazão (EMED) de gás natural; 

 Cromatógrafo para análise da composição de Oleo Cru; 

 Analisadores de enxofre e umidade; 

 Equipamento para içamento e movimentação de carga; 

 Componentes auxiliares ao sistema dos braços (unidades hidráulicas de força e 

acumuladores hidráulicos); 

 Lançador de PIG; 

 Sistema de geração de nitrogênio para purga e inertização (com compressores 

isentos de óleo) e vaso acumulador de nitrogênio; 

 Sistema de segurança e combate a incêndio: torres monitoras, canhões de água 

para combate a incêndio, sistema de dilúvio, sistema de detecção de gás e 

chama, sensores de fumaça, sistema de pó-químico e, se necessário, sistemas 

específicos para operação do tipo SBS; 

 Sistemas auxiliares e suprimentos (diesel, água potável, água doce, energia, etc.); 

 Centro de Monitoramento Integrado de CFTV (CMI); 

 Sistema de Vigilância Eletrônica; 

 Sistema de comunicação: Ship to Shore Communication and Data Link 

 Instalado no berço de atracação do FSRU (utilizando duas tecnologias: elétrica e 

ótica); 

 Rádio VHF; e, 
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 Sistema de alívio, incluindo vent atmosférico. 

 Pessoal envolvido na operação D)

Em fase de operação do estaleiro será gerado cerca de 2.500 mil empregos diretos, 

divididos em três turnos de serviços. Além do contingente trabalhando no estaleiro, 

serão gerados empregos indiretos em proporção de três para um na prestação de 

serviços, já que o reparo de navios gera uma série de atividades ligadas ao 

fornecimento de materiais, equipamentos, transportes, dentre outras. Estas atividades 

indiretas poderão estar localizadas fora da AII do empreendimento. 

Entre estes trabalhadores, podemos identificar três grupos principais, um primeiro de 

profissionais de nível universitário, destacando-se engenheiros navais e profissionais 

para as áreas jurídico e administrativas; um segundo voltado diretamente para a 

operação, destacando-se operadores de máquinas, soldador, pintor, mecânico e 

eletricista e um terceiro de serviços indiretos, destacando-se limpeza, segurança e 

motorista. 

 Caracterização do fluxo naval E)

Pode-se afirmar que este fluxo não será significativo, visto a própria característica do 

serviço que será prestado por este empreendimento. Como simulação, admite-se 15 

atracações por mês, considerando que parte dos insumos a serem utilizados poderá 

ser recebida pelo modal aquaviário. 

 Caracterização do fluxo terrestre  F)

Este fluxo ocorrerá devido à entrega de insumos e componentes para as atividades do 

estaleiro naval. Serão caminhões tipo carretas, carregados de chapas de aço, tintas e 

de produtos específicos, como componentes elétricos e mecânicos. Eventualmente 

poderá ocorrer o transporte de peças, com dimensões que exijam um transporte 

rodoviário com veículos especiais. Para o cotidiano destas operações pode-se prever 

o fluxo de aproximadamente dez carretas por dia. 

 Principais máquinas e equipamentos G)

Serão máquinas estacionárias e manuais para operações de corte, dobra e solda de 

chapas, metalurgia em geral, proteção e pintura de componentes metálicos e de 

madeira e equipamentos de apoio como pontes rolantes e doca flutuante. 

 Principais insumos formas de estocagem e logística relacionada H)

O setor de suprimentos do estaleiro, com base na demanda de serviços, efetuará a 

aquisição e armazenamento dos materiais e equipamentos necessários, que podem 

ser subdivididos da seguinte forma: 

 GLP para uso no restaurante; 

 Graxas e Lubrificantes; 

 Combustíveis para equipamentos de transporte e para testes operacionais; 

 Material de solda e corte (eletrodos, acetileno, oxigênio, etc.); 

 Materiais ferrosos, como chapas, tubos e perfis de aço carbono; 
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 Materiais elétricos, como cabos, fios, conectores, isoladores, etc.; 

 Equipamentos elétricos e eletrônicos, como painéis, motores elétricos, quadros de 

distribuição de energia, equipamentos de comunicação e navegação, etc.; 

 Equipamentos mecânicos, como motores de combustão, bombas, válvulas, 

equipamentos de propulsão, dentre outros; 

 Material de acabamento, como isolantes termoacústico, pisos, revestimentos, 

tintas, solventes e vernizes, dentre outros. 

 GLP, Oxigênio, CO2 e Argônio para processos industriais: Recebidos através de 

caminhões tanques e transferidos para tanques específicos em local indicado no 

estaleiro. A distribuição desses gases será feita através de tubulações de aço, 

providas de um sistema apropriado à segurança do processo, através de válvulas 

contra retrocesso de chamas; 

 GLP para alguns veículos industriais e para a cozinha: serão recebidos em 

botijões, que são armazenados em locais apropriados e ventilados; 

 Óleos, lubrificantes e graxas: Serão recebidos em tambores, que serão 

armazenados em locais apropriados, sobre pallets de madeira sobre pisos 

impermeáveis, providos de bacias de contenção contra derramamento acidental; 

 Tintas e Solventes Industriais: Serão recebidos em baldes ou galões, que são 

armazenados em almoxarifados específicos, isolados, ventilados com iluminação 

á prova de explosão, sistema de combate a incêndio exclusivo com sistema de 

detecção de fumaça e irrigador de aspersão para acionamento automático. 

 

Os insumos após adquiridos são armazenados no almoxarifado coberto, climatizados 

quando necessário, em paióis ou em áreas abertas respeitando a natureza de cada 

material/ equipamento. 

Para o armazenamento serão utilizados paletes de aço e madeira, caixas de madeira 

ou papelão, prateleiras, armários etc. que serão movimentados por empilhadeiras, 

pontes rolantes, guindastes, caminhões, etc. 

O recebimento e a estocagem de matéria prima é uma atividade caracterizada como 

não poluidora, porém existem riscos que devem ser considerados e exigem cuidados 

permanentes, em razão de armazenamento de produtos inflamáveis e materiais 

ferrosos. 

Para a estocagem de produtos inflamáveis, estarão disponíveis equipamentos de 

combate a incêndio nos locais de armazenagem e utilização. 

As chapas de aço serão armazenadas no Pátio de Aço horizontalmente a céu aberto, 

sobre dormente de madeira ou concreto em piso pavimentado, não tendo contato 

direto com o solo. 

Para o sistema de drenagem de águas pluviais será necessário instalações de bancos 

de filtros e caixa de inspeção antes do seu despejo no mar, assim fazendo a retenção 

de pequenas quantidades de oxido de ferro que por ventura venham a se desprender 

com as chuvas. 
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 Aspectos ambientais I)

Devido à característica principal de atividades industriais, o estaleiro naval é a 

estrutura com maior potencial para emissão de cargas poluidoras entre os futuros 

operadores da área do TPN. Além dos resíduos domésticos gerados por 

aproximadamente 2.500 trabalhadores diários, são previstos poluentes de origem 

industrial, conforme detalhados nos processos citados acima. 

a) Efluentes líquidos 

Serão os gerados nos refeitórios, sanitários e também nos processos industriais. 

Ambos estão integrados com as cargas dos demais operadores no item 7.6.3.4 

Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN. 

b) Resíduos sólidos 

Serão os gerados nos refeitórios e sanitários, além dos processos industriais citados 

acima. Ambos estão integrados com as cargas dos demais operadores no item 7.6.3.4 

Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN. 

c) Emissões atmosféricas 

Serão as geradas no transporte de pessoal e nos processos industriais citados acima. 

Ambos estão integrados com as cargas dos demais operadores no item 7.6.3.4 

Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN. 

7.6.3.4. Aspectos Ambientais Integrados da Operação Plena do TPN 

Este item apresenta a caracterização e a quantificação dos efluentes, resíduos e 

emissões do conjunto de empreendimentos que compõem a Operação Plena do TPN 

(terminal portuário, terminal de graneis líquidos, terminal de carga geral conteinerizada 

ou não e estaleiro naval). 

 Efluentes Líquidos A)

a) Caracterização e quantificação 

De acordo com o quadro de funcionários proposto na caracterização, o cenário de 

operação plena do TPN contará com aproximadamente 4.150 trabalhadores para o 

máximo das demandas operacionais. Com isso, a partir da tabela a seguir tem-se que 

a contribuição máxima de esgoto e carga orgânica sanitária será:  

Tabela 7.6.3-1 - Contribuição per capita de esgoto e carga orgânica sanitária, em 

atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro de obras. 

Padrão Contribuição per Capita de 
Esgoto (litro/dia) 

Contribuição Unitária de 
Carga Orgânica (g DBO/dia) 

Atividade não residencial em 
geral 

70 25 

Atividade não residencial com 
refeitório dotado de cozinha 

95 50 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 
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Onde, 

 CES = Contribuição de Efluente Sanitário (m³/ano); 

 N = Número de trabalhadores; 

 C = Contribuição per capita. 

 

Portanto,  

          

                                ⁄   

            
 

   ⁄  

Ou ainda, 

             
 

   ⁄  

Carga Orgânica 

           

Onde, 

 CCO = Contribuição de Carga Orgânica (m³/ano); 

 N = Número de trabalhadores; 

 C = Contribuição per capita. 

 

Portanto,  

          

                            
    

   ⁄   

          
  

   ⁄  

Ou ainda, 

             
  

   ⁄  

b) Sistema de controle para efluentes líquidos  

O esgoto sanitário proveniente dos refeitórios e cozinhas das áreas administrativas do 

TPN, assim como das áreas administrativas dos futuros empreendedores que 

ocuparão as áreas do TPN, passará por processo de tratamento de caráter biológico 

associando etapas anaeróbias (com a ausência de oxigênio) e aeróbias (com a 

presença do oxigênio), através das quais ocorrerá a descontaminação destes 

efluentes.  
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As áreas administrativas do TPN e dos futuros operadores (prédio administrativo, 

cozinha, refeitório, entre outros) contarão com sistema de captação de esgoto sanitário 

e águas residuárias que direcionarão estes efluentes às respectivas ETEs, podendo 

haver integração em um único equipamento. É importante mencionar que os projetos 

podem sofrer modificações de acordo com as demandas dos terminais que se 

instalarão no TPN, porém todos devem obedecer às legislações vigentes 

estabelecidas neste estudo. 

A estação de tratamento que poderá integrar os efluentes de todos os terminais ou 

serem individualizadas por empreendedor, terá uma eficiência na remoção de DBO na 

ordem de 94 a 98%, o que propiciará o reuso de parte efluente tratado, no próprio 

ambiente, para funções que não exijam água potável como: descarga em vasos 

sanitários, lavagem de piso e veículos, etc. Portanto, o efluente será bombeado para 

um tanque de armazenamento que será responsável pela alimentação das atividades 

supracitadas.  

Esta estação será dimensionada para atender uma quantidade variável de 

trabalhadores (450 se considerado só para o TPN e aproximadamente 4.150 se 

integrar todos os terminais). As dimensões e as etapas de tratamento serão definidas 

no Projeto Básico do empreendimento.  

Parte do efluente tratado, proveniente da ETE não reutilizado, será descartado no 

coletor tronco do sistema, independente da drenagem pluvial. Este, por sua vez, 

lançará o efluente no mar, em ponto a aproximadamente 2 km da costa, junto ao 

quebramar leste, conforme simulação de dispersão da pluma apresentada neste EIA e 

de acordo com a definição da zona de mistura estabelecida pelo órgão ambiental 

estadual. O efluente tratado, que será reutilizado ou descartado, atenderá os padrões 

de lançamentos estabelecidos pela legislação vigente Resolução CONAMA 430, de 13 

de maio de 2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, complementa e altera a Resolução 357, de 17 de março de 2005 e da NT-

202.R-10 – Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos.  

Para atender às legislações estaduais vigentes sobre controle e lançamento de 

efluentes líquidos (DZ-215.R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica 

Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não Industrial e a NT-202.R-10 – 

Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos), além das legislações 

federais (CONAMA nº 357/05, nº 430/11 e nº 274/00), o sistema de tratamento de 

efluentes líquidos será dimensionado atendendo aos critérios estabelecidos nas 

regulamentações mencionadas. 

A tabela a seguir exibe a eficiência de remoção de DBO necessária para o 

dimensionamento do sistema de tratamento de efluente e apresenta um exemplo de 

tecnologia de tratamento para cada faixa de remoção. Para a fase de implantação do 

TPN serão necessários sistemas de tratamento com eficiência mínima na remoção de 

DBO na faixa de 65% (número de funcionários: de 101 a 500). 
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Tabela 7.6.3-2 - Eficiência de remoção para dimensionamento da unidade de tratamento 

de esgotos sanitários de atividades industriais, estabelecimentos comerciais e canteiro 

de obras – atividades não residenciais com cozinha. Contribuição/pessoa = 0,050 kg 

DBO/ dia 

Carga Orgânica 
Bruta Total 

(kg DBO/dia) 
(1)

 

Número de 
Funcionários 

Eficiência Mínima de 
Remoção de DBO (%) 

(2)
 

Exemplo de Tipo de 
Tecnologia 

C ≤ 5 até 100 30 
(3) Fossa séptica 

(3) 

5< C ≤ 25 de 101 a 500 65 Fossa séptica + filtro 
anaeróbio 

25< C ≤ 80 de 501 a 1.500 80 Reator de manta de lodo 
+ biofiltro aerado 

C > 80 acima de 1.500 85 Lodos ativados 

Notas: 

1 Carga orgânica produzida por dia. 

2 Eficiências mínimas do sistema projetado, em termos de remoção de DBO e RNFT(ou SST). 

3 Condição válida considerando-se a possibilidade de infiltração adequada do efluente da fossa 

séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deverá ser implantado 

tratamento complementar através de filtro anaeróbio, ou similar de eficiência equivalente. 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 

O sistema de tratamento anteriormente descrito terá eficiência máxima de 98% na 

remoção da carga orgânica, e com isso atende aos requisitos apresentados na tabela 

a seguir, onde o lançamento de efluente sanitário deve contar concentração de DBO e 

SST máximas de 100 mg/L (Carga orgânica bruta: 5< C ≤ 25). 
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Tabela 7.6.3-3 - Concentrações máximas de matéria orgânica exigidas, em DBO e 

RNFT(ou SST), Para o lançamento de efluentes sanitários de indústrias, 

estabelecimentos comerciais, canteiros de obras e ETES de concessionárias de serviços 

de esgotos. 

Carga Orgânica Bruta (C) 
(1)

 

(Kg DBO/dia) 

Concentrações máximas em DBO e SSO 
(2)

 
(mg/L) 

C ≤ 5 180 
(3)

 

5< C ≤ 25 100 

25< C ≤ 80 60 

C > 80 40 

Notas: 

1 Carga orgânica bruta por dia. 

2 Concentrações máximas permitidas de DBO e RNFT(ou SST) no efluente tratado. 

3 Condição válida, considerando-se a possibilidade de infiltração adequada do efluente da 

fossa séptica no solo ou a existência de rede coletora; caso contrário, deverá ser implantado 

tratamento complementar através de filtro anaeróbio, ou similar de eficiência equivalente. 

Fonte: DZ 215.R-4, 2007. 

Para esta fase (cenário de operação plena do TPN), caso os empreendimentos 

previstos tenham seus próprios sistemas de tratamento de efluentes (Estação de 

tratamento de Efluente Sanitário - ETE e/ou Estação de Tratamento de Dejetos 

Industriais – ETDI). Estes sistemas serão dimensionados de acordo com a demanda 

de cada empreendimento e com as diretrizes DZ-205.R-06 e NT-202. R-10 

apresentadas neste item, sendo de responsabilidade dos empreendedores a operação 

e manutenção dos seus respectivos sistemas. O efluente tratado deverá ser 

descartado no coletor tronco do sistema de efluentes, atendendo os padrões de 

lançamento estabelecido pela Resolução CONAMA 430/2011. Caberá ao TPN 

fiscalizar seus futuros arrendatários no que se refere ao atendimento às 

condicionantes das licenças ambientais e às exigências legais, em contribuição a 

atuação dos órgãos de fiscalização e controle oficiais. 

 Resíduos Sólidos B)

a) Caracterização e quantificação 

Esta seção realiza uma simulação integrada de fontes geradoras de resíduos sólidos 

da futura operação do TPN. Considera o potencial de mobilização de seus futuros 

usuários, ou seja, terminal de líquidos, terminal de carga geral, estaleiro naval além da 

própria administração geral do TPN. Para todas as atividades os índices foram 

calculados com acréscimo médio de 10%, como prevenção para situações não 

previstas nestas simulações. 

O cálculo da geração per capita para resíduos sólidos será realizado com base na 

seguinte formula: 
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 G = Geração de resíduos sólidos diária do TPN;  

 Nd = Número de funcionários; 

 GD = Geração diária per capita. 

 

Contudo, a expressão dos resultados será apresentada de acordo com a natureza das 

atividades: 

 Prédios administrativos 

 Escritórios 

 Cozinhas/refeitório 

 Sanitários 

 Varrições/Limpeza 

 Planta operacional 

 

Prédios Administrativos 

Para o cálculo da geração de resíduos sólidos nos prédios administrativos serão 

contempladas as estruturas existentes no terminal, estaleiro e administrador do TPN. 

Por exemplo: 

 Restos de comida; 

 Papéis; 

 Plásticos; 

 Metais; 

 Resíduos de sanitários; 

 Cigarros; 

 Resíduos de varrições; 

 Lâmpadas fluorescentes; 

 Pilhas/ baterias; 

 Cartuchos/tonners de impressoras. 

 

Destes, há de se considerar o montante de resíduos que será destinado à 

reciclagem/reuso, sendo papéis, plásticos, metais. O restante será destinado à aterros 

sanitário classe II (restos de comida, resíduos sanitários, cigarro, resíduos de 

varrição), aterros classe I ou empresas credenciadas (lâmpadas, pilhas/baterias, 

cartuchos/tonners).   

Considerando um fluxo diário de 4.150 funcionários e de acordo com os 

levantamentos realizados pelo IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 

(2000) cada pessoa gera cerca de 0,46Kg de resíduos sólidos/dia. Neste cenário, a 

geração de resíduos será: 
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   ⁄  

          
  

   
⁄  

ou 

              ⁄  

Os resíduos sólidos provenientes das áreas administrativas serão classificados de 

acordo com a norma NBR 10004/2004 e terão seu acondicionamento, transporte e 

destinação final de acordo com as normas vigentes e apresentadas neste estudo. 

Terminal de Carga Geral 

As operações deste terminal caracterizam-se pela pequena geração de resíduos, 

especialmente se forem destacadas as mercadorias conteinerizadas que já chegam 

neste tipo de transporte ou as cargas soltas industrializadas. 

Ocorre que o terminal terá uma área para consolidação e desconsolidação de 

contêineres e estas operações poderão gerar resíduos como pequenas sobras de 

mercadorias que chegam na forma de granel sólido ou embalagens que sejam 

substituídas na passagem da mercadoria do caminhão para o contêiner ou vice versa. 

As áreas de consolidação/desconsolidação de mercadorias terão um espaço para o 

acondicionamento destes resíduos, seguindo as normativas já descritas neste estudo. 

Observação: Os resíduos sólidos do terminal de líquidos tem pequena relevância para 

esta simulação. 

Estaleiro naval 

Para o cálculo da geração de resíduos sólidos na planta operacional serão 

contempladas principalmente as atividades desenvolvidas no estaleiro, visto que os 

resíduos gerados pelo terminal e pela administradora serão desprezíveis.  

A capacidade produtiva estimada, do estaleiro, é da ordem de 20.000 toneladas de 

aço por ano. Considerando que os resíduos gerados serão basicamente sobras de 

corte e lixa das chapas metálicas, embalagens de produtos, estopas e panos, será 

utilizada um taxa de 5% para o cálculo da geração destes resíduos. 

                  ⁄       

                 ⁄  

Deste resultado, aproximadamente 70% dos resíduos serão recicláveis, onde 

empresas credenciadas efetuarão a coleta. O restante dos resíduos serão destinados 

à aterros classe I. 
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b) Sistema de controle para resíduos sólidos 

Dentre as diretrizes que serão seguidas para o efetivo gerenciamento, 

preferencialmente e em ordem de prioridades elenca-se: 

 Reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados; 

 Segregar os resíduos por classes e tipos; 

 Reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem 

transformações; e 

 Reciclar os resíduos, transformando-os em matéria-prima para a produção de 

novos produtos. 

 

Maior detalhamento é apresentado no item 7.5.13.2.B) Sistema de Controle para 

Resíduos Sólidos. 

 Emissões Atmosféricas C)

Neste item, serão apresentados os resultados estimados das emissões atmosféricas 

para o cenário pleno de operação do TPN (Terminal de Líquidos, Carga Geral 

Estaleiro e Administração do Porto), assim como uma avaliação destes 

parametrizando-os de acordo com literatura nacional e internacional. 

Os resultados, aqui apresentados, foram obtidos pelo Inventário de Fontes de 

Emissão, elaborado em atendimento ao Anexo I da Instrução Técnica nº 08/2013. 

As fontes de emissão atmosférica inventariadas neste estudo foram: 

 Tanques de armazenamento 

 Carregamento de Líquidos - Gasolina 

 Carregamento de Líquidos - Óleo Cru 

 Tráfego Interno em Vias Pavimentadas 

 Movimentação de Navios 

 Terminal de Líquidos 

 Terminal de Carga Geral 

 Estaleiro 

 Embarcações de Apoio - Rebocadores 

 Embarcações de Apoio – Lanchas 

 Tráfego de Caminhões 

 Tráfego de Ônibus 

 Dispositivos e Acessórios de Tubulação 

 Operações no Estaleiro 

 Sistema separador de Água e Óleo 

 

A Tabela 7.6.3-4 exibe os resultados constantes no inventário supracitado.  
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Tabela 7.6.3-4: Emissões atmosféricas – Cenário Pleno de Operação. 

  COV (Kg/ano) 
Óxidos de 

Nitrogênio - NOx 
(Kg/ano) 

Dióxido de 
Enxonfre (SO2) 

(Kg/ano) 

Dióxido de  
Carbono (CO2) 

(Kg/ano) 

Monóxido de 
Carbono - CO 

(Kg/ano) 

Hidrocarbonetos 
(HC) (Kg/ano) 

Material 
Particulado (PM) 

(Kg/ano) 

PM-10 
(Kg/ano) 

TSP (Kg/ano) 
Cromo Cr 
(Kg/ano) 

Manganês 
Mn (Kg/ano) 

Níquel - 
Ni 

(Kg/ano) 

Compostos Orgânicos 
Voláteis em Tanques 

43.350                       

Carregamento de 
Líquidos - Gasolina 

408.400                       

Carregamento de 
Líquidos - óleo Crú 

315.000                       

Tráfego Interno – Vias 
Pavimentadas 

              31.100 161.700       

Movimentação de 
Navios  -  Terminal de 
Líquidos 

  804.650,00 790.000,00 46.508.770,00   92.170,00 140.450,00           

Movimentação de 
Navios  -  Terminal de 
Carga Geral 

  907.000,00 790.000,00 46.508.770,00   64.370,00 98.000,00           

Movimentação de 
Navios  -  Estaleiro 

  60.192 60.192     5.267 9.029           

Movimentação de 
Navios  -  
Embarcações de Apoio 
- Rebocadores 

  28.424,00 28.981,00     2.341,00 4.291,00           

Movimentação de 
Navios  -  
Embarcações de Apoio 
- Lanchas 

  13.376 13.376     1.170 2.006           

Tráfego de Caminhões 8.682.000 409.000     1.194.000   169.000           

Tráfego de Ônibus 159.000 8.000     22.000   3.000           

Dispositivos e 
Acessórios de 
Tubulação 

130.874                       

Operações no Estaleiro             936 5.760   0,8 1.497 0,8 

Sistema separador de 
Água e Óleo 

23.357                       

TOTAL 9.761.981,00 2.230.642,00 1.682.549,00 93.017.540,00 1.216.000,00 165.318,00 426.712,00 36.860,00 161.700,00 0,80 1.497,00 0,80 
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O Estudo de Impacto Ambiental – EIA/RIMA para implantação de Infraestruturas do Distrito 

Industrial de São João da Barra contemplou o estudo de modelagem da dispersão de 

poluentes atmosféricos para análise dos impactos atmosféricos do empreendimento em 

questão. Este estudo apresentou o inventário de emissão atmosférica para o Pátio Logtístico 

e Operações Portuárias – Unidade de Tratamento de Petróleo - UTP (empreendimento do 

Complexo Logístico Industrial do Porto do Açu)  

A UTP previu o beneficiamento de 1.200.000 barris de petróleo por dia, aproximadamente 

70.000.000 m³ por ano. Neste inventário foram consideradas como fontes de emissão as 

operações de carga e descarga de petróleo pelos navios tanques, operações de estocagem e 

vazamentos operacionais, tais como em válvulas, bombas, entre e outros, tendo os 

compostos orgânicos voláteis – COV - um dos poluentes emitidos por estas fontes (Tabela 

7.6.3-5) 

Tabela 7.6.3-5: Total de emissões de COV - UTP  

Fonte 
Número 

de 
Tanques 

COV 
por 

tanque 

Emissão Total 
de COV 

Emissão Total 
de BZ 

kg/dia kg/h t/ano kg/h t/ano 

Nacio carregamento     478,31 4.190,00     

Subtotal 1     478,31 4.190,00     

Tanque de recebimento 3 47,65 5,96 52,18     

Tanque de estocagem 8 28,17 9,39 82,25     

Tanque de alimentação de processo 
(intermediário) 

3 19,92 2,49 21,81     

Tanque de óleo 3 0,02 0 0,02     

Tanque de decantação 3 62,21 7,9 69,22     

Subtotal 2     25,74 225,48     

Vazamento Operacional de Equipamentos     0,95 8,35     

Fonte: EIA/RIMA - Infraestruturas do Distrito Industrial de São João da Barra, 2011. 

Em volume de carga movimentada e fontes de emissão atmosférica, o TPN assemelha-se 

com o empreendimento supracitado. Com isso, as emissões atmosféricas provenientes da 

carga e descarga de petróleo em navios e tanques estimadas para o TPN não se diferem 

excessivamente das verificadas em outros empreendimentos, conforme a Tabela 7.6.3-6. 

Tabela 7.6.3-6: Comparativo das emissões de COV. 

Empreendimento Emissão Total de COV (Ton/ano) 

TPN – Terminais Ponta Negra 9.762 

Pátio Logtístico e Operações Portuárias – 
Unidade de Tratamento de Petróleo - UTP 

4.190 
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Moffatt & Nicho (2013) realizaram a atualização do inventário de emissões atmosféricas das 

operações do Porto de Virgínia (VPA - Virginia Port Authority - USA) do ano de 2011, e uma 

previsão de emissões para 2015, 2018, e 2021. 

Neste estudo as emissões atmosféricas foram apresentadas em diferentes tipologias, sendo: 

 Fontes de Poluição 

 Navios de alto mar - OGV – (contêineres, carga geral, entre outros) 

 Navios internos do porto - HC – rebocadores 

 Equipamentos de movimentação de carga - CHE– stacker, empilhadeiras, 

guindastes, entre outros; 

 Locomotivas - RL; 

 Veículos Pesados - HDV 

 Poluentes 

 Óxidos de Nitrogênio 

 Monóxido de Carbono 

 Hidrocarbonetos 

 Material Particulado (PM-2,5) 

 Material Particulado (PM-10) 

 Dióxido de Enxofre 

 Dióxido de Carbono  

 Terminais 

 Norfolk International Terminal (NIT)  

 APM Terminal (APMT)  

 Newport News Marine Terminal (NNMT)  

 Portsmouth Marine Terminal (PMT) 

 

A tabela e a figura a seguir, apresentam os resultados (em toneladas por ano) do Inventário 

de Emissões Atmosféricas para o Porto de Virgínia, no caso de navios de grande porte, 

separados por Terminais.  
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Tabela 7.6.3-7: Emissões atmosféricas dos navios de grande porte, diferenciados por Terminais  

 
Fonte: Moffatt & Nicho (2013) 

 

 
Figura 7.6-7: Gráficos dos poluentes.  

Fonte: Moffatt & Nicho (2013) 

Como é possível observar, as emissões totais, provenientes de embarcações de alto mar, 

são diretamente influenciadas pelo fluxo das mesmas em cada terminal. O terminal APM 

Terminal (APMT) teve uma movimentação anual de 725 embarcações no ano de 2011, e com 

isso, apresentou as seguintes emissões: 

 NOx – 1.221.800 Kg/ano 

 CO – 114.900 Kg/ano 

 HC – 54.300 Kg/ano  

 PM10 – 107.100 Kg/ano 

  PM2,5 – 98.600 Kg/ano  

 SO2 – 756.500 Kg/ano 
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 CO2 – 52.168.300 Kg/ano 

Guedes Junior et al. (2012) realizaram o Inventário de emissões atmosféricas de atividades 

marítimas no Porto de Salvador. Neste estudo foram quantificadas as emissões de monóxido 

de carbono, dióxido de enxofre, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e material particulado, 

com base na movimentação de embarcações, visando-se obter um panorama do volume de 

poluentes lançados por navios (Tabela 7.6.3-8). A movimentação anual de embarcações no 

Porto de Salvador foi de 786. 

Tabela 7.6.3-8: Resultados do inventário de emissões atmosféricas para o Porto de Salvador. 

 
Fonte: Guedes Junior et al., 2012. 

O inventário de emissões atmosféricas da região de Puget Sound Marine, realizado por 

Starcrest Consulting Group, LLC (2012) apresentou as emissões atmosféricas provenientes 

das operações portuárias da região, com ênfase nas atividades marinhas (embarcações). 

Com isso, foram consideradas as seguintes fontes de emissão atmosférica: 

 Ocean-going vessels - Navios de alto mar 

 Harbor vessels - Navios internos do porto 

 Cargo handling equipment – Equipamentos de movimentação de carga 

 Locomotives - Locomotivas 

 Heavy-duty vehicles – Veículos pesados 

 Fleet vehicles – veículos de frota 

Para o ano base de estudo, 2011, houve fluxo de 6829 embarcações de alto mar. Neste 

estudo foram inventariados os seguintes parâmetros, e os resultados expressos na Tabela 

7.6.3-9: 

 Óxidos de nitrogênio (NOx) 

 Dióxido de enxofre (SO2) 

 Material particulado (PM) (10-micron, 2.5-micron) 
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 Compostos orgânicos voláteis (VOCs) 

 Monóxido de Carbono (CO) 

 Material particulado proveniente da combustão interna de motores movidos a diesel 

 Gases do efeito estufa – Dióxido de Carbono equivalente (CO2) 

Tabela 7.6.3-9: Resultados do inventário de emissões atmosféricas para a Região de Puget 

Sound Marine. 

 

Fonte: Starcrest Consulting Group, LLC, 2012 

A partir dos resultados obtidos, a Figura 7.6-8 demonstra a influência das embarcações nas 

emissões atmosféricas na região de Puget Sound, que representa mais de 70% em todos os 

parâmetros avaliados. 

 

Figura 7.6-8: Resultados, em porcentagem, do inventário de emissão atmosférica da Região de 

Puget Sound.  

Fonte: Starcrest Consulting Group, LLC, 2012 
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Com base nas estimativas operacionais do TPN, que prevê a movimentação anual de 

aproximadamente 700 embarcações para o terminal de líquidos, e o mesmo fluxo para o 

terminal de carga geral, é possível inferir que os níveis de emissão de poluentes estimados 

para o TPN, estão em consonância com os padrões nacionais e internacionais de emissão. 

Este comparativo está elucidado na Tabela 7.6.3-10. 

Tabela 7.6.3-10: Comparativo das emissões atmosféricas provenientes de embarcações. 

TPN 

Empreendimento 
- NOx 

(Kg/ano) 
 (SO2) 

(Kg/ano) 
 (CO2) 

(Kg/ano) 
(HC)  

(Kg/ano) 

 (PM) 
(Kg/ano) 

Terminal de Líquidos – 700 
embarcações/ano 

804.650 790.000 46.508.770 92.170 140.450 

Terminal de Carga Geral – 
700 embarcações/ano 

907.000 790.000 46.508.770 64.370 98.000 

Estaleiro – 180 
embarcações/ano 

292.900 292.900 19.400.800 25.600 43.900 

Rebocadores – 80 
embarcações/ano 

28.424 28.981  2.341 4.291 

Lanchas  40 
embarcações/ano 

13.376 13.376  1.170 2.006 

VPA - Virginia Port Authority 

Empreendimento 
- NOx 

(Kg/ano) 
 (SO2) 

(Kg/ano) 
 (CO2) 

(Kg/ano) 
(HC)  

(Kg/ano) 

 (PM) 
(Kg/ano) 

APM Terminal (APMT) 725 
embarcações/ano 

1.221.800 756.500 52.168.300 54.300 205.700 

Newport News Marine 
Terminal (NNMT) 99 
embarcações/ano 

103.000 68.000 4.648.100 3.900 17.500 

Porto de Salvador 

Empreendimento 
- NOx 

(Kg/ano) 
 (SO2) 

(Kg/ano) 
 (CO2) 

(Kg/ano) 
(HC)  

(Kg/ano) 

 (PM) 
(Kg/ano) 

Fluxo anual de786 
embarcações 

852.591 460.496 - 19.027 62.138 

Puget Sound Marine 

Empreendimento 
- NOx 

(Kg/ano) 
 (SO2) 

(Kg/ano) 
 (CO2) 

(Kg/ano) 
(HC)  

(Kg/ano) 

 (PM) 
(Kg/ano) 

Fluxo anual de 6.829 
embarcações 

11.658.000 11.709.000 737.641.000 - 1.584.000 
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8. Áreas de Influência 

De acordo com a Resolução CONAMA 01/1986 a área de influência é delimitada em dois 

âmbitos: Área de Influência Indireta - AII, Área de Influência Direta – AID. Cada um desses 

subespaços recebe impactos nas fases de implantação e operação do empreendimento, seja 

por relações causais diretas ou indiretas das ações/eventos que acontecem na Área 

Diretamente Afetada - ADA, correspondente ao sítio onde se localiza o empreendimento 

propriamente dito.  

Neste sentido, entende-se que as descrições a seguir e os mapas com a delimitação das 

Áreas de Influência atendem o item 9.2 da IT 08/2013. 

Apresentam-se a seguir as áreas de influência definidas para os meios físico, biótico terrestre 

e marinho e para o meio socioeconômico. 

8.1. Área Diretamente Afetada – ADA 

A ADA corresponde às áreas a serem utilizadas pelo empreendimento propriamente dito, 

dadas as suas atividades de implantação e operação. No caso do TPN, a ADA é dividida em 

sua porção continental e marítima, conforme descrito a seguir. 

8.1.1. ADA - Continental 

A Área Diretamente Afetada da porção continental (onshore) do empreendimento 

corresponde à porção ocupada pelas estruturas do terminal, sejam estas definitivas ou 

temporárias, para fase de implantação do Terminal Ponta Negra. A ADA é delimitada a oeste 

pela Ponta Negra, a sul pela linha da praia do Jaconé; a norte ultrapassa a rodovia RJ 118, 

atingindo a cota 50 metros; o limite leste coincide com o limite da propriedade da DTA no 

interior da qual o empreendimento será implantado.  Esta área é comum para todos os meios. 

8.1.2. ADA – Ambiente Marinho 

A ADA do Ambiente marinho compreende a porção litorânea ocupada pelas estruturas do 

empreendimento e a área sujeita à dragagem:  

 Quebramar; 

 Canal de acesso; 

 Bacias de evolução e atracação; e 

 Aterro sobre lamina d’água. 

8.2. Área de Influência Direta – AID 

Trata-se da área potencialmente sujeita aos impactos diretos (ou de primeira ordem) sobre os 

meios físico, biótico e socioeconômico, decorrentes da implantação e operação do 

empreendimento. 
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A AID tem variações de limites conforme os temas de análise. O quadro a seguir apresenta a 

definição da Área de Influência Direta (AID) adotada para os estudos dos meios físico, biótico 

e socioeconômico do Terminal Ponta Negra, tanto para a porção continental quanto para a 

marinha. 

Quadro 8.2-1 - Delimitação da Área de Influencia Direta do Terminal Ponta Negra. 

Componente 
Ambiental 

Limites Justificativa 

Meios Físico e 
Biótico – 
Continental  

Compreende a porção oeste da 
bacia de drenagem da lagoa do 
Jaconé, bem como a totalidade da 
lagoa e sua área de preservação 
permanente. Esta área compreende 
todas as drenagens que passam 
pelo Terminal e deságuam na lagoa 
do Jaconé.  

Esta compartimentação da AID, seguindo em 
grande parte o divisor de água das águas 
que drenam para a área do empreendimento, 
permite abranger os impactos tanto da fase 
de obras como de operação, principalmente 
os do meio físico, uma vez que as bacias 
hidrográficas constituem unidades ideais 
para planejamento ambiental. 

 

Meios Físico e 
Biótico – 
Marinho 

Compreende a área de dispersão da 
pluma de sólidos suspensos durante 
a dragagem.  

Definida por meio de modelagem matemática 
e abrange as principais alterações 
provocadas pelo empreendimento durante as 
fases de implantação e operação. 

 

Meio 
Socioeconômico 

Área dos municípios de Maricá e 
Saquarema 

Ambos municípios devem suportar a maior 
parte dos potenciais efeitos positivos e 
negativos da implantação e operação do 
TPN, tais como afluxo populacional, pressão 
sobre equipamentos sociais e infraestruturas 
urbanas, assim como oferta de empregos 
diretos e indiretos, valorização de ativos, 
entre outros. 

Esses dois municípios encontram-se na 
confluência das regiões Metropolitana do Rio 
de Janeiro – na qual se integra Maricá, e 
Baixada Litorânea – à qual pertence 
Saquarema, e cuja principal vocação 
econômica até recentemente foi quase 
exclusivamente o lazer e o turismo.  

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 

8.3. Área de Influência Indireta – AII 

Área onde se rebaterão os impactos indiretos, ou de segunda ordem, compreendendo a 

porção mais ampla do território onde serão sentidas repercussões mais difusas do 

empreendimento, podendo ser bastante diferenciada por tema, em função da lógica espacial 

de propagação dos impactos sobre os meios bióticos, físicos e socioeconômicos, tanto nos 

ambientes continentais quanto nos marítimos. Seus limites e justificativas são apresentados 

no quadro a seguir.  
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Quadro 8.3-1 - Delimitação da Área de Influencia Indireta do Terminal Ponta Negra. 

Componente 
Ambiental 

Limites Justificativa 

Meios Físico e 
Biótico – 
Continental 

Compreende a região que envolve a 
AID à qual se acrescentou a área 
drenada pelos cursos d’água que 
desaguam na lagoa de Jaconé a área 
de drenagem do canal de deságue da 
lagoa do Jaconé na lagoa de 
Saquarema (rio Salgado), além da 
própria lagoa de Saquarema e sua 
área de preservação permanente. 

De forma semelhante à delimitação da AID, 
considerou-se os divisores de água como 
unidades de planejamento ambiental e por 
isso boas ferramentas para entender a 
propagação dos impactos indiretos nestes 
meios. 

Meios Físico e 
Biótico – 
Marinho 

Compreende um raio de 2 km em 
torno da pluma de dispersão definida 
pela modelagem 

 

Meio 
Socioeconômico 

Área dos municípios de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio 
Bonito, Silva Jardim, Araruama, São 
Pedro da Aldeia e Iguaba Grande. 

Associada ao porte econômico e 
populacional do conjunto da Região 
Metropolitana e a grande extensão territorial 
da Baixada Litorânea, como visto as duas 
unidades de planejamento às quais se 
vincula a AID.  

Os principais vetores de expansão se 
desenvolveram na direção dos municípios 
de São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio 
Bonito e Silva Jardim, por meio do eixo da 
BR-101; e no sentido do município de 
Maricá, onde se observam focos de 
ocupação urbana principalmente no entorno 
da RJ-106, assim como de Niterói. Desse 
modo fica delimitada uma porção da Região 
Metropolitana, a Metropolitana II, mais 
organicamente vinculada a Maricá, e com 
maior potencial de transmissão de efeitos, 
especialmente no que se refere a 
movimentos populacionais.  

Essa porção também se destaca em função 
de dois grandes investimentos estruturantes 
da economia do Estado do Rio de Janeiro. 
No Município de Itaboraí, limítrofe de Maricá, 
encontra-se em implantação o COMPERJ e 
o Arco Metropolitano. Desse modo trata-se 
de um vetor de expansão que tende a 
transitar da situação de “cidade dormitório” 
do núcleo metropolitano, passando a ganhar 
densidade econômica própria em função dos 
grandes investimentos que vem recebendo. 

Já na porção litorânea a partir de 
Saquarema, que engloba os municípios de 
Araruama, São Pedro da Aldeia e Iguaba 
Grande, não procedem as mesmas 
observações quanto à expansão das 
manchas, não sendo observados 
adensamentos populacionais significativos.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 236 

Componente 
Ambiental 

Limites Justificativa 

Esses municípios conformam a Microrregião 
I da Baixada Litorânea, tratando-se dos 
territórios mais próximos e vinculados a 
Saquarema, com fluxos mais relacionados 
às atividades de turismo e lazer. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 

As áreas de influência são apresentadas nos mapas a seguir. 
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9. Diagnóstico Ambiental 

9.1. Ambiente Continental 

9.1.1. Meio Físico 

9.1.1.1. Clima  

 Metodologia de trabalho A)

A caracterização climática referente ao projeto do Terminal Ponta Negra, em Maricá, foi 

realizada em várias etapas, de acordo com as várias escalas de análise – regional e local, e 

apoiada em dados secundários de institutos e órgãos públicos, além de consultas 

bibliográficas específicas. 

Para a compreensão do contexto climático regional, referente à sua localização no estado do 

Rio de Janeiro – que abarca a porção do empreendimento, foi utilizada a classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002) – estudo este, realizado em escala 

nacional. Entretanto, para efeito de complementação e comparação, também foi utilizada a 

classificação elaborada por Wladimir Köppen (1846-1940) e Rudolf Geiger (1894-1981), 

conhecida como classificação de Köppen-Geiger e abrangente em escala mundial. 

Igualmente em relação aos aspectos regionais, também foram realizadas consultas em 

bibliografias específicas, como livros, artigos e/ou mapas. 

Aproximando a análise climática em escala local, especificamente em questão às áreas de 

influência (AID e AII), foram realizadas consultas e compilações a dados do Instituto Nacional 

de Meteorologia (INMET), referentes ao período entre 1961 e 1990, das estações Rio de 

Janeiro e Cabo Frio, respectivamente distantes 53 km e 67 km do empreendimento. 

Tais dados são chamados de Normais Climatológicas, que consistem em dados 

padronizados e coletados dentro de um período de 30 anos, através de cálculos de 

parâmetros meteorológicos diversos (INMET). Vale ressaltar que como a última edição é 

datada de 1990, ainda não existem dados suficientemente críveis, sendo futuramente estes 

disponibilizados somente em 2021 (30 anos). 

Através dos padrões observados nas Normais Climatológicas, serão caracterizados: regime 

de precipitação; temperatura; umidade relativa; insolação e nebulosidade. 

A caracterização da direção e da velocidade dos ventos foi embasada em dados do Atlas 

Eólico do Rio de Janeiro (2002), elaborado pela Secretaria de Estado de Energia, da Indústria 

Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro. Além disso, para tal também foram utilizadas as 

Normais Climatológicas do INMET. 
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 Caracterização Climática Regional B)

Segundo o glossário do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), o clima pode ser 

definido como um “tempo médio” (average weather) (UNEP, 2011). Isto é, padrões 

estatísticos de condições tempo que se repetem em um determinado período, que 

convencionado pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM) engloba 30 anos (INMET, 

2011). 

Entretanto, o comportamento climático varia substancialmente de acordo com outros fatores 

específicos como as estações do ano, distância até a linha do Equador e até o oceano, bem 

como a altitude. Desse modo, o clima pode ser compreendido através da média das 

condições de tempo ao longo de algumas décadas (CAVALCANTI, 2009; p. 15-21).  

Com base em tais premissas, procurou-se elaborar uma caracterização climática regional que 

elucidasse o quadro meteorológico de onde o Terminal Ponta Negra está inserido, abordando 

assim, seus principais aspectos. 

A classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2002) atribui à região, 

duas tipologias climáticas: super úmido quente subseca e úmido quente com um a dois 

meses secos, sendo que ambas contam com temperaturas superiores a 18º em todos os 

meses do ano. Conforme o mapa a seguir: 
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Com base no mapa, observa-se que a região em que o empreendimento se localiza é 

marcada pela presença de uma complexa e diversificada área de transição climática. A 

porção litorânea meridional, delimitada desde o final da Baía de Sepetiba até a área 

localizada após a Baía de Guanabara englobando  a área do Terminal Ponta Negra é 

caracterizada pelo clima super úmido quente subseca. Por sua vez, a longa faixa setentrional 

que ocupa toda a circunvizinhança e se estende até o litoral norte fluminense é marcado pelo 

clima úmido quente com um ou dois meses secos. 

No final, obtêm-se a seguinte situação:  

Quadro 9.1-1 - Climas atuantes na área de estudo (classificação do IBGE). 

Tipologia Umidade Principais Características 

Super úmido quente Subseca  Média maior que 18º em todos os meses 

Úmido quente Um a dois meses secos  Média maior que 18º em todos os meses 

Fonte: IBGE, 2002. Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

Vale notar que embora o clima úmido quente não esteja diretamente presente no local do 

empreendimento, sua influência pode ser perceptível, pois as duas tipologias climáticas estão 

demasiado próximas, caracterizando mais uma área de transição do que uma unidade de 

clima sólida e/ou homogênea. 

Para além do instituto brasileiro, a classificação de Köppen-Geiger (1918-1936), elaborada 

em várias datas diferentes entre 1918 e 1936, (KOTTEK, M. et al, 2006), atribui à região do 

empreendimento um panorama climático semelhante. As tipologias evidenciadas constituem-

se em Clima Equatorial de Monção (Am) e Clima Equatorial com Verão Chuvoso (Aw), que 

conforme o quadro a seguir, vão ao encontro do IBGE: 

Quadro 9.1-2 - Climas atuantes na área de estudo (classificação de Köppen-Geiger). 

Tipologia Simbologia Principais Características 

Clima 
Equatorial de 
monção 

Am 

Clima com característica de altas temperaturas; temperatura média do 
mês mais frio do ano é >18ºC; estação invernosa ausente; forte 
precipitação anual; clima de monção com precipitação média >1500 
mm e no mês mais seco <60 mm. 

Clima 
equatorial 
com verão 
chuvoso 

Aw 
Clima com característica de altas temperaturas; temperatura média do 
mês mais frio do ano é >18ºC; estação invernosa ausente; forte 
precipitação anual; incidência de chuvas de verão. 

Fonte: Rubel, 2006. Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

Nota-se que assim como evidenciado pelo instituto brasileiro, a região do empreendimento é 

marcada por dois climas semelhantes, igualmente caracterizando uma transição. Dessa 

forma, tanto o Clima Equatorial de Monção quanto o Equatorial com Verão Chuvoso são 
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caracterizados por altas temperaturas e temperaturas médias mensais superiores a 18ºC, 

bem como estação invernosa ausente e forte precipitação anual.  

a) Circulação Atmosférica Regional 

No que diz respeito à circulação atmosférica no Rio de Janeiro, pode-se destacar que o 

estado recebe atuação de duas massas principais, a Massa Polar Atlântica (mPa) e a Massa 

Tropical Atlântica (mTa), que respectivamente oriundas do sul e do leste, apresentam 

características distintas entre si. Nesse contexto, a figura a seguir sintetiza as principais 

massas de ar que atuam no Brasil: 

 

Figura 9.1-1 - Massas de Ar no Brasil. 

Fonte: Mendonça;Oliveira-Danni, 2007. Elaborado por: ARCADIS logos, 2011. 

Originária do sul do oceano Atlântico, a Massa Polar Atlântica (mPa), intercepta grande 

fração do território nacional, incluindo o estado fluminense. É caracterizada principalmente 

por ser fria e úmida, contribuindo para a formação de frentes frias e queda de temperatura. 
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Já a Massa Tropical Atlântica (mTa), proveniente do Oceano Atlântico, contribui com o clima 

regional acarretando em verões chuvosos e invernos com menores quantidades de 

precipitação (Bernardes, 1951). Essencialmente, trata-se de uma massa de ar quente e 

úmida. 

Não obstante a atuação unilateral das massas de ar, a Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS) exerce significativa influência em grande parte do território nacional – neste 

incluindo o próprio estado do Rio de Janeiro e consequentemente, o empreendimento em 

questão. Trata-se de uma “proeminente banda de nebulosidade com orientação noroeste-

sudeste sobre a América do Sul” (Cavalcanti, 1999), que causa significativo aumento de 

precipitação nas localidades atingidas. 

A imagem do satélite GOES abaixo, datada de 20 de janeiro de 2012, oriunda do 

Departamento de Satélites Ambientais do INPE, foi obtida no sítio eletrônico do Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas a Agricultura (CEPAGRI) da Universidade 

de Campinas (UNICAMP). Nesta, podem ser observadas as áreas de atuação da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul. Conforme a figura a seguir. 

 

Figura 9.1-2 - Atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). 
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Fonte: INPE/CEPAGRI, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos, 2011. 

Observa-se que no eixo noroeste-sudeste do território nacional, encontra-se um denso 

agrupamento de nuvens, cujo comportamento altera substancialmente os níveis 

pluviométricos nas áreas afetadas. Embora o Rio de Janeiro – e as áreas de influência do 

empreendimento, se situem basicamente em suas áreas limítrofes, a atuação da ZCAS altera 

diretamente o comportamento hídrico do estado fluminense. 

 Caracterização Climática Local C)

A caracterização das variáveis climáticas locais foi elaborada com base nos dados das 

Normais Climatológicas, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), correspondentes ao 

período de 1961 à 1990. Tais dados contribuíram para compor um quadro climático 

pertinente para a compreensão do clima predominante na AII, AID e ADA. 

Foram consultados dados de duas estações meteorológicas localizadas nos municípios de 

Cabo Frio e Rio de Janeiro, que distam, respectivamente, 67 e 53 km, aproximadamente, da 

área onde o empreendimento será instalado. Portanto, partindo-se do pressuposto de que o 

empreendimento encontra-se no mesmo contexto climático destas duas estações, foi possível 

interpolar um quadro climático local. 

Com base nas estações supracitadas, serão apresentados os elementos e fatores climáticos 

de precipitação, insolação, temperatura do ar (máxima, mínima e média), pressão 

atmosférica, umidade relativa do ar, evaporação, nebulosidade, além da direção e velocidade 

dos ventos. A Tabela 9.1-1 abaixo corresponde às estações climatológicas utilizadas neste 

estudo. 

Tabela 9.1-1 - Estações Climatológicas Utilizadas. 

Código 
da 

Estação 
Estação 

Período de 
Dados 

Distância 
aproximada ao 

Empreendimento 

Altitude Coordenadas  

Latitude Longitude 

83743 Rio de Janeiro 1961 – 1990 53 km 11,1 m 22º53’S 43º11’W 

83719 
Cabo Frio 
(Alcalis) 

1961 - 1990 67 km 7 m 22º59’S 42º02’W 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

Além disso, a figura a seguir, que segue abaixo, ilustra a localização geográfica das mesmas 

estações: 
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Figura 9.1-3 - Estações Climatológicas Utilizadas. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

Nota-se que embora se situem em locais diferentes, tanto as duas estações quanto o 

empreendimento se encontram em contextos geográficos similares, o que consequentemente 

acarreta em semelhanças climáticas. Observa-se que as três localidades, relativamente 

próximas, estão situadas em regiões costeiras, quase com a mesma localização latitudinal e, 

submetidas a condições aparentemente parecidas de temperatura, pressão e circulação 

atmosférica. Semelhanças estas, já evidenciadas por Silva & Neves (1998), ao estudar a 

morfologia continental e o clima na região de Cabo Frio. 

a) Índice Pluviométrico e Precipitações Máximas, Médias e Distribuição Anual 

Para o entendimento das dinâmicas climáticas referentes ao entorno do empreendimento, 

apresentam-se abaixo, climatogramas referentes às estações de Rio de Janeiro e Cabo Frio, 

que representam o contexto do empreendimento. Conforme estas: 
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Gráfico 9.1-1 - Climatograma da Estação Rio de Janeiro. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

 

Gráfico 9.1-2 - Climatograma da Estação Cabo Frio. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

De acordo com a visualização dos valores de temperatura e precipitação, podem ser 

evidenciadas algumas premissas. Primeiramente, não obstante as diferenças entre as 

estações nota-se uma similaridade geométrica nos gráficos. Isto é, pode-se afirmar que, no 

geral, o contexto climático local é tipicamente tropical, com altos valores de temperatura e 

precipitação no verão e baixos valores no inverno. 

Entretanto, há de se observar que a oeste do empreendimento, estes padrões – condizentes 

com a realidade tropical, tendem a se manifestar com maior intensidade do que na porção 

leste, ou seja, embora enquadrem-se no contexto do empreendimento, a diferença de valores 

no período anual é maior no Rio de Janeiro do que em Cabo Frio. 
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Ainda referente a pluviosidade, a Tabela 9.1-2 abaixo apresenta os dados de altura máxima 

de precipitação, em 24h, para as mesmas estações: 

Tabela 9.1-2 - Altura máxima de precipitação em 24h (mm). 

Rio de Janeiro Cabo Frio 

Data Altura Máxima em 24h (mm) Data Altura Máxima em 24h (mm) 

Jan/1962 167,4 Jan/1975 97,2 

Fev/1967 154,6 Fev/1971 98, 

Mar/1983 125,6 Mar/1971 65,2 

Abr/1977 71,5 Abr/1966 51,9 

Maio/1975 123,6 Maio/1976 81,5 

Jun/1979 43,4 Jun/1969 43,2 

Jul/1977 97,8 Jul/1976 43,2 

Ago/1966 45,9 Ago/1970 37,6 

Set/1983 57,8 Set/1978 44,4 

Out/1965 52,8 Out/1975 59, 

Nov/1967 74,2 Nov/1977 61,2 

Dez/1968 73,6 Dez/1968 47,4 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

A partir da observação da tabela acima, é possível afirmar que a altura máxima de 

precipitação em 24h registrada na estação do Rio de Janeiro refere-se ao mês de janeiro de 

1962, onde foram coletados 167,4 mm de precipitação. Em Cabo Frio, o maior volume de 

precipitação registrado corresponde ao mês de fevereiro de 1971, com registro de 98,0 mm. 

No contexto climático geral, relativo ao Terminal Ponta Negra, observa-se que os meses de 

janeiro, fevereiro e março, para ambas as estações, são os meses mais chuvosos, 

apresentando os maiores volumes de pluviosidade. 

b) Temperatura Máxima, Média e Mínima 

As informações de temperaturas máxima, média e mínima são igualmente provenientes das 

estações meteorológicas de Cabo Frio e Rio de Janeiro, cujos dados são apresentados na 

Tabela 9.1-3. 

Tabela 9.1-3 - Temperatura mínima, máxima e média (ºC) das estações meteorológicas de Cabo 

Frio e Rio de Janeiro, considerando os dados normais climatológicas de 1961 a 1990. 

Mês 

Rio de Janeiro Cabo Frio 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Janeiro 26,2 30,1 23,3 25, 28,7 22,3 
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Mês 

Rio de Janeiro Cabo Frio 

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima 

Fevereiro 26,5 30,2 23,5 25,2 29,1 22,7 

Março 26, 29,4 23,3 25,3 28,8 22,7 

Abril 24,4 27,8 21,9 24,1 27,5 21,5 

Maio 22,8 26,4 20,4 22,6 26,1 20, 

Junho 21,8 25,2 18,7 21,6 24,9 18,8 

Julho 21,3 25, 18,4 21,1 24,7 18,6 

Agosto 21,8 25,5 18,9 21, 24,3 18,7 

Setembro 22,2 25,4 19,2 21,2 24,3 19, 

Outubro 22,9 26, 20,2 22, 25,2 19,7 

Novembro 24, 27,4 21,4 23,3 26,5 20,7 

Dezembro 25,3 28,6 22,4 24,4 27,9 21,8 

Ano 23,8 27,3 21, 23,1 26,5 20,5 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS Logos, 2012. 

Em ambas as estações, observa-se que o registro de temperatura mais elevada ocorre no 

mês de fevereiro, sendo de 30,2ºC no Rio de Janeiro e de 29,1ºC para Cabo Frio. A média 

anual das temperaturas máximas é de 27,3ºC para o Rio de Janeiro e de 26,5ºC para Cabo 

Frio.  

A temperatura mínima, no caso da estação meteorológica localizada no Rio de janeiro, refere-

se ao mês de julho, com 18,4ºC e, para a estação de Cabo Frio, ao mês de junho, com 

18,8ºC. Nos gráficos a seguir é possível observar que as estações não apresentam muita 

variabilidade entre si no que se refere às temperaturas médias anuais: Rio de Janeiro e Cabo 

Frio apresentam, respectivamente, 23,8ºC e 23,1°C de temperatura média anual. Ou seja, se 

enquadram em mesmo contexto, que vale para o Terminal Ponta Negra. 
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Gráfico 9.1-3 - Variação de temperatura mínima, máxima e média (ºC) mensal da estação 

meteorológica Cabo Frio. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

 

Gráfico 9.1-4 - Variação de temperatura mínima, máxima e média (ºC) mensal da estação 

meteorológica Rio de Janeiro. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

c) Umidade Relativa do Ar  

Os dados de umidade relativa do ar coincidem, ligeiramente, com os meses que 

apresentaram os valores mais elevados de temperatura, seguindo o mesmo padrão anual: 

altos valores de outubro a março e valores menores de abril a setembro, conforme se 

observa no Gráfico 9.1-5 a seguir: 
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Gráfico 9.1-5 - Umidade Relativa do Ar (%). 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

A partir da análise do gráfico acima, pode-se afirmar que as estações de Cabo Frio e Rio de 

Janeiro apresentam índices percentuais diferentes de umidade relativa do ar, isto é, a 

estação de Cabo Frio, durante todos os meses do ano, registra uma média de umidade 

relativa do ar superior aos valores registrados na estação de Rio de Janeiro. 

Tais diferenças se devem, entre outros fatores, à enorme variabilidade de parâmetros 

envolvidos na composição destes valores: visto que a umidade relativa do ar é a “relação 

entre a umidade existente no ar e a temperatura” (INPE/CPTEC, 2013), estes números 

estarão sujeitos tanto às alterações de temperatura quanto às alterações de umidade. Além 

disso, devem-se considerar as diferenças de vegetação, geomorfologia, urbanização, 

antropização, e direção e velocidade dos ventos de ambas. Fatores estes, responsáveis por 

estas diferenças. 

Observa-se, em geral, no contexto do empreendimento, que os índices elevados de umidade 

relativa ocorrem nos meses mais quentes, como dezembro, janeiro, fevereiro e março, com 

valores acima de 79%. Nos meses de julho e agosto, a estação localizada no Rio de Janeiro 

apresentou os menores índices, 77% que, ainda assim, é um valor alto, considerando que a 

máxima registrada nesta estação é de 82%. A estação de Cabo Frio, por sua vez, apresentou 

o menor valor no mês de julho, com registro de 80%. 

Dessa forma, com base nos dados e na localização geográfica das estações (Figura 9.1-5) 

pode-se afirmar que as áreas de influência do empreendimento se encontram em um meio 

termo: são um pouco mais úmidas que Rio de Janeiro e um pouco menos que Cabo Frio. 
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d) Insolação 

O tempo referente à incidência solar sem interferência direta é denominado insolação e se 

exprime em horas e décimos. Os dados de insolação obtidos são apresentados no Gráfico 

9.1-6 abaixo, para ambas as estações: 

 

Gráfico 9.1-6 - Barras que representam os dados para incidência solar. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

Conforme se observa no gráfico acima, a incidência solar não apresenta muita variabilidade 

ao longo do ano. Em ambas as estações, o menor índice de insolação foi registrado no mês 

de setembro. Entre janeiro e março foram registrados os maiores valores de insolação, com 

destaque para o mês de janeiro, que apresenta os maiores registros. 

e) Nebulosidade 

Nebulosidade é um elemento climático que traduz a fração da abóbada celeste que é 

recoberta por nuvens. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a classifica de acordo 

com décimos, sendo zero correspondendo a céu limpo e um, nebuloso. O Gráfico 9.1-7 a 

seguir apresenta a variação anual de nebulosidade medida pelas estações utilizadas no 

presente relatório. 
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Gráfico 9.1-7 - Barras que representam os dados para nebulosidade. 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

É possível afirmar, a partir dos dados apresentados no gráfico acima, que ambos as estações 

apresentam menor nebulosidade nos meses de julho e agosto, com registro de 0,4 

correspondendo a céu parcialmente nublado. No entanto, o menor índice de nebulosidade 

para a estação de Cabo Frio corresponde ao mês de fevereiro, com registro de 0,3, ou seja, 

céu pouco nublado. 

De setembro a janeiro, as estações registraram os maiores índices de nebulosidade, variando 

de 0,5 a 0,7, sendo que o maior registro corresponde ao mês de dezembro. Neste mês, a 

estação de Rio de Janeiro registrou 0,7 e a estação de Cabo Frio registrou 0,6 de 

nebulosidade, ambos os valores correspondendo a céu nublado. 

De acordo com o gráfico, é possível afirmar que no contexto do empreendimento, os meses 

mais quentes apresentam os maiores valores de nebulosidade (>0,5), enquanto os frios, 

menores (<0,4). Entretanto, deve-se destacar que apesar desta sazonalidade, as diferenças 

não são tão expressivas, sendo que mesmo os meses mais frios são parcialmente nublados 

no contexto do empreendimento. 

f) Pressão Atmosférica 

Diferentemente dos outros elementos e fatores climáticos, os valores de pressão atmosférica 

mantêm-se pouco variáveis durante todo o ano, conforme é possível notar no Gráfico 9.1-8. 
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Gráfico 9.1-8 - Pressão Atmosférica (hPa). 

Fonte: DNMET, 2009. Elaboração ARCADIS logos, 2012. 

Observa-se que, mesmo com a pouca variação dos valores de pressão atmosférica ao longo 

do ano, a variação entre as estações do ano é nítida. As estações mais frias, outono e 

inverno, apresentam os maiores valores de pressão atmosférica, correspondendo ao período 

de maio a setembro, segundo os dados apresentados no gráfico. Assim, os meses de 

outubro a março, que apresentam temperaturas elevadas, são os meses onde se observam 

os menores valores de pressão atmosférica. 

Deve-se que ressaltar que a pressão atmosférica é a uma pressão absoluta, isto é, está 

diretamente relacionada com o número de moléculas no ar (U.S Environmental Protection 

Agency, 2013). Já o calor é justamente a agitação destas moléculas (Cool Cosmos, 2013). 

Tendo isso em vista, quanto mais frio o ar estiver, menos agitado estará, e 

consequentemente, maior pressão será exercida. Portanto, há uma relação inversamente 

proporcional entre temperatura e pressão: nos meses frios a pressão é maior, e nos meses 

quentes, menor. 

g) Ventos Predominantes e Direção e Velocidade dos Ventos 

Para a caracterização da direção e da velocidade dos ventos predominantes foram utilizados 

dados e informações do Atlas Eólico do Rio de Janeiro (2002), elaborado pela Secretaria de 

Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro. Também foram de 

utilidade os dados das Normais Climatológicas do INMET, que igualmente subsidiam grande 

parcela do presente diagnóstico. 

No que concerne à intensidade dos ventos, a figura a seguir apresenta um quadro geral da 

intensidade eólica durante as estações do ano (verão, outono, inverno e primavera). 
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Figura 9.1-4 - Velocidade Média do Vento nas diferentes estações do ano 

Fonte: Secretaria de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro, 2002. 

Elaboração ARCADIS logos, 2012. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 261 

De acordo com a figura, observa-se que a porção do estado compreendida pelo entorno do 

empreendimento é naturalmente bem provida de ventos ao longo do ano todo, sobretudo no 

inverno e na primavera – que abarca o segundo semestre. Esse quadro também é válido 

para a análise específica de Maricá e Saquarema, cujos ventos são menos intensos no 

primeiro semestre. 

Além disso, pode-se notar uma nítida diferenciação entre a semicircunferência formada pelo 

vasto entorno da Baía de Guanabara, que apresenta baixos valores, e pelos municípios 

costeiros, cuja velocidade do vento é mais expressiva. Desta forma, enquanto as áreas 

circunvizinhas à capital – a oeste, apresentam calmaria o ano inteiro. A porção oriental da 

figura, retratada pelos municípios próximos à Cabo Frio, está sujeita a ventos mais intensos 

do que estas. 

Nesse contexto, o empreendimento está situado em uma zona de transição entre os ventos 

relativamente fortes das zonas costeiras orientais e as áreas calmas da Baía de Guanabara. 

No local do empreendimento a velocidade dos ventos varia entre 2 m/s a pouco mais de 6 

m/s ao longo do ano. 

Pode-se dizer, portanto, que de acordo com a Escala de Beaufort (1805), (Centro de 

Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina – CIRAM, 

2012) o regime de ventos referente ao empreendimento se manifesta em quatro velocidades 

diferentes: bafagem (0,3 a 1,5 m/s), leve brisa (1,6 a 3,3 m/s), fraco (3,4 a 5,4 m/s), e 

raramente moderado (5,5 a 7,9 m/s). 

Para melhor compreensão, segue abaixo, rosas dos ventos (Gráfico 9.1-9) elaboradas com 

base no Atlas Eólico do Rio de Janeiro (2002), e referentes à própria região de Ponta Negra. 

Estas representam respectivamente, a relação entre velocidade e direção e entre frequência 

e direção, e são representativas por um período de 15 anos (Secretaria de Estado de 

Energia, da Indústria Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro, 2002). Conforme estas: 

 

Gráfico 9.1-9 - Rosas dos Ventos Anuais: “Velocidade a 50 metros X Direção” e “Frequência X 

Direção 
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Fonte: Secretaria de Estado de Energia, da Indústria Naval e do Petróleo do Rio de Janeiro, 2002. 

Elaboração ARCADIS Logos, 2012. 

Nota-se que a em relação à velocidade dos ventos (gráfico A), ocorre uma concentração – 

relativamente homogênea, no ângulo que abrange o norte-noroeste; norte; norte-nordeste; 

nordeste; e leste-nordeste, com leve preponderância de norte-noroeste. Portanto, os ventos 

são geograficamente mais fortes em direção norte à leste. É justamente nestas direções que 

o vento atua com mais intensidade, normalmente permanecendo entre 6 m/s. Nas demais 

direções a média de velocidade é menor: com exceção dos ventos leste, os valores anuais 

não ultrapassam 4 m/s. 

No que diz respeito a frequência dos ventos (gráfico B), pode-se destacar a forte 

predominância de leste-nordeste (aprox. 20%), seguida de nordeste e leste (aprox. 12/13% 

cada). Ora, pode-se concluir que além de relativamente velozes, estes ventos também são os 

mais frequentes. 

 Síntese dos Aspectos Relevantes D)

Primeiramente, deve-se destacar que embora estejam em escalas diferentes, o contexto 

climático regional não difere significativamente do local. Isto é, os padrões observados na 

AII/AID são reflexos de processos ocorridos em maior amplitude.  

Dessa forma, tanto a ampla classificação climática de Köppen-Geiger quanto a do IBGE vão 

ao encontro dos dados locais das Normais Climatológicas. Partindo-se dessa premissa, deve-

se sintetizar afirmando que tanto a região quanto a localidade do empreendimento 

apresentam características semelhantes. 

Nesse contexto, evidenciou-se que embora seja uma área de transição, o clima que engloba 

o Terminal Ponta Negra no geral é quente e úmido, com valores de precipitação e 

temperatura relativamente elevados e poucos meses de seca – características essas, 

endossadas pela Massa Tropical Atlântica (mTa) e pela atuação da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). Apesar disso, o local e a região também recebem influência da Massa 

Polar Atlântica (mPa), que traz consigo frio e umidade. 

Para além destas constatações, deve-se destacar que embora a AII/AID apresente 

significante grau de nebulosidade e de insolação com pequenas diferenças ao longo do ano, 

a pressão atmosférica é nitidamente mais expressiva nos meses de inverno, quando a 

umidade é inferior. Já em relação ao regime de ventos, observou-se que a área do Terminal 

Portuário recebe ventos moderados e frequentes, sobretudo entre as direções situadas entre 

o norte e o leste, com destaque para leste-nordeste.  

9.1.1.2. Qualidade do Ar  

A qualidade do ar, de maneira geral, é determinada por um complexo sistema de fontes de 

poluição do ar. As fontes de poluição são entendidas como qualquer processo natural ou 

artificial (antropogênico) que possa liberar ou emitir substâncias para a atmosfera, de forma a 

torná-la poluída, considerando-se as condições topográficas e meteorológicas da região. 

A interação entre as fontes de poluição do ar e a atmosfera define o nível de qualidade do ar, 

que por sua vez, desencadeia os efeitos adversos dos poluentes sobre os receptores. Sendo 
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assim, a análise da qualidade do ar da região onde está instalado o empreendimento 

considerou as emissões que ocorrem atualmente na área de estudo. 

 Metodologia de trabalho  A)

As informações e os dados relativos às concentrações de poluentes atmosféricos presentes 

no ar da Área de Influência Indireta do Terminal Ponta Negra – TPN, utilizados no diagnóstico 

da qualidade do ar foram obtidos junto ao INEA – Instituto Estadual do Ambiente, Rio de 

Janeiro. 

Tendo em vista a importância da determinação do “background” da região em estudo para 

posterior avaliação da contribuição das emissões atmosféricas a serem geradas pelo 

empreendimento relacionadas à qualidade do ar, adotou-se uma metodologia e 

procedimentos que possibilitaram uma análise conclusiva da questão, os quais são 

apresentados a seguir. 

A avaliação da qualidade do ar das áreas de influência do empreendimento foi realizada 

através de levantamento e análise de dados secundários disponíveis.  

Na ausência de dados de monitoramento da qualidade do ar na região onde será implantado 

o empreendimento, e tendo em vista que para caracterização da qualidade do ar recomenda-

se que o monitoramento seja efetuado pelo período mínimo de 01 ano, foram analisados 

dados relativos a monitoramentos realizados pelo INEA em duas Estações de Monitoramento 

localizadas no município de Itaboraí, Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - Porto 

de Caixas ambas nos anos de 2009 a 2011. 

A localização dessas estações é apresentada no Quadro 9.1-3 e na Figura 9.1-5 a seguir. 

Quadro 9.1-3 - Localização dos Pontos de Monitoramento da Qualidade do Ar, INEA, RJ – 

Período de 2006 a 2007. 

EstaçãoSemi Automática Coordenadas 

E - W 

Coordenadas 

S - N 

Estação Itaboraí - Sambaetiba 727.281 7.491.383 

Estação Itaboraí – Porto das Caixas 718.228 7.487.938 

Fonte: INEA, 2012. 
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Figura 9.1-5- Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar em Itaboraí. 

 Padrões de Qualidade do Ar  B)

A Resolução CONAMA nº 03/90 estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar e os 

respectivos métodos de referência. São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do 

ar: os primários e os secundários.  

De acordo com a Resolução CONAMA 03/90, são considerados padrões primários de 

qualidade do ar as concentrações de poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a 

saúde da população. Podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração 

de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo.  

São considerados 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 metas de longo prazo. 

O Quadro 9.1-4 apresenta os padrões primários e secundários para qualidade do ar, 

conforme preconizado pela Resolução CONAMA no 03/90.  
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Quadro 9.1-4 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (Resolução CONAMA nº 03/1990). 

Poluente 

Tempo 

de 

Amostragem 

Padrão 

Primário 

(g/m
3
) 

Padrão 

Secundário 

(g/m
3
) 

Método 

de 

Medição 

Partículas totais em 
suspensão 

24 horas (1) 

MGA (2) 

240 

80 

150 

60 

Amostrador de 
Grandes volumes 

Dióxido de Enxofre 
24 horas  

MAA (3) 

365 

80 

100 

40 

Pararrosanilina 

Monóxido de carbono 

1 hora 

 

8 horas 

40.000 (35ppm) 

10.000 (9ppm) 

40.000 (35ppm) 

10.000  (9ppm) 

Infravermelho 
não dispersivo 

Ozônio 

 

1 hora (1) 160 160 Quimilumi-
nescência 

Fumaça 

 

24 horas (1) 

MAA (3) 

150 

60 

100 

40 

Refletância 

Partículas Inaláveis 
24 horas (1) 

MAA (3) 

150 

50 

150 

50 

Separação 
Inercial/ Filtração 

Dióxido de nitrogênio 
1 hora (1) 

MAA (3) 

320 

100 

190 

100 

Quimilumi-
nescência 

Fonte: Resolução CONAMA nº 03/90. 

(1) não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 

(2) média geométrica anual. 

(3) média aritmética anual. 

Os padrões de qualidade do ar são ferramentas indispensáveis para avaliar a degradação da 

qualidade do ar, quando comparados às concentrações no nível do solo, determinados por 

monitoramento ou modelagem matemática da dispersão de poluentes emitidos por 

determinada fonte ou conjunto de fontes. Assim, caso a concentração de poluentes em um 

dado local venha a ultrapassar os valores apresentados no Quadro 9.1-4, o ar será 

considerado inadequado.  

Para cada poluente são, também, fixados níveis para a caracterização de estados críticos de 

qualidade do ar, sendo estes: níveis de alerta, atenção e emergência, conforme apresentado 

no Quadro 9.1-5 a seguir: 
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Quadro 9.1-5 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução CONAMA nº 03 de 

28/06/90). 

PARÂMETROS ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

Partículas totais em suspensão 

(g/m
3
) – 24 h 

375 625 875 

Partículas inaláveis 

(g/m
3
) – 24 h 

250 420 500 

Fumaça 

(g/m
3
) – 24 h 

250 420 500 

Dióxido de enxofre 

(g/m
3
) – 24 h 

800 1.600 2.100 

SO2 X PTS 

(g/m
3
)*(g/m

3
)  – 24 h 

65.000 261.000 393.000 

Dióxido de nitrogênio 

(g/m
3
) – 1 h 

1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono 

ppm) – 8 h 

15 30 40 

Ozônio 

(g/m
3
) – 1 h 

400 800 1.000 

Fonte: Resolução CONAMA nº 03/90. 

 Contexto Regional – Área de Influência Indireta C)

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é formada por 17 municípios e ocupa 11% 

da área total do Estado, onde se encontra a segunda maior área metropolitana do País, com 

alta concentração de população, de veículos e de fontes emissoras de poluentes. Levando-se 

em consideração as influências da topografia e meteorologia, a região metropolitana foi 

dividida em quatro “sub-regiões” ou “bacias aéreas”, de acordo com “Relatório de Qualidade 

do Ar do Estado no Rio de Janeiro - 2009” (INEA), apresentadas na Figura 9.1-6. 

Uma “sub-região ou bacia aérea” pode ser definida como uma estrutura geográfica de 

condição de clima que resulta em um relativo pequeno movimento do ar dentro e fora da 

área. Esse termo é normalmente usado para se referir às áreas topograficamente sujeitas aos 

mesmos mecanismos de circulação, onde os poluentes se distribuem pelo ramo aéreo. 

O volume da atmosfera que deve ser considerado na avaliação dos efeitos de certos 

poluentes, na saúde humana e no ambiente; de modo geral, é aquele que se encontra 

passível de variação em função do tipo de poluente, do seu tempo de residência, da 

geografia e das condições meteorológicas. 
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Figura 9.1-6 - Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 

Fonte: Relatório de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro - 2009 (INEA). 

O município de Maricá, onde se localiza o TPN, pertence à Sub-região IV, contemplada pela 

rede de monitoramento da qualidade do ar do INEA. Essa sub-região possui área de cerca de 

830km2, abrange parte do Município de Niterói, e considera também os municípios de São 

Gonçalo, Magé e Tanguá. 

Os resultados do inventário de fontes de emissões de poluentes atmosféricos da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, elaborado pela FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia 

do Meio Ambiente) em maio de 2004, demonstram que na Bacia Aérea IV está localizado o 

segundo menor conjunto de fontes fixas que mais contribuem com a emissão de poluentes 

para a atmosfera, conforme pode ser observado no Quadro 9.1-6. 

Quadro 9.1-6 - Taxa de Emissão por Bacia Aérea. 

Taxa de Emissão 
(ton./ano) x 1000 

Poluente Atmosférico 

SO2 NOx CO HC 
Partículas Inaláveis – 

PM 10 

Total Geral 55,76 30,27 6,38 25,85 10,58 

Bacia aérea I 21,48 14,55 0,92 0,31 5,90 

Bacia aérea II 0,01 0,14 0,13 0,74 0,36 

Bacia aérea III 29,41 13,30 2,80 24,44 2,50 

Bacia aérea IV 3,8 1,28 2,36 0,13 1,39 

Fonte: Relatório de Qualidade do Ar do Estado do Rio de Janeiro - 2009, (INEA). 

TPN 
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 Avaliação de dados de qualidade do ar da Bacia Aérea  D)

Com a finalidade específica de avaliar a qualidade do ar na Área de Influência Direta e 

Indireta do TPN, definida para o Ambiente Atmosférico, foram analisadas as séries de dados 

de monitoramento fornecidas pelo INEA, executado na Estação Itaboraí - Sambaetiba e 

Estação Itaboraí - Porto de Caixas, distantes respectivamente a 31,5 e 33,1 quilômetros do 

TPN, ambas no período de 2009 a 2011. 

a) Partículas Inaláveis 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de Partículas Inaláveis realizado 

nos anos de 2009 a 2011, na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - Porto de 

Caixas, são apresentadas no Quadro 9.1-7 a seguir. 

Quadro 9.1-7 - Partículas Inaláveis (PI) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação 

Itaboraí - Porto de Caixas. 

 

Concentração de PI – Partículas Inaláveis  

(µg/m
3
) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 NM 27,47 

2010 23,92 30,81 

2011 50,87 26,57 

PQAR Resolução CONAMA 
no 03/90 

Primário - 50 (µg/m
3
) / Secundário – 50 (µg/m

3
) 

Fonte: INEA, (2012)  

Considerando-se que os Padrões Primário e Secundário de qualidade do ar estabelecidos 

pela Resolução CONAMA no 03/90 são iguais a 50 µg/m3, para concentração média anual, 

verifica-se que as médias obtidas na Estação Itaboraí – Porto das Caixas encontram-se 

abaixo do limite fixado como Padrão Primário e Secundário. Na Estação Itaboraí – 

Sambaetiba a média das concentrações obtidas no ano de 2011 foi superior ao limite fixado 

como Padrão Primário e Secundário, porém, nesse ano não ocorreu nenhuma ultrapassagem 

dos Padrões Primário e Secundário para concentração média de 24 horas durante o período 

monitorado (Anexo XI). 

No Gráfico 9.1-10 são apresentadas as médias mensais de 2009 das concentrações de 

partículas inaláveis da Rede Manual do INEA. Observa-se que os valores obtidos nas 

Estações Itaboraí - Sambaetiba e Porto de Caixas são de mesma ordem de grandeza que as 

das Estações Sumaré, Seropédica e Botafogo, as quais registram  concentrações médias 

mensais mais baixas. 
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Gráfico 9.1-10 - Concentração de Partículas Inaláveis – Média Mensal – Rede Manual do INEA. 

 

Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar do Rio de Janeiro - INEA, (2009) 

b) Dióxido de Enxofre 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de dióxido de enxofre realizado 

nos anos de 2009 a 2011 na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - Porto de 

Caixas, são apresentadas no Quadro 9.1-8 a seguir. 

Quadro 9.1-8 - Dióxido de Enxofre (SO2) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação 

Itaboraí - Porto de Caixas. 

 

Concentração de SO2 – Dióxido de Enxofre  

(µg/m
3
) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 4,53 3,69 

2010 7,21 13,30 

2011 65,11 68,31 

PQAR Resolução CONAMA 
n

o
 03/90 

Primário - 80 (µg/m
3
) / Secundário – 40 (µg/m

3
) 

Fonte: INEA, (2012). 
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Considerando-se que o Padrão Primário de qualidade do ar estabelecido pela Resolução 

CONAMA 03/90 é igual a 80 µg/m3, para concentração média anual, verifica-se que as 

médias obtidas nas Estações Itaboraí – Sambaetiba e Porto das Caixas encontram-se abaixo 

do limite fixado como Padrão Primário. As médias das concentrações obtidas no ano de 

2011, nas duas estações, foram superiores ao limite fixado como Padrão Secundário, que é 

igual a 40 µg/m3. 

No Gráfico 9.1-11 são apresentadas as médias anuais (ano de 2009) das concentrações de 

dióxido de enxofre obtidas na RMRJ. As médias obtidas nas Estações Itaboraí - Sambaetiba 

e Porto de Caixas, nos anos de 2009 e 2010 são de mesma ordem de grandeza das 

concentrações médias anuais obtidas na RMRJ. 

Gráfico 9.1-11 - Concentração Média Anual de Dióxido de Enxofre – RMRJ. 

 

Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar do Rio de Janeiro - INEA, (2009) 

(*) – não atenderam ao critério de representatividade anual 

c) Dióxido de Nitrogênio 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de dióxido de nitrogênio 

realizado nos anos de 2009 a 2011 na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - 

Porto de Caixas, são apresentadas no Gráfico 9.1-11 a seguir. 
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Quadro 9.1-9 - Dióxido de Nitrogênio (NO2) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação 

Itaboraí - Porto de Caixas. 

 

Concentração de NO2 – Dióxido de Nitrogênio  

(µg/m
3
) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 5,51 14,54 

2010 5,51 21,90 

2011 19,55 13,85 

PQAR Resolução CONAMA 
n

o
 03/90 

Primário - 100 (µg/m
3
) / Secundário – 100 (µg/m

3
) 

Fonte: INEA, (2012)  

Observa-se que as médias anuais das concentrações de NO2 obtidas na Estação Itaboraí – 

Sambaetiba e Estação Itaboraí – Porto das Caixas encontram-se abaixo do limite fixado como 

Padrão Primário e Secundário de qualidade do ar para médias anuais estabelecidos pela 

Resolução CONAMA no 03/90, iguais a 100 µg/m3.  

No Gráfico 9.1-12 são apresentadas as médias anuais mensais de 2009 das concentrações 

de dióxido de nitrogênio obtidas na RMRJ. 

As médias obtidas nas Estações Itaboraí - Sambaetiba e Porto de Caixas, nos anos de 2009 

a 2011 são bem menores (máximo 19,55) que as concentrações médias anuais obtidas na 

RMRJ. 

Gráfico 9.1-12 - Concentração Média Anual de Dióxido de Nitrogênio – RMRJ. 

 

Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar do Rio de Janeiro - INEA, (2009) 

(*) – não atenderam ao critério de representatividade anual 
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d) Monóxido de Carbono 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de monóxido de carbono 

realizado nos anos de 2009 a 2011 na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - 

Porto de Caixas, são apresentadas no Quadro 9.1-10 a seguir. 

Quadro 9.1-10 - Monóxido de Carbono (CO) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação 

Itaboraí - Porto de Caixas. 

 

Concentração de CO – Monóxido de Carbono 

(ppm) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 0,20 0,22 

2010 0,50 1,06 

2011 0,46 0,3 

PQAR Resolução CONAMA 
n

o
 03/90 

Primário - 9 ppm / Secundário – 9 ppm 

Fonte: INEA, (2012)  

As médias anuais das concentrações de monóxido de carbono obtidas na Estação Itaboraí – 

Sambaetiba e Estação Itaboraí – Porto das Caixas encontram-se abaixo do limite fixado como 

Padrão Primário e Secundário de qualidade do ar para média de 08 horas, estabelecidos pela 

Resolução CONAMA no 03/90, e iguais a 9 ppm.  

No gráfico a seguir  são apresentadas as concentrações máximas de monóxido de carbono 

em 08 horas no ano de 2009 obtidas na RMRJ. 

As médias anuais obtidas nas Estações Itaboraí - Sambaetiba e Porto de Caixas, nos anos 

de 2009 a 2011 são inferiores às concentrações máximas em 08 horas obtidas na RMRJ. 
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Gráfico 9.1-13 - Concentrações Máximas em 08 horas de Monóxido de Carbono - RMRJ 

 

Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar do Rio de Janeiro - INEA, (2009) 

(*) – não atendeu ao critério de representatividade horária 

e) Ozônio 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de ozônio realizado nos anos de 

2009 a 2011 na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - Porto de Caixas, são 

apresentadas no Quadro 9.1-11 a seguir. 

Quadro 9.1-11 - Ozônio (O3) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - Porto 

de Caixas. 

 

Concentração de O3 – Ozônio 

(µg/m
3
) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 28,30 54,78 

2010 32,27 38,37 

2011 29,45 43,85 

PQAR Resolução CONAMA 
n

o
 03/90 

Primário - 160 (µg/m
3
) / Secundário – 160 (µg/m

3
) 

Fonte: INEA, (2012). 
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Considerando-se que o Padrão Primário e Secundário de qualidade do ar para Ozônio 

estabelecido pela Resolução CONAMA no 03/90 é igual a 160 µg/m3, para concentração 

média de 01 hora, verifica-se que as médias anuais obtidas nas Estações Itaboraí – 

Sambaetiba e Porto das Caixas encontram-se abaixo do limite fixado pelos Padrões Primário 

e Secundário. 

Na Gráfico 9.1-14 são apresentadas as concentrações máximas de 01 hora de ozônio e as 

violações ao Padrão de Qualidade do Ar (160 µg/m3), obtidas na RMRJ em 2009. 

Como esperado, as médias obtidas nas Estações Itaboraí - Sambaetiba e Porto de Caixas, 

nos anos de 2009 a 2011 são significativamente menores que as concentrações máximas de 

01 hora de ozônio obtidas na RMRJ, e não ocorreu nenhuma violação do Padrão de 

Qualidade do Ar nas concentrações de 01 hora. 

Gráfico 9.1-14 - Concentração Média Anual de Ozônio – RMRJ. 

 

Fonte: Relatório Anual da Qualidade do Ar do Rio de Janeiro - INEA, (2009) 

f) Hidrocarbonetos Totais 

As concentrações médias anuais obtidas no monitoramento de hidrocarbonetos totais 

realizado nos anos de 2009 a 2011 na Estação Itaboraí - Sambaetiba e Estação Itaboraí - 

Porto de Caixas, são apresentadas no quadro a seguir. 
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Quadro 9.1-12 - Hidrocarbonetos Totais (HCT) medidas na Estação Itaboraí - Sambaetiba e 

Estação Itaboraí - Porto de Caixas. 

 

Hidrocarbonetos Totais (HCT) 

(ppm) 

Estação Itaboraí 

Sambaetiba 

Estação Itaboraí 

Porto das Caixas 

2009 1,73 2,07 

2010 1,75 2,16 

2011 2,14 2,31 

PQAR Resolução CONAMA 
n

o
 03/90 

Não regulamentado 

Fonte: INEA, (2012). 

A legislação brasileira não especifica Padrão de Qualidade do Ar para Hidrocarbonetos Totais 

(HCT). 

 Considerações Gerais E)

Cabe ressaltar, que devido a ausência de dados de monitoramento da qualidade do ar na 

região em estudo, foram empregados dados fornecidos pelo INEA, pois para uma 

caracterização da qualidade do ar representativa recomenda-se monitoramento pelo período 

mínimo de um ano. 

A Área de Influência Direta (AID) do TPN, onde está inserida a Área Diretamente Afetada 

(ADA), está localizada em uma região, com núcleos urbanos de baixa densidade demográfica 

e baixa contribuição de emissões ocasionadas pelo tráfego de veículos e indústrias, entre os 

municípios de Maricá e Saquarema. Dessa forma, o diagnóstico elaborado para a Área de 

Influência Indireta deve ser considerado representativo para a AID e ADA e podem ser 

considerados como linha de base (background) da área em estudo. 

Analisando-se as variações das concentrações médias anuais dos poluentes avaliados, 

observa-se uma tendência de aumento de concentrações, acentuada para partículas 

inaláveis e dióxido de enxofre. Tendo em vista que essas estações estão localizadas 

próximas às vias de acesso do COMPERJ, complexo petroquímico que está sendo 

implantado pela Petrobras em Itaboraí, distante cerca de cinco quilômetros das estações de 

monitoramento e 35 quilômetros do TPN, podem estar sendo impactadas pelo tráfego de 

veículos envolvidos na obra de instalação do complexo. 

O estudo de dispersão atmosférica será apresentado após aprovação pelo INEA do 

inventário de fontes de emissão, protocolizado em 10/12/2013, conforme Anexo XII. 
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9.1.1.3. Ruído 

 Metodologia de trabalho A)

Nos dias 26 e 27 de Março de 2012 foram realizadas avaliações de ruído (diurno e noturno), 

em 7 pontos da área de influência do futuro empreendimento, indicados na Tabela 9.1-4, 

adiante.  

Em cada ponto selecionado foram feitas medições de nível sonoro, com um período de 

amostragem mínimo de 5 minutos, desde que o valor do Leq estivesse estabilizado, o que 

garante a consistência do resultado obtido. As medições de ruído foram feitas com análise 

estatística dos dados, sendo anotado, entre outros parâmetros, o Leq(nível equivalente 

contínuo), que é o índice de referência legal para o caso em análise, o L90 (ruído de fundo), e 

o L10. O Leq representa o nível de ruído que, emitido de forma constante, apresenta a mesma 

energia da fonte medida na prática.  Pode, portanto, ser considerado como o “ruído médio”. 

Já o L90 é o nível de ruído que é ultrapassado 90 % do tempo, sendo denominado “ruído de 

fundo”. Finalmente, o L10, é o ruído que é ultrapassado em 10 % do tempo sendo, portanto, o 

nível sonoro máximo, se forem desconsiderados os picos isolados. 

As coordenadas UTM (Datum SAD 69) dos pontos escolhidos estão na tabela abaixo 

Tabela 9.1-4 - Coordenadas dos pontos de medição de ruído. 

Identificação dos 

pontos 

Coordenadas UTM Observação 

P-1 737230,020 7459212,801 Área mista predominantemente residencial 

P-2 737270,464 7460363,932 Área mista predominantemente residencial 

P-3 737321,836 7460764,318 Área mista com vocação comercial 

P-4 739782,753 7461736,801 Condomínio residencial 

P-5 739812,120 7461340,240 Condomínio residencial 

P-6 739884,678 7462524,404 Área mista com vocação comercial 

P-7 738304,548 7461722,431 Condomínio residencial 

Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

Para a realização dos trabalhos de campo, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 Medidor de Ruído: Marca Svantek, modelo 958, com análise estatística de dados. Com 

certificado de calibração no 31.301 (Anexo XIII), emitido em 31/05/2010, pelo laboratório 

da Chrompack (pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 

credenciamento no 256, emitido pelo Cgre/Inmetro). 

 Calibrador Acústico: Svan SV 30A, devidamente aferido pelo fabricante. Com certificado 

de calibração nº 31.322 (Anexo XIV), emitido em 02/06/2010, pelo laboratório da 

Chrompack (pertencente à RBC – Rede Brasileira de Calibração, conforme 

credenciamento nº 256, emitido pelo Cgre/Inmetro). 

 Software Svan PC+, para conexão com computador e análise de resultados. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 277 

 Microcomputador: NEC Versa FC160, conectado ao medidor de nível sonoro. 

 GPS: Marca Garmim, modelo GPSmap CSx60, com altímetro barométrico. 

 

As medições de ruído foram executadas de acordo com as determinações da NBR 10.151 

(revisão de 2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, Visando o Conforto da 

Comunidade”, para ruídos emitidos em decorrência de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, sendo que os aparelhos utilizados atendem os requisitos 

da IEC 60651 e 60804, sendo classificados como de Tipo 1 (de precisão). 

A escolha dos pontos para essa campanha foi baseada na localização do futuro 

empreendimento, buscando pontos mais representativos para os potenciais receptores da 

área de influência.  Neste sentido, foram avaliados pontos próximos a residências localizadas 

a distâncias com potencial de receber o ruído de obras ou de operação do empreendimento, 

não tendo sido localizados, na área de influência acústica, outros receptores sensíveis, como 

por exemplo instituições de saúde.  Ressalta-se que cada ponto de medição é representativo 

de outros receptores próximos, em mesma condição. 

A imagem a seguir mostra a localização dos pontos avaliados, e adiante estão os resultados 

obtidos. 

Os laudos de medição de ruído, com registro gráfico dos mesmos, encontram-se no Anexo 

XV. 

Abordagem Legal 

No Brasil a legislação pertinente aos níveis de ruído é a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA nº 1/90, que determina que sejam atendidos os critérios 

estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua norma técnica 

NBR 10.151.  

Os níveis máximos de ruído externo que  a referida norma técnica, considera recomendável 

para conforto acústico são apresentados no Quadro 9.1-14, a seguir. 
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Quadro 9.1-13 - Limites de Ruído conforme NBR 10.151. 

Tipos de áreas Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 

este será o limite. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

A reação pública a uma fonte de ruído normalmente só ocorre se for ultrapassado o limite 

normalizado, e é mais intensa quanto maior o valor desta ultrapassagem.   

Segundo a NBR 10.151, revisão de 1987 (item 3.4.2): “Diferenças de 5 dB(A) são 

insignificantes; queixas devem ser certamente esperadas se a diferença ultrapassar 10 

dB(A).”  Embora este critério não possua efeito legal, é útil para a qualificação da magnitude 

de eventuais impactos negativos de ruído, e servir de base para a priorização da implantação 

de medidas corretivas. 

Cumpre ressaltar que esses padrões legais referem-se a ruído ambiental, ou seja, que ocorre 

fora dos limites do empreendimento em questão. Portanto, os estudos foram realizados de 

forma a apontar os níveis de ruído em pontos receptores localizados próximo ao 

empreendimento. 

Conforme requerido pela norma NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação do 

solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local imediata 

durante as medições dos níveis de ruído, ou seja, o uso efetivo do solo no período em que a 

medição foi realizada.  

Desta forma, a classificação de uso e ocupação nos pontos receptores não representa, 

necessariamente, o zoneamento oficial do município, pois frequentemente a ocupação real 

não corresponde a este. Por outro lado, os padrões de ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que estão intrinsecamente relacionados com o tipo de 

ocupação existente. 
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 Caracterização do Ruído na ADA e AID do Terminal Ponta Negra B)

A seguir são apresentados os locais onde foram feitas medições de ruído e seus resultados.  

Durante as amostragens de ruído, atenderam-se todos os requisitos da NBR 10151, 

notadamente quanto à distância de obstáculos e condições climáticas adequadas.  Na 

descrição de cada ponto de medição indica-se as fontes sonoras predominantes, que 

contribuíram para o nível sonoro medido. 

 

Ponto 1 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 737230 7459213 

 

 

 

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                      Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
38,5 dB(A) 44,7 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área de predominância residencial: padrão diurno de 55 dB(A) e noturno 50 dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante era a fauna na medição diurna, e a fauna e o vento na 

vegetação na medição noturna.  
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Ponto 2 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 737270 7460364 

 

 

 

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
48,3 dB(A) 41,8 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área mista, predominantemente residencial: padrão de ruído diurno de 55 dB(A) e 

noturno 50 dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante era a fauna, vozes e passagens de avião/helicóptero na 

medição diurna, e a fauna e o vento na vegetação na medição noturna. 
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Ponto 3 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 737322 7460764 

 

 

 

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
52,4 dB(A) 44,6 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área mista, com vocação comercial: padrão de ruído diurno de 60 dB(A) e noturno 55 

dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante nas duas medições era o tráfego de veículos e a fauna. 
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Ponto 4 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 739783 7461737 

 

  

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
42,3 dB(A) 44,6 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área estritamente residencial: padrão diurno de 50 dB(A) e noturno 45 dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante era a fauna e o ruído do mar na medição diurna, e a fauna e 

o vento na vegetação na medição noturna. 
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Ponto 5 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 739812 7461340 

 

 

 

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
40,0 dB(A) 40,1 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área estritamente residencial: padrão diurno de 50 dB(A) e noturno 45 dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante era a fauna e o ruído do mar na medição diurna, e a fauna, o 

mar e o vento na vegetação na medição noturna. 
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Ponto 6 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 739885 7462524 

 

  

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
59,6 dB(A) 45,5 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área mista, com vocação comercial: padrão de ruído diurno de 60 dB(A) e noturno 55 

dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para os dois períodos. 

 A fonte sonora predominante era a fauna e o tráfego de veículos na medição diurna, e a 

fauna e o vento na vegetação na medição noturna. 
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Ponto 7 

Localização: 

Zona Easting Northing 

23K 738305 7461722 

 

 

 

Fonte: ARCADIS logos, 2012.                                     Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Campanha 

Nível de ruído equivalente (Leq) 

Diurno Noturno 

Avaliação Prévia 

Março/2012 
42,0 dB(A) 48,6 dB(A) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 Área estritamente residencial: padrão diurno de 50 dB(A) e noturno 45 dB(A). 

 Atendimento ao padrão legal para o período diurno, e não atendimento do padrão noturno. 

 A fonte sonora predominante era a fauna, o ruído do mar e o tráfego na rodovia na 

medição diurna, e a fauna e o ruído do mar na medição noturna. 
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 Análise dos Dados C)

Conforme apresentado, dos sete pontos onde foram avaliados os níveis de ruído, os pontos 

4, 5 e 7 referem-se a receptores internos a condomínio residencial, onde se aplica o padrão 

para área estritamente residencial, conforme NBR 10151; enquanto nos pontos 3 e 6 é 

aplicável o padrão para área mista com vocação comercial, sendo pontos à margem da 

rodovia e, por fim, os pontos 1 e 2 localizados em área mista predominantemente residencial. 

Apenas no ponto 7 observou-se uma ultrapassagem do nível de ruído recomendado pela 

norma, não atendendo o padrão legal para o período noturno, causado predominantemente 

pelo ruído do mar. Todos os demais pontos, e também a avaliação diurna no ponto 7, 

atenderam os seus respectivos padrões.  

A região avaliada apresentou valores atendendo aos padrões recomendados, mostrando-se 

sensível a novas fontes sonoras, visto que o nível atual de ruído é reduzido. 

9.1.1.4. Geologia 

 Método de trabalho A)

A metodologia ora descrita se aplica aos estudos de geologia, geomorfologia e pedologia. A 

caracterização do meio físico para os aspectos citados foi realizada com base em consultas 

bibliográficas disponíveis, incluindo-se dissertações, teses, relatórios técnicos, artigos 

científicos e mapas temáticos. 

Enquanto a análise regional baseou-se em informações pré-existentes, os dados locais, 

referentes às áreas de influência do empreendimento, foram complementados com análise de 

mapas geológicos, geomorfológicos e pedológicos, cartas topográficas, ortofotocarta e 

observações efetuadas em campo (Quadro 9.1-14). Destaca-se que a ortofotocarta, 

disponibilizada pela DTA, foi gerada a partir de cobertura aerofotogramétrica com resolução 

de 1 metro, cuja fonte de interpretação é uma ortofoto digital, resultado de aerofoto de 

sobrevoo realizado em setembro de 2011. 
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Quadro 9.1-14 – Fonte, escalas disponíveis e ano dos materiais cartográficos utilizados no 

diagnóstico ambiental. 

Base Fonte Escala Ano 

Geológica 

Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) 

Serviço Geológico do 
Estado do Rio de 

Janeiro (DRM) 

1:400.000 

1:50.000 

2000 

1982 

Geomorfológica 
Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM) 
1:400.000 2001 

Pedológica 
Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) 
1:250.000 2003 

Topográfica 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
(IBGE) 

1:50.000 1992 

Ortofotocarta DTA Engenharia 1:6.000 2011 

Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

Nos levantamentos de campo, realizados no período entre fevereiro e maio de 2012 foram 

observados aspectos relativos ao tipo e distribuição dos materiais geológicos, forma dos 

topos e vertentes, limite entre vertentes e planície litorânea, litologias aflorantes e aspectos 

relacionados aos principais cursos d’agua da área. 

O levantamento pedológico seguiu o critério utilizado no mapeamento de solos do Estado do 

Rio de Janeiro realizado pela EMBRAPA (Santos, 2011) e em interpretação de imagens de 

satélite. Ressalta-se que a nomenclatura das classes de solos foi estabelecida de acordo 

com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, da EMBRAPA (2006) e Santos (2011). 

O diagnóstico do meio físico compreendeu ainda as seguintes atividades: 

 descrição e caracterização da geologia estrutural da região, com ênfase nas zonas de 

descontinuidades estruturais (falhas e fraturas) e litológicas; 

 realização de sondagens com o objetivo de avaliar a distribuição dos materiais em 

profundidade. 

 

 Geologia da AII B)

a) Contexto Geotectônico 

No contexto geotectônico regional, a AII está inserida na Província Mantiqueira (ALMEIDA et 

al., 1981) com orientação NE-SW, que se estende do Uruguai ao sul da Bahia, por cerca de 

3.000 km de extensão e 200 km de largura média (SILVA et al., 2001), resultante de 

processos de subducção durante a aglutinação do Gondwana Ocidental (Machado et al., 

1996, Hassui, 2010) e afetada pelo Ciclo Orogênico Brasiliano (Figura 9.1-7). 
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Figura 9.1-7 - Localização da Província Mantiqueira. 

Fonte: Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro – CPRM, 2000. 

Na região sudeste da Província Mantiqueira, localiza-se o arcabouço tectônico Gráben da 

Guanabara (SILVA et al., 2001), o qual compreende o embasamento proterozoico, 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 291 

constituído pelas rochas dos Complexos Região dos Lagos, Paraíba do Sul, Búzios e Rio 

Negro (TROTTA, 2004) retrabalhadas pela superposição de diferentes eventos 

deformacionais (SILVA e DEHLER, 2001). Cortando o embasamento, ocorrem granitoides 

brasilianos representados pelas suítes Desengano, Bela Joana e rochas alcalinas cretáceas-

paleogenas (TROTTA, 2004). 

Sobrepostos às províncias pré-cambrianas do Gráben da Guanabara, são descritos os 

sedimentos do Grupo Barreiras (Paleogeno e Neogeno) e as coberturas cenozoicas 

continentais das Bacias de Macacu e São José de Itaboraí, constituídas pelos depósitos 

pleistocênicos e holocênicos da plataforma continental (SILVA et al., 2001). 

Entre os depósitos recentes, destacam-se os sedimentos de restinga (cordões arenosos da 

Região dos Lagos), sedimentos fluviomarinhos retrabalhados (planície aluvial do Rio Paraíba 

do Sul) e sedimentos praiais fluviolacustrinos (SILVA et al., 2001). A figura a seguir mostra o 

contexto geológico regional no qual as áreas estão inseridas.  
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Figura 9.1-8 - Geologia da porção central do litoral do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: CPRM, 2000.  
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Destaca-se que o Estado do Rio de Janeiro abrange parte da Província Costeira e da 

Margem Continental (ALMEIDA, 1977). Essas duas unidades envolvem as bacias 

continentais terciárias e suas correspondentes submarinhas, tal como a Bacia de Campos: 

importante arcabouço estrutural-geológico produtor de petróleo. 

Na AII ocorrem o Complexo Búzios e coberturas cenozoicas, abaixo descritos:   

Complexo Búzios 

O embasamento cristalino fluminense está subdividido em 11 diferentes unidades 

litoestratigráficas, as quais foram definidas como fácies, unidades, suítes e complexos (Silva 

e Dehler, 2001). Dentre estas unidades, o Complexo Búzios é a de maior interesse para este 

trabalho, uma vez que estende-se desde a Ponta Negra (Município de Maricá) até a porção 

noroeste da Lagoa de Saquarema (Município de Saquarema) numa faixa de orientação 

preferencial NE-SW (Mapa 9.1.1-3). 

O Complexo Búzios agrupa as rochas supracrustais das unidades Búzios e Palmital, 

formadas durante o Neoproterozoico em ambiente sedimentar de fundo oceânico (Silva e 

Dehler, 2001). Essa sequência supracrustal foi metamorfizada e deformada pela Orogênese 

Búzios entre o Cambriano e o Ordoviciano (MACHADO et al., 1996; SCHMITT, 2001; HASUI, 

2010). 

As unidades Búzios e Palmital são formadas, predominantemente, por paragnaisses e podem 

ser divididas em três associações de metassedimentos: quartzo-feldspáticos, pelíticos 

aluminosos e calcissilicáticos (RODRIGUES et al., 1997). A unidade Búzios apresenta ainda, 

anfibolitos e hornblenditos intercalados aos metassedimentos aluminosos e calcissilicáticos 

(SCHMITT, 2001). 

De acordo com Rodrigues et al. (1997), a primeira associação é composta por sillimanita-

biotita xisto, sillimanita-cianita-K-feldspato gnaisse, biotita gnaisse, granada-biotita gnaisse, 

granada-quartzo gnaisse além de quartzito feldspático. A segunda compreende as 

intercalações centimétricas e boudinadas, nas associações pelítica a anfibolítica, e aos níveis 

de biotita-diopsídio gnaisse. Por fim, a terceira associação é formada por anfibolito, diopsídio-

anfibólio gnaisse e granada-anfibólio gnaisse. 

Em alguns locais, podem ser observadas estruturas sedimentares bem preservadas em 

zonas de baixo strain (SILVA e DEHLER, 2001). Em Cabo Frio (forte São Mateus) alguns 

domínios gnáissicos são constituídos por bandas compostas por metarenitos feldspáticos 

alternadas com bandas metapeliticas/grauvacas, sugerindo depósitos turbidíticos 

metamorfizados associados a anfibolitos granadíferos, os quais podem sugerir horizontes 

vulcano-clásticos (SILVA e DEHLER, 2001). 

O mapeamento geológico realizado pelo DRM (1982) indica que a AII está inserida em rochas 

pré-cambrianas da Unidade Palmital formada por migmatitos heterogêneos metatexiticos 

constituídos por granada-sillimanita-biotita-k feldspato-plagioclásiognaisses com ocorrência 

de grafita e lentes de rocha calciossilicáticas. 

Na AII, também podem ser observados horblenda-biotita-palgioclásio-microclínio gnaisses 

pertencentes à Unidade Região dos Lagos (DRM, 1982). Estas rochas afloram na porção 
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leste da AII e pontualmente podem ser encontrados afloramentos próximos à Lagoa de 

Jaconé apresentando elevado grau de intemperismo. 

Na região de Maricá, o Complexo Búzios ocorre de noroeste a nordeste do município. Ao 

noroeste dominam paragnaisses, migmatitos, biotita-gnaisses e leucogranitos gnáissicos com 

intercalações de anfibolitos e hornblenditos.  

As principais litologias deste complexo são rochas metamórficas constituídas por diversos 

tipos de gnaisses, leucognaisses, anfibolitos, veios leucossomáticos, migmatitos e diques 

básicos e pegmatitos. Os paragnaisses são as rochas predominantes, sendo principalmente 

gnaisses com estrutura bandada a foliada com estruturas facoidais, oftálmicas, de 

paleossomas diversos, cortadas por veios pegmatíticos. 

As rochas anfibolíticas são as de segunda maior extensão no complexo, presentes em 

bolsões esparsos localizados ao longo do litoral  do Estado (Ponta Negra a Cabo Frio). São 

representadas principalmente por lentes de espessuras métricas, estrutura maciça a 

levemente bandada e granulação média a grossa. 

A principal estrutura presente na região é representada pela zona de cisalhamento de 

Saquarema-Cabo Frio-Macaé (FONSECA et al., 1979) que separa as rochas granitoides de 

rochas migmatiticas. Ao sul e sudeste deste domínio, que engloba as áreas de influência do 

empreendimento, é observado um padrão de fraturamento formado por lineamentos com 

direção preferencial de NE-SW, paralela a foliação metamórfica. 

Cobertura Cenozoica 

Na AII, ocorrem coberturas cenozoicas compostas por sedimentos praiais atuais, sedimentos 

fluviolacustrinos da região marginal das Lagoas Jaconé e Saquarema, além de depósitos 

coluvio-aluvionares e continentais indiferenciados, além de sedimentos de restinga presentes 

em cordões arenosos da Região dos Lagos. 

As coberturas cenozoicas litorâneas observadas na AII são constituídas por sedimentos 

característicos de ambientes da interface continental-marinha, originados das mais diversas 

áreas-fonte, ocorrendo em manchas descontinuas em toda a faixa costeira brasileira 

(CARUSO JR. et al., 2001). São geralmente depositados pelas correntes de deriva litorânea, 

por oscilações do nível do mar, por cursos d’água que desembocam no oceano ou por 

processos eólicos e similares aos depósitos da Transgressão Cananéia da costa paulista 

(SUGUIO e MARTIN, 1978; 1990; TURCQ et al., 1999). 

Na AII, as coberturas pleistocênicas aflorantes são representadas por sedimentos 

relacionadas ao último evento transgressivo marinho pleistocênico e podem ser subdivididas 

em fácies arenosas, praiais e eólicas (CARUSO JR. et al., 2001). A primeira pode ser 

interpretada como de origem praial marinha e/ou lagunar recobertas por areias eólicas. A 

segunda fácies é composta por areias quartzosas de granulometria média a muito fina, de 

coloração amarelo claro a acastanhado podendo ser observadas estruturas plano-paralelas, 

estratificação cruzada acanalada e tubos fossilíferos (CARUSO JR. et al., 2001, SUGUIO e 

MARTIN, 1978; 1990). Já a terceira fácies, depositada sobre o pacote pleistocênico, e 

composta por areia quartzosa fina e de coloração amarelo acastanhado a avermelhado com 
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matriz secundária composta por argila e óxido de ferro. Na AII, a maior parte dos depósitos 

pleistocênicos ocorre em duas barreiras arenosas separadas por uma zona baixa ocupada 

por lagunas (CARUSO JR. et al., 2001). 

Os sedimentos holocênicos, subjacentes aos depósitos pleistocênicos, encontram-se ao 

longo de todo o litoral fluminense e integram um complexo de ambientes deposicionais 

formados por sedimentos fluviolagunares e praiais marinhos e/ou lagunares, retrabalhados 

por ação fluvial ou eólica, e sedimentos areno-siltico-argilosos de deposição fluviomarinha 

(SUGUIO e MARTIN, 1978). Estes depósitos podem estar relacionados ao ápice da última 

fase da transgressão marinha e sua posterior regressão (CARUSO JR. et al., 2001). 

A gênese dos depósitos fluviomarinhos relaciona-se aos episódios de progradação fluvial 

sobre o ambiente transicional/marinho raso e são formados por extensa sedimentação 

superficial de natureza areno lamosa depositada sobre a camada de areia biodetrítica e 

sedimentos lamosos lagunares, com ocorrência de turfas (CARUSO JR. et al., 2001). Já os 

depósitos praiais marinho e/ou lagunares podem ser correlacionados aos depósitos da 

Transgressão de Santos no litoral paulista (SUGUIO e MARTIN, 1978) e geralmente são 

formados pela sedimentação subaérea que margeiam os corpos aquosos costeiros 

(CARUSO JR. et al., 2001). 
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MAPA 9.1.1-3 - GEOLOGIA DA AII
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 AID e ADA C)

As rochas aflorantes na ADA e AID são ortognaisses de granulação fina a média, de 

coloração cinza, composição monzogranítica a quartzo-mozonítica (Mansur et al., 2010) e 

correspondem às rochas ortoderivadas do embasamento cristalino (Unidade Região dos 

Lagos). Em campo, estas rochas foram descritas como biotita gnaisses sendo constituídas 

por quartzo, feldspato, biotita e apresentando porções leucocráticas e intercalações 

anfibolíticas. As litologias observadas exibem foliação tectônica marcada pela biotita, quartzo 

e feldspato e bandamento estrutural constituído pela intercalação com os veios 

leucossomáticos (Foto 9.1-1 e Foto 9.1-2). O Mapa 9.1.1-4 exibe a localização de todos os 

pontos mencionados no texto. 

  

Foto 9.1-1 – Ponto 27: afloramento de biotita-

gnaisse com lentes leucossomáticas paralelas 

à foliação. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-2 - Ponto 27: veio de quartzo obliquo 

à foliação principal. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Os leucognaisses apresentam contatos gradacionais com os biotita gnaisses, porém foram 

identificados corpos lenticulares métricos de contato bem definido e paralelo à foliação. São 

compostos de quartzo, feldspato e biotita (Foto 9.1-3 e Foto 9.1-4). 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 300 

 

  



&-

&-

&- &-

&-

&-

&-

&-

&-&-&-

&-&-&-

&-&-

&-&- &-&-

&-

&-

&-

&-
&-

&-

&-&-
&-&-&-

&-&-

&-

&-

&-
&-&-&-&-&-
&-&-

&- &-

&- &-

&-&-
&-&-

&-
&-

&-

&-

&-

&- &-&-

&-

&-

&-

&-

&-

&- &-&-

&-
&-

&-
&-

&-

!(!(
!(!(

!(
#*

&-

Rio Grande de Jaconé

Rio Grande de Jaconé

Rio do Mato Grosso

Córr. Paracatu

Córr. Padreco

Rio Salgado

Lagoa de
Saquarema

Lagoa de
Guarapiné

RJ 106

RJ 118

4
4

8

4

8

8

8 5

5 5

55

5

5

5

6 7

5

5

5

13
20

15

14

14

17

12

13 14

22 24

2722

27

28

27

28

29

31

33

37

27

32

41

35

28

12 14

31

37

11

33

25

31

39

16

29

21
32

25

PM-01

PM-02
PM-03

PM-04

6
7

8

9
11

12

1314
15

16
17

18
19

20
21

22

23

24

25
26

27

2829

33
3435

36

37
45 46

47 48

49
5052

53 54

55
ST-04 e 05

02
0405

06

56

59

61

62

63

64

65

6768

69
70

71
72

73

736000 740000 744000 748000

74
60

00
0

74
64

00
0

MAPA 9.1.1-4 - LOCALIZAÇÃO DOS POÇOS DE 
MONITORAMENTO E DOS PONTOS DE INSPEÇÃO VISUAL

ESCALA:EXECUTADO POR:
DEZEMBRO/2013ARCADIS Logos S.A. 01/01
DATA:FOLHA:

MACROLOCALIZAÇÃOREFERÊNCIAS
Projeção Universal Transversa de Mercator
Fuso: 23S - Datum horizontal: SAD-69
Fonte:
Brasil ao Milionésimo - IBGE, 2005
Restituição Aerofotogramétrica, 2012
Cartas Náuticas Baía de Guanabara (Proximidades) e Cabo Frio a Ponta Negra, 2003 e 2002
Banco de dados ARCADIS Logos, 2012

42°W43°30'W

21
°S

22
°3

0'S

µ
0 400 800 1.200 1.600200

Escala Gráfica - Metros 1:35.000

RJ
MG

O C E A N O A T L Â N T I C O

MA
RI

CÁ

SAQUAREMA

Referência Locacional
Limite Municipal

Topografia
D Ponto Cotado

Curva de Nível
Sistema Viário

Rodovias Principais

Hidrografia
Cursos d'água
Áreas Sujeitas à Inundação

Áreas de Influência
ADA
AID - Meios Físico e Biótico

Batimetria (m)
0 a 9
10 a 19
Maior que 20

Empreendimento
Requerimento de Pesquisa - Saibro e Gnaisse

Referências
&- Pontos de Inspeção
!( Poço de Monitoramento
#* Sondagem

Lagoa de
Jaconé

60 58

10

31
32 30

51

44
43

42
38

4041
39

03

EIA/RIMA - Terminais Ponta Negra



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

 Arcadis logos 302 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 303 

  

Foto 9.1-3 – Ponto 30: Afloramento de 

leucognaisse em contato abrupto com o 

biotita-gnaisse. Veio pegmatítico 

perpendicular à foliação principal. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-4 – Ponto 31: Contato gradacional do 

leucognaisse (dir.) e o biotita gnaisse (esq.). 

Presença de lentes anfibolíticas concordantes 

com a foliação principal. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Lentes de anfibolitos, com dimensões decimétricas a métricas, ocorrem em forma de 

enclaves, boudins no interior do ortognaisse félsico, paralelos à foliação, e os corpos que 

possuem forma tabular podem ser interpretados como paleodiques. Os anfibolitos possuem 

textura média a grossa e são constituídos por anfibólio, biotita, plagioclásio, granada, quartzo 

e opacos (Foto 9.1-5 e Foto 9.1-6). 

Ainda na ADA e AID, podem ser diferenciados granada-biotita gnaisses de granulação fina a 

média, de coloração cinza escura, constituídos por quartzo, feldspato, biotita, granada e 

opacos. Pela presença de granada na mineralogia, estas rochas podem ser interpretadas 

como paragnaisses supracrustais pertencentes à unidade Búzios/Palmital (Foto 9.1-7 e Foto 

9.1-8). 

No costão rochoso a sudeste da Ponta Negra, que se prolonga até a porção extremo sul da 

AID, foram reconhecidos pegmatitos perpendiculares à foliação principal dos biotita gnaisses 

e dos granada-biotita gnaisses. Os veios de espessura métrica são compostos por quartzo, 

feldspato, biotita e eventuais turmalinas (Foto 9.1-9 e Foto 9.1-10). 
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Foto 9.1-5 - Ponto 48: Afloramento de 

leucognaisse com enclave métrico de 

anfibolito paralelo à foliação principal. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-6 - Ponto 48: Detalhe do enclave 

anfibolítico com porções leucossomáticas no 

seu interior. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

 

  

Foto 9.1-7 - Ponto 38: Afloramento de 

granada-biotita gnaisse no extremo sul da 

Ponta Negra. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-8 - Ponto 39: Foliação de 

transposição no granada-biotita gnaisse. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 
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Foto 9.1-9 - Ponto 48: Veio pegmatítico de 

espessura métrica. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-10 - Ponto 48: Detalhe dos veios 

pegmatíticos em contato com o granada-

biotita gnaisse. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

O quartzito foi observado somente em blocos rolados próximos ao paredão costeiro da AID. 

Possui estrutura maciça a levemente bandada, definida pela disposição discreta de minerais 

máficos. 

As unidades litológicas que cortam as rochas do Complexo Búzios incluem diques de 

diabásio subverticais com direção NE-SW. Ao sudoeste da AID, aflora um dique de diabásio 

com cerca de 20m de espessura, o qual definiu o nome da localidade de Ponta Negra (Foto 

9.1-11 a Foto 9.1-13). 

  

Foto 9.1-11 - Ponto 50: Vista geral do dique de 

diabásio na Ponta Negra. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-12 - Ponto 48: Dique de diabásio de 

cerca de 20m de espessura.  

Fonte: Arcadis logos, 2012. 
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Foto 9.1-13 - Ponto 48: Detalhe do dique de 

diabásio, com intenso faturamento. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foram observados dois eventos deformacionais: o primeiro é marcado pela foliação principal 

com direção NE-SW e mergulho médio de 50° para SE e o segundo com direção NW-SE 

mergulhando 40º para SW. São observadas fraturas perpendiculares à foliação principal: 

direção NW-SE, com ângulo superior a 40º mergulhando tanto para NE como para SW. Foi 

observado outro conjunto de fraturas de direção E-W, com mergulho superior a 40º, tanto pra 

N como para S. 

No contato entre as vertentes da serra de Jaconé e a planície, bem como nas drenagens ao 

longo das encostas, afloram sedimentos holocênicos coluvio-aluvionares, compostos por 

aluviões, colúvios e tálus, com granulometria variada (Foto 9.1-14 a Foto 9.1-16). 

  

Foto 9.1-14 - Ponto 24: Depósitos colúvio-

aluvionares. Porção jusante do Rio Grande de 

Jaconé. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-15 - Ponto 25: Detalhe dos depósitos 

de colúvio. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 
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Foto 9.1-16 - Ponto 25: Blocos rolados 

característicos dos depósitos de tálus ao longo 

das encostas. 

Fonte: Arcadis logos, 2012 

Os depósitos aluvionares dessa unidade são, em geral, constituídos de argila, argila síltica, 

silte arenoso, silte, areia quartzosa grossa e cascalhos. Os colúvios têm constituição argilo-

arenosa a areno-argilosa. Já os depósitos de tálus são compostos, predominantemente, por 

matacões, clastos de diversos tamanhos e cascalhos distribuídos em matriz psamítica a 

arenosa incoerente. 

As coberturas cenozoicas presentes na ADA e AID são semelhantes às descritas e 

observadas na AII: sedimentos pleistocênicos depositados em ambiente praial 

marinho/lacustre, sedimentos holocênicos depositados em ambientes fluviolagunares e 

praiais marinhos/lagunares e restinga. Os afloramentos representativos destes depósitos 

pleistocênicos e holocênicos restringem-se à faixa de terrenos compreendida entre o antigo 

campo de golfe e a Lagoa de Jaconé, preservados pela mata de restinga (Foto 9.1-17 e Foto 

9.1-18). 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 308 

  

Foto 9.1-17 - Ponto 20: Depósitos holocênicos. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-18 - Ponto 21: Detalhe da matriz 

arenosa fina a média com clastos angulosos 

milimétricos de quartzo. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

A área do campo de golfe foi investigada por sondagens percussivas e rotativas para 

prospectar recursos hídricos e instalar captações para a implantação de um campo de golfe e 

de um loteamento pela empresa Brasilian Drill Engenharia e Planejamento Ltda. em 08/1978. 

O traçado do gasoduto da Petrobrás, desenvolvido junto ao limite oriental da ADA e ao longo 

da rodovia RJ-118 foi investigado por sondagens a trado e a percussão pela empresa Esteio 

Engenharia e Levantamentos S.A. em 07/2012 (Figura 9.1-9).   

Segundo o relatório final da Brasilian Drill Engenharia e Planejamento Ltda., na região do 

campo de golfe foi identificada uma formação metamórfica pobre, constituída por gneiss 

fraturado, que aflora nos morros, “e vem sendo coberta por por rochas sedimentares 

estratificadas”, em camadas cada vez mais espessas no sentido norte-sul. A estratificação 

sedimentar não apresenta camadas contínuas de mesma natureza.  

As seções “D” e “E”,  executadas segundo os perfis das sondagens e poços identificados, 

exibem uma camada de 30,0 a 60,0 m de espessura de sedimentos inconsolidados, aqui 

interpretados como sedimentos flúvio-lagunares (aluviões), sobreposta a substrato  rochoso 

gnáissico são. Os sedimentos possuem textura variável de argila arenosa a areia grossa com 

níveis de cascalhos. O N.A. situou-se a profundidades variáveis de 1,0 a 2,0 m. 

A seção “F”, executada proxima ao traçado do gasoduto, exibe camada superficial de 

aluviões constituídos por argila orgânica preta, areia argilosa orgânica de cor cinza, por vezes 

coberta por aterros de argila siltosa micácea, até a profundidade de 3,0m, profundidade 

máxima atingida pelas sondagens a trado. A sondagem SP-VL-01, executada próxima à 

praia, atravessou uma camada de 12,0 m de aluviões formados por um horizonte superior de 

areia argilosa com fragmentos de rocha e um horizonte inferior de areia média com 

fragmentos de quartzo. Abaixo dos aluviões e até a profundidade de 20,0 m, ocorre solo 

residual de gnaisse constituído por argila siltosa com fragmentos de rocha. A sondagem SP-

01, executada junto à RJ-118, atravessou uma camada de aluviões argilo-siltosos de 1,60 m 

de espessura sobreposta a solos residuais de gnaisse. O N.A. situou-se próximo à superfície, 

alcançando profundidades de 3,0 a 4,0m nas extremidades da seção. A seção é indicativa de 
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um topo rochoso mais elevado nesta região, o que é corroborado por elevações de terreno 

sustentadas por solos residuais de gnaisse cortados por veios de quartzo.        

No limite leste da ADA, junto à linha de praia e a partir deste ponto para leste, foram 

observados blocos esparsos de arenitos de praia, denominados beachrocks, relatados por 

Francisco et al. (1998, in MANSUR et al., 2011).  

Segundo Mansur et al (2011), estes beachrocks são constituídos em sua maior parte por 

arenitos com estratificação cruzada de baixo ângulo, marcada pela alternância de lâminas e 

de camadas centimétricas de areia grossa a muito grossa e de areia média, com fragmentos 

de conchas além de grânulos e seixos de quartzo arredondados a sub-arredondados, com 

mergulho em torno de 12 a 13° em direção ao mar. 

Uma concentração de blocos de beachrocks, aqui considerada sua mais expressiva e 

significativa exposição, ocorre junto à linha de praia, cerca de uma centena de metros do 

limite oriental da ADA. 

Ao longo da Praia de Ponta Negra, predominam sedimentos na faixa de areia grossa a média 

com grãos bem selecionados indicando ambiente deposicional de alta energia. Este depósito 

é constituído por quartzo e valvas de moluscos. 

A areia depositada ao longo da costa atual da Praia de Jaconé apresenta grande quantidade 

de bioclastos na fração maior de areia muito grossa, sendo que o teor de bioclastos diminui 

na fração areia muito fina ao se deslocar para o interior da planície fluviomarinha. Os grãos 

deste pacote são bem arredondados, em geral prolatos, quanto maior a granulometria; já na 

fração areia fina, os grãos apresentam-se angulosos a subangulosos. 

O mapa geológico em escala 1:50.000 (Mapa 9.1.1-5) integra estudos feitos pela CPRM 

(2000) e pelo DRM (1982), tendo sido complementado por dados estruturais (atitude de 

foliação rochosa) obtidos em levantamentos de campo. 
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Figura 9.1-9 - Planta de Localização das Sondagens e Seções. 

Fonte: Esteio Engenharia e Levantamentos S.A, 2012.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

ARCADIS logos 314 

 

Figura 9.1-10 – Seções “D” e “E”. 

Fonte: Esteio Engenharia e Levantamentos S.A, 2012.  
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Figura 9.1-11 – Seção “F”  

Fonte: Esteio Engenharia e Levantamentos S.A, 2012. 
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9.1.1.5. Geomorfologia 

 CONTEXTO REGIONAL e AII A)

A AII localiza-se em dois macrocompartimentos geomorfológicos do Estado do Rio de 

Janeiro: Cinturão Orogênico do Atlântico e Bacias Sedimentares Cenozoicas (Figura 9.1-12) 

 

Figura 9.1-12 - Geomorfologia regional do litoral sul do Estado do Rio de Janeiro.   

Fonte: CPRM, 2000. 
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As características morfológicas do Cinturão Orogênico na AII (Mapa 9.1.1-6) incluem relevos 

de degradação em áreas montanhosas alinhados na direção NE-SW, com forma de topos de 

cristas alinhadas aguçados e/ou convexos apresentando vertentes retilíneas a côncavas, 

escarpadas. Neste relevo bastante dissecado, a drenagem apresenta alta densidade com 

padrão de paralelo a dendrítico centrifugo. 

A AII é constituída principalmente por relevo montanhoso, extremamente acidentado, de 

vertentes escarpadas, representado pela serra do Mato Grosso, integrante da unidade 

Maciços Costeiros Interiores, e por planícies fluviomarinhas e/ou fluviolagunares da unidade 

Baixadas da Região dos Lagos. 

Na AII, também ocorrem outras formas de relevos degradação com colinas e morrotes baixos 

isolados subparalelos com direção principal NE-SW com altitudes entre 360 a 680 metros, 

topos convexos, dimensão interfluvial muito pequena (≤ 250m), fraco grau de entalhamento 

dos vales (20 a 40m) e vertentes convexas a retilíneas. A densidade de drenagem é média a 

alta, com padrão em treliça a dentrítica. 

Os relevos acidentados da AII são recobertos por depósitos de tálus e colúvios e atingem a 

linha de costa por depósitos presentes nas baixadas fluviomarinhas e fluviolagunares 

marcadas por rupturas de declive da Bacia Sedimentar Cenozoica.  
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 AID e ADA B)

A AID apresenta as mesmas formas de relevo descritas para a AII, inserindo-se na unidade 

Maciços da Região dos Lagos, representada pelo relevo montanhoso da serra de Jaconé, e 

em grande parte nas planícies fluviomarinhas ou fluviolagunares e planícies costeiras da 

unidade geomorfológica Baixadas da Região dos Lagos (Mapa 9.1.1-7). 

Os maciços rochosos, conhecidos como Maciços Região dos Lagos (Araújo et al., 2000), 

consistem num conjunto de alinhamentos serranos que se prolongam a leste da Baía de 

Guanabara e atuam como divisor de águas entre o relevo colinoso que converge para as 

baixadas confinadas dos sistemas lagunares (Foto 9.1-19 e Foto 9.1-20). 

Além das feições de degradação em áreas montanhosas, nas porções oeste a nordeste da 

ADA e AID, predominam relevos de degradação entremeados na baixada com vertentes 

convexas a retilíneas e topos arredondados, recobertas por colúvios e depósitos 

sedimentares de origem fluviomarinha, remanescentes dos eventos de 

transgressão/regressão marinha e que caracterizam as baixadas litorâneas. A densidade de 

drenagem deste relevo é muito baixa com padrão de drenagem dendrítico e drenagem 

imperfeita dos fundos de vales afogados.  

  

Foto 9.1-19 - Ponto 47: Vista geral da Planície 

Fluviomarinha e dos Morros Litorâneos 

Interiores ao fundo. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-20 - Ponto 33: Vista da Planície 

Fluviomarinha e o sistema de lagoas (Lagoa 

de Jaconé). 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Esses sistemas lagunares estão separados por prolongamentos rochosos que atingem a 

linha de costa, como a encosta de Ponta Negra. A unidade é caracterizada por alinhamentos 

de cristas de direção WSW-ENE e vales estruturais de direção NE-SW, com elevações 

sempre superiores a 200m, destacando-se a Serra do Mato Grosso (680m). 

A unidade apresenta um alto potencial de vulnerabilidade a eventos de erosão e movimentos 

de massa. Tais eventos são desencadeados pela degradação da cobertura vegetal, 

principalmente nos colos menos elevados do maciço, conforme observado na estrada Maricá- 

Jaconé (Foto 9.1-21 e Foto 9.1-22). 
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Foto 9.1-21 - Ponto 06: Corte de estrada com 

histórico de movimento de massa (RJ-118). 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-22 - Ponto 08: Corte de estrada com 

histórico de movimento de massa (RJ-118). 

Fonte Arcadis logos, 2012. 

Na AID e, principalmente na ADA, ocorrem planícies com diferentes características: relevos 

de agradação litorânea com formas planas ou suavemente onduladas, localizadas em baixas 

altitudes, próximas ou diretamente adjacentes à linha de costa (Foto 9.1-23 e Foto 9.1-24). 

  

Foto 9.1-23 - Próximo ao Ponto 08: Relevo 

montanhoso da Unidade Maciços Costeiros 

Interiores próximos à linha costeira (RJ-118). 

Fonte Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-24 - Próximo ao Ponto 28: Relevo 

montanhoso da Unidade Maciços Costeiros 

Interiores próximos à linha costeira. 

Fonte Arcadis logos, 2012. 

As porções norte e central da ADA e AID são formadas por planície fluviomarinha (Baixadas 

Região dos Lagos), composta por sedimentos inconsolidados depositados em sistemas 

continentais e lagunares, constituídos essencialmente por areias, argilas e cascalhos. Estes 

terrenos possuem altimetrias entre 0 e 20 metros, declividades inferiores a 5% e baixa 

densidade de drenagem, com padrão de canais bastante meandrantes e divagantes, sob 

influência de refluxo de marés. Trata-se de terrenos muito mal drenados com lençol freático 

subaflorante. 
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Na porção sul da AID e ADA do empreendimento, são observados terrenos arenosos de 

terraços marinhos, cordões arenosos e restingas com superfícies subhorizontais, com 

microrrelevo ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 metros, geradas por 

processos de sedimentação marinha e/ou eólica e com influência direta da dinâmica marinha. 
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MAPA 9.1.1-7 - GEOMORFOLOGIA DA AID
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9.1.1.6. Pedologia 

 Caracterização pedodológica da AII A)

Os terrenos da AII presentes nos morros e escarpas do embasamento cristalino são cobertos 

por um perfil de alteração de rocha gnáissica compostos por cambissolos, neossolos litólicos, 

argissolos vermelhos, argissolos amarelos e argissolos vermelho-amarelos, este último de 

maior expressão na área. Parte da AII que se estende sobre a planície fluviomarinha é 

recobertas por neossolos quartzarênicos e espodossolos, bem como neossolos fluviais e 

gleissolos na transição entre estes macrocompartimentos geológicos e geomorfológicos 

(Mapa 9.1.1-8). 

Os neossolos litólicos estão presentes em áreas com alta declividade, como nas vertentes 

retilíneas a montante do Rio Grande de Jaconé. São solos incipientes, rasos, pouco 

desenvolvidos e compostos por um horizonte A sobreposto à rocha alterada. 

Os argissolos vermelho-amarelos são solos minerais espessos, caracterizados pela 

sequência de horizontes A-B-C e por altos teores de óxido de ferro (Fe2O3). Apresentam 

coloração castanho avermelhados a amarelados, estrutura maciça e textura diversificada. 

Nas áreas de influência do empreendimento, encontram-se em associação com os 

cambissolos, ocorrendo em áreas com declividade baixa a média, como nos topos dos 

Maciços do relevo montanhoso. 

Os cambissolos, por sua vez, são solos minerais formados pela sequência de horizontes A, B 

e C, horizonte B pouco desenvolvido, com textura silto-arenosa, enriquecido em argila em 

relação aos horizontes A e C. 

Os neossolos fluviais e gleissolos são solos profundos formados pela presença de horizonte 

A diretamente sobrejacente a horizonte C, sendo o contato com a rocha superior a 50 cm de 

profundidade. São solos pouco desenvolvidos constituídos por minerais primários alteráveis 

na fração areia ou cascalho e/ou fragmentos de rocha que ocorrem no contato entre as 

vertentes do complexo cristalino e a planície fluviomarinha. 
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MAPA 9.1.1-8 - PEDOLOGIA DA AII
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 AID e ADA B)

Assim como na AII (Mapa 9.1.1-9), os terrenos da AID e ADA são compostos por 

cambissolos, argissolos amarelos, argissolos vermelhos e argissolos vermelho-amarelos, 

enquanto a porção sul da AID e grande parte da ADA, as quais compõem a planície 

fluviomarinha são recobertas essencialmente por espodossolos e neossolos quartzarênicos. 

Há ainda neossolos fluviais e gleissolos na transição entre estes macrocompartimentos 

geológicos e geomorfológicos (Foto 9.1-14 a Foto 9.1-16). 

Os neossolos quartzarênicos são solos geralmente profundos arenosos a silticos com 

horizonte A, geralmente moderado ou fraco, seguido por um horizonte C muito friável, pouco 

diferenciado, com colorações amareladas, alaranjadas ou avermelhadas. Localizam-se em 

áreas com sedimentos marinhos arenosos, essencialmente quartzosos, presentes no limite 

leste da ADA (cordão litorâneo a sudoeste da Lagoa de Jaconé) (Foto 9.1-17 e Foto 9.1-18). 

Os espodossolos são solos caracterizados pelo horizonte B espódico, sotoposto ao horizonte 

A ou E. Na AID e ADA encontram-se espodossolos cárbicos a ferrocárbicos com acumulação 

iluvial de matéria orgânica, óxido de ferro, pobres em fertilidade devido ao caráter ácido. Na 

porção central e sul da ADA, podem estar associados aos neossolos quartzarênicos. 
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9.1.1.7. Geotecnia 

 Metodologia de trabalho A)

A caracterização geotécnica da região e da Área de Influência Indireta foi realizada com base 

em consultas bibliográficas disponíveis sobre a região em questão, incluindo-se dissertações, 

teses, artigos científicos e mapas temáticos.  

Para a caracterização geotécnica da Área de Influência Direta, foi elaborada a Carta de 

Fragilidade dos Terrenos aos Processos do Meio Físico (focos erosivos, movimentos de 

massa), adaptando a metodologia preconizada por Ross (1994).  

Segundo esse autor, a análise empírica da fragilidade dos ambientes naturais exige estudos 

básicos de variáveis pertinentes ao meio físico. No presente trabalho foram analisadas três 

variáveis, a saber: declividade, geologia e pedologia.  

Para a complementação da análise da fragilidade, foi adicionada mais uma variável, mas de 

caráter antrópico: o uso do solo/cobertura vegetal dos terrenos que compõem a AID/ADA do 

presente estudo. Cada variável considerada foi dividida em classes/tipos que apresentam 

diferentes graus de fragilidade, conforme é apresentado a seguir. Por fim, foi realizada a 

sobreposição de todas as variáveis, gerando as seguintes classes de fragilidade: terrenos 

sujeitos a recalques por adensamento de solos; terrenos sujeitos à erosão, principalmente, e 

a escorregamentos naturais e induzidos, secundariamente; terrenos sujeitos a 

escorregamentos naturais e induzidos, principalmente, e à erosão, secundariamente. Além do 

mais, foi incluída a classe Área Sujeitas à Inundação, configurando-se no entorno da Lagoa 

de Jaconé. 

Declividade 

Os intervalos de classes de declividade utilizados na metodologia são aqueles consagrados 

por estudos de Capacidade de Uso/Aptidão Agrícola, associados com os conhecidos como 

críticos dentro da geotecnia, que indicam riscos de processos erosivos e 

escorregamentos/deslizamentos. As classes de declividade definidas são apresentadas na 

tabela a seguir.  

Tabela 9.1-5 – Classes de declividade e seus respectivos graus de fragilidade 

Classe Grau de 
Fragilidade 

Ate 6% Muito Baixa (1) 

6 a 12% Baixa (2) 

12 a 20% Média (3) 

20 a 30% Alta (4) 

Acima de 30% Muito Alta (5) 

Fonte: ROSS, 1994. 
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Geologia 

Para esse tipo de categoria, considera-se a origem da rocha (ígnea, metamórfica e 

sedimentar) e a sua composição mineralógica, que são elementos básicos para as 

propriedades físicas da rocha que definem sua resistasia ao intemperismo e capacidade de 

percolação de líquidos pelo material. Dessa forma, para as litologias presentes na AID, foram 

definidas as seguintes classes de fragilidade. 

Tabela 9.1-6 – Unidades Litológicas e seus respectivos graus de fragilidade 

Unidade Litologia Grau de 
Fragilidade 

Complexo Búzios Granada-biotita gnaisse intercalada com anfibolito e 
gnaisse calcissilicático 

Muito Baixa (1) 

Complexo Paraíba do Sul Horbleda-biotita-plagioiclásio-microclínio gnaisse Muito Baixa (1) 

Depósito Marinho e 
Fluviomarinho 

Depósitos fluviomarinhos siltico-areno-argilosos Muito Alta (5) 

Depósito de Restinga Depósitos de areias quartzosas Muito Alta (5) 

Fonte: CPRM, 2000; Arcadis logos, 2013. 

Pedologia 

Para a mensuração das classes de fragilidades dos solos, foram levados em consideração 

características como textura, estrutura e profundidade/espessura dos horizontes superficiais, 

características estas que estão estreitamente relacionadas com relevo, litologia e clima, 

elementos motores da pedogênese. Considerando as características dos solos, os estudos 

realizados por instituições e projetos como o Instituto Agronômico de Campinas – IAC e o 

Projeto Radam Brasil, além da experiência do autor da metodologia utilizada em suas 

expedições de campo, foram elaborados os graus de fragilidades listados na tabela a seguir. 

Tabela 9.1-7 – Ordem de solos e seus respectivos graus de fragilidade. 

Ordem de Solos 
Grau de 

Fragilidade 

Argissolos Média (3) 

Argissolos + Cambissolos + Afloramento de Rocha Alterada Alta (4) 

Espodossolos Muito Alta (5) 

Neossolos Quartzarênicos Muito Alta (5) 

Fonte: ROSS, 1994. 

Uso e Ocupação das Terras 

A tipologia de uso do solo e cobertura vegetal é fator condicionante na classificação da 

fragilidade ambiental de uma área, uma vez que conferem diferentes graus de proteção ao 

terreno. Dessa forma, as áreas mais preservadas exercem maior proteção aos terrenos, ou 

seja, são áreas que apresentam menor fragilidade aos processos do meio físico, ao passo 

que as áreas mais expostas exercem menor proteção, tornando-se áreas mais frágeis. 

Partindo-se da classificação do grau de fragilidade dos diversos usos do solo e cobertura 
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vegetal proposto por Ross (1994), juntamente com as observações realizadas quando da 

vistoria de campo, foi elaborada a tabela a seguir:  

Tabela 9.1-8 – Graus de Fragilidade de Uso do Solo e Cobertura Vegetal. 

Uso do Solo / Cobertura Vegetal 
Grau de 

Fragilidade 

Agrícola Média (3) 

Arbórea Muito Baixa (1) 

Arbórea Rarefeita Baixa (2) 

Arbustiva Baixa (2) 

Cordão Arenoso Muito Alta (5) 

Herbácea Média (3) 

Solo Exposto Muito Alta (5) 

Vegetação de Área Úmida Alta (4) 

Fonte: Ross, 1994, adaptado por Arcadis logos, 2013. 

 AII B)

O relevo montanhoso, extremamente acidentado, da Serra do Mato Grosso é constituído por 

vertentes predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas, com declividades 

predominantes superiores a 30%. Estas características, aliadas à presença de argissolos 

intercalados com cambissolos e afloramentos de rochas alteradas, condicionam terrenos de 

suscetibilidade alta a muito alta à erosão e a movimentos de massa (rastejos, 

escorregamentos de solo/rocha, queda e tombamentos), a qual é minimizada pela 

preservação da área, com a manutenção da cobertura florestal existente. 

Por outro lado, as porções de sul a leste da AII, localizados na planície fluviomarinha, são 

potencialmente suscetíveis a inundações. Apesar desta suscetibilidade natural, cada um 

destes dois compartimentos estão submetidos a diferentes tipos de suscetibilidade, de acordo 

com as diferentes características do meio físico (Mapa 9.1.1-10).  

Os rastejos são movimentos muito lentos, cujo deslocamento ao longo do tempo é mínimo e 

sua superfície de ruptura não é bem definida. Os escorregamentos são caracterizados por 

movimentos rápidos, limites laterais e profundidade bem definidos ocasionados pelo processo 

de solifluxão, no qual a força gravitacional age devido ao excesso de concentração de água 

na massa de solo e na superfície da encosta. 

As quedas são movimentos extremamente rápidos e envolvem blocos e/ou lascas em 

movimento tipo queda livre, caracterizados por presença de afloramentos rochosos em 

encostas íngremes ou em taludes de rocha sã ou alterada, sendo favorecidos por estruturas 

geológicas naturais. Já os tombamentos são caracterizados por movimentos mais lentos que 

as quedas e ocorrem em taludes de corte, no qual a mudança da geometria desconfina estas 

descontinuidades e propicia o tombamento de porção do maciço da encosta. 

O papel da declividade é de grande importância para o desencadeamento destes processos, 

já que trechos mais íngremes são mais suscetíveis aos efeitos gravitacionais e à 
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movimentação. Os escorregamentos podem ocorrer em terrenos com declividades de 15 a 

30% e acima de 30%, já as corridas de solos e rocha e os rolamentos de rocha podem ser 

mais comuns nos declives superiores a 30%. As formas das vertentes atuam de maneira 

menos direta, influenciando na concentração e velocidade dos fluxos: trechos côncavos são 

os mais suscetíveis aos processos citados por representarem zonas de convergência de 

água, enquanto os retilíneos geralmente conferem maior velocidade e mobilidade aos 

materiais eventualmente removidos. 

Os argissolos intercalados com cambissolos e afloramentos de rochas alteradas presentes na 

AII exercem influência devido à espessura (< 5m) e descontinuidade textural entre os 

horizontes B e A, a qual pode se comportar como plano de ruptura para o movimento de 

massa. Por fim, as rochas fraturadas e aflorantes podem desprender e rolar por processos 

gravitacionais. 

Acrescenta-se a esses fatores, o índice pluviométrico anual que atinge a região de Maricá, 

responsável pela instabilização das encostas e taludes devido à quantidade de água infiltrada 

nos solos (médio do acumulado anual de 1.192 mm – Banco de Dados Meteorológicos para 

Ensino e Pesquisa - BDMEP do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 1993 a 2011). 

A retirada da vegetação das encostas dos morros às margens da RJ-118 contribui ainda mais 

para o risco aos processos de movimento de massa. Observa-se que as áreas classificadas 

com alto e muito alto grau de erosão estão situadas em topos e encostas dos maciços 

costeiros interiores. No entanto, esses terrenos conservam uma densa vegetação que 

oferece maior proteção ao solo, minimizando a suscetibilidade natural como acontece em 

algumas porções do maciço costeiro interior. 

No que se refere à erosão costeira, o trecho entre o Rio de Janeiro e Cabo Frio foi estudado 

por Muehe (2011), que apresentou uma classificação de vulnerabilidade da linha de costa 

entre a Praia de Itaipuaçu e o promontório da Ponta Negra e da Praia de Massambaba entre 

Saquarema e Arraial do Cabo, não tecendo qualquer comentário ao trecho de costa 

correspondente à AII do presente estudo. 

 AID e ADA C)

Assim como a AII, a AID é formada em grande parte por relevo montanhoso bastante 

dissecado. As declividades dominantes são superiores a 30%, as vertentes são retilíneas, 

côncavas e cobertas por argissolos e cambissolos recoberto por gramíneas no topo e 

próximo ao contato entre as vertentes dos Maciços Costeiros Interiores e a Planície 

Fluviomarinha (ao longo da rodovia RJ-118). Há densa cobertura vegetal nos arredores de 

drenagens, localizadas nas vertentes voltadas para o mar, encosta e no topo de morros (p.e. 

Ponta Negra e Serra do Mato Grosso) (Mapa 9.1.1-10). 

Cicatrizes de escorregamento ocorrem nas baixas encostas dos Maciços Costeiros Interiores 

junto ao limite ocidental da ADA (Foto 9.1-25 e Foto 9.1-26). 
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Foto 9.1-25 – Ponto 77: Vista geral das 

cicatrizes de escorregamento (limite 

ocidental da ADA). 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-26 – Ponto 77: Detalhe das 

cicatrizes de escorregamento nas baixas 

encostas dos Maciços Costeiros Interiores 

(limite ocidental da ADA). 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Tais características qualificam estes setores de encosta como de média a alta suscetibilidade 

a escorregamento de encostas. As áreas mais suscetíveis a estes processos correspondem 

aos setores côncavos das vertentes, tanto pequenas cabeceiras de drenagens intermitentes 

como nos contatos entre as vertentes retilíneas e a planície fluviomarinha. Além dos índices 

de pluviosidade anuais da região, as concavidades recebem a contribuição dos fluxos 

provenientes das vertentes a montante, aumentando a disponibilidade de água. 

No contato da Serra do Mato Grosso e a Planície Fluviomarinha, algumas porções da AID e 

ADA com declividade entre 5 a 15% podem sofrer influências de inundações. Tais porções 

estão relacionadas a antigos terraços marinhos elevados, com baixa densidade de drenagem 

e lençol freático profundo. Apesar de estas características naturais serem desfavoráveis às 

inundações, estas áreas podem ser eventualmente inundadas em função de fatores 

antrópicos. Os trechos inundáveis na AII e AID podem estar relacionados aos canais de 

drenagem de pequeno porte, cuja canalização não foi dimensionada e/ou conservada. 

As áreas com risco alto a inundações situam-se ao sul e a sudeste da AID e ADA. Tais áreas 

tratam-se de terrenos naturalmente rebaixados, com lençol freático raso a subaflorante e com 

fluxo de água divagantes desvinculados de canais fluviais, podendo sofrer refluxo das marés. 

As inundações são influenciadas pela declividade inferior a 5% e pela existência de 

barramentos naturais (cordão litorânea ao sul da ADA e AID), que impedem o escoamento 

direto no sentido ao oceano. 

De acordo com informações de moradores locais, há trechos que são inundados com grande 

frequência. Destaca-se a ocorrência de assoreamentos nas drenagens da Bacia da Lagoa de 

Jaconé, uma vez que as cabeceiras dessas drenagens estão sujeitas a movimentos de 

massa com médio a alto grau de suscetibilidade. Os volumes de materiais superficiais são 

transportados e acumulados nos cursos d’água da planície promovendo pontos de 

assoreamento, conforme observados em alguns trechos dessas drenagens e na área de foz 

do Rio Grande de Jaconé. 
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No que se refere à erosão marinha, foram observados somente pequenas ravinas e discretos 

solapamentos no aterro do leito da estrada RJ-102, em pontos localizados nas proximidades 

do limite oriental da ADA (Foto 9.1-27 e Foto 9.1-28). 

  

Foto 9.1-27 – Ponto 60: Processos erosivos 

observados no aterro do leito da estrada RJ-

102. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Foto 9.1-28 – Ponto 60: Processos erosivos 

observados no aterro do leito da estrada RJ-

102. 

Fonte: Arcadis logos, 2012. 

Na ADA, foram realizados ensaios geotecnológicos por meio de sondagens a trado e 

percussivas, as quais tiveram como objetivo de investigar o subsolo, caracterizar textural e 

geneticamente os materiais atravessados, bem como avaliar sua consistência e 

compacidade, além da determinação do NA dos terrenos. O relatório destes ensaios, 

desenvolvidos pela Esteio Engenharia e Aerolevantamento S.A. encontram-se no Anexo XVI. 

No que se refere à espeleologia, solicitado no item 6.4.1.6 da IT 08/2013, a AID do Terminal 

Ponta Negra é constituída por sedimentos inconsolidados e rochas cristalinas gnáissicas de 

muito baixo potencial em desenvolver cavidades. Não obstante, foi feita pesquisa no CNC – 

Cadastro de Cavernas do Brasil (www.cavernas.org.br) que apontou 0 resultados no 

município de Maricá.  

 

  

http://www.cavernas.org.br/
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Mapa 9.1.1-10 - DECLIVIDADE
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Fuso: 23S - Datum horizontal: SAD-69
Fonte:
Brasil ao Milionésimo - IBGE, 2005
Carta IBGE 1:50.000 Saquarema/Araruama
Banco de dados ARCADIS Logos, 2012
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MAPA 9.1.1-11 - FRAGILIDADE
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Fuso: 23S - Datum horizontal: SAD-69
Fonte:
DRM (2000); CPRM (2000)
Brasil ao Milionésimo - IBGE, 2005
Carta IBGE 1:50.000 Saquarema/Araruama
Banco de dados ARCADIS Logos, 2013
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9.1.1.8. Recursos Minerais 

No presente item são identificados e descritos os processos de exploração e pesquisa de 

recursos minerais na área de estudo, autorizados ou requeridos junto ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

 Método de trabalho A)

A caracterização foi realizada a partir da consulta aos processos minerais do Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), os quais foram possíveis obter informações sobre: 

número do processo, localização, área, fase do processo e substância mineral. 

Os procedimentos metodológicos adotados na elaboração deste item são descridos a seguir:  

 Acesso ao sistema de informações geográficas da mineração do DNPM 

(http://sigmine.dnpm.gov.br/) e seleção da área de estudo e das variáveis de interesse; 

 Compilação dos dados; 

 Representação cartográfica referente aos processos minerais do DNPM identificados na 

ADA, AID e AII. 

 Diagnóstico da AII B)

Os principais recursos minerais abrangem as unidades geológicas coberturas cenozóicas 

litorâneas, rochas gnáissicas do Complexo Búzios e seus produtos de alteração. 

O potencial de exploração de recursos minerais na AII e entorno está relacionado à: 

proximidade à Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e de reservas da Serra do 

Mar, unidade de proteção integral, na porção oeste a nordeste da AII. 

Na AII e entorno podem ser explorado economicamente água do aquífero profundo, areia, 

argila e saibro para uso na construção civil, argila para uso industrial e rochas 

graníticas/gnaisses para revestimento, bem como depósitos turfosos para uso energético e 

incremento agrícola. 

 Diagnóstico da AID e ADA C)

De modo geral, a exploração dos depósitos cenozoicos na AID (argila, areia e ilmenita) está 

relacionada à matéria prima industrial. A argila proveniente dos processos intempéricos sobre 

as rochas gnáissicas podem ser destinadas tanto ao uso industrial como para construção 

civil. Já as rochas do Complexo Búzios podem ser exploradas para a construção civil (rochas 

ornamentais/revestimento e brita). 

Na ADA e AID, foram identificados processos de requerimento para a exploração de areia, 

argila e minério de tântalo. Na AID, destacam-se a área de produção de água subterrânea do 

aquífero profundo (34,58 ha) e área sob proteção de lavra, referente à extração de água 

mineral (48,6 ha). Estes terrenos pertencem ao Município de Maricá, próximo ao limite leste 

da ADA e da divisa municipal de Saquarema. 

Destaca-se ainda área de empréstimo de 112,59 ha para extração de areia e saibro 

destinada tanto ao uso industrial como para construção civil, ocupando uma pequena porção 

sudeste da AID. Na porção central e leste da AID, foram observados antigos terrenos 
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utilizados como fonte de material para empréstimo durante a abertura da Rodovia RJ-102 e 

RJ-118 (Foto 9.1-29 e Foto 9.1-30). Atualmente, o material dessas áreas é utilizado por 

comunidades de Jaconé em obras locais (p.e. manutenção de estradas vicinais e utilização 

na construção civil). 

  

Foto 9.1-29 – Ponto 23: área de empréstimo 

utilizada em obras locais. 

Fonte: Arcadis logos, 2012 

Foto 9.1-30 – Ponto 23: área de empréstimo. 

Lagoa de Jaconé ao fundo. 

Fonte: Arcadis logos, 2012 

Áreas autorizadas à pesquisa e sob requerimento à pesquisa para extração de argila de uso 

industrial, englobam parcialmente a porção noroeste da AID. Uma área de 1394,75 ha, a qual 

abrange parte da cobertura cenozoica continental e terrenos submarinhos, encontra-se em 

requerimento à pesquisa mineral (ilmenita). Sua porção continental engloba toda a ADA e 

parte oeste e leste da AID. 

O requerimento para pesquisa de minério de tântalo para uso industrial abrange 23,66 ha da 

AID, e situa-se próxima ao limite noroeste da ADA. Outra área de 1827,09 ha também se 

encontra em requerimento à pesquisa para a exploração desse minério. Este terreno 

compreende tanto áreas continental como submarinha, sendo que a porção continental 

envolve as parte norte, nordeste e leste da AID. 

Em relação aos materiais necessários para as obras de aterramento do porto, serão 

utilizados os materiais provenientes de cortes do contorno rodoviário externo de acesso ao 

empreendimento, utilização de áreas de empréstimo atuais e material de escavação do 

oleoduto, que ligará o porto à cidade de Itaboraí. As informações detalhadas sobre este 

processo podem ser observadas na Tabela 9.1-9 e a distribuição das áreas em requerimento 

estão ilustradas no Mapa 9.1.1-12. 
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Tabela 9.1-9 – Autorizações minerárias identificadas na ADA, AID e AII do empreendimento. 

LOCALIZAÇÃO PROCESSO REQUERENTE AREA (ha) FASE E, ÚLTIMO EVENTO RECURSO USO 

Entorno AII 890512/2002 
Empresa de Águas 
Serra do Padre Ltda Me 

38,49 
470 – concessão de 
lavra/exigência publicada em 
02/02/2012 

água mineral engarrafamento 

Entorno AII 890109/2006 
Fonte São Bento de 
Envasamento de Água 
Mineral Ltda 

49 
236 – autorização de 
pesquisa/documento diverso 
protocolizado em 27/02/2012 

água mineral engarrafamento 

Entorno AII 890151/2010 
Antônio C. da Silva 
Mármores e Granitos 
ME 

47,74 

1340 – requerimento de 
pesquisa/área disponibilidade 
para pesquisa -edital em 
18/01/2012 

água mineral engarrafamento 

Entorno AII 890074/2012 Industrial de Grani 46,97 

100 - requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
25/01/2012 

areia construção civil 

Entorno AII 890500/1998 
Extr. Mineral e Com. 
Mombaça LTDA-ME 

21,76 

315 – área 
disponibilizada/documento 
diverso protocolizado em 
30/09/2010 

areia não informado 

Entorno AII 890658/2011 
Amg Artefatos de 
Cimento Ltda. 

806,15 

100 - requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
06/09/2011 

argila industrial 

Entorno AII 890348/2011 
Empresa de Mineração 
Triangulo de Xerém 
Ltda 

999,12 
227 – autorização de 
pesquisa/pagamento multa 
efetuado em 09/03/2012 

granito revestimento 

Entorno AII 890566/2009 
André Ramos Queiroz 
de Camargos 

1486,45 236 – autorização de 
pesquisa/documento diverso 

ilmenita industrial 
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LOCALIZAÇÃO PROCESSO REQUERENTE AREA (ha) FASE E, ÚLTIMO EVENTO RECURSO USO 

protocolizado em 15/12/2011 

Entorno AII 890094/2012 
João Acácio Gomes 
Oliveira Neto 

1827,09 

100 - requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
01/02/2012 

minério de tântalo industrial 

Entorno AII 890058/2007 
Saibreira Santa 
Felicidade Ltda. 

9,97 

742 - 
licenciamento/prorrogação 
registro licença autorizada em 
17/02/2011 

saibro construção civil 

Entorno AII 890496/2011 
Nogras Mineração 
Transportes e 
Terraplenagem Ltda. 

999,08 
264 – autorização de 
pesquisa/pagamento tah 
efetuado em 31/01/2012 

saibro construção civil 

Entorno AII 890998/2011 
Iran Barroso 
Teraplenagem e 
Mineração Ltda. 

0,78 

1172 – requerimento de 
licenciamento/prorrogação 
prazo exigência solicitado em 
01/03/2012 

saibro construção civil 

Entorno AII 890186/2012 
Bil Extração de 
Produtos Minerais Ltda 
Me. 

6 

100 – requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
13/03/2012 

saibro construção civil 

Entorno AII 890094/2008 Sávio Suisso Tinoco 473,28 
264 – autorização de 
pesquisa/pagamento tah 
efetuado em 31/01/2011 

turfa insumo agrícola 

Entorno AII 890022/2013 Domingos Gatto Nunes 1973,78 
100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
07/01/2013 

areia construção civil 

Entorno AII 890384/2012 
Saibreira Santa 
Felicidade Ltda 

1464,98 
209 - aut pesq/inicio de 
pesquisa comunicado em 
24/10/2013 

areia construção civil 
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LOCALIZAÇÃO PROCESSO REQUERENTE AREA (ha) FASE E, ÚLTIMO EVENTO RECURSO USO 

Entorno AII 890579/2013 
Itaboray Mineração 
Ltda. 

50,00 
100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
17/07/2013 

granito brita 

AII 890498/2008 Domingos Gatto Nunes 1973,78 
264 – autorização de 
pesquisa/pagamento tah 
efetuado em 22/07/2011 

turfa energético 

Entorno da AII e 
parte da AID 

890640/2011 
Anibal Gonçalves da 
Silva Neto Sigi l 
Sociedade 

112,89 
264 – autorização de 
pesquisa/pagamento tah 
efetuado em 31/01/2012 

areia industrial 

Entorno AII e parte 
da AID 

890657/2011 
Amg Artefatos de 
Cimento Ltda. 

950,91 

100 – requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
06/09/2011 

argila industrial 

Entorno AII e parte 
da AID 

890656/2011 
Amg Artefatos de 
Cimento Ltda. 

1,61 

132 - requerimento de 
pesquisa/prorrogação prazo 
exigência solicitado em 
06/02/2012 

argila industrial 

Entorno AII e parte 
da AID 

890656/2011 
Amg Artefatos de 
Cimento Ltda. 

855,56 

132 - requerimento de 
pesquisa/prorrogação prazo 
exigência solicitado em 
06/02/2012 

argila industrial 

Entorno AII e parte 
da AID 

890656/2011 
Amg Artefatos de 
Cimento Ltda. 

6,68 

132 - requerimento de 
pesquisa/prorrogação prazo 
exigência solicitado em 
06/02/2012 

argila industrial 

Entorno AII e parte 
da AID 

890495/2011 
Nogras Mineração 
Transportes e 
Terraplenagem Ltda. 

999,17 
264 – autorização de 
pesquisa/pagamento tah 
efetuado em 31/01/2012 

saibro construção civil 
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LOCALIZAÇÃO PROCESSO REQUERENTE AREA (ha) FASE E, ÚLTIMO EVENTO RECURSO USO 

Entorno AII e parte 
da AID 

890757/2013 
Empresa Brasileira de 
Agregados Minerais Sa 

471,01 
100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
23/09/2013 

areia construção civil 

Entorno AII e parte 
da AID 

890347/2013 
Carlos Espósito de 
Oliveira 

949,09 
1884 - aut pesq/rel pesq 
proveniente cessão parcial prot 
em 02/08/2013 

saibro construção civil 

AID 890206/1998 
Antares Água Mineral 
Serra de Jaconé Ltda 

34,58 
436 – concessão de 
lavra/documento diverso 
protocolizado em 01/12/2011 

água mineral não informado 

AID 890164/2011 
Antares Agua Mineral 
Serra de Jaconé Ltda 

48,60 
136 – requerimento de 
pesquisa/documento diverso 
protocolizado em 28/06/2011 

água mineral engarrafamento 

AID 890095/2012 
João Acácio Gomes 
Oliveira Neto 

23,66 

100 - requerimento de 
pesquisa/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
01/02/2012 

minério de tântalo industrial 

AID 890580/2013 
Itaboray Mineração 
Ltda. 

48,60 
100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
17/07/2013 

granito brita 

AID 890581/2013 
Itaboray Mineração 
Ltda. 

49,99 
100 - req pesq/requerimento 
pesquisa protocolizado em 
17/07/2013 

granito brita 

ADA 890567/2009 
André Ramos Queiroz 
de Camargos 

1394,75 
136 – requerimento de 
pesquisa/documento diverso 
protocolizado em 13/01/2012 

ilmenita industrial 

Fonte: DNPM, 2013 
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9.1.1.9. Recursos Hídricos Superficiais 

 Metodologia de Trabalho A)

A elaboração do diagnóstico dos recursos hídricos superficiais englobando/abrangendo os 

aspectos hidrológicos, a disponibilidade hídrica e a qualidade das águas e dos sedimentos, 

foi pautada em pesquisa a dados secundários disponíveis nos órgãos públicos, na bibliografia 

especializada, entre outras fontes de consulta pertinentes ao tema, a partir dos quais foram 

descritas as principais características do ambiente passíveis de sofrer interferências pelo 

empreendimento. 

A caracterização da qualidade da água na AII do Terminal Ponta Negra teve como base o 

programa de monitoramento conduzido pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, cujas 

informações são disponibilizadas no site oficial (INEA, 2012). Pelo fato desse programa não 

abranger a lagoa de Jaconé, optou-se no presente estudo por avaliar os resultados obtidos 

na lagoa de Saquarema, no âmbito da Região Hidrográfica VI (RH VI)– Lagos São João, e 

também na lagoa de Maricá que, apesar de estar situada na Região Hidrográfica V (RH V)– 

Baía de Guanabara, é representativa do sistema lagunar costeiro do Rio de Janeiro. 

Para a caracterização da qualidade dos sedimentos na AII foram utilizadas as informações 

dos pontos da rede de monitoramento do INEA nas lagoas de Saquarema e Maricá. A 

amostragem em Saquarema envolveu duas coletas no ano de 1981 e mais duas em 1985. 

Na lagoa de Maricá, a avaliação dos sedimentos foi efetuada por meio de duas coletas 

ocorridas em 1981.  

Os resultados obtidos são comparados, a seguir, aos padrões definidos pela Resolução 

Conama 454/12. Embora seja direcionada a materiais resultantes de dragagem, essa 

resolução é uma referência nacional que trata de teores de contaminantes em sedimentos e 

estabelece níveis de concentração de metais e de compostos potencialmente poluentes em 

sistemas de águas doces e salobras considerando a seguinte classificação:  

 (i) Nível 1 (águas doces) ou 3 (águas salobras) – limiar abaixo do qual se prevê baixa 

probabilidade de causar efeitos adversos à biota; e  

 (ii) Nível 2 (águas doces) ou Nível 4 (águas salobras) – limiar acima do qual se prevê um 

provável efeito adverso à biota. 

 (iii)  Valor Alerta (águas doces e salobras) – representa a concentração de nutrientes 

acima do qual há possibilidade de causar prejuízos ao ambiente.  

 

Esses levantamentos foram complementados com visitas a campo, sendo que para o 

diagnóstico da qualidade da água e dos sedimentos foram realizadas duas visitas, uma em 

28 e 29 de março de 2012 (primeira campanha), na estação chuvosa, e outra entre os dias 04 

e 06 de junho de 2012 (segunda campanha), no período seco.  

Em ambas as campanhas, foram efetuadas inspeções aos cursos d’água que drenam as 

áreas de influência do empreendimento, registrando-se nos pontos de interesse dados sobre 

os corpos hídricos e de seu entorno imediato. Nessas ocasiões, realizaram-se também 

coletas de amostras na AID e ADA para obtenção de dados primários de qualidade da água e 
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de sedimentos, cujos resultados foram examinados à luz das Resoluções Conama 357/05 e 

454/12, respectivamente. 

Nessa perspectiva, é apresentada a seguir a caracterização dos recursos hídricos superficiais 

da Área de Influência Indireta – AII e, na sequência, o diagnóstico da Área de Influência 

Direta – AID e da Área Diretamente Afetada – ADA do Terminal Ponta Negra. 

a) Hidrografia e disponibilidade hídrica 

A Área de Influência Indireta do empreendimento se insere na faixa costeira da região centro-

sul do estado do Rio de Janeiro, abrangendo parcialmente os municípios de Maricá e 

Saquarema. O limite administrativo desses municípios passa pelo centro da lagoa de Jaconé, 

que compõe, a oeste e a leste, os territórios de Maricá e Saquarema, respectivamente.  

De acordo com a subdivisão do território brasileiro instituída pela Resolução do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH n° 32/2003, os corpos hídricos da AII enquadram-se 

no grupo de mananciais pertencentes à Região Hidrográfica Atlântico Sudeste. Conforme 

classificação proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a AII compõe a 

bacia dos Rios da Região do Atlântico Sul Trecho Leste, especificamente a Sub-bacia 59 – 

Litorâneos do Rio de Janeiro. 

No âmbito do planejamento estadual, a AII pertence à Região Hidrográfica VI - Lagos São 

João (RH VI), aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos através da 

Resolução/CERHI-RJ Nº 18 de 08/11/2006 (Mapa 9.1.1-13). A RH VI ocupa uma superfície 

aproximada de 3.825 km2, correspondendo à aproximadamente 8% do território do estado do 

Rio de Janeiro e a uma faixa litorânea com 193 km de comprimento, desde Ponta Negra, em 

Maricá, até Itapebussus, em Rio das Ostras. A área da AII, com 62,69 km2, equivale a 16% 

dessa região hidrográfica.  

Estudos conduzidos pela Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA/INEA, 2001) 

evidenciam que a RH VI tem o clima mais seco do estado e a predominância da feição 

geomorfológica de planícies fluviomarinhas. Tais fatores associados resultam em um 

ambiente bastante peculiar que abrange salinas, concentradas em Araruama - considerada a 

maior laguna hipersalina do país, além de 96% das dunas e 89% do cultivo de cítricos/coco 

do estado. 

Na zona da baixada, ocorre formação de restingas, onde dominam lagoas e extensos brejos, 

muitos dos quais foram descaracterizados a partir da década de 50 pela construção de 

canais de drenagem e loteamentos, a exemplo da vila de Jaconé. Essa faixa abriga hoje 

centros urbanos de baixa densidade que vivenciam intenso processo de urbanização. Nesse 

histórico de ocupação, a vegetação natural da baixada, incluindo as margens dos rios e de 

lagoas, foi substituída quase na sua totalidade por pastagens, ocorrendo amostras 

remanescentes de restinga, bem como de Mata Atlântica nas montanhas.  

Sob o aspecto institucional, a RH VI está sob a gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica da 

Região dos Lagos – Rio São João (CBHLSJ), instalado em abril de 2004 pelo Decreto 

Estadual 36.733/04. Segundo o Plano da Bacia publicado em junho de 2005, essa área 

pertence à Macrorregião Ambiental da Bacia da Região dos Lagos e do Rio São João, que 
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contém cinco partições (ou Regiões Hidrográficas), entre as quais a RH 1 – RH das Lagoas 

de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá.  

A partir da Resolução CERGH-RJ Nº18/06, a compartimentação dessa área foi parcialmente 

ajustada, sendo instituída no âmbito da RH VI a bacia do Complexo Lagunar de Saquarema, 

Jaconé e Araruama, onde se encontra o empreendimento (CERHI, 2006).  

A delimitação deste complexo lagunar coincide parcialmente com o traçado proposto para a 

AII do Terminal Ponta Negra, nas porções oeste e norte. A AII integra também o rio Salgado 

(ou canal Salgado) que interliga a lagoa de Jaconé até o sistema lagunar de Saquarema, cujo 

espelho d’água desenha o contorno leste da Área de Influência Indireta do empreendimento. 

A bacia de Saquarema é composta por quatro lagoas interligadas, respectivamente de leste 

para oeste: Saquarema propriamente dita, Boqueirão, Jardim e Mombaça (ou Urussanga) de 

onde sai o canal do Salgado até a lagoa de Jaconé (Foto 9.1-42 e Foto 9.1-43). Este canal, 

com aproximadamente 5,5 km de extensão, foi construído nos anos 50, para solucionar 

problema do fluxo das marés e abastecer a lagoa de Jaconé com água do mar.  

Entre as lagoas de Saquarema e Araruama, a leste da AII, encontra-se a lagoa de Jacarepiá, 

além de duas lagoas de pequeno porte - Marrecas e Ipitangas, situadas na faixa de restinga. 

No limite norte da AII, as serras de Jaconé e de Mato Grosso formam um arco com altitudes 

superiores a 550 m, de onde nasce grande parte dos contribuintes que drenam a área do 

empreendimento, com destaque para o rio Grande do Jaconé, principal formador da lagoa 

homônima. A porção sul da AII é definida pela faixa arenosa por onde se estende a praia de 

Jaconé. 
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No que diz respeito ao enquadramento dos corpos d´água, a Lei 9.433/97 estabelece que os 

enquadramentos, nas respectivas classes de uso, serão feitos, na forma da lei, pelos Comitês 

de Bacia Hidrográfica e homologados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, após 

avaliação técnica pelo órgão competente do Poder Executivo. Pelo fato dos rios da RH VI não 

terem sido enquadrados até o momento, todos os corpos d’água interiores que drenam a AII 

são considerados pela Resolução Conama 357 de 17/03/05 como águas doces classe 2 e 

águas salobras classe 1.  

Cabe destacar que a referida Resolução estabelece a classificação dos corpos d’água de 

acordo com o teor de salinidade: as águas doces apresentam concentração de sais igual ou 

inferior a 0,5‰, as águas salobras salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰ e as águas 

salinas mostram teores iguais ou superiores a 30‰.  

De acordo com os resultados obtidos a partir de dados secundários e das inspeções de 

campo (março e junho/ 2012), os rios contribuintes da AII são ambientes de água doce, 

enquanto que o sistema lagunar compreende águas tipicamente salobras. A construção do 

canal do Salgado aumentou a salinidade da lagoa de Jaconé, devido ao influxo proveniente 

da lagoa de Urussanga (BIDEGAIN & PEREIRA, 2005). 

Segundo a legislação em vigor, as águas doces (classe 2) servem ao abastecimento público 

após tratamento convencional, à proteção da vida aquática, à recreação de contato primário e 

à irrigação de hortaliças e frutas. Águas salobras (classe 1) são destinadas basicamente aos 

mesmos usos, mas requerem para abastecimento público um tratamento avançado devido ao 

elevado teor de sais. 

Os principais usos das águas doces na AII são voltados à dessedentação de animais nas 

áreas de pastagem. Os usos preponderantes nos lagos incluem recreação, recurso 

paisagístico, pesca artesanal e amadora, com suas águas sendo receptoras também de 

efluentes sanitários e de resíduos sólidos (Foto 9.1-31).  

As lagoas costeiras se caracterizam, de modo geral, pela pequena profundidade – elevada 

razão superfície/volume. Representam importante ecossistema aquático, devido à alta 

produtividade, servindo para proteção, alimentação e reprodução de várias espécies da biota 

aquática e de aves (Foto 9.1-32). 
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Foto 9.1-31 - Acúmulo de lixo em curso d’água. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-32 - Atividade de pesca na 

interligação do canal do Salgado à lagoa de 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

b) Qualidade das Águas 

Localizadas em áreas urbanizadas entre a costa e o mar, as lagoas presentes na RH VI 

constituem ambientes submetidos à forte estresse, em função das atividades antrópicas 

concentradas no seu entorno.  

Estudos realizados por Carvalho (2010) evidenciam que os fatores de degradação mais 

relevantes na região dos lagos estão associados ao lançamento de esgotos domésticos e lixo 

sem o adequado tratamento, ao escoamento superficial de áreas urbanas, à retificação de 

canais e aos processos erosivos generalizados no entorno dos corpos hídricos. Como 

consequência, os sistemas aquáticos receptores apresentam alteração na sua qualidade, do 

ponto de vista ecológico e sanitário. 

O monitoramento na lagoa de Saquarema teve início no ano de1980 por meio de uma coleta 

realizada no ponto denominado SQ040. Esse programa manteve continuidade em 1981, 

1983 e 1985 com três campanhas anuais e, em 2011, com uma coleta ocorrida no mês de 

junho. 

O sistema lagunar de Maricá vem sendo monitorado desde 1980 por meio de quatro pontos 

posicionados, respectivamente: na lagoa da Barra na ponta da Preguiça (MR010), na ponta 

do Coqueirão (MR020), no centro da lagoa da Barra (MR030) e no centro da lagoa do Padre 

(MR040). Os trabalhos ocorreram em 1981, 1983 a 1985, 2003, 2005, 2009 e 2010, com 

frequência variável entre uma a três coletas ao ano. Os dados mais recentes são de 2011, 

período em que foram realizadas três campanhas.  

Em ambas as lagoas, Saquarema e Maricá a série de parâmetros monitorados é 

descontínua. As últimas informações disponibilizadas atestam águas salobras nas duas 

lagoas, chegando a 13,62 g/kg em Saquarema (1985) e 10,6 g/kg em Maricá (2010). De 

acordo com os resultados de 2011, as águas dos dois lagos apresentam pH básico, índices 
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de coliformes termotolerantes e concentrações de nitrogênio amoniacal, de oxigênio 

dissolvido, de nitrito e de nitrato dentro dos padrões definidos pela Resolução Conama 

357/05 para águas salobras classe 1.  

Na lagoa de Saquarema, além dos parâmetros citados, os valores de Demanda Bioquímica 

de Oxigênio - DBO (5 mg/L) e de fósforo total (0,12 mg/L) em 2011 estão em consonância 

com o limite legal, mostrando que o ponto monitorado recebe pouca influência do lançamento 

de esgotos sanitários. 

Nesse ambiente, os resultados de cor aparente (30 mg Pt/L), turbidez (22 UNT) e sólidos 

suspensos totais (89 mg/L) em 2011 ultrapassaram os limites estabelecidos para águas 

salobras classe 1, que requerem ausência desses componentes nos corpos hídricos. Cabe 

destacar que esses parâmetros são relacionados ao aporte de sedimentos nos corpos 

d’água, processo favorecido pela presença de focos erosivos no solo e ausência de mata 

ciliar.  

Ainda na lagoa de Saquarema, as amostras de água revelaram teores de cobre dissolvido 

(0,058 mg/L) e de chumbo total (0,065 mg/L) acima do padrão instituído pela legislação, nos 

anos 1980 e 1985, respectivamente. Embora em pequena concentração, verificou-se também 

nesse ambiente, no ano de 1980, a presença de níquel total (0,010 mg/L) e cádmio total 

(0,0025 mg/ L). 

De acordo com o Plano das Bacias Hidrográficas da Região dos Lagos e do rio São João 

(BIDEGAIN & PEREIRA, 2005), caracteriza-se como provável fonte de poluição nesse setor 

os despejos de esgotos domésticos e agrícolas, além do assoreamento das margens da 

lagoa, que favorece o aporte de sólidos ao corpo hídrico.    

Em Maricá, registrou-se, em pelo menos uma das coletas, extrapolação dos limites legais 

para águas salobras classe 1 (citados a seguir em parênteses) relacionada aos parâmetros: 

DBO com 7,2 mg/L (5 mg/L), fósforo total com 2,9 mg/L (0,124 mg/L), cor aparente entre 20 e 

26 mg Pt/L, turbidez entre 16,1 a 24 UNT (ausente) e sólidos suspensos totais entre 55 e 67 

mg/L (não contemplado pela legislação) 

Esse histórico revela que a lagoa de Maricá sofre os efeitos de uma urbanização mais 

intensa, com provável fluxo de esgotos domésticos lançados “in natura” e aporte de efluentes 

industriais, segundo aponta também os teores de metais encontrados acima do padrão legal 

nos anos monitorados: 1980 – chumbo total (0,025 mg/L), cobre dissolvido (0,0065 mg/L) e 

zinco total (0,20 mg/L); 1981 – chumbo total (0,149 mg/L); 1983 – chumbo total (0,033 mg/L) 

e cobre dissolvido (0,0218 mg/L) e 1984 – mercúrio total (0,00061 mg/L). 

c) Qualidade dos Sedimentos 

Na lagoa de Saquarema, os metais e nutrientes avaliados durante o período de 

monitoramento são condizentes com os parâmetros determinados pela Resolução Conama 

454/12. Os dados mais recentes disponíveis (1985) indicam as seguintes concentrações 

máximas de metais: cádmio (0,001 mg/kg), chumbo (0,02 mg/kg), cromo (0,061 mg/kg), ferro 

(40,20 mg/kg), manganês (0,426 mg/ kg), mercúrio (0,08 mg/kg) e níquel (0,04 mg/kg). 
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Em Maricá, observaram-se teores de mercúrio superiores ao Nível 3 (0,15 mg/kg), 

alcançando 0,27 e 0,506 mg/kg, respectivamente, nos meses de março e outubro de 1981, o 

que revela maior comprometimento desse sistema aquático na época de amostragem. As 

demais variáveis avaliadas nos sedimentos em Maricá permaneceram abaixo do padrão 

legal, detectando-se maiores valores para os seguintes metais: cromo (0,06 mg/kg), níquel 

(0,02 mg/kg), zinco (0,071 mg/kg), cobre (0,036 mg/kg), chumbo (0,024 mg/kg) e para os 

nutrientes fósforo total (2,9 mg/kg) e nitrogênio Kjeldahl total (8,38 mg/kg). 

 Diagnóstico das  AID e ADA B)

a) Hidrografia 

A ADA e AID estão completamente inseridas no Sistema Hidrográfico da Lagoa de Jaconé, 

mostrada no Mapa 9.1.1-14.  Esta bacia abrange parte dos municípios de Maricá e 

Saquarema e cobre uma área aproximada de 30 km2, situa-se em um anfiteatro voltado para 

nordeste e apresenta um uso do solo pouco ocupado por áreas urbanas em sua porção leste, 

próximo à Lagoa de Jaconé. Dos 30 km2 totais  cerca de 16 km2 (52%) compõem a AID, dos 

quais 2 km2 (7%) forma a ADA do empreendimento. Cabe destacar que está excluída dessa 

delimitação a bacia do rio Grande do Jaconé, que se insere no âmbito da AII (48%). 

Este sistema é delimitado pelas serras de Jaconé, Mato Grosso e pelo Morro da Tapera, com 

ponto culminante a 650 m de altitude. O Rio Grande de Jaconé é o principal afluente da 

lagoa, tendo suas cabeceiras na serra de mesmo nome. Além do rio principal, a lagoa recebe 

a contribuição de áreas alagadiças formadas pelo acúmulo das águas de drenagem que 

descem das serras por meio de vários córregos diminutos (Foto 9.1-33). Parte desses canais 

converge para um pequeno lago onde há uma comporta hoje desativada, cujo espelho d’água 

está praticamente recoberto por vegetação higrófila (Foto 9.1-35 e Foto 9.1-36). Abaixo dessa 

comporta, há um canal de maior dimensão que direciona o fluxo das águas sob uma ponte e, 

posteriormente, à praia de Jaconé, desaguando no mar nas proximidades do costão rochoso 

onde está projetado o Terminal Ponta Negra (Foto 9.1-37 e Foto 9.1-38). Neste costão, há 

um reduzido número de cursos d’água de pequeno porte que deságuam diretamente no mar. 
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Mapa 9.1.1-14 – Sistemas Hidrográficos – Região VI 
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No terreno plano da baixada, o reduzido grau de escoamento superficial das águas propicia a 

formação de brejos, sendo que na ADA esses córregos se encontram descaracterizados pela 

implantação de canais de drenagem orientados para compor um antigo campo de golfe 

situado na ADA (Foto 9.1-34). Atualmente, o antigo campo de golfe encontra-se drenada por 

meio de lagoas e canais artificiais, sendo que estes últimos apresentam um fluxo nulo. 

Segundo relatos de moradores, as águas drenadas aí escoavam para o oceano por meio de 

um canal aberto artificialmente. Com a interrupção da manutenção da abertura, o canal 

escavado fechou em decorrência da dinâmica marítima. 

Subsistem hoje na ADA algumas drenagens laterais com vazão muito reduzida que 

alimentam uma área brejosa. Segundo já citado, vários desses córregos foram retificados 

para a construção dos loteamentos, merecendo destaque o canal que passa pela vila de 

Jaconé e que integra a rede de amostragem, conforme ilustra a Foto 9.1-34 a Foto 9.1-37. 

Depoimentos locais indicam que a passagem desse canal para o lago encontra-se 

parcialmente obstruída por assoreamento e pelo acúmulo de detritos diversos e lixo.   

Há também um conjunto de pequenos córregos que nascem na serra de Jaconé, cruzam a 

rodovia, porém não drenam a ADA, sendo interligados à lagoa de Jaconé através de uma 

extensa faixa brejosa. A AID comporta ainda o espelho d’água dessa lagoa que se estende 

pelos territórios municipais de Maricá e Saquarema segundo anteriormente apresentado 

(Foto 9.1-39). 

A Lagoa de Jaconé ocupa uma área de 4 km² de superfície sem incluir as áreas influenciadas 

por alagamentos e brejos. Possui 8 km de perímetro, 2,8 km de comprimento e 1,3 km de 

largura e com profundidade de 0,3 m nas margens e 1,5 m na porção central (DOMINGUES, 

2010). Atualmente, a lagoa sofre uma redução do seu perímetro em função do rebaixamento 

do nível freático provocado pelo excesso de retirada de água para abastecimento de 

comunidade local (Vila de Jaconé). A Lagoa de Jaconé é utilizada pela população, em grande 

parte veranista, como forma de recreação, pesca artesanal e amadora, além de recurso 

paisagístico. 

A Lagoa de Jaconé é ligada à Lagoa de Saquarema por um canal artificial com fluxo muito 

pequeno influenciado pelo refluxo das marés, identificado como rio ou canal Salgado. 

Anteriormente, este canal passava por uma área alagadiça, mas devido à presença das 

macrófitas, tinha circulação restrita (BAHIENSE, 2003). Este canal foi construído com o 

objetivo de drenar a área de brejo e permitir o loteamento do antigo campo de golfe. Com a 

escavação, a salinidade da lagoa passou a ser de 5 psu devido ao influxo proveniente do 

Saco de Urussangá, bem como houve diminuição do tempo de residência estimado para 25 

dias (DOMINGUES, 2010). 

O Rio Grande de Jaconé, o manancial de abastecimento da Lagoa de Jaconé, é o limite 

natural entre o Município de Maricá e Saquarema. A nascente deste manancial encontra-se 

totalmente inserida na Serra do Mato Grosso e sua foz, com baixo gradiente hídrico (inferior a 

5º), desemboca em áreas alagadas da Lagoa de Jaconé. Além disto, o manancial encontra-

se bastante protegido pela cobertura vegetal. 

A velocidade de fluxo do Rio Grande de Jaconé foi estimada em 0,063 m3/s, calculada na 

porção entre a vertente das rochas do Complexo Búzios e a Planície Fluviomarinha. 
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Segundo informações obtidas dos moradores locais, a área de descarga do Rio Grande de 

Jaconé apresenta refluxo para as residências em eventos de chuvas intensas. 

  

Foto 9.1-33 - Passagem de curso d’água sob a 

rodovia RJ 118 a montante da ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-34 - Canal retificado na ADA, 

avistando-se ao fundo a região de nascentes 

na serra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-35 - Lago de pequeno porte presente 

na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-36 - Comporta desativada no lago 

existente na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-37 - Canal que direciona o fluxo de 

águas do campo de golfe para a praia. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-38 - Desembocadura das águas 

afluentes da ADA na praia de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

 

Foto 9.1-39 - Visão panorâmica da lagoa de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Sob o ponto de vista geológico, porções da ADA e AID estão inseridas na Bacia Sedimentar 

Cenozoica caracterizando uma extensa planície fluviomarinha separada do oceano por um 

por cordão litorâneo. Trata-se de uma região naturalmente rebaixada, com lençol freático raso 

ou sub-aflorante e com presença de fluxos de água divagantes, com canais de drenagens 

pouco definidos. As inundações na ADA e AID são naturais e influenciadas por variações 

sazonais e ação das marés. 
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Foto 9.1-40 - Canal de drenagem na vila de 

Jaconé.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-41 - Via de acesso às margens da 

lagoa de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-42 - Região de nascentes ao fundo da 

lagoa e saída do canal do Salgado. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-43 - Vista do canal do Salgado 

destacando mancha superficial de óleo. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

b) Usos das Águas nas AID e ADA 

Os usos da lagoa de Jaconé incluem recreação, pesca artesanal e amadora e habitat da 

fauna, que agrupa peixes, jacarés e aves aquáticas. A lagoa também compõe importante 

recurso paisagístico que serve de atração turística e valoriza os loteamentos do entorno. Por 

receber fluxo de água doce proveniente da serra de Jaconé, essa lagoa é considerada pelos 

pescadores como berçário e criadouro dos peixes que entram pelo canal da Barra, passam 

pela lagoa da Mombaça, seguem para o canal do Salgado e completam o ciclo de 

crescimento na lagoa de Jaconé. 
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Ao longo da orla sul dessa lagoa encontra-se área urbana de Jaconé, cuja maioria da 

população é flutuante, sendo formada por veranistas de temporada ou finais de semana. A 

localidade não dispõe de rede coletora, tampouco de tratamento de esgoto, o que contribui 

com a contaminação das águas, o enriquecimento exacerbado do ambiente por nutrientes 

consequente proliferação de plantas aquáticas. 

c) Disponibilidade hídrica na AID e ADA 

Apesar de a área do empreendimento pertencer ao Município de Maricá, a captação dos 

recursos hídricos da AII provém da RH Bacia da Lagoa de Saquarema. A AII é carente de 

estudos hidrológicos em relação às informações sobre disponibilidade hídrica, demanda e 

mananciais de abastecimento. 

Os projetos relacionados ao Diagnóstico Ambiental e dos Recursos Hídricos (DARH), 

apresentados no Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João pelo 

CBHSJ (2005), referentes aos estudos hidrográficos do ecossistema aquático da RH das 

lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá, terão início a partir de 2013, conforme informado 

verbalmente pela coordenadoria técnica do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CISJ). 

A partir dos estudos sobre planejamento e gestão dos recursos hídricos apresentado por 

Domingues (2010), grande parte da AII é abastecida pela represa de Juturnaíba, principal 

manancial da bacia, responsável pelo suprimento de água destinada ao abastecimento 

público atual de 75% da população, em especial dos municípios da zona costeira. 

A formação deste reservatório, de finalidade de abastecimento público e irrigação, cobriu a 

antiga Lagoa de Juturnaíba, ampliando a área alagada de 5,56 km² para 43 km², com a 

capacidade de acumular um volume da ordem de 10 milhões de m³ (BIDEGAIN e VOLCKER, 

2004). A vazão média efluente da represa é de 60 m3/s, em torno de 30 a 40 vezes superior 

ao volume captado para o abastecimento de oito dos doze municípios da região de 

abrangência do Consórcio Lagos São João (LIMA, 2008). 

Nem todos os vilarejos e comunidades de Saquarema são atendidos pela represa de 

Juturnaíba. Para complementar a rede, contam-se ainda pequenos açudes destinados à 

irrigação e criação de gado, além da exploração da água subterrânea como último recurso 

disponível para abastecimento de comunidades locais. 

A exploração de água subterrânea é de suma importância para a região, principalmente nas 

áreas rurais, nas quais o abastecimento depende da construção de poços tubulares e 

cacimbas. A instalação desses poços está relacionada às áreas que apresentam espesso 

manto de alteração (DOMINGUES, 2010). 

Os serviços de abastecimento de água nas áreas urbanas e rurais tornam-se bastante 

deficientes nos períodos de veraneio (novembro a fevereiro), no qual a demanda é 

complementada com o fornecimento de água a partir de caminhões-pipa. 

A importância do estudo hidrogeológico local é bastante significativa mediante a necessidade, 

disponibilidade e qualidade dessas águas. Na região ocorrem 2 sistemas de aquíferos 

conforme descrito no item 9.1.1.10 - Hidrogeologia.  
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d) Qualidade das Águas 

A seguir, é descrita a caracterização da qualidade das águas da AID e ADA do Terminal 

Ponta Negra, incluindo: rede de amostragem, caracterização dos pontos de coleta, variáveis 

selecionadas, metodologia de coleta, preservação e análise em laboratório e resultados 

obtidos.  

Conforme citado, o trabalho teve como base as informações obtidas na primeira campanha, 

ocorrida em 28 e 29 de março de 2012, no período chuvoso, e na segunda campanha, 

realizada entre 04 e 06 de junho de 2012, no período seco. Ambas as coletas foram 

desenvolvidas durante o ciclo de marés de sizígia.  

As coletas foram realizadas em conjunto com a tomada de amostras de sedimentos e de 

biota aquática (fitoplâncton, zooplâncton e invertebrados bentônicos), permitindo a integração 

dos resultados. 

Concepção da Rede de Amostragem 

A rede de amostragem para a avaliação das qualidades físicas, químicas e bacteriológicas 

das águas superficiais foi concebida de modo a contemplar as principais estruturas e 

atividades operacionais previstas para o empreendimento e as fontes potenciais de poluição. 

O plano de coleta compreendeu cinco pontos, denominados sequencialmente pelos números 

P01 a P05, estabelecidos para avaliação do conjunto de drenagens que fluem para a ADA 

(P01) e ao canal de drenagem da AID que passa pela vila de Jaconé afluente à lagoa (P02).  

Três pontos da rede amostral foram posicionados na lagoa de Jaconé, principal corpo hídrico 

da AID, que consiste em ambiente lêntico (sem correnteza). O ponto P03 representa a orla 

oeste dessa lagoa, que recebe contribuição do canal de drenagem amostrado no ponto P02; 

o ponto P04 está localizado ao norte nas imediações da desembocadura do rio Grande de 

Jaconé, enquanto que o ponto P05 encontra-se sob influência do canal do Salgado.  

Adotou-se essa mesma rede de amostragem para avaliação da qualidade dos sedimentos, 

sendo a biota aquática caracterizada nos três pontos da lagoa de Jaconé, conforme 

apresentado no item Comunidades Plantônicas e Bentônicas Continentais do diagnóstico do 

meio biótico. 

Adicionalmente, foram incluídos na primeira campanha (março/2012) sete pontos de 

inspeção, identificados pelas siglas PI01 a PI07, definidos previamente nas drenagens 

afluentes à AID e ADA, já na área de baixada, a partir da rodovia RJ-118, sendo também 

inspecionado um ponto no rio Salgado (canal) entre a lagoa de Jaconé e de Saquarema.  

Na segunda campanha (junho/2012), além dos pontos visitados na primeira coleta, foram 

vistoriados sete pontos adicionais, cinco dos quais estão inseridos ao longo do eixo da 

rodovia RJ-118 (PI08 a PI12) e dois localizados nas duas extremidades do canal do Salgado 

(PI07A e PI07B), totalizando 14 pontos inspecionados. 

Nesses locais, foram efetuadas, quando possível, medições diretas com sonda 

multiparâmetros. Cabe destacar que, na primeira campanha, os pontos PI03 e PI06 não 

apresentavam escoamento superficial no momento da inspeção, enquanto que o ponto PI01 
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mantinha apenas uma lâmina d’água, evidenciando o caráter intermitente de algumas 

drenagens. Na segunda campanha, pela dificuldade de acesso, não foram efetuadas 

medições diretas nos pontos PI08, PI09 e PI11, sendo realizada apenas inspeção técnica.   

No Quadro 9.1-15, está descrita a rede amostral adotada na avaliação das águas superficiais, 

dos sedimentos e limnologia, conforme representação esquemática do Mapa 9.1.1-15. 

Quadro 9.1-15 - Rede de Amostragem de Qualidade das Águas, Sedimentos e Limnologia. 

Pontos Corpos d'água Localização 

Coordenadas UTM 
(Fuso 24M) 

Tipo de Amostragem 

Norte Leste 1ªC 2ªC 

P01 Canal retificado 
ADA, na comporta do 
lago 

7.460.762 737.839 QA e S QA e S 

P02 
Canal de 
drenagem 
urbana 

AID, vila de Jaconé 7.461.540 740.415 QA e S QA e S 

P03 
Lagoa de 
Jaconé 

AID, margem oeste da 
lagoa, sob influência do 
canal da vila de Jaconé 

7.461.757 740.937 QA, S e L QA, S e L 

P04 
Lagoa de 
Jaconé 

AID, margem norte, sob 
influência do rio Grande 
de Jaconé 

7.462.934 742.855 QA, S e L QA, S e L 

P05 
Lagoa de 
Jaconé 

AID, margem sul, sob 
influência do canal do 
Salgado 

7.462.135 742.524 QA, S e L QA, S e L 

PI01 
Canal retificado 
lateral 

Limite da ADA, a 
montante da RJ 118 

7.461.748 738.542 IT IT e MD 

PI02 
Principal 
contribuinte da 
ADA 

Limite da ADA, a 
montante da RJ 118 

7.461.582 738.166 IT e MD IT e MD 

PI03 
Canal retificado, 
escoamento 
intermitente 

ADA, na RJ-118 
próximo à guarita de 
entrada à área do 
Terminal Ponta Negra 

7.461.226 737.829 IT e MD IT e MD 

PI04 
Canal retificado 
a jusante do 
ponto PI03 

ADA, próximo à RJ-
118, no antigo campo 
de golfe 

7.461.035 737.733 IT e MD IT e MD 

PI05 
Canal retificado 
formador do lago 

ADA, no antigo campo 
de Golfe 

7.460.785 737.792 IT e MD IT e MD 

PI06 
Canal retificado, 
escoamento 
intermitente 

ADA, aproximadamente 
a 285 metros a leste do 
P01 

7.460.904 738.105 IT IT e MD 

PI07 
Canal do 
Salgado 

AID, a 800 m da 
entrada da lagoa de 
Jaconé 

7.461.792 743.140 IT e MD IT e MD 
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Pontos Corpos d'água Localização 

Coordenadas UTM 
(Fuso 24M) 

Tipo de Amostragem 

Norte Leste 1ªC 2ªC 

PI07A 
Canal do 
Salgado 

AID, na entrada da 
lagoa de Jaconé 

7.462.070 742.545 - IT e MD 

PI07B 
Canal do 
Salgado 

AID, a 1.100 m da 
entrada da lagoa de 
Saquarema 

7.461.998 746.666 - IT e MD 

PI08  
Córrego lateral, 
escoamento 
intermitente 

ADA, a montante da RJ 
118 

7.461.889 738.710 - IT 

PI09 
Córrego lateral, 
escoamento 
intermitente 

Limite da ADA, a 
montante da RJ 118 

7.462.291 739.262 - IT 

PI10 
Canal retificado 
afluente à lagoa 
de Jaconé 

AID, a jusante da RJ 
118 

7.462.455 739.811 - IT e MD 

PI11 
Drenagem 
formadora do 
brejo 

AID, a jusante da 
estrada RJ 118, 
próximo à margem 
oeste da lagoa 

7.462.696 740.205 - IT 

PI12 
Rio Grande de 
Jaconé 

AID, no encontro com a 
estrada RJ 118 

7.463.866 742.115 - IT e MD 

Legenda: QA – Coleta de amostras para qualidade das águas; S – Coleta de amostras para qualidade 

dos sedimentos; L – Limnologia; IT – Inspeção técnica e MD – Medição direta. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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11 Tributário da Lagoa Jaconé Qualidade da água e sedimentos Amostragem completa
12 (P01) Lagoa, próximo canal Qualidade da água e sedimentos Amostragem completa
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Caracterização dos Pontos da Rede de Amostragem 

Durante os levantamentos de campo, foram anotadas informações relevantes em cada ponto 

de coleta ou de inspeção, incluindo localização com receptor de GPS, data e hora local, 

temperatura do ar e ocorrência de chuva nas últimas 24 horas. Paralelamente, realizaram-se 

observações sobre os cursos d’água amostrados, incluindo largura aproximada, mata ciliar e 

as condições predominantes do entorno, com respectivo registro fotográfico, visando dar 

elementos à interpretação dos resultados analíticos.  

No Quadro 9.1-16, a seguir, consta um resumo das principais anotações efetuadas durante 

as duas campanhas. Na sequência, descreve-se uma síntese das características de cada 

ponto da rede de amostragem. 
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Quadro 9.1-16 - Resumo das Observações de Campo. 

Registros de Campo 

Pontos de Coleta 

Canal Retificado na 
ADA 

Canal de Drenagem 
Urbana na Vila de 

Jaconé 
Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Data de coleta 29/03/2012 06/06/2012 29/03/2012 06/06/2012 29/03/2012 05/06/2012 29/03/2012 05/06/2012 29/03/2012 05/06/2012 

Hora de coleta/ 
Inspeção 

06:29 07:50 07:34 09:20 08:47 09:15 10:32 12:30 11:19 11:00 

Chuva nas últimas 24h Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Temperatura do Ar (ºC) 21,1 23 22,1 24 22,5 29 22,9 30 23,2 30 

Largura aproximada 
(m) 

7 4 1.000 

Ocupação do entorno Rural Urbana Urbana 

Mata ciliar Suprimida Suprimida Alterada 

Observações gerais 
Macrófitas aquáticas 
abundantes – Taboa 
(Typha sp.) 

Presença de macrófitas 
aquáticas flutuantes e 
lixo nas margens 

Presença de macrófitas aquáticas – Taboa (Typha sp.); banco de algas ao 
longo da lagoa (família Characeae) 

Legenda: 1ªC e 2ªC – Primeira e Segunda Campanha. Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Continuação 
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Registros de 
Campo 

Pontos de Inspeção 

Canal Retificado Lateral 
Principal Contribuinte 

da ADA 
Canal Retificado 

Canal Retificado a 
Jusante do Ponto 

PI03 

Canal Retificado Formador 
do Lago na ADA 

PI01 PI02 PI03 PI04 PI05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Data de coleta 28/03/2012 04/06/2012 
28/03/201

2 
04/06/2012 

28/03/20
12 

04/06/2012 
28/03/201

2 
06/06/201

2 
28/03/2012 06/06/2012 

Hora de coleta/ 
Inspeção 

14:05 14:10 14:30 13:50 14:45 13:20 14:55 07:15 15:30 07:35 

Chuva nas últimas 
24h 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Temperatura do Ar 
(ºC) 

25 31 25 31 25 29 26 23 28 23 

Largura 
aproximada (m) 

0,2 2 - 1 0,2 0,3 0,2 0,3 

Ocupação do 
entorno 

Rural Rural Rural Rural Rural 

Mata ciliar Alterada Alterada  Suprimida Suprimida Suprimida 

Observações 
gerais 

Lâmina 
d’água com 
presença de 
bactérias 
ferruginosas 
e algas 

Presença de 
bactérias 
ferruginosas, 
algas e lixo 
nas margens 

Presença de 
bactérias 
ferruginosas e 
algas 

Lixo nas 
margens 

Drenagem 
seca 

Presença 
de algas 

Presença de algas 

Macrófitas 
aquáticas 
abundantes – 
Taboa 
(Typha sp.) 

Presença de 
bactérias 
ferruginosas e 
macrófitas; 
erosão nas 
margens 

Legenda: 1ªC e 2ªC – Primeira e Segunda Campanha. Elaboração: ARCADIS logos, 2012.   
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Continuação 

Registros de Campo 

Pontos de Inspeção 

Canal Retificado Canal do Salgado 

Canal do 
Salgado, na 
Entrada da 

Lagoa de Jaconé 

Canal do 
Salgado, Próx. 

à Lagoa de 
Saquarema 

Córrego Lateral 

PI06 PI07 PI07A PI07B PI08  

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 

Data de coleta 28/03/2012 06/06/2012 28/03/2012 06/06/2012 05/06/2012 05/06/2012 04/06/2012 

Hora de coleta/ Inspeção 16:05 08:50 16:50 10:10 18:20 17:40 14:40 

Chuva nas últimas 24h Sim Não Sim Não Não Não Não 

Temperatura do Ar (ºC) 24 24,1 24 25 29 27 34 

Largura aproximada (m) - 0,3 7 20 7 0,6 

Ocupação do entorno Rural Urbana Urbana Urbana Rural 

Mata ciliar Suprimida Alterada Alterada Alterada Alterada 

Observações gerais Drenagem seca 
Água muito 
parada 
formando brejo 

Presença de lixo nas 
margens 

Presença de lixo 
nas margens 

Presença de lixo 
nas margens 

Área alagada (Brejo) 
de difícil acesso 

Legenda: 1ªC e 2ªC – Primeira e Segunda Campanha.Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Continuação 

Registros de Campo 

Pontos de Inspeção  

Córrego Lateral 
Canal Retificado 

Afluente à lagoa de 
Jaconé 

Drenagem Formadora do 
Brejo 

Rio Grande de Jaconé 

PI09 PI10 PI11 PI12 

2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 

Data de coleta 04/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 04/06/2012 

Hora de coleta/ Inspeção 14:55 15:05 15:30 15:50 

Chuva nas últimas 24h Não Não Não Não 

Temperatura do Ar (ºC) 32 32 33 30 

Largura aproximada (m) - 7 - 1 

Ocupação do entorno Rural Urbana Urbana Urbana 

Mata ciliar Alterada Alterada Suprimida Alterada 

Observações gerais 
Área alagada (Brejo) de difícil 
acesso 

Canal sem escoamento 
superficial a montante, 
apenas água acumulada a 
jusante  

Macrófitas aquáticas 
abundantes – Taboa 
(Typha sp.); área de difícil 
acesso 

Presença de lixo nas 
margens 

Legenda: 1ªC e 2ªC – Primeira e Segunda Campanha. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Ponto 01 – Canal Retificado na ADA 

Este ponto localiza-se imediatamente a jusante da comporta hoje desativada, que represa 

parcialmente as águas dos canais formando um pequeno lago remanescente no antigo 

campo de golfe existente na ADA. Este ponto foi selecionado por representar a confluência 

de vários canais de drenagem na área onde será instalada a infraestrutura do Terminal Ponta 

Negra (Foto 9.1-44).  

A mata ciliar ao longo do canal foi suprimida, sendo ocupada por gramíneas e palmas. O 

espelho d’água a montante da comporta encontra-se parcialmente recoberto por macrófitas 

aquáticas conhecidas popularmente como taboa (Typha sp.), conforme exposto na Foto 

9.1-45. 

  

Foto 9.1-44 - P01 – Canal de drenagem na 

ADA, destacando a antiga comporta hoje 

desativada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-45 - P01 – Canal de drenagem na ADA, 

com vista para a saída em direção à praia de 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ponto 02 – Canal de Drenagem Urbana na Vila de Jaconé 

Localizado na AID, na vila de Jaconé. Segundo depoimento de moradores locais, 

originalmente esse córrego passava na rua paralela acima, sendo desviado e canalizado na 

época de implantação do loteamento; ainda de acordo com os depoentes, a ligação deste 

canal com a lagoa encontra-se obstruída por galhos e detritos. Esse ponto foi selecionado por 

se situar entre a ADA e a lagoa de Jaconé, estando submetido aos efeitos de urbanização 

ainda pouco adensada (Foto 9.1-46).  

Durante as duas amostragens, observou-se intenso processo de assoreamento no canal, 

devido à retirada de vegetação marginal, e proliferação de macrófitas aquáticas, além da 

presença de lixo nas margens (Foto 9.1-47). 
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Foto 9.1-46 - P02 – Canal de drenagem urbana 

que passa pela vila de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-47 - P02 – Espelho d’água 

parcialmente recoberto por macrófitas 

aquáticas. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Pontos 03, 04 e 05 – Lagoa de Jaconé 

Esse corpo hídrico constitui um ambiente de água salobra em função de sua proximidade 

com o mar e pela conexão ao canal do Salgado. A mata ciliar encontra-se alterada, sendo 

possível avistar nas margens uma grande quantidade de macrófitas aquáticas do gênero 

Typha (taboa), que normalmente se desenvolve em ambiente de brejo. Esses pontos foram 

selecionados para avaliar os setores da lagoa de Jaconé, principal sistema aquático da AID 

(Foto 9.1-48 a Foto 9.1-51). 

Nas duas campanhas realizadas na lagoa de Jaconé, observou-se uma faixa central na 

lagoa, ocupada em quase toda sua extensão pela presença de algas da família Characeae 

(Foto 9.1-51), sendo coletada na segunda campanha uma amostra para avaliação qualitativa 

adicional de invertebrados bentônicos, conforme detalhado no item Comunidades Bentônicas 

do diagnóstico do meio biótico.  
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Foto 9.1-48 - Lagoa de Jaconé, evidenciando 

mata ciliar alterada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-49 - P04 – Lagoa de Jaconé – vista 

panorâmica. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-50 - P05 – Canal do Salgado, 

drenagem que liga as lagoas de Jaconé e 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-51 - Banco de algas (família 

Characeae) no centro da lagoa de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Pontos de Inspeção 01 a 12 

Conforme anteriormente citado, do conjunto de locais inspecionados nas duas campanhas, 

os pontos PI01 a PI04, PI08 e PI09 estão localizados na ADA em corpos d’água provenientes 

da zona serrana, próximos à rodovia RJ-118. Os pontos PI05 e PI06 situam-se na ADA, no 

interior do antigo campo de golfe em área de lençol freático aflorante.  

Na AID, os pontos PI07, PI07A e PI07B correspondem ao rio Salgado, sendo que as águas 

dos locais de inspeção PI10 e PI12 fluem para a lagoa de Jaconé. O ponto PI12 está 

posicionado no rio Grande de Jaconé. 
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Em todos os pontos inspecionados a mata ciliar encontrava-se alterada, estando totalmente 

suprimida ao longo dos canais retificados na ADA. As drenagens são de pequeno porte, 

sendo implantadas estruturas de transposição sob a rodovia. 

Em ambas as campanhas, constatou-se a presença de bactérias ferruginosas nos pontos 

PI01, PI02 e PI05 e o acúmulo de lixo nas margens na maior parte dos pontos inspecionados. 

A presença da macrófita aquática taboa (Typha sp.) foi verificada nos pontos PI05 e PI11. 

Além disso, notou-se processo erosivo na segunda coleta no ponto PI05, o que 

provavelmente está associado à vegetação suprimida aferida no ponto, acarretando em 

acúmulo de sólidos em suspensão no corpo hídrico. 

Conforme mencionado anteriormente, na primeira campanha verificou-se a ausência de 

escoamento superficial nos pontos PI03 e PI06. No ponto PI01 registrou-se apenas uma 

lâmina de água. Na segunda coleta, os pontos adicionais previamente definidos para esta 

campanha PI08, PI09 e PI11 apresentaram dificuldade de acesso (Foto 9.1-52 a Foto 9.1-66). 

  

Foto 9.1-52 - PI01 – Canal retificado lateral, 

presença de bactérias ferruginosas e lâmina 

d’água notada na primeira coleta.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-53 - PI02 – Principal contribuinte da 

ADA, amostrado em trecho canalizado em sítio 

a montante da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-54 - PI03 – Canal retificado próximo à 

guarita de entrada na área do Terminal Ponta 

Negra, destaca-se escoamento intermitente 

observado na primeira campanha.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-55 - PI03 – Canal retificado, 

demonstrando drenagem com escoamento 

superficial na segunda amostragem.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-56 - PI04 – Canal retificado, com 

destaque para a canalização a jusante da 

estrada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-57 - PI04 – Canal retificado a jusante 

do ponto PI03, evidenciando mata ciliar 

suprimida. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-58 - PI05 – Canal retificado formador 

de pequeno lago na ADA, compondo área 

brejosa com abundância de taboas. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-59 - PI05 – Canal retificado, muito 

assoreado observado na segunda campanha. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-60 - PI06 – Canal retificado, com 

ausência de escoamento superficial na 

primeira coleta. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-61 - PI06 – Mesmo canal com 

escoamento superficial na segunda campanha. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-62 - Canal do Salgado, presença de 

mata ciliar alterada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-63 - Córrego a montante da RJ 118, 

em trecho de difícil acesso. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-64 - PI09 – Córrego em sítio a 

montante da estrada (RJ 118), em área de 

difícil acesso. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-65 - Canal retificado, com água 

acumulada a jusante da RJ 118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-66 - PI11 – Drenagem em área 

brejosa, recoberta por grande quantidade de 

taboas. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-67 - PI12 – Rio Grande de Jaconé, em 

ambiente raso, bastante assoreado e com 

presença de lixo. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Variáveis Selecionadas 

Com o objetivo de caracterizar a qualidade das águas nas áreas de influência do 

empreendimento, foi definido um conjunto de variáveis tradicionalmente empregadas em 

estudos dessa natureza, com base nos parâmetros definidos pela Resolução Conama nº 357 

de 2005. 

No Quadro 9.1-17, é apresentada a listagem de variáveis físicas, químicas e bacteriológicas 

selecionadas, incluindo metais e arsênio, parâmetros biológicos, compostos orgânicos 

voláteis e semi-voláteis, bem como bifelinas policloradas. 

Conforme citado, durante o levantamento de campo, foram realizadas medições locais nos 

distintos pontos de amostragem com auxílio de sonda multiparâmetro da marca Horiba, 

modelo U52, para as seguintes variáveis: temperatura da água (°C), pH, condutividade 

(µS/cm), potencial redox (mV), sólidos dissolvidos totais – TDS (mg/L) e salinidade (‰). 

Utilizou-se o disco de Secchi para mensurar a transparência (m) dos corpos d’água e 

profundímetro (sonar portátil - Fish Finder) para a profundidade (m), quando pertinente. 
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Quadro 9.1-17 - Variáveis Selecionadas para Qualidade das Águas Superficiais. 

Parâmetros Unidade 

Físicos-Químicos 

Carbono Orgânico Total mg/L 

Cianeto Livre mg/L 

Cloreto Total mg/L 

Cor Aparente mg Pt/L 

Cor Verdadeira  mg Pt/L 

Condutividade (2)  µS/cm 

Cloro Residual Livre * mg/L 

Cloro Residual Total * mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO mg/L 

Demanda Química de Oxigênio - DQO mg/L 

Fenóis Totais * mg/L 

Fluoreto Total mg/L 

Fósforo Total mg/L 

Nitrato mg/L 

Nitrito mg/L 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/L 

Nitrogênio Orgânico mg/L 

Óleos e Graxas mg/L 

Orto-Fosfato * mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L 

Pentaclorofenol μg/L 

Polifosfatos mg/L 

Potencial Hidrogeniônico (pH) (2)  - 

Potencial Redox (2) mV 

Resíduos Sedimentáveis * mL/L 

Salinidade (2)  ‰ 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 

Sólidos Dissolvidos Totais (2) mg/L 

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 
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Parâmetros Unidade 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 

Sólidos Totais mg/L 

Sulfato Total mg/L 

Sulfeto mg/L 

Surfactantes Aniônicos mg/L 

Temperatura da água (1) °C 

Transparência (1) m 

Turbidez (2) UNT 

Metais e Arsênio  

Alumínio Dissolvido mg/L 

Arsênio Total mg/L 

Bário mg/L 

Berílio Total mg/L 

Boro Total mg/L 

Cádmio Total mg/L 

Chumbo Total mg/L 

Cobre Total mg/L 

Cobre Dissolvido mg/L 

Cromo Total mg/L 

Ferro Total mg/L 

Ferro Dissolvido mg/L 

Manganês Total mg/L 

Mercúrio Total mg/L 

Níquel Total mg/L 

Prata Total mg/L 

Selênio Total mg/L 

Tálio mg/L 

Zinco Total mg/L 

Bacteriológicos e Biológicos 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL 

Coliformes Totais NMP/100 mL 

Clorofila a μg/L 
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Parâmetros Unidade 

Orgânicos Voláteis (VOC) 

Solventes Aromáticos - BETX 
 

Benzeno μg/L 

Estireno μg/L 

Etilbenzeno μg/L 

Tolueno μg/L 

Xilenos μg/L 

Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC) 

Carbaril μg/L 

Paration μg/L 

Tributilestanho μg/L 

Herbicidas 
 

2,4-D μg/L 

2,4,5-T μg/L 

2,4,5-TP μg/L 

Pesticidas Organoclorados 
 

Aldrin + Dieldrin μg/L 

Clordano (cis + trans) μg/L 

DDT+DDE+DDD μg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano μg/L 

Endossulfan I μg/L 

Endossulfan II μg/L 

Endossulfan Sulfato μg/L 

Endrin μg/L 

gama - BHC (lindano) μg/L 

Heptacloro e Heptacloro epóxido μg/L 

Metoxicloro μg/L 

Toxafeno μg/L 

Pesticidas Organofosforados 
 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) μg/L 

Gution μg/L 

Malation μg/L 

Solventes Halogenados 
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Parâmetros Unidade 

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 

Bifelinas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/L 

Legenda: (1) Variáveis medidas em campo com sonda multiparâmetros; (2) Variáveis com resultados 

de campo e laboratório; * Análise em laboratório realizada apenas na segunda campanha. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Metodologia de Coleta, Preservação e Análise em Laboratório 

Em campo, a coleta de água foi realizada pela empresa Econsult Estudos Ambientais, com 

uso de embarcação na lagoa de Jaconé. As alíquotas foram coletadas com auxílio de copo e 

transferidas para frascos específicos, sendo devidamente acondicionadas em caixas 

isotérmicas com gelo e mantidas sob refrigeração para o transporte até laboratório da 

empresa Ecolabor Comercial Consultoria e Análises (Foto 9.1-68 a Foto 9.1-71). 

  

Foto 9.1-68 - Amostras d’água acondicionadas 

em caixa isotérmica com gelo. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.1-69 - Medição da transparência com 

disco de Secchi. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-70 - Medição da profundidade com 

profundímetro. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-71 - Utilização de sonda 

multiparâmetros. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Em laboratório, as análises das amostras seguiram as normas técnicas preconizadas pelo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – SMEWW e United States 

Environmental Protection Agency – Usepa, conforme apresentado no Quadro 9.1-18. 

Quadro 9.1-18 – Metodologia Analítica para Análise da Qualidade das Águas Superficiais. 

Parâmetros Unidade L.D 
(3)

 Metodologia Analítica 

Físico-químicos 

Carbono Orgânico Total mg/L 0,5 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5310A e 5310B 

Cianeto Livre mg/L 0,0003 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500 -CN- A, B, 
C, D, E, I 

Cloreto Total mg/L 0,03 USEPA - 300.1, 1997 

Cor Aparente Mg Pt/L 1 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2120B. 

Cor Verdadeira * Mg Pt/L 1 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2120B. 

Condutividade 
(2)

  µS/cm - 
Sonda Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30; 
SMEWW 21ª Ed. - 2510 B. 

Cloro Residual Livre * mg/L - Manual HACH, Kit cloro livre e total 

Cloro Residual Total * mg/L - Manual HACH, Kit cloro livre e total 

Demanda Bioquímica de 
Oxigênio - DBO 

mg/L 1 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5210 B 

Demanda Química de 
Oxigênio - DQO 

mg/L 7 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5220 C 

Fenóis Totais * mg/L 0,001 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5530C D 

Fluoreto Total mg/L 0,004 USEPA - 300.1, 1997 

Fósforo Total mg/L 0,005 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500-P E 
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Parâmetros Unidade L.D 
(3)

 Metodologia Analítica 

Nitrato mg/L 0,003 USEPA - 300.1, 1997 

Nitrito mg/L 0,001 USEPA - 300.1, 1997 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500NH3 F 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/L 0,06 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500 N org. B / 
NH3 C/ NH3 G 

Nitrogênio Orgânico mg/L 0,06 
Calculado pela diferença entre NKT e N. 
Amoniacal Total 

Óleos e Graxas mg/L 4 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5520 B 

Orto-Fosfato * mg/L 0,002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500-P 

Oxigênio Dissolvido mg/L - Manual do equipamento 

Pentaclorofenol μg/L 0,004 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8041A, 2007 

Polifosfatos mg/L 0,002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500P E 

Potencial Hidrogeniônico 
(pH) 

(2)
  

- - 
Sonda Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30; 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500H+ B 

Potencial Redox 
(2)

 mV - 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2580 B/ Sonda 
Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30 

Resíduos Sedimentáveis * mL/L 0,01 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540 F 3a 

Salinidade 
(2)

  ‰ 0,1 
Sonda Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30; 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2520-B 

Sólidos Dissolvidos Fixos mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540 B, C e E 

Sólidos Dissolvidos Totais 
(2)

 mg/L 6 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540-B/C/D/ 
Sonda Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30 

Sólidos Dissolvidos Voláteis mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540 B, C e E 

Sólidos Suspensos Fixos mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540 E 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540-B/C/D 

Sólidos Suspensos Voláteis mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540-B/C/D 

Sólidos Totais mg/L 6 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2540-B/C/D 

Sulfato Total mg/L 0,01 USEPA - 300.1, 1997 

Sulfeto mg/L - SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500S2- C e D 

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 5540C 

Temperatura da água 
(1)

 °C - Sonda Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30 

Transparência 
(1)

 m - Disco de Secchi 

Turbidez 
(2)

 UNT 0,2 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 2130 B/ Sonda 
Multiparâmetro, Horiba, Mod.U52/30 

Metais e Arsênio       

Alumínio Dissolvido mg/L 0,01 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Arsênio Total mg/L 0,002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3114B 
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Parâmetros Unidade L.D 
(3)

 Metodologia Analítica 

Bário mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Berílio Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Boro Total mg/L 0,07 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Cádmio Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Chumbo Total mg/L 0,0004 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Cobre Total mg/L 0,0005 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Cobre Dissolvido mg/L 0,0005 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Cromo Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Ferro Total mg/L 0,006 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Ferro Dissolvido mg/L 0,006 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Manganês Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Mercúrio Total mg/L 0,0001 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3112B 

Níquel Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Prata Total mg/L 0,0002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Selênio Total mg/L 0,002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3114B 

Tálio mg/L 0,005 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Zinco Total mg/L 0,002 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 3030F e 3120B 

Bacteriológicos e Biológicos 

Coliformes Termotolerantes 
NMP/100 

mL 
- SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 9221E 

Coliformes Totais 
NMP/100 

mL 
- SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 9223B 

Clorofila a μg/L 4 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 102000 H 

Orgânicos Voláteis (VOC) 

Solventes Aromáticos - 
BETX 

      

Benzeno μg/L 0,1 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Estireno μg/L 0,1 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Etilbenzeno μg/L 0,1 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Tolueno μg/L 0,8 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Xilenos μg/L 0,2 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Orgânicos Semi-Voláteis (SVOC) 

Carbaril μg/L 0,01 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8270D, 2007 

Paration μg/L 0,04 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8270D, 2007 

Tributilestanho μg/L 0,007 IUPAC 1998 
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Parâmetros Unidade L.D 
(3)

 Metodologia Analítica 

Herbicidas       

2,4-D μg/L 0,002 
USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 515.1 Rev. 
4.1 , 1995. 

2,4,5-T μg/L 0,004 
USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 515.1 Rev. 
4.1 , 1995. 

2,4,5-TP μg/L 0,002 
USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 515.1 Rev. 
4.1 , 1995. 

Pesticidas Organoclorados       

Aldrin + Dieldrin μg/L 0,001 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Clordano (cis + trans) μg/L 0,002 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

DDT+DDE+DDD μg/L 0,0005 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Dodecacloro 
pentaciclodecano 

μg/L 0,0003 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Endossulfan I μg/L 0,002 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Endossulfan II μg/L 0,001 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Endossulfan Sulfato μg/L 0,001 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Endrin μg/L 0,001 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

gama - BHC (lindano) μg/L 0,0002 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Heptacloro e Heptacloro 
epóxido 

μg/L 0,001 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Metoxicloro μg/L 0,002 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Toxafeno μg/L 0,06 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8081B, 2007 

Pesticidas 
Organofosforados 

      

Demeton (Demeton-O + 
Demeton-S) 

μg/L 0,05 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8141B, 2007 

Gution μg/L 0,006 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8141B, 2007 

Malation μg/L 0,004 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8141B, 2007 

Solventes Halogenados       

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,4 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 1 USEPA - 5021A, 2003 / USEPA - 8260C, 2006 

Bifelinas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/L 0,03 USEPA - 3510C, 1996 / USEPA - 8082A, 2007 

Legenda: 
(1)

 Variáveis medidas em campo; 
(2)

 Variáveis com resultados de campo e laboratório; (3) L.D 

– Limite de detecção do método analítico; * Análise em laboratório realizada apenas na segunda 

campanha. 

Elaboração: ARCADIS Logos, 2012.    
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Resultados Obtidos 

Para avaliação da qualidade de água, os resultados obtidos na área de influência do Terminal 

Ponta Negra foram comparados aos valores máximos permitidos (V.M.P.) pela Resolução 

Conama nº 357, de 17 de março de 2005.  

Importante salientar que, em função da variação de salinidade obtida na rede amostral, os 

resultados dos pontos P01 e P02 são confrontados com o padrão de águas doces classe 2, 

enquanto que os pontos P03, P04 e P05, na lagoa de Jaconé, são comparados ao padrão de 

águas salobras classe 1. Nos pontos de inspeção, apenas o canal do Salgado (PI07, PI07A e 

PI07B) apresentou águas salobras, sendo que os demais representam sistemas de águas 

doces. 

No Quadro 9.1-19, a seguir, constam os valores de parâmetros mensurados em campo, 

abrangendo os pontos de coleta P01 a P05 e os pontos inspecionados PI01 a PI12, sendo 

destacados em vermelho os resultados que ultrapassaram os limites da legislação vigente.  

De forma geral, a profundidade nos sistemas aquáticos inspecionados foi muito baixa, em 

torno de 0,5 m, exceto nos pontos P04 e P05 da lagoa de Jaconé, que chegaram a 1,4 e 0,9 

m, respectivamente, na segunda campanha, realizada em regime de sigízia, durante a maré 

alta. Pelo fato de sofrerem influência de marés, através do canal do Salgado, a profundidade 

destes pontos tende a apresentar contínuas variações.  

As águas da lagoa (P03 a P05), do canal de drenagem da vila de Jaconé (P02), do canal do 

Salgado (PI07 a PI07B) e dos canais inseridos nos pontos P01 e PI05 apresentaram reduzida 

transparência nas duas coletas, chegando ao máximo de 0,3 m, na segunda campanha 

(junho/2012). 

Os níveis de turbidez registrados nos pontos da lagoa de Jaconé (P03, P04 e P05) e do canal 

do Salgado (PI07, PI07A e PI07B), em ambas as coletas, se mantiveram acima de 7,9 UNT. 

Apesar de reduzido, esse valor ultrapassa os limites legais definidos para águas salobras 

que, segundo anteriormente citado, requerem ausência de turbidez. Nos sistemas de águas 

doces, apenas na segunda campanha, verificou-se teor de turbidez (104 UNT) acima do 

padrão legal no canal de inspeção do ponto PI05, no antigo campo de golfe, devido à 

contribuição de sólidos gerada por processos erosivos, conforme detectado em campo. 

As medições locais revelam que a temperatura da água, nos dias de coleta, oscilou entre 

21,95 e 27,94°C, nos pontos PI06 e PI07, respectivamente, com temperatura média em torno 

dos 24 ºC, em ambas as amostragens. O valor de pH esteve abaixo da faixa limite 

estabelecida pela legislação no canal de drenagem da vila de Jaconé (P02) e nos pontos de 

inspeção PI01, PI02, PI03, PI05 e PI10, com concentrações inferiores a 5,90, sugerindo 

águas ligeiramente ácidas. 

Nas duas campanhas, a salinidade na lagoa de Jaconé girou em torno de 19‰. No canal do 

Salgado, a salinidade aumentou em direção à Saquarema, conforme valores obtidos na 

entrada da lagoa (20‰), no trecho central (média de 25‰) e próximo à lagoa de Saquarema 

(28‰), constatando-se a influência de águas salinas que fluem do canal para a lagoa de 

Jaconé. A faixa de salinidade obtida nesses pontos é típica de ambiente salobro (0,5 a 30‰), 
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enquanto que nos demais pontos da rede amostral houve variação entre 0,0‰ (PI12, rio 

Grande de Jaconé) e 0,4‰ (PI05), indicando ambiente de águas doces.  

As medições diretas de sólidos dissolvidos totais em campo expressam os teores de cloreto 

de sódio (NaCl) que variaram entre 66 mg/L (PI12) a 26.500 mg/L (PI07B), ambos na 

segunda coleta.  

Os valores de potencial redox determinados em campo mostram um meio 

predominantemente oxidante, favorável ao desenvolvimento de organismos aquáticos 

aeróbios, com máximo de 381 mV verificado no ponto PI03, na ADA. 
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Quadro 9.1-19 - Resultados das Medições Diretas das Águas Superficiais. 

Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1)
 

Pontos de Coleta 

Canal Retificado na 
ADA * 

Canal de Drenagem 
Urbana na Vila de Jaconé* 

Lagoa de Jaconé ** 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Condutividade  μS/cm - 570 496 258 421 32.400 30.700 30.900 30.400 33.400 31.500 

pH  - 
6,0-9,0/ 
6,5-8,5 

6,46 6,59 5,82 5,59 7,20 7,46 7,53 7,88 7,61 7,77 

Potencial Redox  mV - 232 -78 137 310 200 246 189 254 196 246 

Profundidade m - 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 1,4 0,6 0,9 

Transparência  m - 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,15 0,3 0,1 0,3 

Temperatura da 
Água 

°C - 22,57 22,33 23,59 22,94 23,97 24,45 24,45 26,79 25,45 25,1 

Turbidez UNT 
100/ 

Ausente 
5,3 2,1 22,9 21,2 17,4 30,7 25,2 31,1 23,1 33,8 

Salinidade  ‰ - 0,3 0,2 0,1 0,2 20,2 19,1 19,2 18,9 20,9 19,6 

Sólidos 
Dissolvidos Totais 

mg/L - 365 322 168 274 19.800 18.700 18.800 18.600 20.400 19.200 

Continuação 
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Parâmetros Unidade V.M.P. 
(1)

 

Pontos de Inspeção 

Canal 
Retificado 
Lateral * 

Principal Contribuinte da 
ADA * 

Canal 
Retificado * 

Canal Retificado a 
Jusante do Ponto PI03 * 

Canal Retificado 
Formador do Lago na 

ADA * 

PI01 PI02 PI03 PI04 PI05 

2ªC 1ªC 2ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Condutividade  μS/cm - 257 197 177 310 229 321 1.240 911 

pH  - 
6,0-9,0/ 
6,5-8,5 

5,87 5,41 5,78 4,09 7,50 7,35 7,78 5,59 

Potencial 
Redox  

mV - 107 66 310 381 81 268 39 -105 

Profundidade m - 0,05 
Lâmina 
d’água 

0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 

Transparência  m - Total Total Total Total Total Total 0,04 0,05 

Temperatura 
da Água 

°C - 22.57 25,73 23,28 22,72 26,85 22,42 27,23 22,17 

Turbidez UNT 
100/ 

Ausente 
3,1 1,4 1,1 0 2,5 0 18,6 104 

Salinidade  ‰ - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 

Sólidos 
Dissolvidos 
Totais 

mg/L - 167 128 115 201 149 208 792 583 

Continuação 
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Parâmetros Unidade V.M.P. 
(1)

 

Pontos de Inspeção 

Canal 
Retificado * 

Canal do Salgado 
** 

Canal do 
Salgado, na 

Entrada da Lagoa 
de Jaconé ** 

Canal do 
Salgado, Próx. à 

Lagoa de 
Saquarema ** 

Canal Retificado 
Afluente à Lagoa 

de Jaconé * 

Rio Grande 
de Jaconé * 

PI06 PI07 PI07A PI07B PI10 PI12 

2ªC 1ªC 2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 

Condutividade  μS/cm - 612 37.200 43.300 32.000 43.500 125 101 

pH  - 
6,0-9,0/ 
6,5-8,5 

6,46 7,41 7,05 7,80 7,66 5,90 6,50 

Potencial 
Redox  

mV - 208 160 118 215 179 329 295 

Profundidade m - 0,1 0,6 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 

Transparência  m - Total 0,1 0,2 0,2 0,2 Total Total 

Temperatura 
da Água 

°C - 21,95 27,34 24,36 25,61 25,62 23,7 23,86 

Turbidez UNT 
100/ 

Ausente 
24,3 16,7 7,9 31,4 12,7 0 2,4 

Salinidade  ‰ - 0,3 23,5 27,9 20,0 28,0 0,1 0 
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Parâmetros Unidade V.M.P. 
(1)

 

Pontos de Inspeção 

Canal 
Retificado * 

Canal do Salgado 
** 

Canal do 
Salgado, na 

Entrada da Lagoa 
de Jaconé ** 

Canal do 
Salgado, Próx. à 

Lagoa de 
Saquarema ** 

Canal Retificado 
Afluente à Lagoa 

de Jaconé * 

Rio Grande 
de Jaconé * 

PI06 PI07 PI07A PI07B PI10 PI12 

2ªC 1ªC 2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 2ªC 

Sólidos 
Dissolvidos 
Totais 

mg/L - 392 22.700 26.400 19.500 26.500 81 66 

Legenda: (1) V.M.P. – Valores Máximos Permitidos pela Resolução Conama n
o
 357/05 para água doce classe 2/ água salobra classe 1; 1ªC e 2ªC – 

primeira e segunda campanhas; * pontos de água doce; ** pontos de água salobra. 

Elaboração: ARCADIS Logos, 2012. 
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A seguir, descreve-se uma síntese das principais variáveis analisadas nas amostras 

coletadas na área de influência do Terminal Ponta Negra, e encaminhadas ao laboratório de 

análises, possibilitando estabelecer uma comparação entre os corpos hídricos representados 

pelos pontos de coleta P01 a P05. 

Na representação gráfica, as linhas tracejadas vermelha e laranja representam o valor 

máximo permitido pela Resolução Conama 357/05 para águas doces (classe 2) e salobras 

(classe 1), respectivamente. Os laudos analíticos constam no Quadro 9.1-19 e os resultados 

são apresentados no Quadro 9.1-20.  

Variáveis Físicas e Químicas 

 Condutividade 

A condutividade é uma expressão numérica da capacidade do meio aquático em conduzir 

corrente elétrica em função da concentração dos íons presentes, como cloretos, sendo 

influenciada pela temperatura e pH. Não há na legislação padrões para esta variável. Águas 

salobras naturalmente apresentam condutividade elevada. No entanto, valores acima de 100 

µS/cm em sistemas de águas doces já indicam introdução de efluentes ou conteúdo natural 

de sais elevados.  

Na rede amostral, como esperado, observaram-se maiores níveis de condutividade nos 

pontos coletados na lagoa de Jaconé, com o máximo observado em campo para o ponto 

P05, na primeira campanha (março/ 2012), alcançando 33.400 µS/cm, conforme apresentado 

no Gráfico 9.1-15. Esses resultados guardam correspondência com os níveis de salinidade, 

que foram mais acentuados nestes mesmos locais (em torno de 19‰), representados no 

Gráfico 9.1-15.  

Gráfico 9.1-15 – Condutividade das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Cor Aparente 

A cor aparente da água deve-se à presença de substâncias dissolvidas e em suspensão. A 

cor é um parâmetro estético, de especial interesse para mananciais destinados ao 

abastecimento público. A introdução de despejos domésticos ou industriais e os mecanismos 

que promovem a ressuspensão dos sedimentos podem afetar as propriedades óticas do 

corpo d’água através do aumento da cor e da turbidez. 

A Resolução Conama 357/05 determina para águas salobras classe 1 a ausência de cor 

aparente e não cita limite desta variável para águas doces classe 2, motivo pelo qual não há 

representação do traço vermelho no gráfico a seguir.  

O valor máximo de cor aparente foi registrado na segunda campanha (junho/ 2012) nos 

pontos P01 (710 mg Pt/L) e P02 (680 mg Pt/L), conforme Gráfico 9.1-16. Embora com 

resultados inferiores, entre 187 a 299 mg PT/L, nas duas campanhas os pontos avaliados na 

lagoa de Jaconé (P03, P04 e P05) apresentaram valores de cor aparente em desacordo com 

a legislação para águas salobras classe 1, que requerem substâncias que produzem cor 

virtualmente ausentes.  

Gráfico 9.1-16 – Cor Aparente das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Cor Verdadeira 

A cor verdadeira da água deve-se à presença de substâncias em solução, geralmente 

resultantes da decomposição de restos vegetais, tais como ácidos fúlvicos e húmicos, que 

conferem aos cursos d’água uma coloração amarelada a marrom, assumindo tonalidade mais 

escura na presença de compostos de ferro.  

Na segunda campanha, a concentração de cor verdadeira ultrapassou o limite legal (75 mg 

Pt/L) para águas doces (classe 2) nos dois canais de drenagem inseridos nos pontos P01 

(243 mg Pt/L) e P02 (230 mg Pt/L), segundo Quadro 9.1-20. Os resultados de cor verdadeira 

na lagoa de Jaconé (P03 a P05) permaneceram abaixo de 40 mg Pt/L. O limite desta variável 

para as águas salobras classe 1 refere-se apenas à cor aparente.  
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 Cloreto Total 

Nas águas doces superficiais, são fontes importantes de cloreto as descargas de esgotos 

sanitários. A Resolução Conama 357/05 determina limite para esta variável apenas nas 

águas doces (250 mg/L). Nos pontos P01 e P02 (canais de drenagem) os valores de cloreto 

registrados nas duas coletas estão de acordo com o limite legal, com teor máximo de 165 

mg/L verificado na primeira campanha no ponto P01.    

Na lagoa de Jaconé, devido à influência das águas salinas, as concentrações de cloreto são 

naturalmente mais elevadas, com máximo de 12.913 mg/L obtido no ponto P03, na segunda 

amostragem (Gráfico 9.1-17), corroborando os teores de salinidade observados nesses 

locais. 

Gráfico 9.1-17 - Cloretos das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  

A DBO de uma amostra de água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria 

orgânica por meio de decomposição biológica aeróbia, formando subprodutos na forma 

inorgânica estável. A Resolução Conama 357/05 determina para águas doces classe 2 o 

máximo de 5 mg/L de DBO. Não há limite na legislação para águas salobras classe 1. 

Os valores de DBO ultrapassaram o limite legal nas duas drenagens de água doce, em 

ambas as campanhas, com máximo de 90 mg/L no ponto P01, na segunda coleta (junho/ 

2012), sinalizando a contribuição de carga orgânica nos corpos hídricos analisados (Gráfico 

9.1-18). Na lagoa de Jaconé os valores se situaram na faixa entre 2 e 90 mg/L, 

respectivamente, nos pontos P03 e P04.   
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Gráfico 9.1-18 - Demanda Bioquímica de Oxigênio das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

A DQO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica através de 

um agente químico. Não há na Resolução Conama 357/05 padrões para esta variável.  

Na rede de amostragem, os valores de DQO oscilaram entre 109 e 210 mg/L, na primeira 

coleta, respectivamente, nos pontos P05 e P03, ambos situados na lagoa de Jaconé, 

conforme Gráfico 9.1-19. Na segunda amostragem, não foi possível mensurar o nível de DQO 

na lagoa de Jaconé, devido à disponibilidade dos íons cloretos nas amostras, segundo 

indicado nos laudos no Anexo XVII.  

Gráfico 9.1-19 - Demanda Química de Oxigênio das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Fenóis Totais  

Os compostos fenólicos compreendem uma variedade de substâncias orgânicas, em função 

do número de grupos hidroxila ligados ao anel aromático. São produzidos em diversos 

processos industriais, como refinarias e indústrias químicas, no processamento de madeira e 

de carvão, surgindo nas águas naturais através das descargas de efluentes domésticos e 

industriais. Os fenóis são tóxicos em concentração de 1 a 10 mg/L, afetando principalmente a 

fauna aquática. 

Os resultados de fenóis totais, parâmetro avaliado somente na segunda campanha, 

estiveram acima do limite legal (0,003 mg/L) para águas doces e salobras, nos pontos P01 

(0,004 mg/L) e P03 (0,006 mg/L), situados no canal da ADA e na lagoa de Jaconé, 

respectivamente. 

 Fósforo Total  

Nas áreas urbanas, a introdução de fósforo no ambiente aquático está associada 

principalmente aos esgotos domésticos e industriais, enquanto que nas zonas rurais 

prevalecem as fontes difusas, associadas aos dejetos de bovinos, de aves, além de 

fertilizantes agrícolas.  

A Resolução Conama 357/05 define limite máximo de fósforo total de 0,1 mg/L para 

ambientes lóticos nas águas doces (classe 2) e de 0,124 mg/L para águas salobras (classe 

1). Na rede amostral, o teor de fósforo ultrapassou esse limite em apenas um ponto avaliado 

(P02), no canal de drenagem na vila de Jaconé, atingindo 0,179 e 0,112 mg/L, 

respectivamente, na primeira e segunda coletas, sugerindo possível aporte de esgotos 

domésticos.  

Cabe destacar que o ponto P03, situado nas imediações da desembocadura desse canal na 

lagoa, apresentou nesse ambiente a maior concentração de fósforo total nas duas 

campanhas avaliadas (0,101 e 0,1 mg/L), quando comparado aos outros pontos da Lagoa, 

conforme Gráfico 9.1-20.  

Gráfico 9.1-20 - Fósforo Total das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Fluoreto Total 

Traços de fluoreto são usualmente encontrados em águas naturais. Altas concentrações 

desse íon estão em geral associadas a fontes subterrâneas, depósitos geológicos de origem 

marinha ou efluentes industriais resultantes, por exemplo, da fabricação de fios condutores 

de eletricidade. O valor máximo permitido pela Resolução Conama 357/05 (águas doces 

classe 2 e salobras classe 1) para fluoreto nas águas é de 1,4 mg/L. 

As análises desenvolvidas na área de estudo indicam baixas concentrações de fluoretos, 

condizentes com o padrão estabelecido pela Resolução Conama 357/05, com o maior valor 

computado no ponto P04, na segunda campanha (junho/ 2012), registrando 0,118 mg/L. 

 Óleos e Graxas 

A Resolução Conama 357/05 estabelece que óleos e graxas estejam virtualmente ausentes 

nas águas doces e salobras. Não se detectou a presença desses componentes nas amostras 

enviadas ao laboratório nas duas campanhas, estando, portanto, em concordância com a 

legislação citada. Visualmente, verificou-se mancha superficial de óleo na saída do canal do 

Salgado, a jusante do ponto P05, conforme registrado na Foto 9.1-43. 
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 Oxigênio Dissolvido – OD 

O oxigênio dissolvido assume grande importância no corpo d'água, pois dele depende a 

sobrevivência de seres aeróbios. Sua ausência ou restrição leva à redução da diversidade 

biológica.  

Em águas doces (classe 2) e salobras (classe 1) é recomendado que o nível de OD seja, no 

mínimo, igual a 5 mg/L, conforme preconizado pela Resolução Conama 357/05, concentração 

considerada adequada para a sobrevivência e desenvolvimento dos organismos aquáticos. 

Caso o oxigênio seja totalmente consumido, passam a prevalecer as condições anaeróbicas 

e a formação de ambiente redutor, tornando os metais pesados e os compostos de fósforo 

mais solúveis e biodisponíveis no ambiente. 

Do ponto de vista ecológico, nos pontos P01 (na ADA), P02 (canal da vila de Jaconé) e 

somente na segunda coleta no ponto P03 (na lagoa, próximo à desembocadura deste canal), 

os níveis de oxigênio dissolvido estiveram abaixo do padrão de qualidade estabelecido pela 

Resolução Conama 357/05, indicando o acúmulo de materiais orgânicos nesses ambientes 

(Gráfico 9.1-21).  

Gráfico 9.1-21– Oxigênio Dissolvido das Águas Superficiais 

 

Nota: a linha tracejada corresponde ao valor mínimo estabelecido pela legislação.  

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O pH define o caráter ácido, básico ou neutro de uma amostra. Sua influência nos 

ecossistemas aquáticos naturais ocorre diretamente sobre os aspectos fisiológicos dos 

organismos ou, indiretamente, contribuindo para a precipitação dos elementos químicos e na 

toxicidade de compostos diversos. Em meio ácido, os metais pesados tendem a ter maior 

biodisponibilidade, aumentando seu nível de toxicidade. 

De acordo com a Resolução Conama 357/05, as águas doces (classe 2) devem manter pH 

na faixa entre 6,0 e 9,0, enquanto que para águas salobras (classe 1) essa faixa é um pouco 

mais restrita, entre 6,5 e 8,5. 

As amostras analisadas em campo na área de influência do Terminal Ponta Negra, em sua 

maioria, se enquadram nesse intervalo, exceto o ponto P02, no canal da vila de Jaconé, que 

apresentou pH ácido (5,82 e 5,59) nas duas coletas. As águas da lagoa de Jaconé mostram 

caráter ligeiramente básico, conforme observado no Gráfico 9.1-22.  

Gráfico 9.1-22 - Potencial Hidrogeniônico (pH) das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Potencial Redox 

O potencial de oxirredução ou Potencial Redox (ORP - Oxidation Reduction Potential) é a 

espontaneidade ou a tendência de uma espécie química adquirir elétrons e, desse modo, ser 

reduzida. Cada espécie tem seu potencial intrínseco de redução. Esse parâmetro quantifica a 

existência de oxidantes ou agentes redutores no meio líquido.  

Ambientes com potencial redox elevado são favoráveis à manutenção de microorganismos 

estritamente aeróbios, enquanto valores negativos indicam ambiente favorável ao 

desenvolvimento de organismos facultativos ou anaeróbios. 

Os resultados de potencial redox obtidos em laboratório variaram entre -97 mV, no ponto 

P05, a 223 mV, no ponto P02, ambos na segunda campanha, com pequena variação entre os 

demais pontos amostrados (Gráfico 9.1-23). Verifica-se que o ponto P05, na lagoa de 

Jaconé, próximo ao canal do Salgado, tende a apresentar maior acúmulo de compostos 

orgânicos. 

Gráfico 9.1-23 - Potencial Redox das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Salinidade 

A salinidade é a medida da concentração de sais dissolvidos na água, principalmente dos 

cátions sódio, cálcio, magnésio e potássio e dos ânions cloretos, sulfatos e bicarbonatos. 

Conforme já citado, a Resolução Conama 357/05 estabelece a classificação dos corpos 

d’água de acordo com o teor de salinidade: as águas doces apresentam concentração de 

sais igual ou inferior a 0,5%; as águas salobras com salinidade superior a 0,5% e inferior a 30 

%; e as águas salinas mostram teores iguais ou superiores a 30%.  

Os valores obtidos nos sistemas aquáticos avaliados durante as duas coletas permaneceram 

na faixa de 0,1% a 0,3% nos pontos P02 e P01, situados na vila de Jaconé e na ADA, 

indicando sistemas de água doce. Os resultados foram superiores a 18,9% nos pontos P03, 

P04 e P05, na lagoa de Jaconé, indicando ambiente típico de águas salobras (Gráfico 

9.1-24). O teor ligeiramente inferior obtido na lagoa no ponto P04 deve-se à influência da 

entrada no sistema das águas doces do rio Grande do Jaconé. 

Gráfico 9.1-24 - Salinidade das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Série de Sólidos (resíduos) 

Nas águas naturais, os sólidos são encontrados em diversas frações. Denominam-se sólidos 

totais a soma das parcelas dissolvida e em suspensão presentes em determinada amostra. 

Essas parcelas podem ter origem orgânica (sólidos voláteis) ou inorgânica (sólidos fixos). 

Os sólidos dissolvidos são constituídos por carbonatos, bicarbonatos, cloretos, sulfatos, 

fosfatos entre outros, refletindo no resultado de diversos parâmetros, como salinidade, 

condutividade e pH. As águas salinas e salobras naturalmente apresentam maior conteúdo 

de sais e, portanto, elevada concentração de sólidos dissolvidos. A Resolução Conama 

357/05 não estabelece limite de sólidos dissolvidos para águas salobras classe 1, apenas 

para águas doces classe 2 (500 mg/L). 

Na rede de amostragem, observaram-se valores de sólidos dissolvidos totais de acordo com 

o limite legal para águas doces nos pontos P01 e P02, atingindo 266 e 377 mg/L, 

respectivamente, ambos na segunda campanha, conforme Gráfico 9.1-25. 

Gráfico 9.1-25 - Sólidos Dissolvidos Totais das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Nas duas campanhas, a proporção de sólidos dissolvidos voláteis foi maior em relação aos 

sólidos fixos na maior parte dos pontos, indicando a preponderância de compostos de 

natureza orgânica nos sistemas aquáticos estudados (Gráfico 9.1-26 e Gráfico 9.1-27).  

O valor máximo de sólidos dissolvidos fixos foi de 17.200 mg/L (P05), enquanto a 

concentração mais acentuada de sólidos dissolvidos voláteis foi de 13.500 mg/L (P03), 

ambos obtidos na segunda coleta na lagoa de Jaconé, próximo à saída do canal do Salgado 

e ao canal de drenagem da vila de Jaconé, respectivamente.  
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Gráfico 9.1-26 - Sólidos Dissolvidos Fixos das Águas Superficiais 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Gráfico 9.1-27 - Sólidos Dissolvidos Voláteis das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Os sólidos em suspensão compreendem partículas inorgânicas (areia, silte e argila) bem 

como detritos orgânicos (algas, bactérias e folhas em decomposição).  

O teor máximo de sólidos suspensos totais foi de 725 mg/L obtido no ponto P05, na primeira 

coleta, conforme apresentado no Gráfico 9.1-28, revelando a influência do canal do Salgado 

no fluxo de sólidos em suspensão na lagoa de Jaconé, especialmente na época chuvosa. Na 

ADA, verificou-se o mínimo de sólidos em suspensão (7 mg/L) mensurado na primeira 

campanha no ponto P01. A legislação não contempla limite para esse parâmetro.  
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As maiores parcelas de sólidos suspensos fixos (418 mg/L) e voláteis (307 mg/L) foram 

verificadas no ponto P05, na primeira coleta, localizado na lagoa de Jaconé, sugerindo um 

maior fluxo de compostos de origem orgânica e inorgânica nesse setor, sob influência do 

canal do Salgado, enquanto que nos demais pontos da lagoa houve preponderância de 

sólidos voláteis, situando-se na faixa de 37 mg/L, conforme Gráfico 9.1-29 e Gráfico 9.1-30. 

Gráfico 9.1-28 - Sólidos Suspensos Totais das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Gráfico 9.1-29 - Sólidos Suspensos Fixos das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Gráfico 9.1-30 - Sólidos Suspensos Voláteis das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Série de Nitrogênio  

O nitrogênio participa da formação de proteínas no metabolismo dos seres vivos, podendo 

ser encontrado no meio aquático na forma orgânica (microrganismos, detritos orgânicos) e na 

forma inorgânica, especialmente amônia, nitrito e nitrato. Os processos de decomposição 

biológica levam à amonificação do nitrogênio presente nos compostos orgânicos. 

Para nitrato, o valor máximo permissível é de 10 mg/L, para águas doces classe 2, e de 0,4 

mg/L, para águas salobras classe 1.  

Na rede amostral, a concentração de nitrato manteve-se dentro do limite estabelecido pela 

Resolução Conama 357/05. Verificou-se maior valor de nitrato no ponto P04, na segunda 

campanha, alcançando 0,104 mg/L (Gráfico 9.1-31). 

Gráfico 9.1-31 - Nitrato das Águas superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

A Resolução Conama 357/05 determina para nitrogênio amoniacal o máximo 0,4 mg/L para 

águas salobras classe 1. O nitrogênio amoniacal em águas doces varia de acordo com o pH: 

em águas classe 2, a legislação define o máximo de 3,7 mg/L de nitrogênio amoniacal em 

ambientes com pH inferior a 7,5; até 2,0 mg/L para pH entre 7,5 e 8,0; até 1,0 mg/L para pH 

entre 8,0 a 8,5 e 0,5 mg/L para pH superior a 8,5.  

De acordo com o Gráfico 9.1-32, todos os pontos amostrados na área de influência do 

Terminal Ponta Negra nas duas campanhas, estão em consonância com o limite legal. 

Verificou-se o teor máximo de nitrogênio amoniacal no ponto P02, na primeira coleta (março/ 

2012), com 0,341 mg/L, devido provavelmente ao aporte de esgotos sanitários gerados da 

vila de Jaconé. 
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Gráfico 9.1-32 - Nitrogênio Amoniacal das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Os níveis de nitrogênio orgânico oscilaram entre 0,214 mg/L no ponto P05, na primeira 

campanha, a 1,36 mg/L no ponto P03, na segunda coleta, conforme observado no Gráfico 

9.1-33. Não há na Resolução Conama 357/05 padrão para esta variável. 

Gráfico 9.1-33 - Nitrogênio Orgânico das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

A soma das frações de nitrogênio orgânico e amoniacal é expressa pelo resultado de 

nitrogênio Kjeldahl. Não há limite estabelecido pela Resolução Conama 357/05 para esse 

parâmetro, que oscilou entre 0,363 mg/L (P05), na primeira coleta, e 1,45 mg/L (P03), na 

segunda amostragem, conforme exposto no Gráfico 9.1-34. 
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Gráfico 9.1-34 - Nitrogênio Kjeldahl das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Sulfato Total  

A resolução Conama 357/05 estabelece o valor de 250 mg/L de sulfato nas águas doces 

classe 2. Não há valor na legislação para águas salobras classe 1, pois este é um 

componente natural desses sistemas. Os resultados da concentração de sulfatos oscilaram 

entre 7,12 mg/L (P01), na segunda coleta, e 1.543 mg/L (P03), na primeira campanha, 

mantendo-se de acordo com o padrão legal, conforme Gráfico 9.1-35. 

Gráfico 9.1-35 - Sulfato Total das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Sulfeto 

Nas duas coletas foram registrados, em todos os pontos de amostragem, níveis de sulfeto 

inferiores ao limite de quantificação do método (0,01 mg/L), estando, portanto, de acordo com 

o valor máximo (0,002 mg/L) permitido para águas doces (classe 2) e salobras (classe 1). 

Concentrações elevadas de sulfeto são produzidas em ambientes anaeróbios e resultam em 

odor acentuado. 

 Surfactantes Aniônicos 

Os surfactantes aniônicos são os principais constituintes dos detergentes sintéticos tendo 

diversas utilizações industriais e domésticas. Esses compostos formam espuma nos sistemas 

aquáticos, em geral de correnteza, podendo afetar as propriedades físico-químicas e 

biológicas do meio ambiente. 

Verificou-se nas duas campanhas concentração de surfactantes de acordo com o valor 

estabelecido pela Resolução Conama 357/05 (0,5 mg/L) para águas doces (classe 2) nos 

pontos P01 e P02, que resultaram em concentrações abaixo do limite de detecção do método 

(0,003 mg/L). 

Contudo, em todos os pontos amostrados na primeira coleta (março/ 2012) na lagoa de 

Jaconé, registraram-se valores de surfactantes aniônicos acima do padrão legal (0,2 mg/L), 

para águas salobras classe 1, com o valor máximo observado no ponto P05, alcançando 

0,442 mg/L, conforme Gráfico 9.1-36. Esses resultados apontam provável introdução de 

esgotos domésticos na lagoa de Jaconé. 

Gráfico 9.1-36 - Surfactantes Aniônicos das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Temperatura da água 

A temperatura do corpo d'água está associada às velocidades das reações químicas e à 

dissolução dos gases na água, sendo influenciada por fatores diversos, tais como: 

localização geográfica, estação do ano e profundidade do local amostrado. Conforme 

anteriormente citado, a temperatura da água nas duas amostragens realizadas na área do 

Terminal Ponta Negra apresentou pequena variação, entre 22,33°C (P01) e 26,79°C (P04), 

ambos na segunda campanha (junho/ 2012), conforme Gráfico 9.1-37. 

Gráfico 9.1-37 - Temperatura das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Turbidez 

A turbidez da água é a medida da sua capacidade de dispersar luz em função das partículas 

em suspensão (silte, argila, microrganismos). Valores elevados de turbidez geralmente 

indicam contribuição de sólidos a partir da área de drenagem e podem interferir na atividade 

fotossintética de um corpo d'água. Quando sedimentadas, as partículas formam bancos de 

lodos que propiciam a digestão anaeróbia, levando à formação de gases.  

A Resolução Conama 357/05 determina o máximo de 100 UNT para águas doces classe 2, e 

ausência de turbidez nas águas salobras classe 1. Os níveis de turbidez analisados em 

laboratório foram baixos permanecendo similares aos obtidos em campo, segundo 

anteriormente citado, com máximo de 64,5 UNT (P02), na segunda campanha, conforme 

Gráfico 9.1-38. 

Verificou-se ultrapassagem do padrão legal apenas nos pontos situados na lagoa de Jaconé, 

corpo hídrico qualificado como salobro, variando entre 14,7 a 24,5 UNT no ponto P05, 

respectivamente, na primeira e segunda coleta.  
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Gráfico 9.1-38 - Turbidez das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Metais e Arsênio 

 Alumínio Dissolvido 

Na água, o alumínio forma complexos com outros elementos como o fósforo, sendo 

influenciado por fatores como pH, temperatura, presença de sulfatos, de matéria orgânica e 

de outros ligantes. É utilizado como floculante nos sistemas de tratamento de água, servindo 

para precipitar compostos poluentes, como o fósforo. A Resolução Conama 357/05 indica o 

limite de 0,1 mg/L, para águas doces (classe 2) e salobras (classe 1). 

Em todos os pontos de amostragem, as concentrações de alumínio mantiveram-se 

condizentes com o padrão de qualidade da legislação. O máximo foi observado no ponto P02 

na primeira campanha, atingindo 0,080 mg/L, o que mostra provavelmente maior fluxo de 

sólidos nesse local, especialmente no período chuvoso. 

 Arsênio Total 

O arsênio é um metalóide com ampla distribuição na superfície terrestre, apresentando-se, 

em geral, associado a depósitos de minerais metálicos. É usado na formulação de inseticidas, 

herbicidas, na preservação de madeiras, podendo alcançar o sistema aquático por meio de 

fontes difusas ou por lançamento de despejos de efluentes domésticos e industriais. Dada 

suas características, o arsênio produz também efeitos tóxicos à biota aquática. 

A Resolução Conama 357/2005 estabelece o limite de 0,01 mg/L de arsênio para águas 

doces (classe 2) e salobras (classe 1). Na rede de amostragem, os teores de arsênio 

mantiveram-se abaixo do limite de detecção do método analítico (0,002 mg/L). 

 Cádmio Total 

Esse metal ocorre na natureza sob forma de sais ou de sulfetos, frequentemente associado 

com o zinco, onde aparece como impureza. É também usado nas indústrias de 

petroquímicas, de fertilizantes, em pilhas de Ni-Cd, entre outros processos. 

0

20

40

60

80

100

P01 P02 P03 P04 P05

Canais de Drenagem Lagoa de Jaconé

U
N

T

Primeira Campanha Segunda Campanha



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 422 

Nas águas naturais é encontrado em traços mínimos, geralmente presente como 

contaminante do zinco empregado na galvanização. No ambiente aquático, pode ser 

rapidamente adsorvido ao material particulado, sendo sua mobilidade controlada, sobretudo, 

pelo pH e potencial redox. O cádmio apresenta elevado potencial tóxico. Possui efeito 

cumulativo, podendo concentrar-se em tecidos de peixes e em outras formas de vida 

aquática, como ostras e crustáceos. 

Para esse metal, a Resolução Conama 357/2005 considera o limite máximo de 0,001 mg/L 

para águas doces classe 2 e de 0,005 mg/L para águas salobras classe 1. A totalidade das 

amostras de águas superficiais coletadas resultou em teores de cádmio total inferiores ao 

limite de detecção do método analítico (0,0002 mg/L), estando, pois, coerente com a 

legislação em vigor. 

 Chumbo Total 

Em águas naturais, o chumbo é encontrado apenas como elemento traço. Sua presença em 

concentração mais elevada está associada à poluição de minas e de efluentes de indústrias 

de refino de petróleo, petroquímicas e siderúrgicas, bem como por solubilização de 

canalizações e peças de chumbo. Tem efeito tóxico e cumulativo especialmente na forma 

iônica. A intoxicação crônica desse metal é denominada saturnismo, frequente em 

trabalhadores expostos à ação do chumbo e seus compostos. 

O padrão legal de concentração de chumbo total em águas doces (classe 2) e salobras 

(classe 1) é de 0,01 mg/L. Nos pontos amostrados, o valor máximo foi apresentado no ponto 

P02 (0,0025 mg/L) na primeira coleta, conforme Gráfico 9.1-39. 

Gráfico 9.1-39 - Chumbo Total das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Cobre Total e Dissolvido 

O cobre é um metal de ampla distribuição pela crosta terrestre, ocorrendo nas rochas 

magmáticas e nos solos. Esse metal está presente na indústria elétrica, no lixo doméstico, 

nos esgotos em geral, nas siderúrgicas, refinarias e terminais portuários de granéis líquidos.  
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Sob a forma de óxidos e sulfatos são empregados como pesticidas, fungicidas e algicidas. 

Para o homem, o cobre é tóxico quando ingerido em quantidades muito elevadas.  

Apresenta forte interação com matéria orgânica, o que reduz sensivelmente sua 

biodisponibilidade para os organismos aquáticos.  

Na Resolução Conama 357/05 não há padrão legal para cobre total. Na rede amostral, 

observou-se a concentração máxima de 0,0025 mg/L no ponto P02, na primeira coleta. 

Nas duas coletas, verificou-se teor de cobre dissolvido apenas nos pontos P02 (0,0009 mg/L) 

e P01 (0,0012 mg/L), ambos na primeira campanha. Os resultados de cobre dissolvido 

estiveram abaixo do limite imposto pela Resolução Conama 357/05, correspondente a 0,009 

mg/L para águas doces (classe 2) e 0,005 mg/L salobras (classe 1).  
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 Cromo Total 

O cromo ocorre na natureza em vários minerais, frequentemente associado a outros metais. 

São amplamente usados como anti-corrosivo nos sistemas de resfriamento de grande parte 

das indústrias, em curtumes e laboratórios, provocando um aporte significativo do metal para 

o sistema hídrico, é usado em ligas de aço inox e cromeações (galvanoplastia).  

O metal é encontrado também, em efluentes líquidos de siderúrgicas, refinarias, indústrias de 

fertilizantes, de celulose e papel, além de estar relacionado com despejos de esgotos 

domésticos. É um metal que se bioacumula nos organismos, principalmente moluscos e 

crustáceos. 

Os valores encontrados de cromo nos pontos amostrados na área de influência do Terminal 

Ponta Negra estiveram condizentes com o valor estabelecido pela Resolução Conama 

357/05 (0,05 mg/L) para águas doces (classe 2) e salobras (classe 1), oscilando entre 0,0011 

mg/L (P03 e P05) e 0,0163 mg/L (P02), todos na segunda amostragem, conforme Gráfico 

9.1-40. 

Gráfico 9.1-40 - Cromo Total das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Ferro Total e Dissolvido 

Nas águas superficiais, a presença de ferro está associada às características geoquímicas 

regionais, sendo quase sempre acompanhado pelo manganês. Os efluentes de indústrias 

metalúrgicas consistem nas principais fontes de contaminação do sistema aquático por 

compostos de ferro. Apesar de não ser um elemento tóxico, pode levar ao desenvolvimento 

de bactérias ferruginosas. 

O ferro se encontra dissolvido na água na forma de bicarbonato (solúvel), na presença do 

oxigênio, transforma-se em hidróxido férrico (insolúvel), que se precipita nos sedimentos, 

sobretudo em pH alcalino, como é o caso do sistema aquático em estudo. Quando adsorvido 

pelo ferro, o fósforo também tende a se precipitar, sendo novamente liberado na coluna 

d’água em ambientes anaeróbios e com pH inferior a 7.  

Na rede amostral, os valores de ferro total oscilaram entre 0,131 mg/L no ponto P03 a 13,5 

mg/L no ponto P01, respectivamente, na primeira e segunda campanhas. Não há limite legal 

desta variável na Resolução Conama 357/05. 

Dos cursos d’água amostrados, constataram-se níveis elevados de ferro dissolvido nas duas 

coletas nos pontos P01 (0,363 e 2,2 mg/L) e P02 (1,04 e 0,452 mg/L), resultando em 

extrapolação do limite estabelecido pela Resolução Conama 357/05 (0,3 mg/L) para águas 

doces (classe 2). Esse mesmo limite estabelecido para águas salobras (classe 1), não foi 

ultrapassado nos pontos situados na lagoa do Jaconé, conforme Gráfico 9.1-41. 

Gráfico 9.1-41 - Ferro Dissolvido das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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 Manganês Total 

O manganês é um elemento encontrado na maioria das rochas ígneas, estando associado 

frequentemente ao ferro, com o qual possui alto grau de semelhança no comportamento 

químico no ambiente.  

De acordo com o Gráfico 9.1-42, observaram-se concentrações de manganês acima do limite 

estabelecido pela Resolução Conama 357/05 (0,1 mg/L) para águas doces (classe 2) e 

salobras (classe 1), nas duas campanhas no ponto P01 (0,101 e 0,533 mg/L) e apenas na 

primeira amostragem no ponto P03 (0,134 mg/L). 

Gráfico 9.1-42 - Manganês das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Mercúrio Total 

O mercúrio é encontrado na natureza principalmente nas rochas sedimentares e sedimentos 

argilosos. As principais fontes de contaminação ambiental são as indústrias que utilizam 

eletrodos a base de mercúrio, outras indústrias químicas e terminais portuários que lançam 

eventualmente o contaminante nos seus efluentes, além da poluição atmosférica e por 

esgotos. As fontes antrópicas são as indústrias de cloro e soda cáustica, entre outras. 

Nos pontos amostrados nas duas campanhas, verificaram-se concentrações de mercúrio 

abaixo do limite de detecção do método analítico (0,0001 mg/L) e condizentes com o limite 

definido pela Resolução Conama 357/05 (0,0002 mg/L) para águas doces (classe 2) e 

salobras (classe 1). 

 Níquel Total 

O níquel está presente naturalmente na crosta terrestre, mas é normalmente encontrado em 

efluentes líquidos industriais, principalmente, nas refinarias de petróleo, siderúrgicas, fábricas 

de fertilizantes. O níquel nas águas é transportado como partículas precipitadas com material 

orgânico.  
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Em todas as amostras, os resultados atenderam à Resolução Conama 357/05 (0,025 mg/L) 

para águas doces (classe 2) e salobras (classe 1), com concentração máxima de 0,0029 

mg/L no ponto P02, na segunda amostragem (junho/ 2012). 

 Zinco Total 

O zinco é um metal amplamente distribuído na natureza, sendo comum o seu uso nos mais 

diversos ramos industriais. É encontrado nos efluentes de grande parte das indústrias, dos 

terminais portuários e em áreas contaminadas, além de estar presente nas habitações 

(telhas, utensílios) e em produtos diversos, ocorrendo, portanto, no lixo e nos esgotos 

domésticos. O zinco se acumula facilmente nos peixes e nos moluscos bivalves, 

especialmente em ostras.  

Para este contaminante, a Resolução Conama 357/05 define o limite de 0,09 mg/L nas águas 

doces (classe 2) e 0,18 mg/L nas águas salobras (classe 1). As análises indicaram presença 

desse metal nas duas campanhas, mas dentro dos padrões determinados pela legislação, 

com valores oscilando entre 0,0053 mg/L, nos pontos P04 e P05 (lagoa de Jaconé) na 

segunda campanha, a 0,044 mg/L, no ponto P01 na primeira coleta, conforme Gráfico 9.1-43. 

Gráfico 9.1-43 - Zinco das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Variáveis Bacteriológicas e Biológicas 

 Coliformes Termotolerantes e Totais 

Coliformes termotolerantes (ou fecais) são bactérias presentes nas fezes humanas e de 

animais homeotérmicos, constituindo importante indicador da existência de microorganismos 

patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de veiculação hídrica, tais como 

febre tifóide, febre paratifóide, disenteria bacilar e cólera. A Resolução Conama 357/05 

estabelece o máximo de 1.000 NMP/100 mL para coliformes termotolerantes nas águas 

doces (classe 2) e salobras (classe 1).  

Nos ambientes analisados nas duas campanhas, verificou-se ultrapassagem do padrão 

citado na primeira amostragem no ponto P01 (na ADA), atingindo 9.200 NMP/100 mL, e na 

segunda coleta no ponto P02 (canal da vila de Jaconé), registrando 1.400 NMP/100 mL 

(Gráfico 9.1-44). Esses resultados podem estar associados ao aporte de dejetos de animais 

que se encontram nas áreas de pastagem no entorno da ADA, bem como ao fluxo de esgotos 

domésticos gerados na área urbanizada. 

Gráfico 9.1-44 - Coliformes Termotolerantes das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

As concentrações de coliformes totais foram elevadas, variando entre 7.900 NMP/100 mL 

(P03 e P04) a >160.000 NMP/100 mL (P01), todos obtidos na segunda campanha, conforme 

Gráfico 9.1-45. Não há limites na legislação para essa variável. 
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Gráfico 9.1-45 - Coliformes Totais das Águas Superficiais. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

 Clorofila-a 

A clorofila-a, comum a todos os seres autótrofos, é o pigmento responsável pela assimilação 

da energia luminosa no processo de síntese da matéria orgânica. Nos sistemas aquáticos, o 

aumento na concentração de clorofila-a indica maior desenvolvimento de algas. A resolução 

Conama 357/05 estipula o valor de 30 μg/L para águas doces classe 2. Não há valor na 

resolução para águas salobras classe 1. 

Na rede amostral, os valores de clorofila-a estiveram de acordo com o padrão legal. O valor 

máximo de clorofila-a foi obtido na segunda amostragem nos pontos P02 (canal de drenagem 

da vila de Jaconé) e P04 (lagoa de Jaconé), chegando a 21,4 μg/L cada.  

Variáveis Orgânicas 

Os compostos orgânicos podem ser classificados em termos de volatilidade, compondo dois 

grupos principais – os Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) e os Compostos Orgânicos 

Semi-Voláteis (SVOCs). 

Na rede de amostragem do Terminal Ponta Negra, a avaliação dos compostos orgânicos 

voláteis nas duas campanhas compreendeu os parâmetros benzeno, 1,2,3-Triclorobenzeno, 

1,2,4-Triclorobenzeno, estireno, etilbenzeno, tolueno e xileno, resultando em concentrações 

abaixo do limite de detecção do método analítico. Os teores de compostos orgânicos semi-

volatéis também foram reduzidos, com valores abaixo do limite de detecção do método 

analítico.  

 Compostos Organoclorados 

Organoclorados são compostos orgânicos contento ao menos um átomo de cloro ligado 

covalentemente, tendo como principais representantes toxafeno, hexaclorobenzeno, 

trifluralina metolacloro, bifenilas policloradas (PCBs), DDT e análogos, e triclorobenzeno.  
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A Resolução Conama 357/05 impõe limites para alguns grupos de organoclorados. Contudo, 

nas amostras, todos os resultados obtidos estiveram abaixo do limite de detecção do método 

analítico. De modo geral, para a maioria dos parâmetros avaliados que integra o grupo dos 

organoclorados, o limite de detecção do método analítico é inferior ou igual ao valor máximo 

imposto pela resolução mencionada. 

 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA's)  

Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são uma classe de compostos orgânicos semi-

voláteis, formados por anéis benzênicos, contendo na sua estrutura carbono e hidrogênio. 

Dentre os HPA’s amostrados na área de estudo destacam-se benzeno, estireno, etilbenzeno, 

tolueno e xilenos, todos quantificados abaixo do limite de detecção do método analítico. 

 Outros Compostos Orgânicos 

Para os demais compostos orgânicos analisados, tais como herbicidas, pesticidas 

organoclorados e organofosforados e solventes halogenados, os resultados obtidos 

estiveram abaixo do limite de detecção do método em todos os pontos de amostragem do 

Terminal Ponta Negra nas duas campanhas avaliadas. 
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Quadro 9.1-20 - Resultado das Análises Físico-Químicas e Bacteriológicas. 

Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Físicos-Químicos 

Carbono 
Orgânico 
Total 

mg/L - 3 1 0,5 5,2 15,5 8,9 9,0 17,8 17 18 17,3 17,5 17,1 

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,001 0,001
1 

0,000
3 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Cloreto Total mg/L 250 - 0,08 0,03 165 95,5 48,07 99,2 6.498 12.91
3 

5.921 12.73
4 

6.312 12.82
4 

Cor Aparente mg Pt/L - Ausente
s 

4 1 92 710 402 680 196 268 224 273 187 299 

Cor 
Verdadeira * 

mg Pt/L 75 - 4 1 - 243 - 230 - 36 - 40 - 33 

Cloro 
Residual Livre 
* 

mg/L 0,01 0,01 >0,1 - - n.d - n.d - n.d - n.d - n.d 

Cloro 
Residual Total 
* 

mg/L 0,01 0,01 >0,1 - - n.d - n.d - n.d - n.d - n.d 

Demanda 
Bioquímica de 

mg/L <5 - 2 1 58 90 41 72 90 3 58 2 40 3 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Oxigênio – 
DBO 

Demanda 
Química de 
Oxigênio - 
DQO 

mg/L - - 22 7 111 168 118 131 210 ** 114 ** 109 ** 

Fenóis Totais 
* 

mg/L 0,003 0,003 0,003 0,001 - 0,004 - n.d - 0,006 - 0,002 - 0,002 

Fluoreto Total mg/L 1,4 1,4 0,014 0,004 0,017 0,053 n.d n.d n.d n.d 0,008 0,118 n.d n.d 

Fósforo Total mg/L 0,1 0,124 0,016 0,005 0,035 0,096 0,179 0,112 0,101 0,1 0,084 0,037 0,056 0,025 

Nitrato mg/L 10 0,4 0,008 0,003 0,009 0,006 0,033 0,023 0,008 0,012 n.d 0,104 n.d 0,011 

Nitrito mg/L 1 0,07 0,004 0,001 n.d 0,031 n.d 0,039 n.d 0,015 n.d 0,001 n.d n.d 

Nitrogênio 
Amoniacal 
Total 

mg/L 3,7; 2; 
1,0; 0,5 

(6) 

0,4 0,023 0,007 0,165 0,083 0,341 0,018 0,132 0,093 0,137 0,073 0,149 0,085 

Nitrogênio 
Kjeldahl Total 

mg/L - - 0,176 0,06 0,510 0,400 1,150 1,200 1,080 1,450 0,417 0,590 0,363 1,230 

Nitrogênio 
Orgânico 

mg/L - - 0,18 0,06 0,345 0,320 0,809 1,180 0,948 1,360 0,280 0,510 0,214 1,150 

Óleos e 
Graxas 

mg/L Ausente
s 

Ausente
s 

7 4 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Orto-Fosfato * mg/L - - 0,007 0,002 - 0,043 - 0,068 - 0,058 - 0,047 - 0,051 

Oxigênio 
Dissolvido 

mg/L >5 >5 0,1 - 4,8 n.d 4 4 4 8 5 8 8 8 

Pentaclorofen
ol 

μg/L 0,009 7,9 0,011 0,004 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Polifosfatos mg P/L - 0,062 0,006 0,002 0,007 0,02 0,004 0,02 0,006 n.d 0,015 0,01 0,002 0,01 

Potencial 
Redox (5) 

mV - - - - 176 153 218 223 160 205 188 204 179 -97 

Resíduos 
Sedimentávei
s * 

mL/L - - 0,3 0,1 - n.d - 0,1 - n.d - n.d - n.d 

Sólidos 
Dissolvidos 
Fixos 

mg/L - - 15 6 23 108 64 77 3.600 14.80
0 

210 16.20
0 

18 17.20
0 

Sólidos 
Dissolvidos 
Totais (5) 

mg/L 500 - 15 6 186 266 286 377 5.100 28.40
0 

7.050 27.40
0 

7.300 22.90
0 

Sólidos 
Dissolvidos 
Voláteis 

mg/L - - 15 6 163 158 222 300 1.500 13.50
0 

6.800 11.20
0 

7.300 5.690 

Sólidos 
Suspensos 

mg/L - - 15 6 3 17 10 115 14 25 6 27 418 133 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Fixos 

Sólidos 
Suspensos 
Totais 

mg/L - - 15 6 7 40 40 210 62 41 55 60 725 253 

Sólidos 
Suspensos 
Voláteis 

mg/L - - 15 6 4 23 30 95 48 16 49 33 307 120 

Sólidos Totais mg/L - - 15 6 193 306 326 587 5.200 28.40
0 

7.100 27.50
0 

8.100 23.20
0 

Sulfato Total mg/L 250 - 0,03 0,01 135 7,12 127 31,3 1.543 1.479 1.426 1.503 1.463 1.537 

Sulfeto mg/L 0,002 0,002 0,01 - n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Surfactantes 
Aniônicos 

mg/L 0,5 0,2 0,011 0,003 n.d n.d n.d n.d 0,257 0,12 0,236 0,092 0,442 0,144 

Turbidez (5) UNT 100 Ausente
s 

0,6 0,2 6,98 17,5 31,1 64,5 17,3 21,4 19,1 20,1 14,7 24,5 

Metais e Arsênio 

Alumínio 
Dissolvido 

mg/L 0,1 0,1 0,033 0,01 n.d 0,032 0,080 0,067 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Arsênio Total mg/L 0,01 0,01 0,005 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Bário mg/L 0,7 - 0,000
6 

0,000
2 

0,015
5 

0,0303 0,023
5 

0,049
6 

0,017
3 

0,018
2 

0,019
8 

0,019
6 

0,023
2 

0,017
1 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Berílio Total mg/L 0,04 0,0053 0,000
5 

0,000
2 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Boro mg/L 0,5 0,5 0,2 0,07 n.d 0,24 0,14 0,14 1,86 2,35 1,94 2,57 1,95 2,79 

Cádmio Total mg/L 0,001 0,005 0,000
5 

0,000
2 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Chumbo Total mg/L 0,01 0,01 0,001
4 

0,000
4 

0,000
4 

n.d 0,002
5 

0,000
9 

0,000
4 

n.d 0,000
6 

n.d 0,000
6 

n.d 

Cobre Total mg/L - - 0,001
5 

0,000
5 

0,001
2 

n.d 0,002
5 

0,001
0 

n.d n.d n.d 0,000
7 

0,000
8 

n.d 

Cobre 
Dissolvido 

mg/L 0,009 0,005 0,001
5 

0,000
5 

0,001
2 

n.d 0,000
9 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Cromo Total mg/L 0,05 0,05 0,000
8 

0,000
2 

0,007
1 

0,0113 0,011
4 

0,016
3 

0,003
1 

0,001
1 

n.d 0,001
3 

n.d 0,001
1 

Ferro Total mg/L - - 0,017 0,006 1,01 13,5 6,39 9,11 0,131 0,361 0,264 0,337 0,196 0,298 

Ferro 
Dissolvido 

mg/L 0,3 0,3 0,02 0,006 0,363 2,2 1,04 0,452 0,01 n.d n.d n.d n.d n.d 

Manganês 
Total 

mg/L 0,1 0,1 0,000
8 

0,000
2 

0,101 0,533 0,029
4 

0,078
1 

0,134 0,069
3 

0,083
1 

0,056
4 

0,093
7 

0,096
5 

Mercúrio Total mg/L 0,0002 0,0002 0,000
2 

0,000
1 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Níquel Total mg/L 0,025 0,025 0,000
8 

0,000
2 

0,000
4 

0,0018 n.d 0,002
9 

n.d 0,000
3 

n.d 0,000
7 

0,000
7 

0,000
5 

Prata Total mg/L 0,01 0,005 0,000
5 

0,000
2 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Selênio mg/L 0,01 0,01 0,005 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tálio mg/L - - 0,017 0,005 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Zinco Total mg/L 0,18 0,09 0,007 0,002 0,044 0,013 0,042 0,016 0,022 0,01 0,022 0,005
3 

0,023 0,005
3 

Bacteriológicos e Biológicos 

Coliformes 
Termotolerant
es 

NMP/100 
mL 

1.000 1.000 18 - 9.200 790 270 1.400 20 <180 20 <180 <180 <180 

Coliformes 
Totais 

NMP/100 
mL 

- - 18 - 16.00
0 

>160.00
0 

92.00
0 

22.00
0 

16.00
0 

7.900 16.00
0 

7.900 16.00
0 

17.00
0 

Clorofila a μg/L 30 - 10 4 n.d 4,3 9,62 21,4 n.d 16 n.d 21,4 6,95 2,14 

Orgânicos Voláteis (VOC) 

Solventes 
Aromáticos 

               

Benzeno μg/L 5 700 0,3 0,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Estireno μg/L 20 - 0,4 0,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Etilbenzeno μg/L 90 25 0,3 0,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tolueno μg/L 2 215 2,6 0,8 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Xilenos μg/L 300 - 0,8 0,2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Orgânicos 
Semi-Voláteis 
(SVOC) 

               

Carbaril μg/L 0,02 0,32 0,02 0,01 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Paration μg/L 0,04 0,04 0,14 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tributilestanh
o 

μg/L 0,063 0,01 0,022 0,007 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Herbicidas                

2,4-D μg/L 4 10 0,008 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

2,4,5-T μg/L 2 10 0,014 0,004 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

2,4,5-TP μg/L 10 10 0,008 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Pesticidas 
Organoclorad
os 

               

Aldrin + 
Dieldrin 

μg/L 0,005 0,0019 0,002 0,001 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Clordano (cis 
+ trans) 

μg/L 0,04 0,004 0,006 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

DDT+DDE+D
DD 

μg/L 0,002 0,001 0,001 0,000
5 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Dodecacloro 
pentaciclodec
ano 

μg/L 0,001 0,001 0,001 0,000
3 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Endossulfan I μg/L 0,056 0,01 0,008 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Endossulfan II μg/L 0,056 0,01 0,002 0,001 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Endossulfan 
Sulfato 

μg/L 0,056 0,01 0,004 0,001 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Endrin μg/L 0,004 0,004 0,004 0,001 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

gama - BHC 
(lindano) 

μg/L - - 0,000
6 

0,000
2 

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Heptacloro e 
Heptacloro 
epóxido 

μg/L 0,01 0,001 0,002 0,001 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Metoxicloro μg/L 0,03 0,03 0,007 0,002 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Toxafeno μg/L 0,01 0,0002 0,2 0,06 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Pesticidas Organofosforados 
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Parâmetros Unidade 
V.M.P 

(1) 
V.M.P 

(2) 
L.Q 
(3) 

L.D 
(4) 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Demeton 
(Demeton-O + 
Demeton-S) 

μg/L 0,1 0,1 0,1 0,05 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Gution μg/L 0,005 0,01 0,02 0,006 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Malation μg/L 0,1 0,1 0,014 0,004 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Solventes Halogenados 

1,2,3-
Triclorobenze
no 

μg/L 20 80 1,2 0,4 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

1,2,4-
Triclorobenze
no 

μg/L 20 80 0,9 1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Bifelinas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/L 0,001 0,03 0,11 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Legenda: (1) VMP – Valores máximos permitidos pela Resolução Conama no 357/05 para águas doces classe 2; (2) VMP – Valores máximos permitidos 

pela Resolução Conama no 357/05 para águas salobras classe 1; (3) LQ – Limite de quantificação do método analítico; (4) LD – Limite de detecção do 

método analítico; (5) Variáveis com resultados de laboratório e de campo (medição direta); (6) 3,7 (pH ≤ 7,5);  2,0 (7,5 < pH ≤ 8,0);  1,0 (8,0 < pH ≤ 8,5); 

0,5 (pH > 8,5); 1ªC e 2ªC – primeira e segunda campanha; * Análise em laboratório realizada apenas na segunda campanha; ** Valor de DQO não 

reportado devido à interferência dos íons cloretos. 

Elaboração ARCADIS logos, 2012.  
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e) Qualidade dos Sedimentos 

Do ponto de vista qualitativo, os sedimentos atuam como depósito de compostos orgânicos e 

minerais servindo de substrato para organismos de hábito bentônico, dentre bactérias e 

larvas de insetos, nos quais desenvolvem intensa atividade biológica de decomposição. 

Muitos produtos químicos, como os metais pesados e agrotóxicos, tendem a se concentrar no 

substrato, tornando-se fonte relevante de contaminação para as cadeias alimentares 

aquáticas.  

Em condições anóxicas, frequentes nos substratos ricos em matéria orgânica, alguns metais 

como ferro e manganês são mobilizados e permanecem dissolvidos na coluna d’água, 

enquanto outros, como cádmio, cobre, zinco e cromo podem ser removidos da coluna d’água 

por precipitação na forma de sulfetos ou por mecanismos de redução, tornando-se insolúveis 

(CHAPMAN & WANG, 2001).  

Esses atributos tornam os sedimentos um dos componentes mais importantes na 

caracterização do nível de contaminação dos ecossistemas aquáticos continentais. 

Rede de Amostragem 

Conforme anteriormente citado, realizou-se a coleta de sedimentos nos mesmos pontos da 

rede de amostragem de qualidade de águas superficiais, conforme localização anteriormente 

apresentada no Quadro 9.1-15. No total, foram amostrados cinco pontos:  

 P01: Canal retificado, na ADA, na comporta do lago existente no antigo campo de golfe; 

 P02: Canal de drenagem urbana, na AID, na vila de Jaconé; 

 P03: Lagoa de Jaconé, na AID, na margem oeste, sob influência do canal da vila de 

Jaconé;  

 P04: Lagoa de Jaconé, na AID, na margem norte, sob influência do rio Grande de 

Jaconé; 

 P05: Lagoa de Jaconé, na AID, na margem sul, sob influência do canal do Salgado. 

 

Procedimentos Metodológicos  

 Variáveis Selecionadas 

A seleção de variáveis para análise qualitativa dos sedimentos em todos os pontos 

amostrados teve como base a listagem definida pela Resolução Conama no 454/12, conforme 

apresentado a seguir no Quadro 9.1-21. 
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Quadro 9.1-21 - Variáveis Selecionadas para Qualidade dos Sedimentos. 

Parâmetros Unidade 

Metais e Arsênio 

Alumínio mg/Kg 

Arsênio mg/kg 

Bário mg/Kg 

Cádmio  mg/kg 

Chumbo mg/kg 

Cobre mg/kg 

Cromo mg/kg 

Ferro mg/Kg 

Manganês mg/Kg 

Mercúrio mg/kg 

Níquel mg/kg 

Prata mg/Kg 

Zinco mg/kg 

Bifenilas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/kg 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's) 

2-Metilnaftaleno μg/kg 

Acenafteno μg/kg 

Acenaftileno μg/kg 

Antraceno μg/kg 

Benzo (a) Antraceno μg/kg 

Benzo (a) Pireno μg/kg 

Criseno μg/kg 

Dibenzo (a,h) Antraceno μg/kg 

Fenantreno μg/kg 

Fluoranteno μg/kg 

Fluoreno μg/kg 

Naftaleno μg/kg 

Pireno μg/kg 

Somatória de PAH's μg/kg 

Pesticidas Organoclorados 

4,4-DDT μg/kg 

4,4-DDD μg/kg 

4,4-DDE μg/kg 
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Parâmetros Unidade 

alfa-BHC μg/kg 

alfa-Clordano μg/kg 

beta-BHC μg/kg 

delta-BHC μg/kg 

Dieldrin μg/kg 

Endrin μg/kg 

gama-BHC (lindano) μg/kg 

gama-Clordano μg/kg 

Nutrientes 

Carbono Orgânico Total % C 

Fósforo Total mg/kg 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/kg 

Granulometria % 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Metodologia de Coleta, Preservação e Análise em Laboratório 

As coletas de sedimento estiveram a cargo da empresa Econsult Estudos Ambientais. As 

amostras foram tomadas com amostrador “corer” no ambiente de água doce e com draga do 

tipo “Van Veen” na lagoa de Jaconé.  

Para a caracterização dos sedimentos, foi coletado aproximadamente 1 kg de material de 

fundo. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em potes plásticos e armazenadas 

em caixas térmicas com gelo, ao abrigo de luz, para o transporte até o laboratório da 

empresa Ecolabor. 

As análises químicas dos sedimentos seguiram as metodologias descritas nos protocolos da 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – SMEWW e United States 

Environmental Protection Agency – Usepa, sintetizadas no Quadro 9.1-22.  
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Quadro 9.1-22 - Metodologia Analítica para Análise da Qualidade dos Sedimentos. 

Parâmetros Unidade L.D 
(1)

 Metodologia Analítica 

Metais e Arsênio 

Alumínio mg/kg 6,2 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Arsênio mg/kg 1,2 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Bário mg/kg 0,7 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Cádmio  mg/kg 0,1 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Chumbo mg/kg 0,8 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Cobre mg/kg 0,4 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Cromo mg/kg 0,5 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Ferro mg/kg 2,6 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Manganês mg/kg 0,2 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Mercúrio mg/kg 0,012 SW 846 USEPA - 7471B 

Níquel mg/kg 0,3 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Prata mg/kg 0,9 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Zinco mg/kg 0,3 USEPA SW 846 - Método(s): 3051A e 6010C 

Bifenilas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/kg 1,8 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8082A, 2007 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's) 

2-Metilnaftaleno μg/kg 0,5 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Acenafteno μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Acenaftileno μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Antraceno μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Benzo (a) Antraceno μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Benzo (a) Pireno μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Criseno μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Dibenzo (a,h) 
Antraceno 

μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 
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Parâmetros Unidade L.D 
(1)

 Metodologia Analítica 

Fenantreno μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Fluoranteno μg/kg 0,03 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Fluoreno μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Naftaleno μg/kg 0,03 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Pireno μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Somatória de PAH's μg/kg - USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8270D, 2007 

Pesticidas Organoclorados 

4,4-DDT μg/kg 0,08 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

4,4-DDD μg/kg 0,03 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

4,4-DDE μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

alfa-BHC μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

alfa-Clordano μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

beta-BHC μg/kg 0,05 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

delta-BHC μg/kg 0,2 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

Dieldrin μg/kg 0,03 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

Endrin μg/kg 0,02 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

gama-BHC (lindano) μg/kg 0,03 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

gama-Clordano μg/kg 0,04 USEPA - 3550C, 2007 / USEPA - 8081B, 2007 

Nutrientes 

Carbono Orgânico Total % C 0,3 Oxidação com Dicromato de potássio – IAC 

Fósforo Total mg/kg 9 SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500-P E 

Nitrogênio Kjedhall 
Total 

mg/kg 60 
SMEWW 21ª Ed. - Método(s): 4500 N org. B / NH3 C/ 
NH3 G 

Granulometria  % - N.T. CETESB L6.160 nov/95 

Legenda: 
(1)

 LD – Limite de detecção do método analítico. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Resultados Obtidos 

Os resultados das análises da qualidade do sedimento são apresentados no Quadro 9.1-23 

ao Quadro 9.1-25. Os dados destacados em vermelho referem-se às concentrações que 

ultrapassaram os limites estabelecidos pela Resolução Conama 454/12 para águas doces 

(Níveis 1 e 2) e salobras (Níveis 3 e 4) e Valor Alerta. 

Arsênio e Metais Pesados 

A partir dos resultados foi possível constatar que todos os metais analisados na área de 

influência do Terminal Ponta Negra nas duas coletas (março e junho/ 2012) não 

apresentaram valores acima do Nível 1 e 3 (limiar abaixo do qual se prevê baixa 

probabilidade de efeitos adversos à biota aquática) e que todos os dados mantiveram-se 

condizentes com o Nível 2 e 4 (limiar acima do qual se prevê um provável efeito adverso à 

biota) da Resolução 354/12, respectivamente para águas doces e salobras.  

No ponto P01, na ADA, foram registradas as maiores concentrações de alumínio (19.600 

mg/kg), cobre (23,4 mg/kg) e ferro (38.100 mg/kg), enquanto que no ponto P04 (lagoa de 

Jaconé) observaram-se maiores teores de cromo (43,2 mg/kg), manganês (466 mg/kg), 

níquel (17,6 mg/kg) e zinco (77,9 mg/kg). Ainda na lagoa de Jaconé, detectou-se maior nível 

de bário (85,5 mg/kg) e chumbo (10,2 mg/kg), respectivamente, nos pontos P03 e P05, todos 

dentro do padrão estabelecido pela Resolução Conama 454/12. 

As demais variáveis analisadas nas duas campanhas mantiveram concentrações abaixo do 

limite de detecção do método analítico, em todos os pontos amostrados, o que mostra que os 

sedimentos na área de influência do empreendimento não apresentam contaminantes que 

possam afetar a saúde humana ou a biota aquática.  
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Quadro 9.1-23 - Resultados das Análises dos Sedimentos. 

Parâmetros Unidade 

Água Doce 
(1)

 
Água 

Salobra 
(1)

 
L.Q 

(2)
 

L.D
(3)

 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02  P03  P04 P05 

Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
1 

Nível 
2 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ª C 1ªC 2ªC 

Metais e Arsênio 

Alumínio mg/Kg - - - - 19,7 6,2 10.900 19.600 634 2.370 9.520 6.610 16.000 19.100 15.700 10.700 

Arsênio mg/kg 5,9 17 19 70 3,7 1,2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Bário mg/Kg - - - - 2,1 0,7 24,1 78,8 2,3 4,1 27,5 85,5 38,5 51,4 29,3 33,4 

Cádmio  mg/kg 0,6 3,5 1,2 7,2 0,4 0,1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Chumbo mg/kg 35 91,3 46,7 218 2,5 0,8 8,7 10,1 1,3 1,1 5,9 4,3 7,2 10,1 7,8 10,2 

Cobre mg/kg 35,7 197 34 270 1,1 0,4 14,1 23,4 1 n.d 14,3 6,2 16,3 14,9 15 11,7 

Cromo mg/kg 37,3 90 81 370 1,7 0,5 34,3 36,6 0,6 2,4 24,1 19,8 30,9 43,2 26,2 30,8 

Ferro mg/Kg - - - - 8,1 2,6 38.100 36.200 67,5 2.580 29.200 n.d 34.900 n.d 32.400 n.d 

Manganês mg/Kg - - - - 0,7 0,2 145 220 n.d 3,1 178 165 331 466 337 371 

Mercúrio mg/kg 0,17 0,486 0,3 1 0,038 0,012 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Níquel mg/kg 18 35,9 20,9 51,6 1 0,3 3,7 9,9 0,5 0,4 9,6 9 12,7 17,6 11,5 13,8 

Prata mg/Kg - - - - 3 0,9 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 

Água Doce 
(1)

 
Água 

Salobra 
(1)

 
L.Q 

(2)
 

L.D
(3)

 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02  P03  P04 P05 

Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
1 

Nível 
2 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ª C 1ªC 2ªC 

Zinco mg/kg 123 315 150 410 1 0,3 23,3 47,8 n.d 2,8 41,4 41 53,3 77,9 49 68,1 

Bifenilas Policloradas (PCB's) 

PCB's μg/kg 34,1 277 22,7 180 4,7 1,8 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's) 

2-Metilnaftaleno μg/kg 20,2 201 70 670 1 0,5 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Acenafteno μg/kg 6,71 88,9 16 500 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Acenaftileno μg/kg 5,87 128 44 640 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Antraceno μg/kg 46,9 245 85,3 1.100 0,1 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Benzo (a) Antraceno μg/kg 31,7 385 280 690 0,1 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Benzo (a) Pireno μg/kg 31,9 782 230 760 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Criseno μg/kg 57,1 862 300 850 0,1 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Dibenzo (a,h) 
Antraceno 

μg/kg 6,22 135 43 140 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Fenantreno μg/kg 41,9 515 240 1.500 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Fluoranteno μg/kg 111 2.355 600 5.100 0,1 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 

Água Doce 
(1)

 
Água 

Salobra 
(1)

 
L.Q 

(2)
 

L.D
(3)

 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02  P03  P04 P05 

Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
1 

Nível 
2 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ª C 1ªC 2ªC 

Fluoreno μg/kg 21,2 144 19 540 0,1 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Naftaleno μg/kg 34,6 391 160 2.100 0,1 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Pireno μg/kg 53 875 665 2.600 0,1 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Somatória de PAH's μg/kg 1.000 - 4.000 - - - n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Pesticidas Organoclorados 

4,4-DDT μg/kg 1,19 4,77 1,19 4,77 0,24 0,08 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

4,4-DDD μg/kg 3,54 8,51 1,22 7,81 0,09 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

4,4-DDE μg/kg 1,42 6,75 2,07 374 0,06 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

alfa-BHC μg/kg - - 0,32 0,99 0,07 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

alfa-Clordano μg/kg - - 2,26 4,79 0,07 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

delta-BHC μg/kg - - 0,32 0,99 0,6 0,2 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Dieldrin μg/kg 2,85 6,67 0,71 4,3 0,04 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Endrin μg/kg 2,67 62,4 2,67 62,4 0,07 0,02 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

gama-BHC (lindano) μg/kg 0,94 1,38 0,32 0,99 0,1 0,03 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
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Parâmetros Unidade 

Água Doce 
(1)

 
Água 

Salobra 
(1)

 
L.Q 

(2)
 

L.D
(3)

 

Canal 
Retificado na 

ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02  P03  P04 P05 

Nível 
1 

Nível 
2 

Nível 
1 

Nível 
2 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ª C 1ªC 2ªC 

gama-Clordano μg/kg - - 2,26 4,79 0,14 0,04 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

TBT 

Tributilestanho μg/kg - - 100 1.000                         

Legenda: 
(1)

 VMP – Valores máximos permitidos pela Resolução Conama n
o
 454/12 para águas doces e salobras; 

(2)
 LQ – Limite de quantificação do 

método analítico; 
(3)

 LD – Limite de detecção do método analítico; 1ªC e 2ªC – primeira e segunda campanha.  

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 
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Nutrientes 

A análise geral dos resultados mostra um aumento no nível de carbono orgânico total na 

segunda campanha em relação à primeira coleta na lagoa de Jaconé (P03, P04 e P05) e no 

ponto P01 (na ADA), com máximo de 26,6 %, conforme Gráfico 9.1-46. Esses resultados 

estão acima do Valor de Alerta (10 %) apontado pela Resolução Conama 454/12, o que pode 

ser atribuído ao acúmulo de compostos orgânicos nos sedimentos devido ao aporte de 

esgotos domésticos e detritos diversos.  

Gráfico 9.1-46 - Concentrações de Carbono Orgânico Total dos Sedimentos. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Nos pontos amostrados, nenhum valor de fósforo total ultrapassou o Nível de Alerta (2.000 

mg/kg) determinado pela Resolução Conama 454/12, variando de 36 a 589 mg/kg, 

respectivamente, nos pontos P03 (na segunda coleta) e P05 (na primeira campanha), ambos 

inseridos na lagoa de Jaconé, conforme Gráfico 9.1-47. 

De acordo com a Cetesb (2011), valores inferiores a 750 mg/kg podem ser considerados de 

origem natural, pois são comparáveis aos dados revistos para a composição da crosta 

terrestre. Apenas valores superiores a 750 mg/kg indicam impacto no corpo d’água, sendo 

que acima de 1.500 mg/kg sugerem elevado impacto. 

  

0

5

10

15

20

25

30

P01 P02 P03 P04 P05

Canal de Drenagem Lagoa de Jaconé

%
 C

Primeira Campanha Segunda Campanha



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 451 

Gráfico 9.1-47 - Concentrações de Fósforo Total dos Sedimentos. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

Segundo exposto no Gráfico 9.1-48, verificou-se concentração de nitrogênio Kjeldahl total 

acima do Valor de Alerta (4.800 mg/kg) apenas no ponto P01, na ADA, na segunda 

amostragem (junho/ 2012), atingindo 7.944 mg/kg, possivelmente devido ao acúmulo de 

compostos orgânicos, principalmente folhagens que crescem na zona brejosa.  

Gráfico 9.1-48 - Concentrações de Nitrogênio Kjeldahl Total dos Sedimentos. 

 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Quadro 9.1-24 - Resultados das Análises de Nutrientes da Qualidade dos Sedimentos. 

Parâmetros Unidade L.Q 
(1)

 L.D 
(2)

 
Valor de 
Alerta 

(3)
 

Canal Retificado 
na ADA 

Canal de 
Drenagem 

Urbana na Vila 
de Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Nutrientes                             

Carbono Orgânico Total % C 0,9 0,3 10 1,6 14,6 1,1 0,7 8,4 26,6 9,5 16,3 7 17,4 

Fósforo Total mg/kg 26 9 2.000 511 506 82 126 473 36 475 54 589 138 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/kg 218 60 4.800 193 7.944 722 232 1.401 654 1.501 1.365 2.299 1.828 

Legenda: 
(1)

 LQ – Limite de Quantificação do método analítico; 
(2)

 Limite de detecção do método analítico; 
(3) 

Valores Alerta determinados pela Resolução 

Conama no 454/12; 1ªC e 2ªC – primeira e segunda campanha. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Os resultados de granulometria, nos sistemas aquáticos analisados na área de influência 

do Terminal Ponta Negra, demonstram o predomínio de sedimentos arenosos nos pontos 

P02, P04 (compostos por até 39,9 e 20,8% de areia grossa, respectivamente) e P03 (com 

registro máximo de 28,5% de areia média). 

Nos pontos P01 e P05 prevalecem os sedimentos siltosos (formados por até 37% de site 

médio e 40,4% de silte muito fino, respectivamente), o que confere maior afinidade para o 

acúmulo de nutrientes como nitrogênio e fósforo (Quadro 9.1-25). 

Quadro 9.1-25 - Resultados de Granulometria dos Sedimentos. 

Classificação 
Granulometria 

(mm) 

Porcentagem (%) 

Canal 
Retificado 

na ADA 

Canal de 
Drenagem 
Urbana na 

Vila de 
Jaconé 

Lagoa de Jaconé 

P01 P02 P03 P04 P05 

1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 1ªC 2ªC 

Seixos e 
Grânulos 

>2 2,1 3,5 1,0 6,2 0,5 4,2 1,2 0,9 2,3 1,3 

Areia muito 
grossa 

2 a 1 8,0 9,9 22,8 19,1 5,8 19,1 9,1 10,8 3,4 17,5 

Areia grossa 1 a 0,5 14,6 15,4 39,9 33,3 15,2 21,1 16,6 20,8 7,4 27,1 

Areia média 0,5 a 0,25 14,5 16,0 29,9 22,5 24,3 28,5 14,1 16,8 11,5 20,9 

Areia fina 0,25 a 0,125 8,1 8,9 4,8 7,6 14,6 14,1 10,9 10,4 8,3 12,3 

Areia muito 
fina 

0,125 a 0,063 8,5 9,3 0,8 1,6 11,6 3,4 13,1 11,5 8,2 5,1 

Silte grosso 0,063 a 0,032 6,5 6,8 0,2 0,1 9,8 2,3 9,5 6,1 5,3 2,7 

Silte médio 0,032 a 0,016 37,0 21,0 0,3 0,7 6,1 1,6 10,7 6,6 10,8 1,5 

Silte fino 0,016 a 0,008 1,1 3,2 0,3 0,4 5,5 1,4 8,7 4,8 4,7 2,7 

Silte muito 
fino 

0,008 a 0,004 0,3 1,8 0,2 0,3 3,4 0,1 4,1 3,3 40,4 1,8 

Argilas 0,004 e menor 0,9 6,3 0,5 3,2 5,9 8,6 4,5 11,7 0,7 9,8 

Legenda: 1ªC e 2ªC – primeira e segunda campanha. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

f) Considerações Gerais  

A avaliação da qualidade das águas superficiais desenvolvida nas duas campanhas, uma 

representativa do período chuvoso (março/ 2012) e outra da estação seca (junho/ 2012), 

mostra, nos canais de drenagem de água doce (P01 e P02), águas com qualidade que 

atendem a maioria dos padrões da Resolução Conama 357/05, não apresentando 

contaminação por arsênio e pela maior parte dos metais, agrotóxicos, compostos 

orgânicos voláteis e semi-voláteis, cianeto livre, cloreto total, cloro residual, cor verdadeira, 
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fluoreto total, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, óleos e graxas, pentaclorofenol, pH, 

sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto, surfactantes aniônicos e turbidez.  

Constitui exceção na ADA (Ponto 01) os parâmetros cor verdadeira, DBO, fenóis totais, 

oxigênio dissolvido, ferro dissolvido, manganês total e coliformes termotolerantes 

relacionados a dejetos de animais e compostos orgânicos e inorgânicos.  

No canal de drenagem da vila de Jaconé (Ponto 02), os parâmetros que não atenderam à 

classe 2 estão associados a lançamentos de esgotos domésticos, como coliformes 

termotolerantes, DBO, fósforo total, além de oxigênio dissolvido, cor verdadeira e ferro 

dissolvido.  

As águas da lagoa de Jaconé também mostram condição em geral satisfatória para a 

maioria dos metais, arsênio, agrotóxicos, compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis, 

cianeto livre, cloro residual, fluoreto total, fósforo total, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, 

óleos e graxas, pentaclorofenol, polifosfatos, pH e sulfeto.  

Contudo notam-se teores acentuados de carbono orgânico total, cor aparente, fenóis 

totais, surfactantes aniônicos, turbidez e manganês total em desacordo com o padrão 

definido pela Resolução Conama 357/05 para águas salobras (classe 1), o que pode ser 

atribuído ao acúmulo de compostos orgânicos, devido ao fluxo de esgotos domésticos e 

detritos diversos, como também pelo aporte de sedimentos na lagoa, processo favorecido 

pela mata ciliar alterada..   

A análise do sedimento indicou, nos canais de drenagens e na lagoa de Jaconé, condição 

satisfatória para os padrões determinados pela Resolução Conama 454/12. No entanto, 

somente na segunda coleta, verificou-se concentração acentuada de carbono orgânico 

total e nitrogênio Kjeldahl total, que pode estar associada ao aporte de compostos 

orgânicos.  

Em conjunto, os dados de qualidade da água e sedimentos mostram que os sistemas 

aquáticos que drenam as áreas de influência do Terminal Ponta Negra encontram-se 

alterados, devido às descargas de compostos orgânicos e inorgânicos, porém não estão 

severamente comprometidos. 

Os laudos laboratoriais de análise da água superficial e de sedimentos encontram-se no 

Anexo XVIII. 

9.1.1.10. Hidrogeologia  

 Método de trabalho A)

O método de trabalho utilizado para a caracterização hidrogeológica da região e das áreas 

de interesse foi similar aos descritos para a caracterização geológica da AII.  

Adicionalmente, com o objetivo de caracterizar o background da água subterrânea no local 

do empreendimento, foi realizada a instalação de 04 poços de monitoramento na porção 

rasa do aquífero, localizados a montante (PM-01), porção central (PM-02 e PM-03) e a 

jusante (PM-04) da ADA. Esta atividade foi realizada entre os dias 03 e 04 de abril de 

2012. 
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Os poços foram perfurados com trado manual de 4’’ e revestidos com tubos de PVC 

geomecânico de 2 polegadas, conforme as diretrizes da ABTN - NBR 15.495-1 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) (Foto 9.1-72 a Foto 9.1-79). Após a 

instalação, os poços foram desenvolvidos para a retirada de partículas sólidas de seu 

interior até a água ter aspecto visual límpido. 

  

Foto 9.1-72 - Sondagem para instalação do 

poço de monitoramento PM-01. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-73 - Detalhe do PM-01. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-74 - Sondagem para instalação do 

poço de monitoramento PM-02. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-75 - Detalhe do acabamento do PM-

02. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.1-76 - Colocação do pré-filtro no poço 

de monitoramento PM-03. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-77 - Detalhe do acabamento do PM-

03. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.1-78 - Sondagem para instalação do 

PM-04. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.1-79 - Detalhe do acabamento do PM-

04. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Os dados obtidos nos poços permitiram efetuar o cálculo das cargas hidráulicas, delimitar 

as linhas equipotenciais e definir a potenciometria. A velocidade do fluxo de água 

subterrânea foi estimada a partir de 03 ensaios de condutividade hidráulica (k), realizados 

por meio de slug test. Na ADA, foi realizado um ensaio de permeabilidade com o 

infiltrômetro de duplo anel (ASTM 3385-88) com a finalidade de obter a permeabilidade do 

solo na zona. 

A Figura 9.1-13 apresenta a localização dos poços instalados na ADA. As características 

dos poços instalados em todas as etapas estão apresentadas na Tabela 9.1-10. Já os 

perfis construtivos dos poços de monitoramento encontram-se no Anexo XIX. 
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Tabela 9.1-10 - Características dos poços de monitoramento instalados. 

Sondagem Poço 

Coordenadas 
Diâmetro 
do poço 

(Ø) 

Profundidade 
(m) 

Extensão 
do Filtro  

(m) 

Nível 
d’água na 
época de 

instalação
(m) 

E (m) N (m) 

ST-01 
PM-
01 

737.80
0 

7.461.235 
2” 5,90 2,90-5,90 5,00 

ST-02 
PM-
02 

737.85
3 

7.460.0758 
2” 3,85 0,85-3,85 2,30 

ST-03 
PM-
03 

738.27
5 

7.461.107 
2” 4,60 1,60-4,60 3,00 

ST-04 
PM-
04 

738.30
2 

7.461.095 
2” 4,80 1,80-4,80 3,00 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Figura 9.1-13. Pontos de Monitoramento de Água Subterrânea 

Fonte: Arcadis logos, 2012 
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Em 17 de abril de 2012, foram coletadas 03 amostras de água subterrânea. Ressalta-se 

que no período de amostragem, o PM-04 não apresentou coluna d’água suficiente para a 

coleta de água subterrânea. 

Em todos os poços de monitoramento, a amostragem de água subterrânea foi realizada a 

partir de amostradores descartáveis (bailers). .  

As amostras foram acondicionadas em frascos específicos, fornecidos pelo laboratório, 

com preservantes conforme o parâmetro de interesse, e mantidas sob refrigeração de 2°C 

a 6°C em coolers imediatamente após ser amostrada até a entrega no laboratório, 

acompanhadas da ficha de coleta em campo e cadeia de custódia (ver Anexo XX) 

devidamente preenchidas. Os procedimentos de coleta e armazenamento das amostras 

seguiram as recomendações do Guia de Coleta e Preservação de Amostras e Manual de 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB (2001). 

Todos os equipamentos não descartáveis relativos ao evento de amostragem foram 

descontaminados com detergente neutro e isento de fosfato e enxaguados com água 

deionizada entre os pontos de coleta, a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. 

As amostras de água subterrânea foram encaminhadas para o laboratório especializado 

em análises ambientais BIOAGRI, credenciado pelo INMETRO (ver Anexo XXI - 

Certificado de Acreditação) de acordo com a norma ABNT - NBR ISO/IEC 17.025 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005) para análise dos parâmetros VOC 

(Compostos Orgânicos Voláteis), metais (antimônio, arsênio, berílio, cádmio, cromo, cobre, 

chumbo, mercúrio, níquel, selênio, prata, tálio e zinco),demais parâmetros biológicos, 

inorgânicos e PCBs. 

Os métodos analíticos utilizados pelo laboratório, para análise de água subterrânea, estão 

descritos no Quadro 9.1-26. 

Quadro 9.1-26 - Métodos analíticos utilizados nas análises químicas da água subterrânea. 

Parâmetros Químicos Método/Técnica de Análise Química BIOAGRI 

Coliformes SMEWW 9223 B 

Contagem de Cianobactérias SMEWW 10200 

VOC USEPA - SW 846 8260C/, 5021A 

Índice de Fenóis USEPA SW 846 - 9065 / SMEWW 5530 D 

Metais SMWW 3125 B, USEPA 6020 

Fósforo Total SMWW 4500 P - E. 

Cloro e Monocloroamina SMWW 4500 Cl – G Método colorimétrico do DPD 

Cianeto Method OIA-1677 

Acrilamida/Acrilonitrila USEPA SW 846 

Nitrogênio Amoniacal SMEWW 4500 - NH3 - F - Phenate Method (mod) 

Clorofila A SMWW 10200 H 

Surfactante SMWW 5540 C 

Fonte: Laboratório Analítico Bioagri Ambiental, 2012. 
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 Diagnóstico da AII B)

Os aquíferos observados na região são do tipo sedimentar clástico e fraturado. Os 

aquíferos sedimentares são aluvionares e costeiros heterogêneos formados por areias 

quartzosas e, eventualmente, por areias siltosas a argilosas. O aquífero fraturado é 

representado pelo embasamento cristalino fraturado e ocorre como um aquífero semi-

confinado, mal conectado com o aquífero livre (Silva Jr. et al., 2000). 

O aquífero fraturado é aquele que em que a porosidade é originada em função do 

fraturamento ou falhamento das rochas. São os formados pelas rochas metamórficas, nos 

quais a percolação e acumulação de água ocorre ao longo de fraturas de diversas origens, 

tamanhos, aberturas e conexões.  A favorabilidade hidrogeológica dos aquíferos fissurais 

depende da declividade do terreno, densidade de fraturas e da rede de drenagem, 

composição litológica, natureza do solo e cobertura vegetal. No Estado do Rio de Janeiro, 

os aquíferos fissurais são favoráveis a utilização da água subterrânea, principalmente para 

o abastecimento de comunidades locais, totalizando 10 % dos aquíferos na área (Barreto 

et al., 2000; Projeto ReSub, 2001). Na região, foram individualizados 4 tipos de aquíferos 

fraturados: 

 Aquíferos de transição de encosta colúvio-aluvionar com alto potencial; 

 Aquíferos fraturados com declividade média e alto potencial; 

 Aquíferos com declividade alta, apresentando vegetação densa e fontes naturais de 

médio potencial e 

 Aquíferos com declividade baixa, pouco fraturado, com baixo potencial. 

 

Já, os aquíferos sedimentares ou livres estão restritos às bacias sedimentares da Planície 

Fluviomarinha e outros sistemas de menor expressão, associados às pequenas bacias 

sedimentares e depósitos aluvionares, lagunares e costeiros. Na região que abrange o 

futuro empreendimento, podem ocorrer outros aquíferos sedimentares de expressão local 

sendo que todos possuem alta favorabilidade hidrológica, local e de uso restrito, devido à 

natureza dos depósitos sedimentares que o compõe. Divisão do aquífero livre segundo 

Barreto et al.,(2000): 

 Aquíferos Alúvio-Lacustres: são formados por sedimentos podem apresentar 

localmente variações, mas normalmente são compostos por intercalações de areias e 

argilas, com matéria orgânica e intensa variação composicional. 

 Aquíferos Cordões, Restingas e Terraços Litorâneos: são compostos por areias 

razoavelmente selecionadas, com matriz síltica a argilosa, granulometria fina a grossa. 

Os aquíferos são livres, rasos e com aproveitamento restrito devido à forte salinização 

e altos teores de ferro e cloretos. 

 

a) Balanço hídrico 

O reabastecimento de um aquífero ocorre basicamente a partir da infiltração de água das 

chuvas e, em menor escala, de corpos d’água superficiais. O maior ou menor grau de 

reabastecimento ou recarga depende de fatores como clima, vegetação, relevo, drenagem 

e geologia. A existência de solos porosos e permeáveis favorece a infiltração, mas essa 

condição pode ser ampliada se o solo for coberto por vegetação e estiver em relevo plano. 
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Já em áreas de relevo íngreme e solos pouco permeáveis, a maior parte da água 

precipitada transforma-se em cursos superficiais, dificultando a infiltração. 

O aquífero fraturado ocorre em toda a área composta pelo embasamento pré-cambriano. 

As rochas metamórficas que o compõe são originalmente impermeáveis, porém os 

processos tectônicos permitiram a percolação e acumulação de água ao longo das falhas e 

fraturas. Em alguns locais, pode ser observada a percolação nos mantos de alteração de 

rocha e no interior dos solos, ambos de maior permeabilidade. A recarga natural deste 

aquífero é feita principalmente tanto por águas pluviais, que penetram pelas zonas 

fraturadas e pelo manto intemperizado, como pelo escoamento superficial das águas se 

infiltram pelas fissuras das rochas do Complexo Búzios e ao longo de descontinuidade das 

rochas do pacote confinante sobrejacente. 

O aquífero livre assenta-se sobre o embasamento cristalino e é formado por sedimentos 

finos e areias inconsolidadas limonitizadas. Possui porosidade granular, livre, de extensão 

limitada e transmissividade media a elevada. 

Suas águas geralmente fluem da base do Complexo Búzios para o oceano, sendo, 

contudo, influenciadas por refluxo de águas salobras e salinas provenientes das marés e 

de braços de mar. Os aquíferos livres são reabastecidos localmente por recarga direta, por 

meio da infiltração da água das chuvas. 

As zonas de descarga ocorrem principalmente nas regiões próximas ao nível de base das 

drenagens presentes na Planície Fluviomarinha. 

 Diagnóstico das AID e ADA C)

a) Tipos de aquíferos identificados na AID e ADA 

Nas áreas AID e ADA ocorrem aquíferos do tipo fraturado e sedimentar.  Atualmente o 

aquífero fraturado é explorado pela Empresa Antares Água Mineral Serra de Jaconé. 

Os aquíferos sedimentares são constituídos por areias quartzosas inconsolidadas e por 

areias siltosas a argilosas. Estão restritos à cobertura cenozoica e associados às 

pequenas bacias sedimentares e aos depósitos aluvionares, lagunares e costeiros 

presentes na ADA e AID. A zona de recarga natural encontra-se próxima ao nível de base 

da Planície Fluviomarinha, sendo realizada por meio da infiltração de água superficial no 

solo arenoso poroso e permeável. A água subterrânea do aquífero raso é, em sua parte 

mais significativa, imprópria para o consumo pela influência do refluxo de água salobra e 

salina, provenientes das marés. 

De acordo com o levantamento realizado em abril de 2012, os poços de monitoramento 

instalados na área da ADA mostram nível d’água variando entre 1,67 a 3,66 metros. 

Conforme os trabalhos de sondagens e instalação dos poços de monitoramento, 

complementado pelas sondagens a percussão (realizadas pela Esteio Engenharia e 

Aerolevantamentos S.A. – Anexo XVI), bem como os estudos de prospecção dos recursos 

hídricos e instalação de poços de extração de água no campo de golfe (relatório Brasilian 

Drill Engenharia e Planejamento, 1979 – Anexo XXII), a geologia local descreve do topo 

para a base um perfil constituído por: 
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 0,0 a 1,20 m - aterro: material silto-arenoso a argilo-siltoso de coloração variegada a 

vermelho acastanhada com espessura. A montante da ADA, o aterro pode atingir 5,00 

metros de profundidade; 

 1,20 a 2,30 m - argila pouco arenosa de coloração cinza escuro a preta e presença de 

matéria orgânica, ocasionalmente intercalada com areia micácea de granulometria 

grossa e coloração cinza. A montante da ADA, este pacote ocorre entre 5,00 e 6,30 

metros. 

 2,30 a 3,00 m – areia branca de granulometria fina; e 

 3,00 a 4,50 m – areia grossa micácea de coloração esbranquiçada a ocre; 

 4,50 a 9,00 m – areia média a fina com porções argilosas; 

 9,00 a 12,00 m – areia grossa com intercalações de material argilo-arenoso. Na base 

deste pacote, pode ocorrer uma camada com 1,0 metro de espessura composta por 

argila; 

 12,00 a 22,00 m – cascalho com intercalação de material areno-argiloso entre 13,00 e 

20,00 metros de profundidade. Esta intercalação pode apresentar variação 

granulométrica até a fração areia média e, localmente, pode conter camadas de argila 

na base e no topo que separa o material areno-argiloso da litologia principal 

(cascalho); 

 22,00 a 33,00 m – material argilo-arenoso; 

 33,00 a 35,00 m – areia grossa; 

 35,00 a 59,00 – material argilo-arenoso. No topo deste pacote até a 45,00 metros de 

profundidade, podem ser diferenciadas intercalações de cascalho com gradação para 

areia fina; 

 

A partir das sondagens realizadas na ADA, foi elaborada uma seção geológica 

representativa das camadas litológicas encontradas na região, conforme mapa a seguir. 
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b) Comportamento Hidrodinâmico 

Para elaboração do mapa potenciométrico local, utilizou-se os dados do levantamento 

altimétrico na determinação das cotas relativas do topo de cada poço de monitoramento, 

medidas de níveis d’água e as cargas hidráulicas, referente à época da amostragem de 

água subterrânea (Quadro 9.1-26). 

Quadro 9.1-27 – Características construtivas, nível d’água e carga hidráulica dos poços de 

monitoramento amostrados em abril de 2012. 

Poço 

Coordenadas 
Profundidade 

(m) 

Extensão 
do Filtro  

(m) 

Nível d’água na 
época de 

amostragem(m) 

Carga 
Hidráulica 

(m) E (m) N (m) 

PM-01 737.800 7.461.235 5,90 2,90-5,90 2,03 3,87 

PM-02 737.853 7.460.0758 3,85 0,85-3,85 1,67 2,18 

PM-03 738.275 7.461.107 4,60 1,60-4,60 3,66 0,94 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

O mapa potenciométrico (Mapa 9.1.1-17), mostra que o aquífero sedimentar possui fluxo 

principal de NW para SE, no sentido do oceano. O gradiente hidráulico calculado entre um 

poço de montante (PM-01) e um de jusante (PM-03) é de 0,006, compatível com a 

topografia plana e o perfil geológico predominante da área de estudo. O gradiente 

hidráulico da área foi obtido a partir da fórmula: 

I = (CHPM-01-CHPM-03) 

DPM-03-PM-01 

onde: 

CH = carga hidráulica dos poços de monitoramento PM-01 e PM-03  

D = distância entre os poços de monitoramento PM-01 e PM-03 (487,9 metros) 

Os resultados dos ensaios, que determinaram a condutividade hidráulica das diferentes 

camadas, corroboram com a natureza litológica dos sedimentos descritos durante a 

instalação dos poços. Os dados de campo e os resultados do ensaio estão no Quadro 

9.1-28.  

Quadro 9.1-28 - Condutividade hidráulica para cada litologia. 

ID 
Intervalo da seção 

filtrante (m) 
Descrição geológica sucinta 

Condutividade 
(cm/s) 

PM-01 3,0-6,0 Argila siltosa 1,17x10-4 

PM-02 085-3,85 Argila/areia fina a grossa 1,73x10-4 

PM-03 1,60-4,60 Areia fina 1,82x10-4 

Condutividade hidráulica média 1,57x10-4 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 466 

Com base nos resultados obtidos, pode-se estimar velocidade média da água subterrânea 

no aquífero raso pela fórmula: 

V = (Kxi)/N 

onde: 

V: velocidade do fluxo (m/ano) 

K: condutividade hidráulica 

i: gradiente hidráulico 

N: porosidade efetiva (considerado 25%) 

Conforme os cálculos apresentados, estima-se a velocidade do fluxo em torno de 3,67E10-

6cm/s, equivalente a 1,16 m/ano. .A velocidade de infiltração foi obtida a partir da utilização 

da equação abaixo, que tem como base as leituras realizadas no reservatório em tempos 

pré-determinados: 

 

onde:  

vi: a velocidade de infiltração para cada instante i; 

hn – hn-1: diferença de nível d’água no reservatório e 

tn-tn-1: diferença de tempo entre uma leitura e outra. 

A velocidade de infiltração na ADA (campo de golfe) foi estimada em 0,15 cm/min. 

Conforme os ensaios realizados em campo, a caracterização hidrogeológica da área indica 

aquífero livre muito permeável, o que mais evidencia a alta vulnerabilidade do sistema à 

contaminação. 

De acordo com os dados de campo obtidos por meio de ensaios de infiltração, foi possível 

estimar a reserva renovável da porção rasa do aquífero. A disponibilidade real de água 

subterrânea pode ser considerada como o volume total de água a ser utilizado pelo 

aquífero sem que ocorra o rebaixamento excessivo da superfície freática (Feitosa e Manoel 

Filho, 1997). A quantidade de água livre armazenada pelo aquífero é representada pela 

reserva reguladora, a qual a recarga de infiltração ocorre por meio de águas pluviais ou 

pela interação de águas superficiais (Feitosa e Manoel Filho, 1997). 

Desta forma, o volume da reserva reguladora da AID pode ser estimado pela fórmula 

(Almeida et al., 2002): 

 

Onde: 

vi  = 60x
t

h




 = 60

1

1 x
tt

hh

nn

nn








 

Vrr = ∑Pm Ii AAID = AAID h n 
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Vrr: volume da reserva reguladora (m3/ano); 

Pm: precipitação média anual na área (mm/ano); 

Ii: fator de infiltração; 

AAID: área da unidade aquífera na AID (m²); 

h: variação anual do nível d’água (m); 

n: porosidade média do aquífero 

Considerando que uma parte da água pluvial escoa pela superfície e outra fica retida na 

vegetação e na camada superficial do solo, a infiltração é a parcela responsável pela 

recarga do aquífero. O fator de infiltração depende da cobertura vegetal do terreno, 

declividade, textura e porosidade da unidade aquífera. Em regiões próximas e com 

características semelhantes à AID, a taxa admitida foi de 15 % da precipitação anual 

(Almeida et al., 2002). 

A partir da precipitação anual de 1.124,7 mm no ano de 2011 (INMET, 2012), o volume 

estimado da reserva é 2,65 x 106 m3/ano de água para a AID, ou seja, 302 m2/h (83 L/s). 

Destaca-se que esta demanda é cerca de 2,5 vezes menor que a prevista para o Município 

de Saquarema em 2015. 2012).Por outro lado, o volume estimado para a reserva de água 

é inferior ao avaliado em julho de 1979 (9,60 106 m3 – Anexo XXIII). Os ensaios hídricos 

realizados nos poços, instalados para o abastecimento de água no campo de golfe (atual 

ADA), executados pela Brasilian Dril Engenharia e Planejamento (entre os dias 25 e 27 de 

junho de 1979), determinaram para os poços 3 e 6 as vazões máximas de 120 e 130 m3/h, 

uma vez que a capacidade de produção não ultrapasse 75 m3/h com rebaixamento do 

nível dinâmico de 5,50 e 6,50 m. 

No Anexo XXII encontra-se o relatório da Brasilian Dril Engenharia e Planejamento com os 

dados de acompanhamento dos testes de bombeamento e os respectivos gráficos. 

Apesar de o volume estimado da reserva ser suficiente para o abastecimento da AID e 

ADA, a região não dispõe de rede coletora nem tampouco de tratamento de esgoto. O 

sistema de abastecimento público depende da Concessionária PROLAGOS, sendo que a 

deficiência hídrica da região é crítica nas áreas rurais, pois a maioria dos rios é 

intermitente, impondo um sistema de abastecimento rural dependente da extração de água 

subterrânea. A região ainda conta com a captação de água por meio de pequenos açudes 

destinados à irrigação e criação de gado. 

Pelo fato da AID e ADA terem a exploração de água subterrânea como principal fonte de 

abastecimento, a demanda de água nos bairros de Ponta Negra, Jaconé e suas porções 

rurais são fortemente prejudicadas com o aumento de veranistas e turistas entre os meses 

de novembro e fevereiro. 

Com o aumento da demanda dos recursos hídricos subterrâneos na AID e ADA a partir da 

ocupação desordenada associada à falta de um sistema de abastecimento e tratamento 

sanitário, são esperados problemas de abastecimento e contaminação, bem como o grave 

problema do avanço da intrusão de água marinha neste aquífero. A alteração da qualidade 
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da água subterrânea ocorre em função da superexploração descontrolada do aquífero, 

além da poluição de origem orgânica pela emissão de efluentes domésticos. 

De forma a suprir a deficiência hídrica na região de Jaconé e diminuir o impacto da 

salinização do aquífero, pela exploração descontrolada destacam-se as obras em 

andamento de implantação do sistema de abastecimento de água no bairro de Jaconé pelo 

Município de Saquarema com o assentamento da tubulação para a captação de água do 

Rio Roncador (CEDAE, 2012). Este projeto conta ainda com a construção de estação 

elevatória e adutora de água bruta com três conjuntos de bombas submersas, estação de 

tratamento de água, estação elevatória de água tratada e adutora de água tratada. A 

conclusão da obra formará um reservatório de 1000 m3, com vazão média efluente 

estimada de 0,04 m3/s, o qual atenderá 3000 ligações domiciliares em uma rede de 

distribuição de 37,3 km (www.cedae.com.br). 

 

  



D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

A

100

RJ 102

RJ 118 8

41

PM-04

PM-01

PM-03

PM-02

(-)

6,97

4,34

4,33

737600 738200 738800 739400

74
60

60
0

74
61

20
0

74
61

80
0

MAPA 9.1.1-17 - POTENCIOMÉTRICO
ESCALA:EXECUTADO POR:

DEZEMBRO/2013ARCADIS Logos S.A. 01/01
DATA:FOLHA:

MACROLOCALIZAÇÃOREFERÊNCIAS
Projeção Universal Transversa de Mercator
Fuso: 23S - Datum horizontal: SAD-69
Fonte:
Brasil ao Milionésimo - IBGE, 2005
Carta IBGE 1:50.000 Saquarema/Araruama
Restituição Aerofotogramétrica, 2012
Banco de dados ARCADIS Logos, 2013

42°W43°30'W

21
°S

22
°3

0'Sµ
0 50 100 150 20025

Escala Gráfica - Metros 1:5.000

RJ
MG

O C E A N O A T L Â N T I C O

MARICÁ

Referência Locacional
Limite Municipal

Topografia
D Ponto Cotado

Curva de Nível
Sistema Viário

Rodovias Principais

Referências

A Poço de Monitoramento
Linhas Equipotenciais
Linhas Equipotenciais Inferidas
Sentido Preferencial de Fluxo

Área de Influência
ADA

Batimetria (m)
0 a 9
10 a 19
Maior que 20

EIA/RIMA - Terminais Ponta Negra



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

 

 Arcadis logos 470 

 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 471 

c)  Qualidade da água subterrânea 

De acordo com as análises físico-químicas da água subterrânea realizadas in situ, a 

porção rasa do aquífero possui característica ácida, com pH variando de 5,89 a 6,29; de 

característica salobra, com valores de condutividade elétrica entre 561 a 9944 µS/cm e 

concentração de sólidos dissolvidos entre 381 e 4011 mg/L (Tabela 9.1-11). 

Tabela 9.1-11 - Parâmetros físico-químicos das amostras de água subterrânea medidos in 

situ. 

ID 
Nível 

d’água 
(m) 

Temperatura 
(ºC) 

Cond. 
Elétrica 
(µS/cm) 

pH 
(UPH) 

ORP 
(mV) 

OD 
(mg/L) 

Turbidez 
(UNT) 

Sólidos 
dissovidos 

(mg/L) 

PM-01 2,03 28,2 1313 6,29 3,2 13,7 413 381 

PM-02 1,67 27,7 9944 6,67 30,3 5,44 256 226 

PM-03 3,66 26,9 561 5,89 150,9 6,99 155 4011 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

De acordo com a Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, o pH da água destinada ao 

abastecimento humano deve variar entre 6,0 e 9,5. Os dados apresentados na Tabela 

9.1-11 mostram, portanto, que o limite inferior não foi respeitado no ponto PM-03. Os 

demais resultados deste parâmetro também mostraram águas com características ácidas, 

porém estavam em conformidade com a legislação.  

Os resultados de turbidez foram altos nos três pontos amostrados, indicando a presença 

de material particulado nas águas analisadas. Segundo os limites fixados pela Portaria 

2914/11 do Ministério da Saúde para o padrão organoléptico de potabilidade, a turbidez 

deveria apresentar resultados inferiores a 5 UNT.  

Os demais parâmetros analisados não são limitados pela Portaria 2914/11 e pela 

Resolução CONAMA nº 420/2009, mas mostraram águas mais mineralizadas no ponto 

PM-03 e mais oxigenadas no PM-01.  

A Tabela 9.1-12 mostra os resultados analíticos das amostras de água coletadas em abril 

de 2012. Os laudos analíticos encontram-se no Anexo XXIII). 
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Tabela 9.1-12 - Resultados analíticos das amostras de água subterrânea. 

Parâmetros Unidade LQ PM-01 PM-02 PM-03 

Portaria 
do MS 
2914 

(2011) 

CONAMA 
420 (2009) 

Alumínio Dissolvido mg/L 0,005 0,3614 3,9 0,4961  -  - 

Antimônio mg/L 0,001 < 0,0001 < 0,001 < 0,001 0,005 0,005 

Arsênio mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,001 0,0181 0,01 0,01 

Bário mg/L 0,792 0,792 0,8064 0,3724 0,7 0,7 

Berílio mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,001 < 0,001 - - 

Boro mg/L 0,005 0,0911 < 0,005 < 0,005 - 0,5 

Cádmio mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,001 < 0,001 0,005 0,005 

Chumbo mg/L 0,005 0,0302 0,1155 0,0303 0,01 0,01 

Cobalto mg/L 0,001 0,0264 0,078 0,0176 - 0,07 

Cobre Dissolvido mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,001 < 0,001  -  - 

Cromo mg/L 0,001 0,1151 0,158 0,085 0,05 0,05 

Ferro Dissolvido mg/L 0,005 30,6 1,2 5,2  -  - 

Lítio mg/L 0,005 0,0512 0,0348 0,0275 - - 

Manganês mg/L 0,001 0,9606 0,7373 2,79 0,1 0,4 

Mercúrio mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,001 0,001 

Níquel mg/L 0,001 0,0433 0,0456 0,035  0,07 0,02 

Prata mg/L 0,0001 < 0,0001 < 0,001 < 0,001 - 0,05 

Selênio mg/L 0,0005 < 0,0005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 

Urânio mg/L 0,001 < 0,001 < 0,01 < 0,01 0,03 - 

Vanádio mg/L 0,005 0,1861 0,2083 0,2989 - - 

Zinco mg/L 0,001 0,153 0,5778 0,1767 5 1,05 

Cianeto mg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,07 - 

Cloreto mg/L 10 43,5 34,7 1868 250 - 

Cloro Residual mg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2 - 

Fluoreto mg/L 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,5 1,5 - 

Fósforo Total mg/L 0,01 0,06 0,16 0,03 - - 

Sulfato mg/L 1-5 3,2 22,3 54,5 250 - 

Sulfetos (como H2S 
não dissociado) 

mg/L 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,1 - 

Nitrato (como N) mg/L 0,2-0,5 < 0,2 0,3 < 0,5 10 10 

Nitrito (como N) mg/L 0,02-0,1 < 0,04 < 0,02 < 0,1 1 - 

Nitrogênio 
Amoniacal 

mg/L 0,1 7,5 < 0,1 23,8 - - 
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Parâmetros Unidade LQ PM-01 PM-02 PM-03 

Portaria 
do MS 
2914 

(2011) 

CONAMA 
420 (2009) 

Acrilamida µg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 - 

Benzeno mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005 0,005 

Estireno mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02 0,02 

Etilbenzeno µg/L 1 < 1 < 1 < 1 200 300 

Tolueno µg/L 1 < 1 < 1 < 1 170 700 

Xilenos µg/L 3 < 3 < 3 < 3 300 500 

Benzo(a)antraceno µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 1,75 

Benzo(a)pireno µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,7 0,7 

Benzo(b)fluoranteno µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 

Benzo(k)fluoranteno µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 

Criseno µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 

Dibenzo(a,h)antrace
no 

µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 0,18 

Indeno(1,2,3,cd)pire
no 

µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - 0,17 

Triclorobenzenos mg/L 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,02 0,02 

Hexaclorobenzeno µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - 1 

1,2-Dicloroetano mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 0,01 

1,1-Dicloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,03  - 

Tricloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02 0,07 

Tetracloroeteno mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,04 0,04 

Diclorometano mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,02 - 

Tetracloreto de 
Carbono 

mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,004 0,002 

2-Clorofenol µg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 10,5 

2,4-D µg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 * - 

2,4-Diclorofenol µg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 10,5 

2,4,5-T µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 -* - 

2,4,5-TP µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 - 0,0105 

2,4,6-Triclorofenol mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,2 0,2 

Pentaclorofenol mg/L 
0,0000

1 
< 1E-5 < 1E-5 < 1E-5 0,009 0,009 

Índice de Fenóis mg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - 0,14 

Surfactantes (como 
LAS) 

mg/L 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 - 

Alaclor µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 20 - 
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Parâmetros Unidade LQ PM-01 PM-02 PM-03 

Portaria 
do MS 
2914 

(2011) 

CONAMA 
420 (2009) 

Aldrin + Dieldrin µg/L 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,03 0,03 

Atrazina µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2 - 

Carbaril µg/L 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - - 

Clordano (cis e 
trans) 

µg/L 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,2 - 

Demeton (Demeton-
O e Demeton-S) 

µg/L 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 - - 

Dodecacloropentaci
clodecano 

µg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - - 

Endossulfan (a, b e 
sulfato) 

µg/L 0,009 < 0,009 < 0,009 < 0,009 20 - 

Endrin µg/L 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,6 0,6 

Glifosato µg/L 20 < 20 < 10 < 50 500 - 

Gution µg/L 0,004 < 0,004 < 0,004 < 0,004 - - 

Heptacloro e 
Heptacloro Epóxido 

µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - 

Lindano (g-HCH) µg/L 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003 2 2 

Malation µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - 

Metolacloro µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 10 - 

Metoxicloro µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - 

p,p-DDT + p,p-DDD 
+ p,p-DDE 

µg/L 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 1 2 

Paration µg/L 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 - - 

PCB´s - Bifenilas 
Policloradas 

µg/L 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - 3,5 

Simazina µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2 - 

Toxafeno µg/L 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 - - 

Trifluralina µg/L 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 20 - 

Materiais Flutuantes - - Ausentes Ausentes Ausentes - - 

Óleos e Graxas 
Visíveis 

--- - Ausentes Ausentes Ausentes - - 

Substâncias que 
Comunicam Odor 

Ausentes - Ausentes Ausentes Ausentes  - - 

Corantes Artificiais Ausentes - Ausentes Ausentes Ausentes - - 

Resíduos Sólidos 
Objetáveis 

Ausentes - Ausentes Ausentes Ausentes - - 

 Escherichia coli  
NMP/100

mL 
1 7 17 100 Ausência 

em 100 
- 
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Parâmetros Unidade LQ PM-01 PM-02 PM-03 

Portaria 
do MS 
2914 

(2011) 

CONAMA 
420 (2009) 

mL 

DBO mg/L 3 < 3 < 3 99 - - 

DQO mg/L 5 9 8 268 - - 

Oxigênio Dissolvido mg/L 0,1 3 5,1 3,1  - - 

Turbidez UNT 0,1 47 210 38 5 - 

Cor Verdadeira mg Pt/L 5 26 96 20  - - 

pH (a 20°C) - 0-14 6,3 6 6,3 6,0 a 9,5 - 

Clorofila A µg/L 3 < 3 4 < 3 - - 

Contagem de 
Cianobactérias 

cel/mL 3 < 3 < 3 < 3 - - 

Sólidos Dissolvidos 
Totais 

mg/L 2 381 226 4011 1000 - 

Temperatura °C - 28 28 27 - - 

Nota: (*) parâmetro de referência redundante 

Nota: (*) De acordo com a Portaria 2914/11, o valor máximo permitido para os parâmetros 2,4 D + 

2,4,5 T é de 30 µg/L.  

Fonte: Laboratório Analítico Bioagri Ambiental, 2012. 

Os resultados analíticos apresentados na Tabela 9.1-12 indicaram concentrações de 

chumbo, cromo, manganês, níquel e Escherichia coli acima dos valores máximos 

permitidos pela Portaria 2914 do Ministério da Saúde (2011) e/ou pela Resolução 

CONAMA n° 420/2009 para águas subterrâneas em todos os poços amostrados. Os 

resultados  de bário (PM-01 e PM-02), cobalto (PM-02), arsênio (PM-03), cloretos (PM-03) 

e sólidos dissolvidos (PM-03) também ultrapassaram os limites de referência adotados 

(Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e/ou Resolução CONAMA nº 420/2009).  

Destaca-se que, segundo informações de moradores e familiares de antigos proprietários 

da área a ser ocupada pelo empreendimento, campo de golfe foi a primeira ocupação do 

local, desta forma sugere-se que a origem dos metais presentes na água subterrânea pode 

estar relacionada principalmente a processos naturais, associados à composição 

geoquímica do aquífero. Destaca-se que o terreno em que os poços de monitoramento 

encontram-se instalados é sustentado por aterro originado de manto de alteração de rocha 

gnáissica sobreposto aos depósitos sedimentares holocênicos. 

A detecção de E. coli nas águas monitoradas é um indicativo de contaminação de origem 

fecal. Esta bactéria é integrante do grupo coliforme termotolerante e é a mais indicada para 

determinação de contaminação fecal pelo fato de estar presente em grande quantidade em 

fezes humanas e animais de sangue quente.  

Os valores não-conformes de cloretos e sólidos dissolvidos no poço PM-03 indicam que a 

água estava bastante mineralizada. Neste ponto também era maior a quantidade de 
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matéria orgânica, tendo em vista os valores registrados para DBO, DQO e nitrogênio 

amoniacal. Estes três últimos parâmetros, no entanto, não são limitados pela Portaria 

2914/11 do Ministério da Saúde e pela Resolução CONAMA nº 420/2009. 

Não foram encontrados indícios de contaminação por agrotóxicos, fertilizantes e outros 

contaminantes de origem orgânica em nenhum dos poços amostrados.  

Cabe destacar que não foram identificados poços cacimba e de bombeamento na área de 

interesse no cadastro oficial do INEA, órgão responsável pela concessão de outorgas no 

Estado do Rio de Janeiro. 

9.1.1.11. Passivos Ambientais 

O Anexo XXIV apresenta o Relatório de Avaliação Preliminar conforme escopo da 

ABNT/NBR 15515-1 versão corrigida 2011 - Passivo ambiental em solo e água 

subterrânea Parte 1: Avaliação Preliminar. Sugere-se que a investigação confirmatória e 

demais fases sejam executadas após a confirmação da viabilidade ambiental do 

empreendimento, pela emissão da LP. 
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9.1.2. Meio Biótico 

9.1.2.1. Flora 

 Metodologia de trabalho A)

a) Levantamento fitofisionômico 

As campanhas foram executadas entre os meses de abril e maio de 2012, nas quais se 

percorreu toda a extensão das áreas sob influência do empreendimento (ADA, AID e AII). 

Foram feitas observações gerais e pontuais referente à cobertura vegetal e registradas no 

GPS as coordenadas das áreas de amostragem da flora e de observação ao longo do 

empreendimento. Adotou-se a projeção em UTM, Fuso 24S, e Datum Horizontal SAD 69.  

Os levantamentos fisionômicos contemplaram as áreas sob influência do empreendimento 

(ADA, AID e AII), bem como o levantamento de grande parte das espécies botânicas 

presentes nas mesmas. Incluíram-se espécies terrestres (herbáceas, arbustivas e 

arbóreas), escandentes (trepadeiras lenhosas e herbáceas) e epífitas, atentando-se para 

naturalidade das mesmas (se nativas ou exóticas) e para a classificação ecológico-

sucessional segundo prescreve a Resolução CONAMA nº 6, de 04/05/1994. 

A identificação e denominação das unidades vegetacionais ocorrentes sobre as planícies 

litorâneas é bastante complexa e tem sido amplamente discutida, não existindo, 

atualmente, um consenso de qual o sistema nomenclatural mais apropriado (SILVA 1998). 

Para fins de padronização com os demais trabalhos atualmente realizados em restinga, a 

tipologia da vegetação para a área analisada segue a classificação indicada no decreto 

estadual de no 41.612/2008, que define as restingas do Estado do Rio de Janeiro como 

planícies arenosas costeiras de origem marinha, abrangendo praias, cordões arenosos, 

dunas, depressões entre-cordões e depressões entre-dunas com respectivos brejos, 

charcos, alagados e lagoas, cuja vegetação e fauna estão adaptadas às condições 

ambientais locais. Nesta definição se enquadram, também, os vários estádios de sucessão 

biológica não abrangidos nas tipologias climácicas definidas, originados de processos de 

degradação ambiental. 

Para as áreas de influência (ADA, AID e AII), realizou-se a descrição qualitativa das 

fitofisionomias encontradas, com base em dados de campo e bibliográficos.  

A identificação e a caracterização das fitofisionomias foi estruturada com base na presença 

de elementos específicos (bioindicadores) oriundos do levantamento florístico, além do 

grau de alteração observado na área. 

b) Levantamento florístico 

O inventário florístico foi realizado por meio de coletas assistemáticas de material botânico 

e sistemático de amostragem pelo método de parcelas (MUELLER-DOMBOIS & 

ELLENBERG 1974) ou ponto quadrante (COTTAM & CURTIS, 1956) (Foto 9.1.2-1 e Foto 

9.1.2-2). No método do ponto quadrante, são marcados quatro pontos que formam uma 

unidade amostral, pontos estes demarcados ao longo dos fragmentos (DIAS et al. 2000). 

No método de parcelas, são demarcados transectos regulares abrangendo as porções 

centrais e de borda dos fragmentos. Durante os trabalhos de campo foram realizadas 
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coletas de material, parte do qual foi identificado in loco e, quando isto não foi possível, o 

material foi classificado em laboratório de botânica, (Foto 9.1.2-1 e Foto 9.1.2-2). 

  

Foto 9.1.2-1 - Tomada de medidas de ponto 

quadrante. 

Foto 9.1.2-2 - Marcação de parcelas. 

A identificação das espécies foi feita em campo e nos herbários Herbarium Bradeanum - 

HB e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RB, contando com o auxílio de bibliografia 

especializada. Foram coletados dados quanto à distribuição das espécies inventariadas e 

os mesmos foram confrontados com a carta de vegetação para delimitação dos tipos 

vegetacionais das áreas indicados na legenda. Elaborou-se uma relação das espécies 

encontradas na área de influência do empreendimento utilizando-se o sistema APG III 

(2009). 

  

Foto 9.1.2-3 - Equipe efetuando coleta em 

Floresta ombrófila densa. 

Foto 9.1.2-4 - Equipe identificando material 

em campo. 

c) Inventário fitossociológico 

Para as áreas de influência (ADA, AID), realizou-se a descrição qualitativa e quantitativa 

das fisionomias encontradas, a partir de inventário fitossociológico. 

Para tal, adotou-se a metodologia de parcelas (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG 

1974) nos trechos de Restinga dos cordões arenosos externos e internos e Floresta 

Paludosa (Caixetal) e a metodologia de ponto quadrante - “point-centered quarter method” 

em trechos de Floresta Ombrófila Densa (COTTAM & CURTIS 1956), com adaptações de 
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Martins (1993). Na amostragem foram incluídos apenas os indivíduos arbustivo-arbóreos 

vivos com DAP (Diâmetro à altura do peito a aproximadamente 1,30 m acima do solo) 

maior ou igual a 5,0 cm.  

Nas áreas de Restinga (representadas pelos trechos de cordão externo e cordão interno) e 

de Mata paludosa foram demarcadas 38 parcelas de 10 x 25m (Foto 9.1.2-5), para o 

diagnóstico de espécies arbustivo-arbóreas, das quais 15 parcelas foram demarcadas no 

primeiro cordão de Restinga, 15 parcelas no segundo cordão de Restinga e 8 parcelas na 

Mata Paludosa. Deste modo, foram amostrados 0,375 ha em cada trecho dos cordões de 

restinga mais 0,2 ha em Mata Paludosa, totalizando 0,95 ha de amostragem. 

Nas áreas de Floresta Ombrófila foram levantados 270 pontos, distribuídos em quatro 

trechos de vegetação, a partir de linhas de picada contendo de 50 a 75 pontos cada 

(Figura 9.1.2-2). A localização dos pontos de amostragem está apresentada na Figura 

9.1.2-3 adiante, que descreve a vegetação da AID. 

O critério de inclusão dos indivíduos nas parcelas ou no ponto-quadrante foi o diâmetro do 

tronco a aproximadamente 1,30 m acima do solo (DAP) maior ou igual a 5,0 cm (DAP ≥ 5,0 

cm) (Foto 9.1.2-5).  

 

Foto 9.1.2-5 - Tomada de medidas de DAP de “Caixeta” (Tabebuia cassinoides - 

Bignoniaceae) em floresta paludosa. 

A localização das parcelas e dos pontos-quadrantes foi georreferenciada e os dados gerais 

das unidades amostrais registrados por fotografias no campo. A indicação das espécies 

raras, endêmicas e ou ameaçadas de extinção, baseia-se na lista oficial de espécies 

ameaçadas do MMA (BRASIL – MMA, 2008), assim como pelas espécies indicadas em 

IUCN 2012. 

A identificação das espécies botânicas contou com auxilio de taxonomistas em campo e 

nos herbários Herbarium Bradeanum (HB), Museu Nacional (R) e do Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB).  

Para a correta determinação das espécies, o material botânico resultante desse 

levantamento atende aos procedimentos de coleta e de herborização, propostos no manual 
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do IBt (1989). O material fértil foi depositado no Herbário Bradeanum (HB) e a classificação 

sistemática adotada para a determinação do material botânico seguiu Angiosperm 

Phylogeny Group APG III (2009).  

No quadro a seguir pode ser avaliada a intensidade de amostragem para cada um dos 

trechos estudados. Quadro 9.1.2-1. 

Quadro 9.1.2-1 - Trechos analisados e áreas amostradas. 

Trecho 
Área 

amostrada 
(ha) 

Método empregado 
Número de Indivíduos 

inventariados 

Restinga 0,75 Parcela (10 x 25m) 961 

Floresta paludosa 
(Caixetal) 

0,2 Parcela (10 x 25m) 699 

Floresta Ombrófila Densa 
submontana 

0,49 Ponto quadrante 960 

Floresta Ombrófila Densa 
das Terras Baixas 

0,07 Ponto quadrante 120 

 

 

 

                 

Figura 9.1.2-1 - Metodologia de amostragem por parcelas, empregado em vegetação de 

restinga e floresta paludosa. 

 

Figura 9.1.2-2 Metodologia de amostragem por ponto-quadrante, empregado em floresta 

ombrófila. 

10m 

25m 
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As espécies foram classificadas quanto ao hábito em: arbórea - Ab (com estrutura de 

árvore, porém não alcançando mais do que 10m) e arbustiva - Ar (ramificando a partir da 

base e não atingindo mais do que 3m). (VIDAL & VIDAL, 2000). Para cada indivíduo, foram 

tomadas as seguintes medidas: DAP- diâmetro à altura do peito (cm), altura (m) e 

circunferência da copa (m). Os valores foram expressos em média e desvio padrão para 

cada espécie. 

Para cada espécie, as medidas: DAP (cm), altura (m) e circunferência da copa (m) foram 

expressas em média e desvio padrão. 

Média: Corresponde à média aritmética da variável amostrada. 

 

Onde: 

 X = média da variável amostrada; 

 Xi = variável amostrada; 

 n = número de amostras; 

 

Desvio Padrão: Corresponde à raiz da variância da variável amostrada. 

 

Parâmetros fitossociológicos e análise dos dados 

Os parâmetros fitossociológicos foram calculados de acordo com Brower et al. (1998). Os 

cálculos de diversidade foram realizados utilizando o programa FITOPAC (Shepherd, 

1996). 

Foi utilizada a Curva de espécie x área para a determinação da área mínima para a análise 

fitossociológica. A estabilização da curva indica a suficiência da amostragem para 

inventariar a riqueza de espécies por área (BRAUN-BLANQUET 1979). Para as análises 

estatísticas dos dois métodos amostrais, utilizou-se o pacote estatístico FITOPAC 2.1 

(SHEPHERD 2009) para avaliar os seguintes parâmetros fitossociológicos: DR (Densidade 

Relativa), FR (Freqüência relativa), VI (Valor de Importância), VC (Valor de Cobertura), 

DoR (Dominância Relativa); e a diversidade foi estimada através do Índice de Shannon-

Weaver (H’) e o de Eqüabilidade de Pielou (J), segundo Pielou (1975).  

Densidade (D): Relaciona o número de indivíduos (n) por unidade de área. 

Densidade Absoluta (DA): número de indivíduos amostrados da espécie i (ni) 

encontrados na área amostral A, por unidade de área (1ha). 

DA = ni x 1 ha/A 
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Densidade Relativa (DR): representa a relação, em porcentagem, do número de 

indivíduos amostrados da espécie i com o total de indivíduos amostrados (N).  

DR = ni x 100/N 

Frequência (F): Indica o aparecimento das espécies nas unidades amostrais. 

Frequência Absoluta (FA): é a probabilidade de encontrarmos pelo menos um indivíduo da 

espécie i em uma das unidades amostrais, expressa em porcentagem. O número de 

parcelas em que a espécie i ocorre é expresso na variável Pi.  

FA = Pi x 100/ n. parcelas totais 

Frequência Relativa (FR): é a relação entre a FA da espécie i com o total das FAs, em 

porcentagem: 

FR = FAi x 100 / ∑ FA 

Dominância (Do): Expressar a influência de cada espécie na comunidade, através de sua 

biomassa. 

Dominância Absoluta (DoA): é a área que a espécie ocupa em um hectare. É calculada 

pelo somatório da área basal (AB), em metros, da espécie i na área amostral (A), por 

unidade de área, no caso 10.000m2. 

DoA = ABi x 10.000/A 

Dominância Relativa (DoR): é a área que a espécie i ocupa em relação a área ocupada 

por todas as espécies. A DoR é calculada pela somatória da área basal da espécie i (ABi) 

dividida pela somatória da área basal de todas as espécies, expressa em porcentagem. 

DoR = ABi x 100 / ∑Ab 

Índice de Valor de Importância: O Índice de valor de importância (IVI) é um índice 

composto, que indica a importância da espécie dentro da comunidade, levando em conta 

os parâmetros relativos de densidade, frequência e dominância. 

IVI=DRi+FRi +DoRi 

Índice de Valor de Cobertura:  O índice de valor de cobertura (IVC) também é um índice 

composto que, por utilizar os valores de densidade e dominância permite a análise sem a 

influência da frequência, que também depende do número de indivíduos. 

Índices de diversidade 

Shannon (H') (Pielou, 1975) 

H' = - ∑ pi x ln pi 

onde: pi = ni/N  



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 483 

 ni = número de indivíduos da espécie i 

 N = número total de indivíduos amostrados 

 Pielou (J'): 

 Equabilidade de Pielou: 

J’ = H/H’max 

 

em que: 

 J= índice de Equabilidade de Pielou; 

 H’max = ln(S) = diversidade máxima; 

 S = número de espécies amostradas = riqueza. 

 

O índice de Equabilidade pertence ao intervalo [0,1], onde 1 representa a máxima 

diversidade, ou seja, todas as espécies são igualmente abundantes. 

 Diagnóstico da AII B)

A área de estudo encontra-se inserida no Bioma Mata Atlântica, complexo vegetacional 

que apresenta altas taxas de endemismos e constitui-se o quinto Bioma em prioridade para 

a conservação no mundo (MYERS et. al. 2000). Distribui-se no litoral brasileiro entre o 

Estado do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul e possui registradas cerca de 20 mil 

espécies de plantas vasculares, das quais cerca de 8 mil são exclusivas deste Bioma. 

Ao longo desta área as formações florestais originais foram reduzidas a pequenos 

fragmentos, ilhados pelo processo de urbanização. Cabe ressaltar que as áreas planas da 

AII do empreendimento sofrem pressão intensificada pelo turismo de veraneio. 

Praticamente toda a planície litorânea a partir do costão rochoso da Ponta Negra até o 

limite leste do distrito de Jaconé, incluindo também os limites da lagoa de Saquarema e os 

sopés dos morros que compreendem o litoral do município de Maricá, outrora coberta pela 

vegetação de restinga, foram severamente impactados por atividades humanas, tais como 

arruamentos, construção de condomínios e estradas. 

Os remanescentes de vegetação encontram-se sobre os morros litorâneos que compõem 

a Serra do Mato Grosso ou nas regiões alagáveis próximas às lagoas de Guarapiné, esta 

fora da AII, e de Jaconé. A Foto 9.1.2-6 ilustra a paisagem de um trecho da AII. 
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Foto 9.1.2-6 - Vista Geral da Serra do Mato Grosso, face voltada para a Lagoa de Jaconé, 

tomada da Ponta Negra. 

A seguir, são apresentados os principais tipos vegetacionais presentes na AII, cujas 

tipologias são as mesmas detalhadas no Diagnóstico da AID e da ADA. 

a) Restinga 

O termo geomorfológico "restinga" refere-se às áreas de cordões arenosos e planícies 

aluvionares situadas ao longo do litoral, tendo sido erroneamente considerado sinônimo do 

tipo vegetacional de restinga. A vegetação de restinga abrange grande complexidade de 

formações vegetais, mais condicionadas pela característica do solo do que pelo clima 

local, com distintos tipos fitofisionômicos que variam desde os campestres até os florestais. 

As características dos estádios que determinam as diferentes unidades vegetacionais, são 

por sua vez dependentes das características ambientais atuais e pretéritas (SILVA 1998), 

estando distribuídas na paisagem em forma de mosaico. (SILVA 1998; ASSIS 1999). 

As restingas do Estado do Rio de Janeiro são definidas como planícies arenosas costeiras 

de origem marinha, e abrangem praias, cordões arenosos, dunas, depressões entre-

cordões e depressões entre-dunas com respectivos brejos, charcos, alagados e lagoas, 

cuja vegetação está adaptada às condições ambientais locais (NEVES FILHO 2009). 

Araujo et al. (1998) apontaram a diversidade florística da região entre Saquarema, 

Araruama e Arraial do Cabo como a mais alta do litoral brasileiro, constituindo um dos 14 

Centros de Diversidade Vegetal no Brasil. 

Os levantamentos florísticos realizados em vegetação de restinga apontam para uma 

composição similar às florestas das encostas adjacentes. Entretanto, as florestas sobre 

planícies arenosas possuem particularidades, como a ocorrência de espécies de florestas 

de altitude (REITZ 1961), de cerrado (MANTOVANI 1992) e espécies endêmicas 

pertencentes a diferentes hábitos de vida (ASSIS 1999). 

Os poucos remanescentes de restinga conservados na AII apresentam as seguintes 

formações: 1-Tipo psamófila-reptante (Foto 9.1.2-7); 2-Tipo arbustivo fechado de pós praia, 

3-Tipo herbáceo inundável (brejo), 4-Tipo arbustivo aberto não inundável, 5- Vegetação do 
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tipo lagunar (Foto 9.1.2-8). Como citado anteriormente, estes tipos encontam-se 

detalhados no diagnóstico da ADA e AIA. 

 

Foto 9.1.2-7 - Aspecto da praia de Jaconé, vista do município de Saquarema. Ao fundo, a 

Ponta Negra (mun. Maricá). 

 

 

Foto 9.1.2-8 - Aspecto da margem da lagoa de Jaconé. Ao fundo, a Serra do Mato Grosso. 

b) Floresta Ombrófila Densa 

A Floresta Ombrófila Densa é uma das tipologias vegetacionais da Mata Atlântica, bioma 

amplamente reconhecido por sua enorme diversidade e elevado endemismo, sendo 

considerado um dos mais ricos em biodiversidade do planeta (Fundação SOS Mata 

Atlântica et al. 2001), e também um dos mais ameaçados, restando atualmente menos de 

8% de sua vegetação original (TABARELLI et al. 2005).  
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No bioma, considerado um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade, devido as suas 

características e vulnerabilidade (GALINDO-LEAL e CÂMARA 2005), insere-se a segunda 

maior floresta pluvial do continente americano, que apresenta 92% de sua área de 

ocorrência inserida no território brasileiro (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 2001, 

GALINDO-LEAL e CÂMARA 2003).  

O Centro de Diversidade Cabo Frio, macrorregião que engloba as ADA, AID e AII do 

empreendimento é um importante hotspot para espécies da flora, conforme demonstrado 

por ARAUJO et al (1997). Importante indicador da importância de espécies de fabáceas 

arbóreas, o levantamento de Daumas & Lima (2008) apresentaram 11 espécies 

enquadradas em categorias de ameaça ocorrentes na região deste Centro de diversidade 

(Tabela 9.1.2-1). 

Tabela 9.1.2-1 - Espécies arbóreas da família Fabaceae de interesse conservacionista no 

Centro de Diversidade Cabo Frio. Incluídas na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (DAUMAS & LIMA 2008). 

Espécies Categorias 

Andira legalis (Vell.) Toledo Endêmica da região Sudeste 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Vulnerável (VU) 

Caesalpinia echinata L. Em perigo(EN) 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier Endêmica do Rio de Janeiro 

Grazielodendron riodocensis H. C. Lima Vulnerável (VU)  

Inga maritima Benth. Endêmica da região Sudeste 

Machaerium firmum (Vell.) Benth. Endêmica do Rio de Janeiro 

Machaerium fluminensis Rudd Endêmica da região Sudeste 

Machaerium obovatum Kuhlm. & Hoehne Vulnerável (VU) 

Melanoxylon brauna Schott Vulnerável (VU) 

Swartzia glazioviana (Taub.) Glaziou Em perigo (EN) 
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Foto 9.1.2-9 - Aspecto de Floresta Ombrófila Densa Submontana e Floresta Ombrófila Densa 

Montana, esta última em áreas próximas ao cume da Serra do Mato Grosso. 

O mapa abaixo apresenta as fisionomias de vegetação presentes na AII do empreendimento. 
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 Diagnóstico da AID e ADA C)

A Mata Atlântica é compreendida por um mosaico de diferentes fitofisionomias e dentre os 

diversos tipos existentes, encontram-se presentes na Área Diretamente Afetada - ADA e 

da Área de Influência Direta – AID, a vegetação de Floresta Ombrófila Densa e a de 

Restinga, bem como áreas revestidas de vegetação com influência antrópica. 

A seguir é apresentada a caracterização das tipologias vegetacionais, encontradas ao 

longo da ADA e AID do empreendimento, caracterização esta feita pela aplicação dos 

métodos descritos anteriormente. 

Tipologias vegetacionais da AID e ADA 

A área proposta para o empreendimento encontra-se inserida no bioma Mata Atlântica, 

envolvendo as seguintes tipologias de vegetação (Tabela 9.1.2-2).  

Tabela 9.1.2-2. - Fitofisionomias encontradas na AID e ADA do empreendimento.  

Formação 
Principal 

Tipo 
AID (ha) ADA  (ha) 

Restinga  Psamófila- Reptante 5,56 1,25 

 Arbustivo Fechado Pós- Praia 10,25 6,71 

 Herbáceo Inundável 185,99 4,42 

 Arbóreo não inundado 4,67 2,67 

 Arbustivo Aberto não Inundado 39,32 7,01 

 
Arbóreo Permanentemente 
Inundado 

7,28 4,45 

Floresta 
Ombrófila 
Densa  

Terras Baixas 157,90 82,89 

 submontana 467,73 - 

 montana 23,94 - 

Antropizada Vegetação com influência antrópica 97,88 15,63 

Outros usos e 
coberturas 

Outros usos 396,81 114,57 

 Corpos d´água 274,92 1,35 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013 

Devido à presença de diversos tipos fitofisionômicos com características antropizadas 

foram selecionados para caracterização da vegetação os trechos que mantém suas 

características mais próximas das condições climácicas. Os pontos georreferenciados 

encontram-se listados no Quadro 9.1.2-2 e indicados na Figura 9.1.2-3.  
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Quadro 9.1.2-2 - Pontos visitados em campo e suas principais características.  

Ponto Coordenadas Geográficas Características 

1 -22.924480,  -42.623596 Vegetação herbácea inundada 

2 -22.928720,  -42.621133 Vegetação herbácea inundada  

3 -22.935891,  -42.635141 Vegetação herbácea inundada 

4 -22.937678,  -42.647111 Vegetação herbácea inundada 

5 -22.924861,  -42.640841 Vegetação herbácea inundada  

6 -22.941757,  -42.666137 Restinga reptante 

7 -22.941368,  -42.666314 Início do primeiro cordão de restinga 

8 -22.939953,  -42.666661 Vegetação herbácea inundada entre os cordões 

9 -22.939418,  -42.666701 Início do segundo cordão arenoso 

10 -22.938455,  -42.667304 Segundo cordão arenoso,  sentido SE 

11 -22.939071,  -42.668411 Segundo cordão arenoso,  sentido SE 

12 -22.937461,  -42.662722 Caminho percorrido no segundo cordão arenoso,  

13 -22.937307,  -42.666767 Limite do trecho de restinga - segundo cordão 

14 -22.937770,  -42.667777 Veg. antropizada entre a restinga e a floresta paludosa 

15 -22.936703,  -42.668767 Floresta paludosa, limite sul 

16 -22.934420,  -42.667154 Floresta das Terras Baixas descaracterizada 

17 -22.934621,  -42.665755 Floresta das Terras Baixas descaracterizada 

18 -22.921723,  -42.652316 Floresta paludosa 

19 -22.920557,  -42.651050 Floresta paludosa 

20 -22.917144,  -42.644218 Condomínio (acesso à lagoa) 

21 -22.951262,  -42.683097 Acesso ao costão 

22 -22.950953,  -42.682533 Topo do morro ao norte do costão, restinga arbustiva 

23 -22.951143,  -42.682059 Vegetação secundária ( Agave e Croton sp.) 

24 -22.951905,  -42.682321 Restinga arbustiva densa 

25 -22.934571,  -42.681891 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

26 -22.934268,  -42.683533 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

27 -22.933948,  -42.684869 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

28 -22.932900,  -42.686287 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

30 -22.932275,  -42.687071 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

31 -22.931923,  -42.687270 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

32 -22.931357,  -42.687124 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 1 

33 -22.930282,  -42.686322 Floresta ombrófila densa  das Terras Baixas 

34 -22.929606,  -42.670081 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 2 

35 -22.927492,  -42.670077 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 2 
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Ponto Coordenadas Geográficas Características 

36 -22.926348,  -42.670507 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 2 

37 -22.925942,  -42.670861 Lago/ Loteamento 

38 -22.926121,  -42.660172 Loteamento/ Vegetação com influência antrópica 

39 -22.924289,  -42.661552 Loteamento/ Vegetação com influência antrópica 

40 -22.923934,  -42.661754 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 3 

41 -22.923713,  -42.663291 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 3 

42 -22.922805,  -42.664027 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 3 

43 -22.922196,  -42.664372 Floresta ombrófila densa submontana, trecho 3 

 

Descrição das Áreas de amostragem 

Para caracterização de vegetação da margem da lagoa, foram visitadas áreas na margem 

Leste da Lagoa de Jaconé (Figura 9.1.2-3, pontos 1,2), que apresentou vegetação de 

brejo, assim como sua margem leste (ponto 5). Este tipo vegetacional sofreu forte pressão 

na região, tanto por aterros quanto por supressão de vegetação. Da vegetação original, 

apenas alguns trechos encontram-se presentes. 

A sub- formação de restiga denominada de psamófila- reptante foi caracterizada a partir do 

ponto 6. A vegetação de restinga do cordão externo foi caracterizada a partir do ponto 7. 

Para caracterização de vegetação herbácea inundável foram visitadas áreas na margem 

Leste da Lagoa de Jaconé (pontos 1 e 2), assim como suas margens ao norte (ponto 5). A 

vegetação herbácea inundável entre o cordão externo e o interno está presente no ponto 9. 

 

Figura 9.1.2-3 - Pontos visitados em campo para caracterização das fitofisionomias.  

O ponto 8 é referência  da localização da vegetação de restinga do cordão interno (2º 

cordão). Para se compreender a composição florística desta área buscou-se percorrer o 
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fragmento como um todo (pontos 11, 12 e 13). A medida em que se desloca do ponto 10 

para o 14 a vegetação se torna arbustiva e mais aberta. 

A vegetação de floresta paludosa ou vegetação de tipo arbóreo permanentemente 

inundada, também conhecida como caixetal, situa- se mais internamente ao 2º cordão de 

restinga. Esta fisionomia, bem como a sua composição florística puderam também serem 

avaliadas nas proximidades do ponto 15. 

A vegetação de costão apresenta composição florística similar à de restinga arbustiva 

fechada do primeiro cordão, possui diferenças em relação à restinga típica em seu aspecto 

e composição devido à declividade do terreno, bem como a características pedológicas e 

microclimáticas.  

 

Figura 9.1.2-4 - Pontos de coleta no costão rochoso. 

A vegetação de restinga da área analisada teve grande parte de sua extensão suprimida 

no momento da implementação do campo de golf, situado no centro da ADA, desde a praia 

de Jaconé e delimitado a Norte pelas estradas RJ118 e a leste pela RJ 102 (Figura 

9.1.2-5). 
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Figura 9.1.2-5 Imagem aérea da porção baixa da área do empreendimento correspondente ao 

campo de golf verde, delimitado pelo polígono verde. 

As tipologias vegetacionais identificadas na AID e ADA são descrita a seguir. 

a) Restinga  

Os levantamentos florísticos realizados em vegetação de restinga apontam para uma 

composição similar às florestas das encostas adjacentes. Entretanto, as florestas sobre 

planícies arenosas possuem particularidades, como a ocorrência de espécies de florestas 

de altitude (REITZ 1961), de cerrado (MANTOVANI 1992) e espécies endêmicas 

pertencentes a diferentes hábitos de vida (ASSIS 1999). 

A partir de análise em campo, pode-se distinguir sete tipos vegetacionais principais sobre a 

restinga da área de estudo, tipos estes descritos abaixo, na ordem em que são 

encontradas a partir da zona entre-marés, a saber: Restinga: 1- Tipo Reptante; 2- Tipo 

Arbustivo Fechado de Pós Praia, 3- Tipo Herbáceo Inundável (brejo), 4- Tipo Arbóreo Não 

Inundado, 5. Tipo Arbustivo Aberto Não Inundável, 6- Tipo Arbóreo Permanentemente 

Inundável (Floresta paludosa, “caixetal”) e 7. Tipo Lagunar. 

Toda a planície litorânea e os sopés dos morros que compreendem a ADA outrora coberta 

pela vegetação de restinga foram severamente impactados pelas atividades humanas, tais 

como a construção de estradas, arruamentos e do extenso campo de golf. Além destas, o 

uso da planície para sítios também atuou para descaracterização da vegetação, pela 

introdução de espécies exóticas. 

A região que compreende a área de transição entre restinga e Floresta de Terras Baixas 

encontra-se descaracterizada e em estádio secundário de sucessão ecológica. Nesta área 

foram registradas espécies exóticas, tais como: Artocarpus heterophyllus (Moraceae), 

Syzigium jambolanum (Myrtaceae), Pachira aquatica (Malvaceae), Mangifera indica 

(Anacardiaceae) etc., dentre outras exóticas cultivadas. Entre estas espécies, são 

encontradas algumas árvores esparsas da vegetação nativa e características de vegetação 

secundária e de transição, tais quais Tapirira guianense (Anacardiaceae), Guarea guidonia 

(Meliaceae), Ficus insipida (Moraceae), dentre outras. 
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Subdivisões da vegetação de Restinga da ADA e AID 

Tipo reptante  

Ocorre em toda a faixa litorânea de praia mole arenosa, situada na zona entre-marés, 

sendo constituída por espécies de baixo porte que avançam sobre a areia em direção ao 

oceano nas épocas de mar mais calmo, e que se apresentam de forma mais densa 

próximo à crista do cordão arenoso externo, a salvo das marés regulares (Foto 9.1.2-10). 

Em toda a ADA e AID, esta faixa encontra-se pouco alterada. No trecho de restinga do tipo 

reptante avaliado foram encontradas as espécies características deste tipo vegetacional, a 

saber: Blutaparon portulacoides (bredo-da-praia), Canavalia rosea, Panicum racemosum 

(capim-da-praia), Remirea maritima (pinheirinho-da-praia). Na parte mais alta da praia, 

foram também encontrados exemplares arbustivos baixos de Capparis flexuosa  e Cereus 

fernambucensis (cardeiro). Em áreas antropizadas próximas às residências, foram 

registradas moitas das espécies arbóreas exóticas Leucena leucocephala (leucena) e 

indivíduos isolados de Terminalia catappa (amendoeira-da-praia). 

Na região analisada, existe uma marca da descontinuidade entre a restinga arbustiva pré-

praia e a pós-praia, ocasionada pela abertura da Avenida Beira Mar (RJ102) que margeia o 

litoral. 

 

Foto 9.1.2-10 - Aspecto geral da vegetação do tipo reptante. 

Tipo arbustivo fechado de pós-praia (cordão externo de restinga) 

Ocorre a montante da vegetação reptante da praia no cordão arenoso, com largura 

máxima de 90m, constituindo uma estreita faixa não atingida pelas vagas. A comunidade 

vegetal é relativamente densa, com altura que aumenta gradativamente conforme se 

afasta da praia, formando uma barreira de difícil penetração, com aparência de que foi 

modelada pelo vento, com arbustos comumente espinhosos. 

A fisionomia do Tipo arbustivo fechado de pós-praia originalmente se extendia por toda a 

área analisada, no sentido leste-oeste. O trecho caracterizado apresenta uma formação 

florestal com fisionomias do subbosque bastante diversificadas, relacionadas 

principalmente à oscilação do lençol freático ao longo do ano. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 497 

No trecho de restinga do tipo arbustivo fechado pós-praia (Foto 9.1.2-11 e Foto 9.1.2-12), 

avaliado as espécies de plantas mais comuns são Manilkara subsericea (Sapotaceae), 

Guapira opposita (Nyctaginaceae), Matayba guianesis (Sapindaceae), Inga sp. (ingá-da-

restinga), Aspidosperma parvifolium (Apocynaceae) Cereus fernambucensis (cardeiro), 

Pilosocereus arrabidae, Brasiliopuntia brasiliensis e as bromélias Bromelia antiacantha 

(gravatá-de-gancho, gravatá-de-fita, caraguatá). Neoregelia eltoniana Weber, espécie 

restrita ao Litoral norte do estado do Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo. Esta espécie 

possivelmente se trata de uma espécie ameaçada de extinção, devido à pequena área de 

distribuição. 

  

Foto 9.1.2-11 - Aspecto do cordão externo 

de restinga. 

Foto 9.1.2-12 - Aspecto do sub-bosque do 

cordão externo de restinga. 

Tipo herbáceo inundável  

Após o primeiro cordão arenoso, existe um trecho com vegetação herbácea característica 

da depressão entre os cordões arenosos e a margem da lagoa ( Foto 9.1.2-13 e Foto 

9.1.2-14). 

Observou-se que o nível da lâmina de água pode atingir cerca de 40 cm e que apesar de 

no início dos trabalhos de campo estar quase que totalmente seca, o após uma semana de 

chuvas, a área adquiriu sua fisionomia alagada típica. O solo do trecho analisado 

apresenta horizonte A turfoso, característico deste tipo de ambiente. 

  

Foto 9.1.2-13 - Vista geral do ambiente de 

brejo entre cordões de restinga 

Foto 9.1.2-14 - Aspecto da vegetação de 

brejo na beira da Lagoa de Jaconé. 
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Apesar de não apesentar espécies de flora endêmicas ou raras, na área com tipo herbáceo 

inundável (brejo), é extensa a lista de espécies de fauna dependentes desse ambiente. 

Este ambiente se caracteriza por apresentar fisionomia herbácea, com um único estrato, a 

altura pode chegar até a 2 m no caso da “Taboa” (Typha angustifolia) e Scirpus sp. Não há 

sub-bosque. As epífitas são ausentes, bem como trepadeiras e serapilheira. 

Na restinga do tipo herbáceo inundável as espécies de plantas mais comuns encontradas 

foram: Lycopodiella alocecurioides (Lycopodiaceae), Elaeocharis sp, Rhynchospora sp., 

Scleria cf. soronia (Cyperaceae), Blechnum serrulatum (Blechnaceae), Achrostychum 

danaefolium (Pteridaceae), Eclipta prostrata (Asteraceae) e Hydrocotyle ranunculoides 

(Araliaceae). 

Na beira da lagoa, foram encontradas Eleocharis equisetoides (Cyperaceae), 

Aeschynomene fluminensis (Fabaceae), Typha angustifolia, Nymphaea sp., 

(Nympaeaceae) nas áreas úmidas Hydrocotyle ranculoides (Araliaceae), indicadores de 

menor ou nenhuma influência salobra. Verificou-se vegetação arbórea característica de 

mangue na margem do canal de Jaconé, com Avicennia schaueriana (mangue branco), 

assim como a presença de Chrysobalanus icaco (ibajurú, Chrysobalanaceae) e Dalbergia 

ecastophyllum (Fabaceae). 

Tipo arbóreo não inundado 

Esta fitofisionomia pode ser encontrada em uma estreita faixa paralela a linha do mar, 

entre a vegetação herbácea inundável “entre cordões” e a vegetação arbustiva não 

inundada, ocorrendo sempre nos terrenos com nível topográfico mais elevado onde o 

substrato arenoso não é inundado.  

O dossel excede os 15 metros de altura e é dominado por mirtáceas e leguminosas, 

ocorrendo ainda árvores emergentes de grande porte com presença de epífitas e 

bromeliáceas no estrato inferior.  

Não foi possível identificar um estrato bem definido do sub-bosque, provavelmente em 

razão da intensa procura por madeiras mais nobres nesta região. 
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Foto 9.1.2-15 - Em segundo plano, 

Fisionomia da Restinga arbórea não 

inundada. 

Foto 9.1.2-16 - Exemplo de indivíduo 

arbóreo de grande porte presente na 

mesma fisionomia. 

 

Tipo arbustivo aberto não inundável (cordão arenoso mais interno) 

As áreas arbustivas abertas não inundadas possuem como característica marcante a 

presença de areia branca exposta. A vegetação apresenta moitas de diferentes tamanhos 

e formas, com até 6 metros de altura, intercaladas por espaços onde a cobertura vegetal é 

esparsa. Algumas moitas são dominadas por indivíduos arbóreos, enquanto outras moitas 

são constituídas por arbustos de ampla ramificação, formando um emaranhado vegetal de 

difícil penetração (Foto 9.1.2-17 e Foto 9.1.2-18). Neste caso, este tipo de restinga pode 

ser relacionado à regeneração de uma área que sofreu supressão para abertura de trilha 

de acesso. 

Na restinga do tipo arbustivo aberto não inundado as espécies de plantas mais comuns 

encontradas foram: Guapira opposita, (Nyctaginaceae), Clusia fluminensis (Clusiaceae), 

Ocotea notata (Lauraceae), Garcinia brasiliensis (Clusiaceae), Neomitrantes obscura 

(Myrtaceae) e Myrsine parvifolia (Primulaceae). São comuns no sobosque, as bromélias 

Bromelia antiacantha, Neoregelia cruenta e Aechmea purpureorosea, que conferem uma 

barreira quase intransponível, dificultando a amostragem.  

Também foi encontrada neste trecho a figueira Ficus hirsuta (Moraceae), indicada como 

ameaçada de extinção. A vegetação que forma moitas neste trecho apresenta alto número 

de fustes, formando um emaranhado vegetal de difícil penetração.  
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Foto 9.1.2-17 - Aspecto da vegetação do 

cordão interno de restinga. 

Foto 9.1.2-18 - Aspecto do sub-bosque da 

borda do cordão interno de restinga 

No estrato herbáceo das moitas pode-se encontrar Commelina obliqua Vahl 

(Commelinaceae), Anthurium sp., Aechmea nudicaulis e Vriesea procera (Bromeliaceae), 

além da palmeira Allagoptera arenaria, sendo comuns várias espécies herbáceas ou 

subarbustivas de rubiáceas e leguminosas, além de cactos como Pilosocereus arrabidae e 

Brasiliopuntia brasiliensis. 

As margens deste tipo vegetacional se encontram muito alteradas por atividades 

antrópicas, assumindo um porte mais baixo, com moitas mais esparsas, ou vegetação 

herbácea, isso também ocorre com a denominada Mata de restinga, que geralmente 

excede os quinze metros de altura e na área atual, os indivíduos apresentam árvores 

esparsas, com menor porte. 

Os tipos vegetacionais característicos das regiões mais planas e próximas ao nível do mar 

e a floresta ombrófila densa caracterizam uma área de transição, onde podem ser 

encontradas tanto plantas mais características de restinga quanto de floresta ombrófila. 

Estes tipos vegetacionais encontram-se descaracterizados, pela presença de árvores 

exóticas cultivadas e de diversos sítios e outros usos do solo. 

O nível topográfico mais elevado em relação às demais regiões descritas é área de 

ocorrência do tipo vegetacional arbóreo não inundado. Entretanto, na área de ocorrência 

potencial deste tipo vegetacional a vegetação consiste em árvores esparsas, com 

predomínio de espécies com caráter secundário e exóticas cultivadas. Este trecho, assim 

com nas áreas mais planas, tem sido empregado há décadas para uso como plantio e 

sítios. 

Para a restinga do tipo arbóreo não inundado são citadas as ameaçadas Couepia schottii 

(oiti-boi) endêmica do Estado do Rio de Janeiro. 

A restinga arbórea desta região não se apresenta bem definida, o que é relacionado por 

alguns autores ao histórico de supressão das árvores mais valiosas. Dentre as árvores 

mais altas da área que compreenderia a restinga arbórea podem ser encontradas espécies 

exóticas, como Mangifera indica e Anacardium occidentale, que podem alcançar até quinze 

metros de altura. Os galhos estão cobertos por epífitas (Tillandsia usneoides, T. gardnerii) 
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e o estrato inferior apresenta Brosimum guianense e Sorocea hilarii (Moraceae), Psychotria 

sp.  

Tipo lagunar 

Constitui a vegetação aquática de lagunas de água doce ou pouco salobra utilizadas como 

áreas de repouso, abrigo e alimentação para considerável quantidade de aves migratórias 

e de residentes, abrangendo a vegetação desde algas até as macrófitas flutuantes, 

emergentes e submersas. Nas partes mais rasas da laguna, em certas épocas proliferam 

algas em grande quantidade, como se pode verificar na Foto 9.1.2-19. 

 

Foto 9.1.2-19 - Aspecto da margem da lagoa de Jaconé. 

 Tipo arbóreo inundado (Mata Paludosa ou Caixetal) 

Ocorre em áreas onde o substrato é quase sempre coberto com uma camada rasa de 

água. A formação vegetal é a de floresta paludosa (Foto 9.1.2-20 e Foto 9.1.2-21), cujo 

lençol freático está rente à superfície a maior parte do ano. Na porção sudeste e sul do 

Brasil as florestas paludosas podem ter o predomínio de uma espécie arbórea e exclusiva, 

a caixeta (Tabebuia cassinoides (Lam.) DC., sendo por isso denominadas de caixetais. 

Essa espécie se encontra inserida na lista oficial de flora em extinção (Instrução Normativa 

IBAMA 06/2008), na condição de Espécie da Flora Brasileira com Deficiência de Dados 

(anexo II da referida instrução). 

Apesar de sua ampla ocorrência geográfica, a especificidade dos solos em que ocorrem 

determina a essas florestas o caráter de clímax edáfico (SCARANO 2002). 
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Foto 9.1.2-20 - Aspecto da formação de 

caixetal, com predominância de Tabebuia 

cassinoides (Bignoniaceae). 

Foto 9.1.2-21 - Aspecto da vegetação de 

floresta paludosa 

 

Os caxetais são considerados vegetação pioneira sob influência fluvial (IBGE, 1992) e 

ocupam áreas de solos orgânicos ou podzóis hidromórficos nas depressões das restingas, 

avançando para o interior do continente ao longo das margens dos rios. São ecossistemas 

extremamente frágeis e vulneráveis a ações antrópicas, fundamentais para a conservação 

dos recursos hídricos e da fauna terrestre e aquática. 

Nesse ambiente extremo, prevalecem poucas espécies arbóreas, que concentram muitos 

indivíduos e elevada biomassa, e determinam uma floresta com diversidade menor do que 

florestas estabelecidas sobre solos melhor drenados (KOPONEN et al. 2004; TEIXEIRA & 

ASSIS 2005; SCARANO 2006).  

Segundo a Resolução CONAMA nº 7 de 1996, os caixetais se enquadram no ecossistema 

de restinga, sendo as espécies dominantes: Tabebuia cassinoides e Calophyllum 

brasiliensis, podendo também estar presentes os arbustos heliófilos: Tibouchina urceolaris 

sendo notável a baixa diversidade de espécies. 

  

Foto 9.1.2-22 - Perfil da vegetação de 

floresta paludosa. 

Foto 9.1.2-23 - Aspecto do dossel do 

floresta paludosa. 
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A distribuição dos caixetais é naturalmente fragmentada em função da condicionante 

edáfica, mas este atributo é intensificado pela ação antrópica. Apesar de trabalhos da 

década de 70 (LAROCHE, 1976; RIZZINI, 1979) indicarem a área de distribuição de T. 

cassinoides desde Pernambuco até o Paraná, na Flora Neotrópica (GENTRY, 1992) a 

espécie apresenta distribuição apenas desde o norte do Espírito Santo até o Paraná, o que 

reflete a redução da área de distribiução deste tipo vegetacional. 

As árvores estão espaçadas e esta vegetação apresenta abundância de epífitas (Foto 

9.1.2-22 e Foto 9.1.2-23), tendo sido observadas as bromeliáceas Vriesea procera, 

Quesnelia quesneliana Tillandsia gardneri, T. usneoides e T. stricta, além de Oncidium sp. 

(Orchidaceae).  

A área de estudo apresentava-se seca no início do estudo. Entretanto verificou-se o 

realagamento da vegetação após uma semana de chuvas durante a execução da 

campanha. O solo quando seco, encontrava-se repleto das plantas aquáticas flutuantes 

Salvinia biloba (Salviniaceae), e Heteranthera reniformis (Pontederiaceae), indicadores que 

o local é pedominantemente alagado. 

Foram também encontradas nesta área as seguintes espécies: Synningia sp. 

(Gesneriaceae), Acrostichum danaefolium (Pteridaceae) e Blechnum serrulatum 

(Blechnaceae). 

b) Vegetação com Influência antrópica 

Esta tipologia compreende áreas com características campestres e também florestadas, 

dominadas na grande maioria das vezes por espécies exóticas à flora local.  

Nas áreas mais abertas pode ser identificado o campo antrópico, que representa as áreas 

cobertas por vegetação exótica com predomínio de gramíneas forrageiras servindo de 

pastagens para animais domésticos (Foto 9.1.2-24). Este tipo vegetacional encontra-se 

presente em grande parte da AID e ADA, especialmente na base dos morros da Serra do 

Mato Grosso. Estas áreas outrora serviram mais intensamente como pasto para o gado. 

 

Foto 9.1.2-24 - Campo antrópico na base da Serra do Mato Grosso. 
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Na beira da Ponta Negra, a vegetação com influência antrópica presente é característica 

das regiões de costão rochoso, comum na região dos Lagos. Assim como a restinga “tipo 

pós- praia”, as comunidades são relativamente densas com arbustos comumente 

espinhosos, quando em condições climácicas. Entretanto, em áreas de costão, a altura da 

vegetação é relativamente estável e baixa, com aspecto de uma vegetação ressecada e 

modelada pelo vento. Este tipo encontra-se severamente alterado na região, onde podem 

ser encontradas densas comunidades da agave (Furcraea foetida - Asparagaceae), além 

de espécies exóticas invasoras, como casuarinas (Casuarina equisetifolia – 

Casuarinaceae) (Foto 9.1.2-25 a Foto 9.1.2-28). 

  

Foto 9.1.2-25 - Aspecto da vegetação de 

costão. 

Foto 9.1.2-26 - Vista do costão e vegetação 

adjacente queimada. 

  

Foto 9.1.2-27 - Aspecto da vegetação 

adjacente ao costão. 

Foto 9.1.2-28 - Aspecto da vegetação 

adjacente ao costão 

c) Floresta Ombrófila Densa das Terras- baixas 

A Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas consiste na tipologia florestal presente nas 

áreas de planície com solo argiloso. A composição florística deste trecho é semelhante à 

da Floresta Ombófila Submontana, o que pode ser constatado pela presença de espécies 

em comum entre os ambientes. Apesar de estar situada adjacente às áreas de restinga, os 

solos presentes nas áreas deste tipo vegetacional é predominantemente argiloso, o que 

propicia a diferença no estabelecimento das espécies. 

A vegetação encontrada caracteriza-se por apresentar fisionomia arbórea com dossel 

predominantemente fechado, com alguns indivíduos emergentes atingindo cerca de 13 

metros de altura e apresentam baixa amplitude diamétrica e baixa diversidade de espécies.  
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Nestes locais foi constatado sub-bosque definido com diversas espécies arbóreas, 

arbustivas e herbáceas, razoável camada de matéria orgânica, baixa densidade de 

epífitas, representadas principalmente por Tilandsia sp. A presença de lianas (Smilax sp. e 

Dioscorea sp.) é um indicador do estádio secundário deste trecho. 

d) A região que compreende as Terras Baixas encontra-se descaracterizada e em 

estádio secundário de sucessão ecológica. Nesta área foram registradas espécies 

exóticas, tais como: Artocarpus heterophyllus (Moraceae), Syzigium jambolanum 

(Myrtaceae), Pachira aquatica (Malvaceae), Mangifera indica (Anacardiaceae), Musa 

sp. (Musaceae), dentre outras exóticas cultivadas. Entre estas espécies, são 

encontradas algumas árvores esparsas da vegetação nativa e características de 

vegetação secundária e de transição, tais quais Tapirira guianense (Anacardiaceae), 

Guarea guidonia (Meliaceae), Ficus insipida (Moraceae), dentre outras. 

 

 

Foto 9.1.2-29 - Presença de Artocarpus 

heterophyllus (Jaqueira). 

Foto 9.1.2-30 - indivíduos de Musa sp. e 

Mangifera indica, encontrados com 

frequência na tipologia de floresta de terras- 

baixas. 

e) Floresta Ombrófila Densa submontana e Montana  

A Floresta Ombrófila Densa é uma das tipologias vegetacionais da Mata Atlântica, bioma 

amplamente reconhecido por sua enorme diversidade e elevado endemismo, sendo 

considerado um dos mais ricos em biodiversidade do planeta (Fundação SOS Mata 

Atlântica et al. 1990), e também um dos mais ameaçados, restando atualmente menos de 

8% de sua vegetação original (TABARELLI et al. 2005). No bioma, considerado um dos 34 

hotspots mundiais de biodiversidade, devido as suas características e vulnerabilidade 

(GALINDO-LEAL e CÂMARA 2005), insere-se a segunda maior floresta pluvial do 

continente americano, que apresenta 92% de sua área de ocorrência inserida no território 

brasileiro (Fundação SOS Mata Atlântica e INPE 2001, GALINDO-LEAL e CÂMARA 2003). 

(Foto 9.1.2-31 a Foto 9.1.2-34) 

Também conhecida como floresta pluvial tropical, as regiões fitoecológicas da Floresta 

Ombrófila Densa, são caracterizadas pelos fatores climáticos como sendo um ambiente de 

elevada temperatura, com média de 25 ºC, e com alto índice pluviométrico. (URUAHY et 

al. 1983, VELOSO et al. 1991.)  
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A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre entre as faixas de 50 a 500 m.s.m., 

localizadas nas encostas de serras litorâneas ou em encostas interioranas, sobre influencia 

das massas tropicais (URUAHY et al. 1983, VELOSO et al. 1991). 

O sub-bosque da vegetação analisada é esparso. Os arbustos e arvoretas encontrados 

alcançam aproximadamente 3,5 metros de altura e apresentam pequena amplitude 

diamétrica e razoável diversidade de espécies. Não foram observadas muitas epífitas 

nestas áreas (apenas algumas espécies de Bromeliaceae, Orchidaceae e Araceae). 

  

Foto 9.1.2-31 - Aspecto da Floresta Ombófila 

Densa na Serra do Mato Grosso. 

Foto 9.1.2-32 - Vista da da Floresta Ombófila 

Densa na Serra do Mato Grosso. 

  

Foto 9.1.2-33 - Perfil do interior da Floresta 

Ombófila Densa. 

Foto 9.1.2-34 - Aspecto do dossel da 

Floresta Ombófila Densa. 

 

O mapa abaixo apresenta as fisionomias de vegetação presentes na AII do 

empreendimento. 
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 Avaliação dos estádios sucessionais da vegetação da ADA e AID D)

Conforme anteriormente mencionado a AID e a ADA do empreendimento são 

fisionomicamente marcadas pela paisagem que reflete a ação antrópica, o que se pode 

notar pelo campo de golf, rodovias, loteamentos e chácaras indicados no mapa de uso do 

solo. Tais usos e ocupação se deram às custas da supressão das formações vegetais 

originais.  

Nas áreas antropizadas, em especial o campo de golf, destacam-se na paisagem além da 

cobertura graminóide, as arbóreas/arborescentes: Casuarina equisetifolia (Casuarinaceae) 

e Bambusa vulgaris (Poaceae).  

No trecho de áreas planas que permaneceram com cobertura original, a vegetação 

predominante é a de restinga, que apresenta diversas fitofisionomias entre a praia e os 

trechos com fragmentos de floresta ombrófila nas áreas mais interiorizadas do terreno.  

O maior fragmento de vegetação situa-se no limite leste da ADA e foi a área de enfoque 

dos estudos florísticos- fitossociológicos, cujas tipologias vegetacionais encontram-se 

representadas na Tabela 9.1.2-3. 

Avaliou-se também o trecho de vegetação na área de transição entre a fitofisionomia de 

restinga e a de floresta ombrófila densa submontana. Este trecho pode ser caracterizado 

como floresta ombrófila densa de terras baixas em estádio médio de regeneração, por 

apresentar baixa diversidade de espécies e pela presença de algumas espécies exóticas, 

como Artocarpus heterophlyllus (Moraceae) e Citrus sp.(Rutaceae).  

Os estágios sucessionais identificados na área de interesse estão descritos a seguir.  

a) Tipo reptante  

Apesar da área de transição entre a restinga reptante e o cordão externo de restinga de 

pós-praia ser limitada pela RJ 102, praticamente toda a faixa desta fitofisionomia na ADA e 

AID, composta por vegetação herbácea e subarbustiva, pode ser considerada em estádio 

climácico de regeneração, por apresentar):  

 Plantas herbáceas providas de estolões ou de rizomas, em alguns casos formando 

touceiras, com distribuição esparsa ou recobrindo a areia; podendo ocorrer à presença de 

arbustos e formação de moitas;  

 Estrato herbáceo predominante; 

 Espécies que em outras formações ocorrem como trepadeiras, nesta formação 

aparecem recobrindo o solo, como por exemplo Passiflora mucronata (Passifloraceae);  

 Espécies vegetais indicadoras deste subtipo vegetacional. 

b) Cordão externo de restinga  

Constituído predominantemente por plantas arbóreas arbustivas com cerca de 5 metros de 

altura, apresentando estratificação, apresentando rico estrato de epífitas e trepadeiras e 

denso acúmulo de serapilheira. Podem ser verificadas espécies características da região, 

como Neoregelia eltoniana (Bromeliaceae), assim como a espécie ameaçada Ficus 

cyclophylla (Moraceae). 
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Apresenta fisionomia de restinga arbustiva em suas margens e pode ser classificada como 

em estádio avançado de regeneração, por apresentar:  

 Fisionomia arbustiva com predominância de arbustos de ramos retorcidos densos em 

sua margem mais próxima ao mar;  

 Estrato arbóreo predominante;  

 Ocorrência de espécies de lianas, como Smilax sp. (Smilacaceae) e Dioscorea sp. 

(Dioscoreaceae); 

 Presença de serapilheira com espessura moderada; 

 Sub-bosque presente; 

 Fisionomia arbórea predominante;  

 Estratificação evidente, estratos arbustivos e herbáceos bem desenvolvidos e 

diversificados;  

 Árvores em geral com Diâmetro a Altura do Peito - DAP (1,30 metros), acima de 10 

centímetros;  

c) Vegetação herbácea inundável (brejo da margem da lagoa e depressões entre 

cordões) 

Com cobertura predominante de vegetação herbácea e subarbustiva de restinga, este 

trecho da vegetação é composto por espécies com cerca de um metro de altura, ocorrendo 

nas margens, banhados e depressões, é um tipo de vegetação dinâmica, mantendo-se 

sempre como vegetação pioneira de sucessão primária (clímax edáfico) nas áreas 

alagáveis, inexistindo estádios sucessionais secundários. 

d) Cordão arenoso interno (tipo arbustivo aberto não inundável) 

Constituída predominantemente por plantas arbóreo arbustivas com altura média de 

4,09m, apresenta estratificação em alguns trechos, apresentando epífitas e trepadeiras e 

acúmulo de serapilheira, sendo encontrada em áreas bem drenadas dos cordões 

arenosos. 

O fragmento analisado é caracterizado como predominantemente no estádio climácico por 

apresentar:  

 Fisionomia arbustiva com predominância de arbustos de ramos retorcidos, podendo 

formar moitas intercaladas com espaços desnudos ou aglomerados contínuos;  

 Estrato arbustivo predominante;  

 Ocorrência de espécies de trepadeiras; 

 Presença de serapilheira com espessura moderada; 

 Sub-bosque ausente. 

e) Tipo arbóreo inundado (Floresta Paludosa ou caixetal) 

Com cobertura predominante de vegetação arbórea, este trecho da vegetação avaliada é 

composto por espécies com cerca de 8 a 15 metros de altura, espaçadas, ocorrendo nas 

margens de brejos, cujo lençol freático está rente à superfície na maior parte do ano, 

podendo formar lâmina de água com até 1 m, na região analisada, durante as chuvas. O 
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tipo vegetacional analisado é caracterizado como vegetação pioneira de sucessão primária 

(clímax edáfico) nas áreas alagáveis, inexistindo estádios sucessionais secundários.  

f) Floresta Ombrófila densa das Terras Baixas 

A vegetação arbórea situada mais internamente ao cordão interno de restinga apresenta 

fisionomia arbórea densa, estratos arbustivos e herbáceos geralmente desenvolvidos e 

acúmulo de serapilheira, entretanto comportando poucos epífitos e trepadeiras. Apresenta-

se frequentemente intercalada com campos atrópicos e pode ser classificada como em 

estádio médio, por apresentar grande similaridade florística tanto com a restinga quanto 

com a Floresta Ombrófila densa, encontrando-se também espécies exóticas em sua 

composição. 

 Fisionomia arbórea predominante;  

 Árvores em geral com altura de cerca de sete metros e com caules ramificados desde 

a base e com Diâmetro a Altura do Peito - DAP (1,30 metros), acima de 5 centímetros;  

 Menor quantidade e diversidade de epífitas 

 Maior quantidade de trepadeiras em relação às fitofisionomias de Floresta Ombrófila 

densa;  

 Presença de serapilheira; 

 Presença de espécimes exóticas à flora local. 

g) Floresta Ombrófila densa submontana e montana 

As áreas deste tipo vegetacional mais próximas às drenagens dos morros apresentam 

vegetação em estádio médio de regeneração, o que verifica-se pela fisionomia 

arbustivo/arbórea com cobertura fechada e início de diferenciação em estratos. Neste 

trecho, podem ser identificadas as espécies indicadoras Guarea guidonia (Meliaceae), 

Zanthoxylon rhoifolium (Rutaceae), Miconia cinamommifolia (Melastomataceae), 

Lamanonia ternata (Cunoniaceae) e Cybistax antisyphilitica (Bignoniaceae). As espécies 

mais frequentes na regeneração são Trichilia casaretti (Meliaceae), Brosimum guianense 

(Moraceae), Guappira opposita (Nyctaginaceae) e Casearia sylvestris (Salicaceae) As 

espécies mais frequentes do subosque são: Piper spp. (Piperaceae), Psychotria suterella 

(Rubiaceae) e Heliconia sp. (Musaceae). Neste trecho, foram encontradas as espécies: 

Dorstenia arifolia, D.aff.grazielae e D. turnerifolia, espécies raras e reconhecidas como 

ameaçadas (ROMANIUC NETO 2010, VIANNA FILHO 2012). Nestas áreas também foram 

encontradas espécies sinantrópicas, como bananeiras e jaqueiras (Musa paradisiaca - 

Musaceae e Artocarpus heterophyllus - Moraceae). 

As áreas mais afastadas das drenagens dos morros podem são caracterizadas como em 

estádio avançado de regeneração, por apresentar fisionomia arbórea, cobertura fechada 

formando um dossel relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores 

emergentes com subosque já diferenciado em um ou mais estratos formados por espécies 

ombrófilas; grande variedade de espécies lenhosas com DAP médio 16,35 cm e altura 

superior a 10,9 m; com cipós, trepadeiras e epífitas;  a área basal média de a 30,19 

m2/ha; serapilheira presente, com intensa decomposição;  as espécies arbóreas podem 

ser remanescentes do estádio médio, supracitadas, acrescidas de outras que caracterizam 

esse estádio, como: Vochysia sp. (Vochysiaceae), Aniba firmula, Ocotea spp., Nectandra 

spp., Lecythis pisonis (Lecythidaceae), Apuleia leiocarpa (Fabaceae), Ficus spp. 

(Moraceae), Virola gardnerii (Miristicaceae), Aspidosperma spp. (Apocynaceae), Pouteria 
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spp. (Sapotaceae), Gallezia integrifolia (Phyttolaccaceae), além das palmeiras Astrocaryum 

aculeatissimum, Euterpe edulis e Attalea dubia  

Neste trecho, devido ao sombreamento, o subosque é menos expressivo que no estádio 

médio de sucessão, sendo muitas vezes verificada ausência de um estrato de 

regeneração. Este trecho apresentou maior número de espécies de Rubiaceae, além de 

Olyra latifolia e Pharus sp. (Poaceae), Miconia spp. (Melastomataceae), dentre outras 

espécies caraterísticas deste tipo vegetacional. 

 Inventário Florístico E)

a) Espécies vegetais identificadas na área de estudo 

No presente estudo foram identificadas 369 espécies de plantas, pertencentes a 242 

gêneros e 79 famílias botânicas características do Bioma Mata Atlântica, conforme a 

Tabela 9.1.2-3, adiante. A Figura 9.1.2-6 apresenta as famílias mais representativas. 

  

Figura 9.1.2-6 - Famílias mais representativas em número de espécies nas ADA, AII e AID do 

empreendimento.  

Nos fragmentos de Floresta Ombrófila Densa foram amostrados 960 indivíduos arbóreos. 

O trecho estudado indica alta riqueza específica com composição florística representativa 

da flora regional. 

Em relação à riqueza em gêneros, neste trecho o destaque foi para família Fabaceae, com 

34 gêneros, cerca de 20% do total de gêneros, distribuídos em 57 espécies, representando 

18,51% do total de espécies, confirmando a elevada ocorrência desta família em 

levantamentos florísticos, em geral. Em seguida, Euphorbiaceae apresentou 11 gêneros, 

distribuídos em 18; Myrtaceae apresentou 7 gêneros, distribuídos em 24 espécies; 

Lauraceae apresentou 7 gêneros, distribuídos em 15 espécies. 
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Foram inventariadas 961 espécies na área de restinga, ambiente no qual as famílias com 

maior número de espécies foram Fabaceae, Myrtaceae e Sapotaceae. 

O tipo vegetacional de Caixetal, no qual ocorrem densas populações de Tabebuia 

cassinoides, representando Bignoniaceae, a maior valor de importância. Nesta formação, 

as principais famílias em número de espécies são Bromeliaceae, Myrtaceae e Urticaceae.  

Na área de floresta ombrófila as famílias com maior número de espécies presentes foram 

Fabaceae, Lauraceae e Myrtaceae. A vegetação de Floresta Ombrófila Densa de Terras 

baixas, com composição florística similar à de Floresta Ombrófila Densa Submontana, 

apresentou como familias com maior riqueza: Fabaceae, Anacardiaceae e Lauraceae. 

 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 514 

Tabela 9.1.2-3- Listagem de espécies da flora encontradas nas Áreas de Influência direta (AID) e Diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento.  

Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Acanthaceae 
 

Aphelandra sp. H x x 
    

Acanthaceae 
 

Justicia brasiliana Roth H x x 
    

Amaranthaceae Lírio Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears H x 
     

Amaryllidaceae 
 

Hippeastrum sp. H 
     

x 

Anacardiaceae Gonçalo-alves Astronium graveolens Jacq. A 
     

x 

Anacardiaceae Pau-pombo Tapirira guianensis Aubl. A 
  

x 
  

x 

Anarcadiaceae Aroeira Schinus terebinthifolius Raddi A x x 
    

Annonaceae Araticum Annona dolabripetala Raddi A 
     

x 

Annonaceae Araticum Annona glabra L. A 
 

x 
    

Annonaceae Araticum Annona sp.2 A 
  

x 
   

Annonaceae Envira-de-porco Duguetia sp. A 
     

x 

Annonaceae Pimenta-de-macaco Rolinia longifolia A.-St.-Hil. A 
     

x 

Annonaceae Pindaíba Xylopia sericea A.-St.-Hil. A 
     

x 

Annonaceae Marolo Annona sp. A 
   

x 
 

x 

Apocynaceae 
 

Mandevilla guanabarica Casar. ex M.F. Sales, Kin.-Gouv. & 
A.O. Simões 

T 
 

x x 
   

Apocynaceae Indet-de-caroço Aspidosperma parvifolium A. DC. A 
 

x 
   

x 

Apocynaceae Peroba Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. A 
     

x 

Apocynaceae 
 

Catharanthus roseus (L.) G. Don H 
 

x 
    

Apocynaceae Pau-chiclete Malouetia arborea (Vell.) Miers A 
     

x 
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Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Apocynaceae 
 

Malouetia cestroides (Nees ex Mart.) Müll.Arg. A 
 

x 
   

x 

Apocynaceae Leiteira Tabernaemontana salzmannii A.DC. A 
     

x 

Araceae 
 

Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don H x x x 
   

Araceae 
 

Philodendron pedatum (Hook.) Kunth H x 
  

x 
  

Araceae 
 

Anthurium sp. H x x 
    

Araliaceae 
 

Didymopanax sp. B 
 

x 
    

Arecaceae 
 

Attalea humilis Mart. ex Spreng. A 
     

x 

Arecaceae 
 

Bactris setosa Mart. A 
     

x 

Arecaceae 
 

Geonoma pauciflora Mart. B 
     

x 

Arecaceae 
 

Geonoma pohliana Mart. B 
     

x 

Arecaceae 
 

Geonoma schottiana Mart. B 
     

x 

Arecaceae Iri Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret A 
 

x 
   

x 

Arecaceae Palmito Euterpe edulis Mart. A 
     

x 

Arecaceae Jerivá Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman A x x 
   

x 

Aristolochiaceae 
 

Aristolochia sp. T 
 

x 
    

Aristolochiaceae Jarrinha Aristolochia macroura Gomes T 
  

x 
 

x 
 

Asclepiadaceae 
 

Orthosia arenosa Decne. H 
 

x 
    

Asparagaceae 
 

Furcraea foetida (L.) Haw. H x x 
    

Asparagaceae 
 

Herreria salsaparilha Mart. T x x 
   

x 

Asteraceae 
 

Dasyphyllum sp. B 
 

x 
    

Asteraceae 
 

Mikania sp. T x x x 
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Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Asteraceae 
 

Trichogonia sp. B,H 
  

x 
   

Asteraceae 
 

Vernonia sp. V 
  

x 
   

Asteraceae Cambará Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera A 
     

x 

Begoniaceae 
 

Begonia maculata Raddi H,E 
     

x 

Begoniaceae 
 

Begonia sp. H,E 
   

x 
  

Bignoniaceae 
 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex A. DC.) Mattos A 
     

x 

Bignoniaceae 
 

Jacaranda bracteata Bureau & K. Schum. A 
  

x 
   

Bignoniaceae 
 

Jacaranda jasminoides (Thunb.) Sandwith A 
 

x x 
   

Bignoniaceae 
 

Lundia cordata (Vell.) A. DC. T 
 

x x 
   

Bignoniaceae 
 

Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H. Gentry T 
     

x 

Bignoniaceae Ipê-tabaco Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. A 
     

x 

Bignoniaceae Ipê Handroanthus sp. A 
     

x 

Bignoniaceae Caroba Jacaranda micrantha Cham. A 
     

x 

Bignoniaceae 
 

Jacaranda sp. A 
 

x x 
   

Bignoniaceae Cinco-chagas Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. A 
     

x 

Bignoniaceae Caixeta Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. A 
   

x 
  

Bignoniaceae 
 

Tabebuia sp. A 
 

x 
    

Bignoniaceae Sloanea Tabebuia stenocalyx Sprague & Stapf A 
     

x 

Boraginaceae 
 

Cordia cf. curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. A 
 

x 
   

x 

Boraginaceae 
 

Tournefortia sp. B 
     

x 

Boraginaceae 
 

Varronia sp. H 
     

x 
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Boraginaceae Freijó Cordia sellowiana Cham. H 
     

x 

Boraginaceae Falso-gonçalo Cordia sp. A x 
    

x 

Boraginaceae Louro-pardo Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. ex Steud. A 
     

x 

Bromeliaceae Gravatá-de-espinho Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. H,E x 
 

x 
   

Bromeliaceae Gravatá-de-espinho Aechmea purpureorosea (Hook.) Wawra H 
     

x 

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Aechmea ramosa Mart. ex Schult. f. H 
     

x 

Bromeliaceae Gravatá-de-espinho Aechmea sphaerocephala (Gaudich.) Baker H 
  

x 
   

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. H x x x 
  

x 

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. H,E 
 

x 
   

x 

Bromeliaceae Gravatá-de-espinho Bromelia antiacantha Bertol. H,E 
  

x 
   

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Neoregelia cruenta (R.Graham) L.B.Sm. H 
  

x 
   

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Neoregelia cruenta (Graham) L.B. Sm. H 
  

x 
   

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Neoregelia eltoniana Weber H 
 

x 
    

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Nidularium sp. H 
     

x 

Bromeliaceae Gravatá, gragoatá Quesnelia quesneliana (Brong.) L.B. Sm. H,E 
   

x 
 

x 

Bromeliaceae Parasita Tillandsia gardneri Lindl. E x x x x 
 

x 

Bromeliaceae Parasita Tillandsia stricta Sol. ex Sims E x x x x 
 

x 

Bromeliaceae Parasita Tillandsia tenuifolia L. E x 
 

x 
   

Bromeliaceae Parasita Tillandsia usneoides (L.) L. E x 
 

x 
  

x 

Bromeliaceae Bromélia Vriesea procera (Mart. ex Schult. f.) Wittm. E 
   

x 
  

Bromeliaceae Bromélia Vriesea sp. H 
 

x 
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Burseraceae Breu-de-leite Protium sp. A 
     

x 

Burseraceae Rosada Protium sp. 2 A 
     

x 

Burseraceae Breu Protium widgrenii Engl. A 
     

x 

Cactaceae Cacto Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A.Berger A 
  

x 
   

Cactaceae Cacto Cereus fernambucensis Lem. H,E 
 

x 
    

Cactaceae 
 

Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. T 
 

x 
    

Cactaceae Cacto Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & GD Rowley H,E x x 
    

Cactaceae 
 

Rhipsalis sp. E x x 
   

x 

Calophyllaceae Mangue, guanandi Calophyllum brasiliensis Cambess T 
 

x 
 

x 
  

Calyceraceae 
 

Acicarpha spathulata R. Br. B,H 
 

x 
    

Cannabaceae Crindiúva Trema micrantha (L.) Blume A x x 
   

x 

Capparaceae 
 

Capparis flexuosa (L.) L. T 
 

x 
  

x 
 

Casuarinaceae Casuarina Casuarina equisetifolia L. A x x 
    

Celastraceae 
 

Maytenus obtusifolia Mart. A,B x x x 
   

Celastraceae Maytenus Maytenus ardisiifolia Reissek A x 
    

x 

Chrysobalanaceae Caripé-torrado Couepia cf.schottii Fritsch A 
 

x x 
  

x 

Chrysobalanaceae Milho Licania kunthiana Hook.f. A 
     

x 

Chrysobalanaceae 
 

Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) 
Kuntze 

A 
     

x 

Chrysobalanaceae Canela-de-velho Licania sp. A 
     

x 

Chrysobalanaceae 
 

Parinari excelsa Sabine A 
     

x 

Chrysobalanaceae Milho-torrado Parinari sp. A 
     

x 
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Clusiaceae 
 

Clusia lanceolata Cambess. A 
 

x x 
   

Clusiaceae 
 

Clusia fluminensis Planch. & Triana A x 
 

x 
   

Clusiaceae 
 

Garcinia brasiliensis Mart. A x 
 

x 
   

Clusiaceae Bacupari Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi A 
     

x 

Commelinaceae 
 

Commelina sp. H x x x 
   

Commelinaceae 
 

Dichorisandra thyrsiflora J.C. Mikan H x x x 
   

Commelinaceae 
 

Floscopa glabrata (Kunth) Hassk. H 
  

x 
   

Costaceae Cúrcuma Costus arabicus L. H 
 

x 
  

x 
 

Costaceae Cúrcuma Costus spiralis (Jacq.) Roscoe H 
   

x x 
 

Cucurbitaceae 
 

Melothria fluminensis Gardner T x 
 

x 
   

Cunoniaceae Cangalheiro Lamanonia ternata Vell. A 
     

x 

Cyatheaceae Samambaiuçu Cyathea microdonta (Desv.) Domin B 
   

x 
  

Cyperaceae 
 

Eleocharis sp. H 
   

x x 
 

Cyperaceae 
 

Remirea maritima Aubl. H 
 

x 
  

x 
 

Cyperaceae Navalha-de-mico Scleria latifolia Sw. H 
   

x x x 

Dioscoreaceae Cará Dioscorea sp. T x x x 
   

Erythroxylaceae 
 

Erythroxylum ovalifolium Peyr. A 
  

x 
   

Erythroxylaceae Guaretá Erythroxylum pulchrum A.St.-Hil. A 
 

x 
   

x 

Euphorbiaceae 
 

Actinostemon communis (Müll. Arg.) Pax A 
 

x 
    

Euphorbiaceae 
 

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. A 
 

x 
    

Euphorbiaceae 
 

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. A 
 

x 
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Euphorbiaceae 
 

Alchornea sp. B 
  

x 
  

x 

Euphorbiaceae Tapiá Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. B x 
  

x 
 

x 

Euphorbiaceae Peludinha Croton sp. A x 
    

x 

Euphorbiaceae 
 

Dalechampia sp. T x 
 

x 
  

x 

Euphorbiaceae 
 

Euphorbiaceae1 A 
 

x 
    

Euphorbiaceae Canjiquinha Maprounea guianensis Aubl. A 
 

x 
   

x 

Euphorbiaceae Burra-leiteira Sapium glandulosum (L.) Morong B 
     

x 

Euphorbiaceae 
 

Sebastiania gaudichaudii (Müll. Arg.) Müll. Arg. A,B 
 

x 
    

Euphorbiaceae 
 

Sebastiania sp. A 
     

x 

Euphorbiaceae Sucanga Senefeldera sp. A 
     

x 

Euphorbiaceae 
 

Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat A 
     

x 

Gesneriaceae 
 

Nematanthus sp. H 
   

x x 
 

Heliconiaceae Helicônia Heliconia sp. H 
     

x 

Humiriaceae 
 

Humiria balsamifera Aubl. B 
 

x x 
  

x 

Lamiaceae Brejo Vitex polygama Cham. A x x 
 

x 
  

Lauraceae 
 

Aiouea saligna Meisn. A 
 

x 
    

Lauraceae 
Aniba, canela-de-
cheiro 

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez A 
     

x 

Lauraceae Canela-dura Cryptocarya micrantha Meisn. A 
     

x 

Lauraceae Canela-fogo Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. A 
     

x 

Lauraceae Nectandra Nectandra sp. A 
     

x 

Lauraceae Canela-macia Ocotea aff.elegans Mez A 
     

x 
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Lauraceae Canela-amarela Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez A 
     

x 

Lauraceae 
 

Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez A 
  

x 
   

Lauraceae Canela-ouro Ocotea sp.1 A 
     

x 

Lauraceae Canela-miúda Ocotea sp.2 A 
     

x 

Lecythidaceae Jequitibá Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze A 
     

x 

Lecythidaceae Lecitidácea Lecythis pisonis Cambess. A 
     

x 

Fabaceae Pata-de-vaca Bauhinia sp. B,T 
 

x 
   

x 

Fabaceae Caliandra Calliandra sp. A x x x 
   

Fabaceae 
 

Canavalia rosea (Sw.) DC. A 
 

x 
    

Fabaceae Copaíba Copaifera sp. A 
     

x 

Fabaceae 
 

Crotalaria incana L. A 
 

x 
    

Fabaceae 
 

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. A 
 

x 
   

x 

Fabaceae Ingá Inga maritima Benth. A 
 

x x 
   

Fabaceae 
 

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze A 
 

x x 
   

Fabaceae 
 

Senna australis (Vell.) H.S. Irwin & Barneby A 
 

x x 
   

Fabaceae 
 

Sophora tomentosa L. A 
 

x 
    

Fabaceae 
 

Swartzia sp. A 
  

x 
   

Fabaceae Monjolo Acacia polyphylla DC. A 
     

x 

Fabaceae Angico-amarelo Albizia sp. A 
     

x 

Fabaceae Angico-branco Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan A 
     

x 

Fabaceae 
 

Andira anthelmia (Vell.) Benth. A 
 

x 
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Fabaceae 
 

Andira legalis (Vell.) Toledo A 
  

x 
   

Fabaceae Garapa Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. A 
     

x 

Fabaceae 
 

Cassia sp1. A x 
 

x 
   

Fabaceae Chuva-de-ouro Cassia sp2. A 
     

x 

Fabaceae 
 

Chloroleucon tortum (Mart.) Pittier A 
 

x 
    

Fabaceae Miudinha Exostyles venusta Schott A 
     

x 

Fabaceae 
 

Indeterminada A 
 

x 
    

Fabaceae Ingá Inga laurina (Sw.) Willd. A 
 

x 
    

Fabaceae Ingá Inga sp. A 
 

x 
    

Fabaceae Ingá-amarelo Inga sp.1 A,B 
     

x 

Fabaceae Ingá-chata Inga sp.2 A,B 
     

x 

Fabaceae Ingá-miúdo Inga sp.3 A,B 
     

x 

Fabaceae Bico-de-pato Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld A 
     

x 

Fabaceae Sapuvinha Machaerium incorruptibile (Vell.) Benth. A 
     

x 

Fabaceae Maquérium Machaerium sp. A 
     

x 

Fabaceae 
 

Ormosia arborea (Vell.) Harms A 
     

x 

Fabaceae Tento-amarelo Ormosia sp. A 
     

x 

Fabaceae Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. A 
     

x 

Fabaceae Pau-de-espinho Piptadenia paniculata Benth. A 
     

x 

Fabaceae Angico-cambuí Pseudopiptadenia contorta (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima A 
     

x 

Fabaceae Amarela Pterocarpus rohrii Vahl A 
     

x 
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Fabaceae Pau-sangue Pterocarpus sp. A 
     

x 

Fabaceae 
 

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev A 
 

x 
    

Loranthaceae Erva-de-passarinho Psittacanthus sp. P 
  

x 
   

Malpighiaceae 
 

Heteropterys sp. 
 

T  
x x 

   

Malpighiaceae 
 

Peixotoa hispidula A. Juss. B 
  

x 
   

Malpighiaceae 
 

Stigmaphyllon paralias A. Juss. B 
 

x 
    

Malpighiaceae 
 

Byrsonima sericea DC. B 
 

x x 
   

Malpighiaceae 
 

Byrsonima sp. B 
  

x 
   

Malvaceae 
 

Bombacopsis sp. A 
     

x 

Malvaceae Açoita-cavalo Luehea grandiflora Mart. & Zucc. B x 
    

x 

Malvaceae Imbiruçu Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns A 
 

x 
   

x 

Marantaceae 
 

Calathea sp. H 
 

x 
    

Maranthaceae Calatéia Stromanthe schottiana Eichler H 
 

x 
  

x 
 

Marcgraviaceae 
 

Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas B 
  

x 
   

Melastomataceae 
 

Clidemia hirta (L.) D. Don B 
   

x 
  

Melastomataceae 
 

Miconia calvescens DC. B 
     

x 

Melastomataceae 
 

Tibouchina cf. urceolaris (DC.) Cogn. B 
   

x 
 

x 

Melastomataceae 
 

Tibouchina gaudichaudiana (DC.) Baill. A x 
    

x 

Melastomataceae Jacatirão Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin A 
     

x 

Melastomataceae Pixirica Miconia sp. A 
     

x 
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Melastomataceae Pixirica-vermelha Miconia sp.2 A 
     

x 

Melastomataceae Pixirica-miúda Miconia sp.3 A 
     

x 

Melastomataceae Quaresmeira Tibouchina sp. A 
     

x 

Melastomataceae 
 

Tibouchina sp.2 A 
     

x 

Meliaceae 
 

Trichilia silvatica C. DC. A 
 

x 
    

Meliaceae 
 

Cedrela cf. odorata L. A 
 

x 
    

Meliaceae Carrapeta Guarea guidonia (L.) Sleumer A 
 

x 
   

x 

Meliaceae Catiguá Trichilia casaretti C.DC. A 
     

x 

Meliaceae Meliaceae Trichilia lepidota Mart. A 
     

x 

Meliaceae Catiguá-branco Trichilia sp. A 
     

x 

Moraceae Jaqueira Artocarpus heterophyllus Lam. A 
     

x 

Moraceae Figueira Ficus insipida Willd. A 
     

x 

Moraceae Inharé Brosimum guianense (Aubl.) Huber A x x 
   

x 

Moraceae Carapiá Dorstenia arifolia Lam. H 
     

x 

Moraceae Carapiá Dorstenia grazielae Carauta, C. Valente & Sucre H 
     

x 

Moraceae Figueira Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché A 
  

x 
   

Moraceae Molembá Ficus hirsuta Schott A 
  

x 
   

Moraceae Soroca Sorocea guilleminiana Gaudich. A,B 
     

x 

Moraceae Soroca Sorocea hilarii Gaudich. A,B x 
    

x 

Musaceae Bananeira Musa paradisiaca L. B,H 
     

x 

Myristicaceae Ucuúba Virola gardnerii (A.DC.) Warb. A 
     

x 
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Myrtaceae 
 

Calycorectes duarteanus D. Legrand A x x 
   

x 

Myrtaceae 
 

Calyptranthes sp. B x x 
    

Myrtaceae 
 

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk. B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Eugenia arenaria Cambess. A 
 

x 
   

x 

Myrtaceae 
 

Eugenia bahiensis DC. A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Eugenia umbelliflora O.Berg A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Eugenia uniflora L. B x x 
    

Myrtaceae 
 

Gomidesia fenzliana O. Berg A x 
    

x 

Myrtaceae 
 

Myrcia glazioviana Kiaersk. A 
 

x 
   

x 

Myrtaceae 
 

Calyptranthes brasiliensis Spreng. B 
  

x 
   

Myrtaceae 
 

Campomanesia sp. B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg) N B x x 
    

Myrtaceae 
 

Eugenia adstringens Cambess. B 
 

x x 
   

Myrtaceae Goiaba-vermelha Eugenia candolleana DC. A 
     

x 

Myrtaceae Cascuda Eugenia sp. A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Eugenia sp.1 A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Eugenia sp.2 A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Eugenia sp.3 A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Myrtaceae5 A 
   

x 
 

x 

Myrtaceae Indeterminada 3 Myrtaceae3 A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Myrcia multiflora (Lam.) DC. A,B 
 

x 
    



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 526 

Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Myrtaceae 
 

Myrcia sp. A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Myrcia splendens (Sw.) DC. A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Myrcia vittoriana Kiaersk. A 
 

x x 
  

x 

Myrtaceae 
 

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg A,B 
  

x 
   

Myrtaceae 
 

Myrtaceae4 A,B 
 

x 
 

x 
  

Myrtaceae Mirtacea Myrtaceae6 A 
     

x 

Myrtaceae 
 

Myrtaceae1 A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Myrtaceae2 A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Neomitranthes langsdorffii (O. Berg) Mattos A,B 
 

x 
    

Myrtaceae 
 

Neomitranthes obscura (DC.) N. Silveira A,B 
  

x 
   

Myrtaceae Jaboticabão Plinia cauliflora (Mart.) Kausel A,B 
   

x 
  

Myrtaceae 
 

Psidium cattleianum Sabine A,B x 
 

x 
   

Nyctaginaceae 
 

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell A x x x 
  

x 

Nyctaginaceae João-mole Guapira opposita (Vell.) Reitz A 
 

x x 
  

x 

Ochnaceae 
 

Ouratea cuspidata Tiegh. B x x x 
   

Olacaceae 
 

Heisteria blanchetiana (Engl.) Sleumer A 
     

x 

Orchidaceae Orquídea Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & H.R.Sweet A 
     

x 

Orchidaceae Orquídea Eltroplectris triloba (Lindl.)Pabst H 
  

x 
   

Orchidaceae Orquídea Epidendrum orchidiflorum Salzm. ex Lindl. H 
  

x 
   

Orchidaceae Orquídea Epidendrum purpureum Barb. Rodr. H 
  

x 
   

Orchidaceae Orquídea Epidendrum secundum Jacq. H 
  

x 
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Orchidaceae Orquídea Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. A x 
 

x 
  

x 

Orchidaceae chuva-de-ouro Oncidium sp. E,H 
   

x 
  

Passifloraceae Maracujá Passiflora mucronata Lam. T 
 

x 
    

Passifloraceae Maracujá Passiflora sp. T x 
     

Peraceae Congonha Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. A x 
    

x 

Phyllanthaceae Licurana Hieronyma alchorneoides Allemão A 
     

x 

Phytolacaceae Pau-d’alho Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms A x x 
   

x 

Phytolacaceae Limãozinho Seguieria floribunda Benth. A 
     

x 

Piperaceae 
 

Piper amplum Kunth. B 
     

x 

Piperaceae 
 

Piper arboreum Aubl. B 
     

x 

Piperaceae 
 

Piper sp. B x x 
   

x 

Poaceae 
 

Bambusa vulgaris Schrad. ex JC Wendl. A x 
    

x 

Poaceae 
 

Olyra latifólia H 
     

x 

Poaceae 
 

Pharus sp. H 
     

x 

Polygonaceae 
 

Coccoloba alnifolia Casar. B 
 

x x 
   

Polygonaceae 
 

Coccoloba arborescens (Vell.) R. A. Howard B 
  

x 
   

Polygonaceae 
 

Coccoloba sp. B x x x 
   

Polypodiaceae 
 

Niphidium sp. H x 
     

Polypodiaceae 
 

Polypodium sp. H x 
   

x 
 

Primulaceae 
Capororoca-
vermelha 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze A,B 
   

x 
  

Primulaceae 
 

Myrsine parvifolia A. DC. A,B x 
 

x 
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Primulaceae Capororoca Myrsine umbellata Mart. A x x 
   

x 

Proteaceae Carne-de-vaca Roupala brasiliensis Klotzsch A 
  

x 
  

x 

Proteaceae Carne-de-vaca Roupala sp. B 
     

x 

Putranjivaceae Feijão-branco Drypetes sessiliflora Allemão A 
     

x 

Rhamnaceae Joazeiro Ziziphus sp. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Coccocypselum sp. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Melanopsidium nigrum Colla A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Psychotria carthagenensis Jacq. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Psychotria laciniata Vell. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Randia armata (Sw.) DC. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Tocoyena bullata (Vell.) Mart. A 
     

x 

Rubiaceae Caferana Amaioua intermedia Mart. A 
     

x 

Rubiaceae 
 

Bathysa mendoncaei K.Schum. A,B 
     

x 

Rubiaceae Amaioua Bathysa meridionalis L.B. Sm. & Downs A.B 
     

x 

Rubiaceae 
 

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl. A,B 
 

x 
    

Rubiaceae 
 

Psychotria sp. B 
     

x 

Rubiaceae Cafezinho-miúdo Psychotria sp.1 B 
     

x 

Rubiaceae Cafezinho Psychotria suterella Müll.Arg. A 
     

x 

Rutaceae 
 

Zanthoxylum monogynum A. St.-Hil. A,B 
 

x 
    

Rutaceae Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium Lam. A 
     

x 

Salicaceae Folha-de-serra Banara serrata (Vell.) Warb. A 
     

x 
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Salicaceae Espeteiro Casearia decandra Jacq. A 
     

x 

Salicaceae Pau-lagarto Casearia sp. A 
     

x 

Salicaceae Guaçatonga Casearia sylvestris Sw. A 
     

x 

Salviniaceae 
 

Salvinia sp. H x 
  

x x 
 

Sapindaceae 
 

Cupania racemosa (Vell.) Radlk. A,B 
  

x 
   

Sapindaceae 
 

Matayba sp. A 
 

x x 
  

x 

Sapindaceae 
 

Paullinia racemosa Wawra A,B x x x 
   

Sapindaceae 
 

Paullinia weinmanniaefolia Mart. A,B 
 

x x 
   

Sapindaceae 
 

Allophylus puberulus Radlk. A,B x x 
    

Sapindaceae 
 

Cupania emarginata Cambess. A,B 
  

x 
   

Sapindaceae Camboatá Cupania oblongifolia Mart. A 
     

x 

Sapindaceae 
Camboatá-liso, 
camboatá-de-serra 

Cupania vernalis Cambess. A 
     

x 

Sapindaceae Mataíba Matayba elaeagnoides Radlk. A x 
    

x 

Sapindaceae 
 

Matayba guianensis Aubl. A,B 
 

x x 
   

Sapotaceae 
 

Manilkara sp. A,B 
 

x 
    

Sapotaceae Guapeva Chrysophyllum flexuosum Mart. A 
     

x 

Sapotaceae Chrysophyllum Chrysophyllum sp. A 
 

x 
   

x 

Sapotaceae Abiurana-lisa Sapotaceae 1 A 
     

x 

Sapotaceae Buranhém Sapotaceae 2 A 
     

x 

Sapotaceae 
 

Manilkara subsericea (Mart.) Dubard A,B 
 

x 
    

Sapotaceae Abiurana-ferrugem Pouteria bullata (S.Moore) Baehni A 
     

x 
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Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Sapotaceae 
 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. A,B 
 

x 
    

Sapotaceae 
 

Pouteria psammophila (Mart.) Radlk. A,B 
 

x 
    

Sapotaceae Curriola Pouteria sp. A 
 

x 
   

x 

Sapotaceae 
 

Pouteria sp.2 A 
     

x 

Sapotaceae 
 

Sapotaceae 3 A 
     

x 

Solanaceae 
 

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. A,B 
 

x x 
   

Solanaceae 
 

Brunfelsia sp. B 
 

x 
    

Solanaceae 
 

Solanum sp. B 
 

x 
    

Symplocaceae Congonha Symplocos sp. A 
     

x 

Typhaceae 
 

Typha angustifolia L. H 
    

x 
 

Urticaceae 
 

Cecropia glaziovii Snethl. A 
     

x 

Urticaceae 
 

Pourouma guianensis Aubl. A 
   

x 
 

x 

Urticaceae Embaúba Cecropia lyratiloba var. nana Andrade & Carauta A x x 
 

x 
  

Urticaceae Embaúba Cecropia pachystachya Trécul A 
   

x 
  

Urticaceae 
 

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini A x x 
    

Urticaceae Urtigão Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. B, H 
     

x 

Urticaceae Urtigão Urera nitida (Vell.)Brack B, H 
     

x 

Verbenaceae 
 

Lantana sp. A 
 

x 
    

Verbenaceae 
 

Stachytarpheta sp. B 
 

x 
    

Verbenaceae 
 

Verbenaceae 1 H 
 

x 
    

Violaceae 
 

Anchietea pyrifolia (Mart.) Don H 
 

x 
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Família Nome popular Espécie HA CO Rex Rin C B FO 

Violaceae Urucurana Amphyrrhox sp. A 
     

x 

Vitaceae 
 

Vitex amara Raf. H 
 

x 
    

Vochysiaceae Tucaneiro Vochysia sp. A 
     

x 

 
Zolernia Indet. (floresta) A 

     
x 

 
Casca-seca Indet.1(floresta) A 

     
x 

 
Indet.2 Indet.2(floresta) A 

     
x 

 
 Indet.sp.1(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.2(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.3(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.4(restinga) A 

 
x 

   
x 

 
 Indet sp.5(restinga) A 

 
x 

   
x 

 
 Indet sp.6(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.7(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.8(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.9(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.10(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.11(restinga) B 

 
x 

    

 
 Indet sp.12(restinga) A 

 
x x 

  
x 

Hábito (HA) - A: Arbóreo,B. Arbustivo, H: Herbáceo, E: Epífitas; T: trepadeira; P: Parasita. Fitofisionomias - B: Brejo; C:Caixetal, CO: Costão rochoso; Rex: 

Cordão externo de Restinga; Rin: Cordão interno de Restinga; FO: Floresta ombrófila densa. 
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 Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas de Extinção e de Destacado Valor F)

Econômico 

a) Espécies Endêmicas 

O conceito de endemismo relaciona-se à ocorrência restrita de algumas espécies em um 

dado local ou área de distribuição. Esta ocorrência se deve principalmente a isolamento 

geográfico. Neste sentido, devido à área de estudo ser pouco abrangente, apontar a 

ocorrência de espécies de plantas endêmicas seria pretensioso e arriscado. 

Atualmente, o isolamento de áreas de Mata Atlântica pode induzir a ocorrência de 

endemismos pontuais de espécies da flora. Neste caso, a investigação requeriria uma 

abordagem específica para este fim, inventariando fragmentos de forma exaustiva e 

sistemática, comparando seus resultados entre si e com outros realizados no território 

brasileiro. 

b) Espécies Raras 

Com relação à ocorrência de espécies raras, pode-se considerar a Dorstenia grazielae 

Carauta, C.Valente & Sucre, espécie restrita a poucos trechos de Mata Atlântica (VIANNA 

FILHO 2012). 

c) Espécies Ameaçadas de Extinção 

Conforme ilustra a Tabela 9.1.2-4, foram encontradas 8 espécies ameaçadas de extinção na 

área da ADA e AID do empreendimento, segundo listas oficiais, a saber: 

Tabela 9.1.2-4. Espécies ameaçadas de extinção identificadas na AID e ADA do 

empreendimento. Legenda: VU – Vunerável, EN – Em perigo. 

Espécie Fonte 
Status de 

conservação  
ADA AID 

Couepia schottii Fritsche 
IBAMA, 1992 e 

IUCN, 2012 
Vunerável X X 

Dorstenia arifolia Lam. IN IBAMA 06/2008 Vunerável    X 

Euterpe edulis Mart. IN IBAMA 06/2008 Ameaçada X X 

Ficus cyclophylla Schott IUCN, 2012 Ameaçada 
 

X 

Ficus hirsuta Schott IUCN, 2012 Quase ameaçada X X 

Inga maritima Benth. IUCN, 2012 Ameaçada 
 

X 

Pilosocereus arrabidae (Lem.) Byles & 
Rowley 

IUCN, 2012 Em perigo  X X 

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC. IN IBAMA 06/2008 Deficiência de dados X X 

Elaboração: ARCADIS logos, 2103 

O laudo técnico, feito por instituição de notório saber, sobre a sobrevivência das espécies 

vulneráveis ou em risco de extinção é apresentado no Anexo XXV. 
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 Análises Fitossociológicas G)

a) Análise fitossociológica do cordão externo de restinga 

Para a caracterização da estrutura da vegetação do cordão externo de restinga foi realizado 

um estudo fitossociológico onde foram amostrados 536 indivíduos arbustivo-arbóreos, 

distribuídos em 15 parcelas de 250 m², totalizando 0,375 ha de área amostrada. A área basal 

total calculada foi de 5,636 m². A média de diâmetro registrado foi de ±10,31 cm e a média 

para altura foi de ±4,91 m.  

Para avaliar o esforço amostral foi elaborada a curva de incremento (curva do coletor). O 

tamanho da amostragem de 0,375 ha permitiu descrever de forma satisfatória a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação do Cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, 

RJ. Desta forma as 15 unidades amostrais levantadas foram suficientes para representar a 

composição florística do estrato arbóreo do trecho de restinga examinado. A curva de espécie 

– área estabilizou a partir de 0,350 ha de área amostrada, ou seja, da 14º parcela (Figura 

9.1.2-7). 

 

 

Figura 9.1.2-7 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies amostradas na cordão 

externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho a curva normal e em 

verde a curva inversa. 

Foram amostradas 63 espécies, subordinadas a 38 famílias botânicas. A listagem geral das 

espécies inventariadas, com respectivos parâmetros fitossociológicos, se encontra na Tabela 

9.1.2-5, e apresentada em ordem decrescente do valor de importância (VI). O índice de 

diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 3,17 nats/ind., enquanto a eqüabilidade (J) foi de 

0,764, indicando redução da densidade de espécies na área.  
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As famílias que apresentaram maior riqueza na amostragem foram: Myrtaceae (com nove 

espécies), Fabaceae (seis), Sapotaceae (cinco), Euphorbiaceae (quatro), Meliaceae (três), 

Apocynaceae (duas), Sapindaceae (duas), Arecaceae (duas), as demais famílias amostradas 

foram representadas por apenas uma espécie cada em toda a amostragem (Figura 9.1.2-8). 

 

Figura 9.1.2-8 - Indicação das famílias com maior riqueza de espécies (%), em um trecho na 

cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Destacaram-se 10 famílias com maior valor de abundância: Nyctaginaceae (com 107 

indivíduos), Apocynaceae (91), Sapotaceae (61), Myrtaceae (39), Sapindaceae (35), 

Malvaceae (26), Arecaceae (23), Moraceae (19), Euphorbiaceae (16) e Meliaceae (12), 

representando 80,04% da amostragem total. 

Quanto ao percentual de Valor de Importância, as famílias que se apresentam melhor 

estabelecidas nas áreas foram: Nyctaginaceae (15,94%), Apocynaceae (12,94%), 

Sapotaceae (9,36%), Sapindaceae (7,26%), Myrtaceae (7,08%), Arecaceae (5,36%), 

Malvaceae (4,80%), Moraceae (4,06%), Meliaceae (3,29%) e Fabaceae (3,02%) (Figura 

9.1.2-9). 
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Figura 9.1.2-9 - Indicação das 10 famílias com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em um trecho no cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Dentre os parâmetros fitossociológicos para a avaliação da vegetação, destacam-se quanto 

aos aspectos ecológicos e estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, 

podendo ser consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela 

9.1.2-5. 

Tabela 9.1.2-5 - Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies do estrato arbóreo, com DAP≥ 5cm de um trecho de cordão externo de 

restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, DR = Densidade 

Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do Valor de 

Importância, VC% - Percentual do Valor de Cobertura. 

Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Guapira opposita 107 19,96 7,11 19,42 15,50 19,70 

Aspidosperma parvifolium 90 16,79 7,11 13,34 12,41 15,07 

Matayba guianensis 33 6,16 5,69 8,22 6,69 7,19 

Pseudobombax grandiflorum 26 4,85 4,74 3,94 4,51 4,40 

Manilkara subsericea 31 5,78 2,84 3,69 4,10 4,74 

Brosimum guianensis 19 3,54 4,74 3,03 3,77 3,29 

Astrocaryum aculeatissimum 17 3,17 3,32 3,82 3,44 3,50 

Pouteria caimito 14 2,61 2,84 3,20 2,89 2,91 

Pouteria psammophila 11 2,05 2,84 2,58 2,49 2,32 

Campomanesia schlechtendaliana var. rugosa 14 2,61 2,37 1,95 2,31 2,28 

Erythroxylum pulchrum 10 1,87 3,32 1,49 2,22 1,68 

Maytenus obtusifolia 10 1,87 3,32 0,89 2,03 1,38 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Syagrus romanzoffiana 6 1,12 1,90 2,92 1,98 2,02 

Guettarda viburnoides 9 1,68 1,90 2,09 1,89 1,89 

Neomitranthes langsdorffii 7 1,31 2,37 1,72 1,80 1,52 

Solanum sp. 9 1,68 2,37 0,91 1,65 1,30 

Byrsonima sericea 4 0,75 1,42 2,78 1,65 1,77 

Couepia cf. schottii 2 0,37 0,95 3,25 1,52 1,81 

Maprounea guianensis 7 1,31 2,37 0,84 1,50 1,07 

Eugenia adstringens 7 1,31 2,37 0,83 1,50 1,07 

Trichilia sylvatica 7 1,31 1,42 1,60 1,44 1,46 

Annona glabra 4 0,75 1,90 1,46 1,37 1,11 

Ouratea cuspidata 7 1,31 1,90 0,46 1,22 0,88 

Sebastiania gaudichaudii 5 0,93 1,90 0,79 1,21 0,86 

Zollernia glabra 5 0,93 1,90 0,54 1,12 0,74 

Coussapoa microcarpa 5 0,93 1,42 1,01 1,12 0,97 

Verbenaceae sp. 4 0,75 1,42 1,04 1,07 0,90 

Cedrela cf. odorata 2 0,37 0,95 1,49 0,94 0,94 

Eugenia sp.2 4 0,75 0,95 1,07 0,92 0,91 

Tabebuia sp. 5 0,93 0,95 0,80 0,89 0,87 

Guarea guidonia 3 0,56 1,42 0,60 0,86 0,58 

Chloroleucon tortum 2 0,37 0,95 1,13 0,82 0,75 

Myrcia multiflora 3 0,56 0,95 0,43 0,65 0,50 

Fabaceae sp. 1 0,19 0,47 1,21 0,62 0,70 

Myrsine umbellata 2 0,37 0,95 0,46 0,59 0,42 

Alchornea glandulosa 2 0,37 0,95 0,27 0,53 0,32 

Gallesia integrifolia 2 0,37 0,95 0,25 0,52 0,31 

Indet sp.9 4 0,75 0,47 0,29 0,50 0,52 

Indet sp.8 1 0,19 0,47 0,77 0,48 0,48 

Indet sp.4 3 0,56 0,47 0,37 0,47 0,47 

Euphorbiaceae sp. 2 0,37 0,95 0,08 0,47 0,23 

Chrysophyllum sp. 3 0,56 0,47 0,20 0,41 0,38 

Indet sp.5 2 0,37 0,47 0,30 0,38 0,34 

Pouteria sp. 2 0,37 0,47 0,29 0,38 0,33 

Allophylus puberulus 2 0,37 0,47 0,29 0,38 0,33 

Myrcia vitoriana 1 0,19 0,47 0,32 0,33 0,26 

Indet sp.10 2 0,37 0,47 0,11 0,32 0,24 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Indet sp.7 2 0,37 0,47 0,10 0,31 0,24 

Indet sp.6 2 0,37 0,47 0,07 0,31 0,22 

Indet sp.11 1 0,19 0,47 0,20 0,29 0,20 

Eugenia sp.3 1 0,19 0,47 0,20 0,29 0,19 

Indet sp.3 1 0,19 0,47 0,17 0,28 0,18 

Indet sp.12 1 0,19 0,47 0,11 0,26 0,15 

Inga laurina 1 0,19 0,47 0,10 0,25 0,14 

Malouetia cestroides 1 0,19 0,47 0,09 0,25 0,14 

Eugenia sp.1 1 0,19 0,47 0,08 0,25 0,14 

Andira anthelmia 1 0,19 0,47 0,07 0,25 0,13 

Indet sp.1 1 0,19 0,47 0,07 0,24 0,13 

Myrcia sp. 1 0,19 0,47 0,06 0,24 0,13 

Inga sp. 1 0,19 0,47 0,04 0,23 0,12 

Didymopanax sp. 1 0,19 0,47 0,04 0,23 0,12 

Indet sp.2 1 0,19 0,47 0,04 0,23 0,12 

Zanthoxylum monogynum 1 0,19 0,47 0,04 0,23 0,11 

Elaboração: ARCADIS logos, 2103 

Dentre as espécies inventariadas no cordão externo de restinga, destacaram-se 10 espécies 

devido ao elevado percentual de valor de importância (VI%): G. opposita (Nyctaginaceae), A. 

parvifolium (Apocynaceae), M. guianensis (Sapindaceae), P. grandiflorum (Malvaceae), M. 

subsericea (Sapotaceae), B. guianensis (Moraceae), A. aculeatissimum (Arecaceae), P. 

caimito (Sapotaceae), P. psammophila (Sapotaceae), e C. schlechtendaliana var. rugosa 

(Myrtaceae), indicadas na Figura 9.1.2-10. 
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Figura 9.1.2-10 - Indicação das 10 espécies com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em ordem crescente, em um trecho no cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

De acordo com a Figura 9.1.2-10, observa-se que G. opposita e A. parvifolium apresentaram 

valores elevados para a Densidade Relativa e Dominância Relativa, o que indica que os 

indivíduos inventariados são de grande porte, apresentando um percentual de área basal 

mais elevado quando comparado com as demais espécies.  

Couepia cf. schottii apresentou elevado valor para o parâmetro de Dominância Relativa, o 

que indica que os indivíduos inventariados são de grande porte, apresentando um percentual 

de área basal mais elevado quando comparado com as demais espécies. Já as espécies M. 

guianensis, P. grandiflorum, A. aculeatissimum e P. caimito apresentam valores de 

Densidade Relativa, Frequência Relativa e Dominância Relativa próximos, indicando o bom 

estabelecimento das espécies na área (Figura 9.1.2-11). 
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Figura 9.1.2-11 - Indicação das 10 espécies com maior valor de Dominância Relativa (DoR), 

acompanhadas por seus respectivos valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa 

(DR) em um trecho do cordão externo de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

b) Análise fitossociológica do cordão interno de restinga 

Para a caracterização da estrutura da vegetação do cordão interno de restinga foi realizado 

um estudo fitossociológico onde foram amostrados 425 indivíduos arbustivo-arbóreos, 

distribuídos em 15 parcelas de 250 m², totalizando 0,375 ha de área amostrada. A área basal 

total calculada foi de 3,494 m². A média de diâmetro registrado foi de ±9,25 cm e a média 

para altura foi de ±4,09 m.  

Para avaliar o esforço amostral foi elaborada a curva de incremento (curva do coletor). O 

tamanho da amostragem de 0,375 ha permitiu descrever de forma satisfatória a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação em Ponta Negra, Maricá, RJ (Figura 9.1.2-12). Desta forma 

as 15 unidades amostrais levantadas foram suficientes para representar a composição 

florística do estrato arbóreo do trecho de restinga examinado. A curva de espécie – área 

estabilizou a partir de 0,325 ha de área amostrada, ou seja, da 13º parcela. 
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Figura 9.1.2-12 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies amostradas na 

vegetação do cordão interno de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho a 

curva normal e em verde a curva inversa. 

Nesta formação foi observado no sub-bosque um elevado número de Neoregelia cruenta 

(R.Graham) L.B.Sm. (bromélias), que apresentou distribuição agregada, dificultando o acesso 

à área de amostragem. As espécies de Epidendrum (orquídeas) citadas na lista florística 

também são muito comuns nesta formação, sendo frequentes principalmente nos trechos de 

restinga aberta. 

Foram amostradas 25 espécies, subordinadas a 17 famílias botânicas. A listagem geral das 

espécies inventariadas, com respectivos parâmetros fitossociológicos, se encontra na Tabela 

9.1.2-6, e apresentada em ordem decrescente do valor de importância (VI). O índice de 

diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 2,11 nats/ind., enquanto a eqüabilidade (J) foi de 

0,655, indicando baixa diversidade e redução da densidade de espécies na área. 

As famílias que apresentaram maior riqueza na amostragem foram: Myrtaceae (com seis 

espécies), Clusiaceae (duas), Sapindaceae (duas), Annonaceae (duas), as demais famílias 

amostradas foram representadas por apenas uma espécie cada em toda a amostragem 

(Figura 9.1.2-13). 
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Figura 9.1.2-13 - Indicação das famílias com maior riqueza de espécies (%), em um trecho de 

vegetação do cordão interno de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Destacaram-se 10 famílias com maior valor de abundância: Nyctaginaceae (com 178 

indivíduos), Clusiaceae (77), Lauraceae (50), Myrtaceae (34), Primulaceae (16), Celastraceae 

(19), Fabaceae (15), Anacardiaceae (13), Sapindaceae (8) e Annonaceae (3), representando 

97,18% da amostragem total. 

Quanto ao percentual de Valor de Importância, as famílias que se apresentam melhor 

estabelecidas nas áreas foram: Nyctaginaceae (30,54%), Clusiaceae (18,86%), Lauraceae 

(12,26%), Myrtaceae (8,62%), Primulaceae (5,91%), Celastraceae (5,61%), Fabaceae 

(5,33%), Anacardiaceae (4,62%), Sapindaceae (2,27%) e Annonaceae (1,43%) (Figura 

9.1.2-14). 

 

Figura 9.1.2-14 - Indicação das 10 famílias com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em um trecho de vegetação do cordão interno de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 
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Dentre os parâmetros fitossociológicos para a avaliação da vegetação, destacam-se quanto 

aos aspectos ecológicos e estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, 

podendo ser consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela 

9.1.2-6. 

Tabela 9.1.2-6 - Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies do estrato arbóreo, com DAP≥ 5cm de um trecho de restinga em Ponta Negra, 

Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, DR = Densidade Relativa, FR = Frequência 

Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do Valor de Importância, VC% - 

Percentual do Valor de Cobertura. 

Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Guapira opposita 178 41,88 13,16 34,9 29,98 38,39 

Clusia fluminensis 40 9,41 10,53 16,36 12,10 12,89 

Ocotea notata 50 11,76 13,16 10,15 11,69 10,96 

Garcinia brasiliensis 37 8,71 7,89 8,25 8,28 8,48 

Myrsine parvifolia 16 3,76 10,53 2,08 5,46 2,93 

Neomitranthes obscura 20 4,71 6,14 5,35 5,40 5,03 

Maytenus obtusifolia 19 4,47 7,89 3,45 5,27 3,96 

Andira legalis 15 3,53 7,02 4,53 5,03 4,03 

Tapirira guianensis 13 3,06 4,39 5,84 4,43 4,45 

Myrciaria floribunda 6 1,41 3,51 2,59 2,50 2,00 

Cupania emarginata 7 1,65 1,75 1,75 1,72 1,70 

Ficus hisurta 5 1,18 1,75 0,85 1,26 1,02 

Eugenia adstrengens 5 1,18 0,88 0,62 0,89 0,90 

Annona sp. 2 0,47 0,88 1,33 0,89 0,90 

Byrsonima sericea 2 0,47 1,75 0,32 0,85 0,40 

Annona sp.2 1 0,24 0,88 0,26 0,46 0,25 

Psidium cattleianum 1 0,24 0,88 0,25 0,45 0,25 

Ouratea cuspidata 1 0,24 0,88 0,25 0,45 0,24 

Matayba guianensis 1 0,24 0,88 0,21 0,44 0,23 

Couepia cf. schottii 1 0,24 0,88 0,21 0,44 0,22 

Coccoloba arborescens 1 0,24 0,88 0,14 0,42 0,19 

Indet sp.1 1 0,24 0,88 0,11 0,41 0,18 

Myrcia vitoriana 1 0,24 0,88 0,09 0,40 0,16 

Caliptrantes brasiliensis 1 0,24 0,88 0,06 0,39 0,15 

Erytroxylum ovalifolium 1 0,24 0,88 0,06 0,39 0,15 

Elaboração: ARCADIS logos, 2103 
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Dentre as espécies inventariadas na restinga, destacaram-se 10 espécies devido ao elevado 

percentual de valor de importância (VI%): G. opposita (Nyctaginaceae), C. fluminensis 

(Clusiaceae), O. notata (Lauraceae), G. brasiliensis (Clusiaceae), M. parvifolia (Primulaceae), 

N. obscura (Myrtaceae), M. obtusifolia (Celastraceae), A. legalis (Fabaceae), T. guianensis 

(Anacardiaceae), M. floribunda (Myrtaceae) e indicadas na Tabela 9.1.2-6 e Figura 9.1.2-15. 

 

Figura 9.1.2-15 - Indicação das 10 espécies com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em ordem crescente, em um trecho vegetação do cordão interno de restinga em Ponta Negra, 

Maricá, RJ. 

De acordo com a Figura 9.1.2-16, observa-se que G. brasiliensis e O. notata apresenta 

elevados valores para os três parâmetro avaliados (Dominância Relativa, Frequência Relativa 

e Densidade Relativa) o que indica que estas espécies são importantes, quando analisada a 

estrutura da comunidade. 

G. opposita apresenta valores elevados para a Densidade Relativa e Dominância Relativa, o 

que indica que a amostragem é representada em sua maioria por indivíduos de grande porte 

(Figura 9.1.2-16). 
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Figura 9.1.2-16 - Indicação das 10 espécies com maior valor de Dominância Relativa (DoR), 

acompanhadas por seus respectivos valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa 

(DR) em um trecho de vegetação do cordão interno de restinga em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

c) Análise fitossociológica da Floresta Ombrófila Densa submontana 

Para a caracterização da estrutura da vegetação de Floresta Ombrófila Densa submontana 

foi realizado um estudo fitossociológico onde foram amostrados 960 indivíduos arbustivo-

arbóreos, distribuídos em 240 pontos-quadrantes, a partir do caminhamento em 3 áreas 

distintas (abrangendo aproximadamente uma área de 9 ha) e totalizando 0,482 ha de área 

amostrada. A área basal total calculada foi de 30,191 m². A média de diâmetro registrado foi 

de ±16,356 cm e a média para altura foi de ±10,903 m.  

Para avaliar o esforço amostral foi elaborada a curva de incremento (curva do coletor). O 

tamanho da amostragem de 0,482 ha permitiu descrever de forma satisfatória a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação de Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, 

Maricá, RJ (Figura 9.1.2-17). Desta forma os 240 pontos amostrais levantados foram 

suficientes para representar a composição florística do estrato arbóreo do trecho de floresta 

examinado. A curva espécie – área estabilizou com 237 pontos. 
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Figura 9.1.2-17 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies amostradas na 

Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho a 

curva normal e em verde a curva inversa. 

Foram amostradas 114 espécies, subordinadas a 42 famílias botânicas. A listagem geral das 

espécies inventariadas, com respectivos parâmetros fitossociológicos, se encontra na Tabela 

9.1.2-7, e apresentada em ordem decrescente do valor de importância (VI). O índice de 

diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 4,04 nats/ind., enquanto a eqüabilidade (J) foi de 

0,854, indicando alta diversidade e baixa dominância ecológica para a área. 

As famílias que apresentaram maior riqueza na amostragem foram: Fabaceae (com 17 

espécies), Lauraceae (oito), Myrtaceae (seis), Sapotaceae (seis), Euphorbiaceae (cinco), 

Bignoniaceae (cinco), Meliaceae (quatro), Salicaceae (quatro), Rubiaceae (quatro), 

Apocynaceae (quatro), Chrysobalanaceae (quatro) e as demais famílias amostradas foram 

representadas por menos de quatro espécies cada em toda a amostragem (Figura 9.1.2-18). 
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Figura 9.1.2-18 - Indicação das famílias com maior riqueza de espécies (%), em um trecho de 

Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Destacaram-se 10 famílias com maior valor de abundância: Meliaceae (com 135 indivíduos), 

Fabaceae (121), Sapindaceae (99), Lauraceae (67), Rubiaceae (64), Salicaceae (54), 

Nyctaginaceae (48), Myrtaceae (45), Myristicaceae (27) e Moraceae (25), representando 

71,35% da amostragem total. 

Quanto ao percentual de Valor de Importância, as famílias que se apresentam melhor 

estabelecidas nas áreas foram: Fabaceae (14,56%), Meliaceae (13,12%), Sapindaceae 

(8,53%), Lauraceae (6,91%), Nyctaginaceae (5,51%), Salicaceae (5,37%), Myristicaceae 

(4,44%), Myrtaceae (4,36%), Rubiaceae (4,26%) e Boraginaceae (2,55%) (Figura 9.1.2-19). 
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Figura 9.1.2-19 - Indicação das 10 famílias com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em um trecho de Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Dentre os parâmetros fitossociológicos para a avaliação da vegetação, destacam-se quanto 

aos aspectos ecológicos e estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, 

podendo ser consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela 

9.1.2-7. 

Tabela 9.1.2-7 - Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies do estrato arbóreo, com DAP≥ 5cm de um trecho de Floresta Ombrófila Densa 

submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, DR = Densidade 

Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do Valor de 

Importância, VC% - Percentual do Valor de Cobertura. 

Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Cupania vernalis 71 7,4 6,14 5,02 6,19 6,21 

Guapira opposita 48 5 5,18 6,05 5,41 5,53 

Guarea guidonia 53 5,52 3,73 6,39 5,22 5,96 

Piptadenia gonoacantha 34 3,54 3,25 7,37 4,72 5,46 

Virola gardnerii 27 2,81 3,13 7,18 4,37 5,00 

Trichilia lepidota 34 3,54 3,73 5,6 4,29 4,57 

Psychotria suterella 59 6,15 4,22 0,89 3,75 3,52 

Trichilia casaretti 46 4,79 4,7 1,67 3,72 3,23 

Casearia sp. 36 3,75 3,13 4,12 3,67 3,94 

Cryptocarya micrantha 23 2,4 2,29 2,7 2,46 2,55 

Apuleia leiocarpa 23 2,4 2,77 1,93 2,36 2,16 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Cordia trichotoma 14 1,46 1,69 3,83 2,33 2,65 

Astronium graveolens 20 2,08 2,29 2,35 2,24 2,22 

Pseudopiptadenia contorta 8 0,83 0,96 3,8 1,87 2,32 

Brosimum guianense 23 2,4 2,29 0,91 1,87 1,66 

Pera glabrata 15 1,56 1,81 2,03 1,80 1,80 

Myrcia splendens 19 1,98 2,29 1,03 1,77 1,51 

Xylopia sericea 11 1,15 1,33 1,84 1,44 1,49 

Piptadenia paniculata 13 1,35 1,45 1,37 1,39 1,36 

Matayba elaeagnoides 16 1,67 1,69 0,68 1,35 1,18 

Syagrus romanzofiana 7 0,73 0,84 2,28 1,28 1,51 

Casearia decandra 14 1,46 1,57 0,77 1,27 1,12 

Lamanonia ternata 8 0,83 0,84 1,98 1,22 1,41 

Astrocaryum aculeatissimum 13 1,35 1,57 0,43 1,12 0,90 

Ocotea aff. elegans 9 0,94 1,08 1,19 1,07 1,07 

Protium widgrenii 9 0,94 0,96 1,25 1,05 1,10 

Malouetia cestroides 11 1,15 0,96 0,94 1,02 1,05 

Eugenia sp. 8 0,83 0,96 1,2 1,00 1,02 

Cupania oblongifolia 12 1,25 1,33 0,25 0,94 0,75 

Machaerium sp. 9 0,94 0,96 0,89 0,93 0,92 

Licania kunthiana 9 0,94 1,08 0,72 0,91 0,83 

Ocotea brachybotria 9 0,94 1,08 0,67 0,90 0,80 

Senefeldera verticillata 9 0,94 0,84 0,67 0,82 0,81 

Tabebuia stenocalyx 8 0,83 0,96 0,64 0,81 0,74 

Aspidosperma spruceanum 8 0,83 0,84 0,76 0,81 0,80 

Inga sp.3 5 0,52 0,6 1,24 0,79 0,88 

Nectandra sp. 9 0,94 0,96 0,38 0,76 0,66 

Miconia cinnamomifolia 6 0,63 0,72 0,88 0,74 0,76 

Aniba firmula 7 0,73 0,84 0,66 0,74 0,70 

Nectandra membranacea 4 0,42 0,48 1,1 0,67 0,76 

Gallesia integrifolia 8 0,83 0,72 0,43 0,66 0,64 

Pouteria sp. 6 0,63 0,72 0,61 0,65 0,62 

Albizia sp. 4 0,42 0,48 1,01 0,64 0,72 

Luehea grandiflora 7 0,73 0,84 0,28 0,62 0,51 

Vochysia sp. 2 0,21 0,24 1,29 0,58 0,75 

Sparattosperma leucanthum 5 0,52 0,6 0,62 0,58 0,57 

Indet sp.3 7 0,73 0,84 0,13 0,57 0,43 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Croton sp. 4 0,42 0,48 0,78 0,56 0,60 

Machaerium incorruptibile 6 0,63 0,72 0,3 0,55 0,46 

Myrcia vitoriana 5 0,52 0,6 0,48 0,53 0,50 

Protium sp. 3 0,31 0,36 0,87 0,51 0,59 

Miconia sp. 6 0,63 0,48 0,33 0,48 0,48 

Seguieria floribunda 5 0,52 0,6 0,23 0,45 0,38 

Prytris sessiliflora 5 0,52 0,6 0,23 0,45 0,38 

Alchornea triplinervia 4 0,42 0,48 0,25 0,38 0,33 

Ocotea sp.2 4 0,42 0,48 0,25 0,38 0,33 

Myrtaceae sp.1 5 0,52 0,48 0,12 0,37 0,32 

Chrysophyllum flexuosum 4 0,42 0,48 0,18 0,36 0,30 

Ormosia arborea 4 0,42 0,48 0,16 0,35 0,29 

Parinari excelsa 3 0,31 0,36 0,34 0,34 0,33 

Myrtaceae sp.2 4 0,42 0,48 0,11 0,34 0,26 

Eugenia candolleana 4 0,42 0,48 0,11 0,34 0,26 

Machaerium hirtum 4 0,42 0,48 0,08 0,33 0,25 

Maytenus sp. 2 0,21 0,24 0,51 0,32 0,36 

Amphyrrhox sp. 4 0,42 0,36 0,08 0,28 0,25 

Hyeronima alchorneoides 3 0,31 0,36 0,14 0,27 0,23 

Chrysophyllum sp. 3 0,31 0,36 0,13 0,27 0,22 

Cariniana estrellensis 1 0,1 0,12 0,52 0,25 0,31 

Indet sp.1 2 0,21 0,24 0,28 0,24 0,25 

Amaioua intermedia 3 0,31 0,36 0,05 0,24 0,18 

Duguetia sp. 3 0,31 0,36 0,04 0,24 0,18 

Cybistax antisyphilitica 3 0,31 0,36 0,04 0,24 0,18 

Acacia polyphylla 2 0,21 0,24 0,26 0,24 0,24 

Indet sp.2 2 0,21 0,24 0,23 0,23 0,22 

Trichilia sp. 2 0,21 0,24 0,15 0,20 0,18 

Pterocarpus roirii 2 0,21 0,24 0,15 0,20 0,18 

Sorocea guilleminiana 2 0,21 0,24 0,15 0,20 0,18 

Licania octandra 3 0,31 0,24 0,03 0,20 0,18 

Pouteria sp.2 2 0,21 0,24 0,12 0,19 0,17 

Sapotaceae sp. 2 0,21 0,24 0,11 0,19 0,16 

Inga sp.2 2 0,21 0,24 0,11 0,19 0,16 

Jacaranda micrantha 2 0,21 0,24 0,09 0,18 0,15 

Inga sp.1 2 0,21 0,24 0,08 0,18 0,15 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Maprounea guianensis 2 0,21 0,24 0,07 0,17 0,14 

Casearia sylvestris 2 0,21 0,24 0,07 0,17 0,14 

Erythroxylum pulchrum 2 0,21 0,24 0,03 0,16 0,12 

Ocotea sp.1 2 0,21 0,24 0,03 0,16 0,12 

Banara serrata 2 0,21 0,24 0,03 0,16 0,12 

Couepia cf. schottii 2 0,21 0,24 0,02 0,16 0,12 

Gochnatia polymorpha 1 0,1 0,12 0,21 0,15 0,16 

Sapium glandulatum 1 0,1 0,12 0,21 0,14 0,16 

Annona dolabripetala 1 0,1 0,12 0,18 0,13 0,14 

Cassia sp. 1 0,1 0,12 0,14 0,12 0,13 

Tibouchina sp. 1 0,1 0,12 0,11 0,11 0,11 

Lecythis pisonis 1 0,1 0,12 0,09 0,10 0,10 

Cordia sp. 1 0,1 0,12 0,08 0,10 0,10 

Aspidosperma parvifolia 1 0,1 0,12 0,07 0,10 0,09 

Pouteria bullata 1 0,1 0,12 0,06 0,10 0,09 

Anadenanthera colubrina 1 0,1 0,12 0,06 0,10 0,08 

Handroanthus sp. 1 0,1 0,12 0,05 0,09 0,08 

Roupala sp. 1 0,1 0,12 0,05 0,09 0,08 

Bathysa mendoncaei 1 0,1 0,12 0,05 0,09 0,08 

Pseudobombax grandiflorum 1 0,1 0,12 0,04 0,09 0,07 

Tapirira guianensis 1 0,1 0,12 0,04 0,09 0,07 

Myrsine umbellata 1 0,1 0,12 0,04 0,09 0,07 

Ziziphus sp. 1 0,1 0,12 0,03 0,09 0,07 

Euterpe edulis 1 0,1 0,12 0,03 0,08 0,07 

Symplocos sp. 1 0,1 0,12 0,03 0,08 0,07 

Cordia sellowiana 1 0,1 0,12 0,02 0,08 0,07 

Tabernaemontana salzmannii 1 0,1 0,12 0,02 0,08 0,06 

Exostylis venusta 1 0,1 0,12 0,01 0,08 0,06 

Zanthoxyllum rhoifolium 1 0,1 0,12 0,01 0,08 0,06 

Psychotria sp. 1 0,1 0,12 0,01 0,08 0,06 

Garcinia gardneriana 1 0,1 0,12 0,01 0,08 0,06 

       
Elaboração: ARCADIS logos, 2103 

Dentre as espécies inventariadas na floresta ombrófila densa submontana, destacaram-se 10 

espécies devido ao elevado percentual de valor de importância (VI%): C. vernalis 

(Sapindaceae), G. opposita (Nyctaginaceae), G. guidonia (Meliaceae), P. gonoacantha 

(Fabaceae), V. gardnerii (Myristicaceae), T. lepidota (Meliaceae), P.suterella (Rubiaceae), T. 
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casaretti (Meliaceae), Casearia sp. (Salicaceae), C. micrantha (Lauraceae) e indicadas na 

Tabela 9.1.2-7 e Figura 9.1.2-20. 

 

Figura 9.1.2-20 - Indicação das 10 espécies com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em ordem crescente, em um trecho de Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, 

Maricá, RJ. 

De acordo com a Figura 9.1.2-20, observa-se que P. gonoacantha, V. gardnerii, C. trichotoma 

e C. micrantha apresentou elevados valores para o parâmetro de Dominância Relativa, o que 

indica que os indivíduos inventariados são de grande porte, apresentando um percentual de 

área basal mais elevado quando comparado com as demais espécies (Tabela 9.1.2-7). 

C. micranta, G. opposita e Cupania vernalis apresentaram valores elevados para os três 

parâmetros avaliados (Dominância Relativa, Frequência Relativa e Densidade Relativa) o que 

indica que estas espécies são importantes, quando analisada a estrutura da comunidade 

(Figura 9.1.2-21) 
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Figura 9.1.2-21 - Indicação das 10 espécies com maior valor de Dominância Relativa (DoR), 

acompanhadas por seus respectivos valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa 

(DR) em um trecho de Floresta Ombrófila Densa submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

d) Análise da Floresta Paludosa (Caixetal) 

Para a caracterização da estrutura da vegetação de Floresta Paludosa (Caixetal) Floresta 

Paludosa (Caixetal) foi realizado um estudo fitossociológico onde foram amostrados 699 

indivíduos arbustivo-arbóreos, distribuídos em oito parcelas, totalizando 0,200 ha de área 

amostrada. A área basal total calculada foi de 12,079 m². A média de diâmetro registrado foi 

de ±13,617 cm e a média para altura foi de ±7,043 m.  

Para avaliar o esforço amostral foi elaborada a curva de incremento (curva do coletor). O 

tamanho da amostragem de 0,200 ha permitiu descrever de forma satisfatória a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação de Caixetal em Ponta Negra, Maricá, RJ (Figura 9.1.2-22). 

Desta forma as oito parcelas levantadas foram suficientes para representar a composição 

florística do estrato arbóreo do trecho de Caixetal examinado. A curva de espécie – área 

estabilizou a partir de 0,150 ha de área amostrada, ou seja, da 6º parcela. 
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Figura 9.1.2-22 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies amostradas na 

Caixetal em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho a curva normal e em verde a curva 

inversa. 

Foram amostradas 10 espécies, subordinadas a sete famílias botânicas. A listagem geral das 

espécies inventariadas, com respectivos parâmetros fitossociológicos, se encontra na Tabela 

9.1.2-8, e apresentada em ordem decrescente do valor de importância (VI). O índice de 

diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 0,987 nats/ind., enquanto a eqüabilidade (J) foi de 

0,429, indicando baixa diversidade florística na área e uma distribuição agregada.  

As famílias que apresentaram maior riqueza na amostragem foram: Myrtaceae (com três 

espécies), Urticaceae (duas) e as demais famílias amostradas foram representadas apenas 

por uma espécie cada em toda a amostragem (Figura 9.1.2-23). 
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Figura 9.1.2-23 - Indicação do percentual da riqueza de espécies por família, em um trecho de 

Caixetal em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Destaca-se como a família mais abundante Bignoniaceae com 523 indivíduos, 

Calophyllaceae (62), Euphorbiaceae (42), Annonaceae (35), Myrtaceae (19), Primulaceae 

(11) e Urticaceae (7). A elevada abundancia das famílias, deve-se a baixa riqueza de 

espécies nesta formação fisionômica.  

Quanto ao percentual de Valor de Importância, a família que se apresentou melhor 

estabelecida foi Bignoniaceae representada por 60,23% na amostragem (Figura 9.1.2-24). 

 

Figura 9.1.2-24 - Indicação do percentual do Valor de importância (VI%) das sete famílias 

amostradas, em um trecho de Floresta Paludosa (Caixetal) em Ponta Negra, Maricá, RJ. 
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Dentre os parâmetros fitossociológicos para a avaliação da vegetação, destacam-se quanto 

aos aspectos ecológicos e estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, 

podendo ser consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela 

9.1.2-8. 

Tabela 9.1.2-8 - Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies do estrato arbóreo, com DAP≥ 5cm de um trecho de Floresta Paludosa 

(Caixetal) em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, DR = Densidade 

Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do Valor de 

Importância, VC% - Percentual do Valor de Cobertura. 

Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Tabebuia cassinoides 523 74,82 19,05 85,34 59,74 80,08 

Alchornea triplinervia 42 6,01 19,05 3,7 9,59 4,86 

Calophyllum brasiliense 62 8,87 7,14 4,96 6,99 6,92 

Myrcia sp. 14 2 14,29 1,25 5,85 1,63 

Annona cacans 35 5,01 9,52 2,68 5,74 3,85 

Myrsine guianense 11 1,57 14,29 0,73 5,53 1,16 

Myrtaceae sp. 3 0,43 7,14 0,27 2,61 0,35 

Plinia cauliflora 2 0,29 4,76 0,05 1,70 0,17 

Coussapoa microcarpa 5 0,72 2,38 0,86 1,32 0,79 

Cecropia pachystachya 2 0,29 2,38 0,15 0,94 0,22 

 

Dentre as espécies inventariadas na Caixetal, destaca-se T. cassinoides, devido ao elevado 

percentual de valor de importância (VI%) indicado na Tabela 9.1.2-8 e Figura 9.1.2-25. 
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Figura 9.1.2-25 - Indicação do percentual do Valor de Importância (VI%) das espécies 

amostradas, em ordem crescente, em um trecho de Floresta Paludosa (Caixetal) em Ponta 

Negra, Maricá, RJ. 

De acordo com a Figura 9.1.2-26, observa-se que T. cassinoides apresentou elevados 

valores para o parâmetro de Dominância Relativa e Densidade Relativa, apresentando ampla 

distribuição na área, com indivíduos de elevado porte). 

M. guianensis, Myrtaceae sp., C. pachystrachya e P. cauliflora apresentaram valor elevado 

para a Frequência Relativa, o que indica que esta espécies são comuns em todas as 

parcelas amostradas, com ampla distribuição na comunidade (Tabela 9.1.2-8). 

 

Figura 9.1.2-26 - Indicação das espécies com maior valor de Dominância Relativa (DoR), 

acompanhadas por seus respectivos valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa 
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(DR) em um trecho de Caixetal em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

e) Análise da Floresta Ombrófila Densa de terras baixas 

Para a caracterização da estrutura da vegetação de Floresta Ombrófila Densa de Terras 

Baixas foi realizado um estudo fitossociológico onde foram amostrados 120 indivíduos 

arbustivo-arbóreos, distribuídos em 30 pontos-quadrantes em uma área de 5 ha, totalizando 

0,069 ha de área amostrada. A área basal total calculada foi de 5,388 m². A média de 

diâmetro registrado foi de ±13,617 cm e a média para altura foi de ±7,043 m.  

Para avaliar o esforço amostral foi elaborada a curva de incremento (curva do coletor). O 

tamanho da amostragem de 0,069 ha permitiu descrever de forma satisfatória a estrutura 

horizontal e vertical da vegetação de Floresta Ombrófila Densa de terras baixas em Ponta 

Negra, Maricá, RJ (Figura 9.1.2-27). Desta forma os 30 pontos amostrais levantados foram 

suficientes para representar a composição florística do estrato arbóreo do trecho de floresta 

examinado. A curva espécie – área estabilizou com 27 pontos. 

 

Figura 9.1.2-27 - Curva de incremento (curva do coletor) para as espécies amostradas na 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: em vermelho 

a curva normal e em verde a curva inversa. 

A amostragem para esta formação foi bastante reduzida, visto que as espécies inventariadas 

são as mesmas encontradas na área de floresta ombrófila densa submontana, exceto pela 

presença das espécies exótica M. indica (mangueira) e A. heterophyllus (jaqueira), comuns 

nas áreas sob maior impacto antrópico. 

Foram amostradas 35 espécies, subordinadas a 19 famílias botânicas. A listagem geral das 

espécies inventariadas, com respectivos parâmetros fitossociológicos, se encontra na Tabela 

9.1.2-9, e apresentada em ordem decrescente do valor de importância (VI). O índice de 

diversidade de Shannon (H’) obtido foi de 2,72 nats/ind., enquanto a eqüabilidade (J) foi de 
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0,767, indicando baixa diversidade e baixa dominância ecológica para a área, corroborada 

pela amostragem reduzida. 

As famílias que apresentaram maior riqueza na amostragem foram: Fabaceae (com sete 

espécies), Anacardiaceae (três), Lauraceae (três), Melastomataceae (três), Moraceae (duas), 

Chrysobalanaceae (duas), Boraginaceae (duas) e Sapotaceae (duas) e as demais famílias 

amostradas foram representadas por apenas um indivíduo cada em toda a amostragem 

(Figura 9.1.2-28). 

 

Figura 9.1.2-28 - Indicação das 10 famílias com maior riqueza de espécies (%), em um trecho de 

Floresta Ombrófila Densa de terras baixas em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Destacaram-se sete famílias com maior valor de abundância: Sapindaceae (com 36 

indivíduos), Moraceae (19), Fabaceae (18), Anacardiaceae (oito), Myrtaceae (sete), 

Lauraceae (cinco) e Chrysobalanaceae (cinco), representando 81,66% da amostragem total. 

Quanto ao percentual de Valor de Importância, as famílias que se apresentam melhor 

estabelecidas nas áreas foram: Sapindaceae (21,72%), Moraceae (21,61%), Anacardiaceae 

(13,11%), Fabaceae (12,24%), Myrtaceae (6,05%), Lauraceae (3,62%), Chrysobalanaceae 

(3,41%), Cunoniaceae (2,75%), Melastomataceae (2,45%) e Boraginaceae (2,45%) (Figura 

9.1.2-29). 
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Figura 9.1.2-29 - Indicação das 10 famílias com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em um trecho de Floresta Ombrófila Densa terras baixas em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Dentre os parâmetros fitossociológicos para a avaliação da vegetação, destacam-se quanto 

aos aspectos ecológicos e estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, 

podendo ser consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela 

9.1.2-9. 

Tabela 9.1.2-9 - Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies do estrato arbóreo, com DAP≥ 5cm de um trecho de Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixa em Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, DR = 

Densidade Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do 

Valor de Importância, VC% - Percentual do Valor de Cobertura. 

Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Cupania vernalis 36 30 22,68 11,77 21,48 20,89 

Brosimum guianense 18 15 16,49 4,3 11,93 9,65 

Artocarpus heterophyllus 1 0,83 1,03 26,6 9,49 13,72 

Mangifera indica 1 0,83 1,03 23,63 8,50 12,23 

Eugenia sp. 7 5,83 7,22 4,88 5,98 5,36 

Apuleia leiocarpa 7 5,83 6,19 4,38 5,47 5,11 

Astronium graveolens 6 5 5,15 1,36 3,84 3,18 

Machaerium sp. 6 5 3,09 3,18 3,76 4,09 

Licania kunthiana 4 3,33 3,09 2,83 3,08 3,08 

Lamanonia ternata 3 2,5 2,06 3,62 2,73 3,06 

Sparattosperma leucanthum 3 2,5 3,09 1,29 2,29 1,90 

Cordia trichotoma 2 1,67 2,06 1,52 1,75 1,59 

Nectandra sp. 2 1,67 2,06 0,74 1,49 1,21 

Syagrus romanzofiana 1 0,83 1,03 2,23 1,37 1,54 
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Espécies N DR FR DoR VI% VC% 

Chrysophyllum flexuosum 2 1,67 2,06 0,22 1,32 0,95 

Ocotea sp. 2 1,67 2,06 0,16 1,30 0,92 

Tibouchina sp. 1 0,83 1,03 1,45 1,10 1,14 

Sapium glandulatum 1 0,83 1,03 1,17 1,01 1,00 

Annona dolabripetala 1 0,83 1,03 0,99 0,95 0,92 

Pera glabrata 1 0,83 1,03 0,72 0,86 0,78 

Acacia polyphylla 1 0,83 1,03 0,62 0,83 0,73 

Cryptocarya micrantha 1 0,83 1,03 0,46 0,78 0,65 

Inga laurina 1 0,83 1,03 0,45 0,77 0,64 

Tapirira guianensis 1 0,83 1,03 0,21 0,69 0,53 

Amaioua intermedia 1 0,83 1,03 0,18 0,68 0,51 

Chrysophyllum sp. 1 0,83 1,03 0,18 0,68 0,51 

Dalbergia sp. 1 0,83 1,03 0,15 0,67 0,49 

Cordia sellowiana 1 0,83 1,03 0,13 0,67 0,49 

Inga sp. 1 0,83 1,03 0,13 0,67 0,49 

Miconia sp. 1 0,83 1,03 0,13 0,67 0,49 

Trichilia martiana 1 0,83 1,03 0,09 0,65 0,46 

Miconia albicans 1 0,83 1,03 0,07 0,65 0,45 

Gallesia integrifolia 1 0,83 1,03 0,05 0,64 0,44 

Couepia cf. schottii 1 0,83 1,03 0,05 0,64 0,44 

Machaerium incorruptibile 1 0,83 1,03 0,04 0,64 0,44 

       
Elaboração: ARCADIS logos, 2103 

Dentre as espécies inventariadas na floresta de terras baixas, destacaram-se 10 espécies 

devido ao elevado percentual de valor de importância (VI%): C. vernalis (Sapindaceae), B. 

guianensis (Moraceae), A. heterophyllus (Sapindaceae), M. indica (Anacardiaceae), Eugenia 

sp. (Myrtaceae), A. leiocarpa (Fabaceae), A. graveolens (Anacardiaceae), Machaerium sp. 

(Fabaceae), L. kunthiana (Chrysobalanaceae) e L. ternata (Cunoniaceae), indicadas na 

Tabela 9.1.2-9 e Figura 9.1.2-30. 
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Figura 9.1.2-30 - Indicação das 10 espécies com maior percentual do Valor de Importância (VI%), 

em ordem crescente, em um trecho de Floresta Ombrófila Densa de terras baixas em Ponta 

Negra, Maricá, RJ. 

De acordo com a Figura 9.1.2-31 observa-se que M. indica e A. heterophyllus, duas espécies 

exóticas frutíferas, apresentaram elevado valor para o parâmetro de Dominância Relativa, o 

que indica que os indivíduos inventariados são de grande porte, apresentando um percentual 

de área basal mais elevado quando comparado com as demais espécies (Tabela 9.1.2-9). 

L. ternata, L.kunthiana, A. leiocarpa e Eugenia sp. apresentaram valores elevados para os 

três parâmetros avaliados (Dominância Relativa, Frequência Relativa e Densidade Relativa) o 

que indica que estas espécies são importantes, quando analisada na estrutura da 

comunidade (Tabela 9.1.2-9 e Figura 9.1.2-31). 
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Figura 9.1.2-31 - Indicação das 10 espécies com maior valor de Dominância Relativa (DoR), 

acompanhadas por seus respectivos valores de Frequência Relativa (FR) e Densidade relativa 

(DR) em um trecho de Floresta Ombrófila de terras baixas em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

 Regeneração  H)

Para identificar a regeneração nas áreas de floresta ombrófila densa analisadas, foram 

marcadas 271 unidades amostrais com dimensões de 1x1m. Foram amostrados 171 

indivíduos, distribuídos em 42 espécies e 22 famílias botânicas. Para a maioria das parcelas, 

foi encontrado um indivíduo por parcela. Nos cem quadrados restantes não foi registrado 

estrato de regeneração. A listagem geral das espécies inventariadas encontra-se na Tabela 

9.1.2-10. A amostragem contou com espécies que apresentaram alturas e diâmetros que 

variaram entre 1,5m a 9m e 0,63cm a 4,80cm respectivamente. 

As famílias que apresentaram maior riqueza de espécie na amostragem foram: 

Chrysobalanaceae, Fabaceae, Myrtaceae e Sapindaceae (quatro), Lauraceae e Salicaceae 

(tres), Meliaceae, Nyctaginaceae, Rubiaceae e Sapotaceae (duas) as demais famílias 

amostradas foram representadas por apenas uma espécie cada em toda a amostragem 

(Figura 9.1.2-32). 
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Figura 9.1.2-32 - Famílias com maior riqueza de espécies (%), em um trecho de floresta 

ombrófila densa submontana em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

Para avaliar os parâmetros fitossociológicos destacam-se quanto aos aspectos ecológicos e 

estruturais a combinações de densidade, frequência e dominância, podendo ser 

consideradas em seis condições, conforme valores apresentados na Tabela. 

Destacaram-se oito famílias com maior valor de abundância: Rubiaceae (38 indivíduos), 

Salicaceae e Meliaceae (15 cada), Sapindaceae (14), Nyctaginaceae, Myrtaceae e Moraceae 

(12), Fabaceae (11), representando 48% da amostragem total. Quando comparamos com os 

quadrados amostrados, a possibilidade de encontrar no estrato de regeneração é de 63%, o 

que corrobora a classificação da floresta ombrófila densa em estádio médio a avançado de 

conservação. 

Tabela 9.1.2-10. Parâmetros fitossociológicos, em ordem decrescente de valor de importância 

(VI), das espécies em regeneração, um trecho da floresta ombrófila densa submontana em 

Ponta Negra, Maricá, RJ. Legenda: N = Número de Indivíduos, Nc = área basal, DR = Densidade 

Relativa, FR = Frequência Relativa, DoR = Dominância Relativa, VI% = Percentual do Valor de 

Importância, VC% .  

Familia Espécies Ni Nc(m2) Dr (%) Fr% Dor% IVI% 

Rubiaceae Psychotria suterella 37 317,6 21,6 21,6 20,7 64,0 

Meliaceae Trichilia casaretti 11 119,4 6,4 6,4 7,8 20,7 

Moraceae Brosimum guianense 12 104,0 7,0 7,0 6,8 20,8 

 
Guapira opposita 11 98,1 6,4 6,4 6,4 19,3 

Salicaceae Casearia sylvestris 10 99,9 5,8 5,8 6,5 18,2 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 564 

Familia Espécies Ni Nc(m2) Dr (%) Fr% Dor% IVI% 

Fabaceae Zollernia ilicifolia 6 48,4 3,5 3,5 3,2 10,2 

Burseraceae Protium weidegeri 6 47,0 3,5 3,5 3,1 10,1 

Sapindaceae Cupania vernalis 6 46,8 3,5 3,5 3,1 10,1 

Lauraceae Nectandra sp. 5 51,5 2,9 2,9 3,4 9,2 

Anacardiaceae Astronium graveolens 4 47,2 2,3 2,3 3,1 7,8 

Myrtaceae Myrcia splendens 5 35,4 2,9 2,9 2,3 8,2 

Chrysobalanaceae Licania octandra 5 31,2 2,9 2,9 2,0 7,9 

Meliaceae Guarea guidonia 4 40,1 2,3 2,3 2,6 7,3 

Annonaceae Duguetia sp. 3 35,8 1,8 1,8 2,3 5,8 

Myrtaceae Myrcia vitoriana 3 31,3 1,8 1,8 2,0 5,6 

Sapindaceae Cupania oblongifolia 3 30,8 1,8 1,8 2,0 5,5 

Myrtaceae Eugenia candolleana 3 24,5 1,8 1,8 1,6 5,1 

Salicaceae Casearia decandra 3 23,0 1,8 1,8 1,5 5,0 

Fabaceae Apuleia leiocarpa 3 18,1 1,8 1,8 1,2 4,7 

Myristicaceae Virola gardnerii 2 24,3 1,2 1,2 1,6 3,9 

Boraginaceae Cordia trichotoma 2 23,5 1,2 1,2 1,5 3,9 

Sapindaceae Matayba elaeagnoides 3 11,9 1,8 1,8 0,8 4,3 

Apocynaceae Tabernaemontana sp. 2 22,9 1,2 1,2 1,5 3,8 

Salicaceae Banara serrata 2 17,9 1,2 1,2 1,2 3,5 

Chrysobalanaceae Licania sp. 2 15,4 1,2 1,2 1,0 3,3 

Sapindaceae Allophylus edulis 2 9,6 1,2 1,2 0,6 3,0 

Fabaceae Pterocarpus roiri 1 17,9 0,6 0,6 1,2 2,3 

Bignoniaceae Sparattosperma leucanthum 1 17,9 0,6 0,6 1,2 2,3 

Chrysobalanaceae Couepia cf. schottii 1 15,6 0,6 0,6 1,0 2,2 

Lauraceae Ocotea brachybotria 1 13,4 0,6 0,6 0,9 2,0 

Nyctaginaceae  Andradea floribunda 1 11,5 0,6 0,6 0,7 1,9 

Euphorbiaceae Senefeldera verticilata 1 11,5 0,6 0,6 0,7 1,9 

Sapotaceae Chrysophyllum sp. 1 9,6 0,6 0,6 0,6 1,8 

Arecaceae Geonona schottiana 1 9,6 0,6 0,6 0,6 1,8 

Violaceae Amphyrrhox sp. 1 8,0 0,6 0,6 0,5 1,7 

Malvaceae Luehea grandiflora 1 8,0 0,6 0,6 0,5 1,7 

Sapotaceae Eclinusa ramiflora 1 6,4 0,6 0,6 0,4 1,6 
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Familia Espécies Ni Nc(m2) Dr (%) Fr% Dor% IVI% 

Myrtaceae Myrciaria sp. 1 6,4 0,6 0,6 0,4 1,6 

Rubiaceae Amaioua intermedia 1 5,1 0,6 0,6 0,3 1,5 

Chrysobalanaceae Licania kunthiana 1 5,1 0,6 0,6 0,3 1,5 

Fabaceae Ormosia arborea 1 5,1 0,6 0,6 0,3 1,5 

Lauraceae Aniba firmula 1 3,9 0,6 0,6 0,3 1,4 

  
171 1530,7 100 100 100 300 

Elaboração: ARCADIS logos, 2103 

Quanto ao percentual de valor de importância (densidade, frequência e dominância), onze 

famílias alcançaram 257% do valor total de importância (300%). Tendo como destaque para 

Rubiaceae com 64%, quantificando o maior numero de individuo, a mais frequente e 

dominante na amostrada (Figura 9.1.2-33). 

 

Figura 9.1.2-33 - As 11 famílias com maior percentual do Valor de Importância (VI%), num trecho 

da floresta ombrófila densa sub- montana em Ponta Negra, Maricá, RJ. 

 Áreas de Preservação Permanente  I)

No quadro abaixo são apresentados os quantitativos de Áreas de Preservação Permanente 

que sofrerão intervenção pelo empreendimento. 
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Quadro 9.1.2-3 – Áreas de Preservação Permanente por fitofisionomia 

Espécies 
APP na ADA 

hectare) 

Vegetação de Restinga - Tipo Reptante 1,25 

Vegetação de Restinga - Tipo Arbustivo Fechado Pós-praia 6,71 

Vegetação de Restinga - Tipo Herbáceo Inundável 4,42 

Vegetação de Restinga - Tipo Arbóreo Não Inundado 2,67 

Vegetação de Restinga - Tipo Arbustivo Aberto Não Inundado 7,01 

Vegetação de Restinga - Tipo Arbóreo Permanentemente Inundado 4,45 

Vegetação com influência antrópica 6,84 

Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas 23,79 

Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana - 

Floresta Ombrófila Densa Montana - 

Usos Antrópicos 40,9 

Corpo d'água - 

TOTAL 98,72 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013 

Na mapa abaixo são apresentadas as Áreas de Preservação Permanente que sofrerão 

intervenção pelo empreendimento. 
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 Estimativa de volume de madeira a ser suprimido J)

Para estimar o erro amostral associado à média de volume de madeira a ser suprimido da 

Área Diretamente Afetada pelo empreendimento foram utilizados os dados do diagnóstico da 

vegetação. 

O volume foi estimado por meio de uma equação definida em função da variável diâmetro, 

altura e “fator de forma”. Esta última representou a forma da árvore e funcionou como um 

fator redutor que simula a forma cônica de um fuste. 

Assim, a estimativa de volume individual foi calculada a partir da seguinte fórmula: 

       
 

 
         

Onde:  

 d²: diâmetro à altura do peito; 

 Ht: altura total; 

 Ef: Fator de forma (0,6). 

 

a) Restinga Arbórea/ Arbustiva 

O quadro abaixo apresenta a estimativa de volume de madeira e o respectivo erro padrão da 

estimativa para floresta de restinga a ser suprimida. 

Restinga 

Área Total de Supressão (ha) 20,84 

Parcelas 30 

Erro de Amostragem % 20,7673 

Volume médio/ha 

Média/ ha (m³) 46,74 

IC para a Média/ ha (95 %) 37,0361 <= X <= 56,4507 

Volume para a população 

Total da População (m³) 974,6002 

IC para o Total (95 %) 772,2022 <= X <= 1176,9981 

 

b) Floresta Ombrófila 

O diagnóstico da vegetação na fitofisionomia floresta ombrófila foi realizado por meio do 

método de ponto quadrante - “point-centered quarter method” (COTTAM & CURTIS 1956), 

com adaptações de Martins (1993). Este método forneceu uma estimativa de volume por 

hectare para a fitofisionomia supracitada, porém não foi possível calcular o erro associado a 

esta estimativa. Assim, os quantitativos volumétricos aqui apresentados poderão ter o seu 

erro amostral conhecido a partir da realização de um inventário florestal detalhado, que 
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poderá ser realizado na fase seguinte deste processo de licenciamento, após detalhamento 

do projeto. 

Floresta Ombrófila 

Área Total de Supressão (ha) 82,89 ha 

   Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas 68,73 ha  

   Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana 14,16 ha 

Nº pontos amostrais 270 

Nº árvores medidas 1.078 

Volume médio/ha  

   Floresta Ombrófila Densa das Terras baixas 94,277 m³/ ha 

   Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana 461,840 m³/ ha 

Volume para a população  

   Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas 6.479,66 m³ 

   Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana 6.539,65 m³ 

 

 Considerações Finais K)

Este estudo apresenta o registro e caracterização da vegetação da região de Jaconé, 

focados na ADA e AID do TPN. O inventário compreende desde a faixa de vegetação 

reptante da praia de Jaconé até a floresta ombrófila da Serra do Mato Grosso, passando 

pelas formações de restinga de cordões arenosos e de áreas alagadas, que incluem o tipo 

vegetacional de floresta paludosa. 

Encontram-se registrados diversos ambientes e uma importante diversidade para estudos 

desta natureza, totalizando 369 espécies de plantas na ADA e AID. Destas, 8 são citadas 

como ameaçadas de extinção e/ou protegidas por lei. 

Observa-se grande diversidade de fitofisionomias e variação na composição florística ao 

longo dos fragmentos florestais estudados. As áreas de influência (AII e AID) e a área 

diretamente afetada (ADA) detêm fragmentos de vegetação de importância à conservação da 

Mata Atlântica, evidenciado pela presença de espécies raras e ameaçadas. 

A ADA apresenta, nas áreas antropizadas, um trecho com cobertura vegetal descaracterizada 

por um campo de golf, por loteamentos e pela área de influência das duas rodovias que 

cruzam a área. O uso antrópico de outros trechos da área causou a alteração de parte da 

vegetação da ADA, especialmente nas áreas mais planas da base da Serra do Mato Grosso, 

que costumam apresentar melhores solos para atividades antrópicas. 

A AID também apresenta áreas antropizadas e merece especial atenção quanto às 

estratégias de conservação por englobar grande parte da Serra do Mato Grosso, que 

representa um importante trecho de floresta ombrófila densa. 
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Verificou-se que há diferentes grupos de espécies com maior dominância para cada trecho 

analisado, devido à hererogeneidade dos hábitats entre trechos, o que favorece a dominância 

de algumas espécies em detrimento de outras. 

Apesar de a restinga apresentar trechos com vegetação antropizada como supracitado, 

existe um fragmento em estádio médio a climácico de sucessão que é relevante à 

conservação. Outro tipo vegetacional de importância para conservação e que está presente 

na área de estudo é a floresta paludosa, também denominado vegetação de caixetal, que 

outrora sofreu intensa exploração madeireira no litoral sudeste brasileiro e que cada vez 

torna-se mais escasso. 

Pode-se concluir a partir desse trabalho e das observações realizadas que a 

heterogeneidade entre as diferentes fitofisionomias das áreas de floresta atlântica sob 

influência do empreendimento é alta, o que evidencia a importância de cada um destes. Além 

disso, existe expressiva diversidade florística neste trecho avaliado. Apesar de se verificar a 

estabilização da curva do incremento e considerável diversidade na área, não se exclui a 

possibilidade de ocorrência de novos registros de espécies para a área, seguindo padrões de 

Mata Altântica. 
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 Relatório Fotográfico L)

Trecho de restinga do tipo reptante da praia de Jaconé 

  

Foto 9.1.2-35 - Blutaparon portulacoides – 

bredo-da-praia (Amaranthaceae). 

Foto 9.1.2-36 - Acicarpha spathulata 

(Calyceraceae). 

  

Foto 9.1.2-37 - Cereus fernambucensis – 

cardeiro (Cactaceae). 

Foto 9.1.2-38 - Canavalia rosea – feijão-da-

praia (Fabaceae). 
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Trecho do cordão externo de restinga: tipo arbustivo fechado de pós praia. 

  

Foto 9.1.2-39 - Eugenia uniflora (pitanga). Foto 9.1.2-40 - Capparis flexuosa 

(Capparaceae). 

  

Foto 9.1.2-41 - Senna australis (Fabaceae) na 

restinga arbustivo arbórea, no cordão externo 

de restinga. 

Foto 9.1.2-42 - Campomanesia guaviroba 

(Myrtaceae). 

  

Foto 9.1.2-43 - Matayba guianensis 

(Sapindaceae). 

Foto 9.1.2-44 - Annona glabra (Annonaceae). 
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Foto 9.1.2-45 - Tronco de Brasiliopuntia 

brasiliensis (Cactaceae). 

Foto 9.1.2-46 - Lepismium cruciforme 

(Cactaceae) sobre moita de restinga. 

  

Foto 9.1.2-47 - Pilosocereus arrabidae 

(Cactaceae). 

Foto9.1.2-48 - Sorocea hilarii – falsa-

espinheira santa (Moraceae). 

  

Foto 9.1.2-49 - Floscopa glabrata 

(Commelinaceae ) 

Foto 9.1.2-50 - Flor de Manilkara subsericea 

(Sapotaceae). 
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Foto 9.1.2-51 - Brosimum guianense (Moraceae). Foto 9.1.2-52 - Allophylus puberulus 

(Sapindaceae). 

  

Foto 9.1.2-53 - Lundia cordata (Bignoniaceae). Foto 9.1.2-54 - Guapira opposita 

(Nyctaginaceae). 

 

Foto 9.1.2-55 – Humiria balsamifera (Humiriaceae). 

 

 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 576 

Trecho do cordão interno de restinga: tipo arbustivo aberto e arbóreo-arbustivo 

  

Foto 9.1.2-56. Tibouchina gaudichaudiana 

(Melastomataceae). 

Foto 9.1.2-57. Clusia fluminensis (Clusiaceae). 

  

Foto 9.1.2-58. Schwartzia brasiliensis 

(Marcgraviaceae). 

Foto 9.1.2-59 - Ormosia arborea (Fabaceae). 

  

Foto 9.1.2-60 - Neoregelia cruenta 

(Bromeliaceae). 

Foto 9.1.2-61 - Maytenus obtusifolia 

(Celastraceae). 
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Foto 9.1.2-62 - Moita de Aechmea nudicaulis 

(Bromeliaceae) em área de restinga aberta. 

Foto9.1.2-63 - Epidendrum orchidiflorum 

(Orchidaceae) na base da moita de bromélias. 

  

Foto 9.1.2-64 - Myrsine guianensis – 

capororoca (Primulaceae). 

Foto 9.1.2-65 - Stigmaphyllon paralias 

(Malpighiaceae). 

  

Foto 9.1.2-66 - Bromelia antiacantha em 

moita de Aechmea nudicaulis 

(Bromeliaceae). 

Foto 9.1.2-67 - Byrsonima sericea 

(Malpighiaceae). 
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Foto 9.1.2-68 - Ficus hirsuta (Moraceae), 

espécie ameaçada de extinção. 

Foto 9.1.2-69 - Epidendrum denticulatum 

(Orchidaceae). 

  

Foto 9.1.2-70 - Streptocalyx floribundus 

(Bromeliaceae). 

Foto 9.1.2-71 - Mandevilla guanabarica 

(Apocynaceae). 

  

Foto 9.1.2-72 - Tillandsia stricta 

(Bromeliaceae). 

Foto 9.1.2-73 - Trichilia silvatica (Meliaceae). 
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Foto 9.1.2-74 - Detalhe dos frutos de Trichilia 

silvatica (Meliaceae). 

Foto 9.1.2-75 - Anadenanthera colubrina – 

angico (Fabaceae). 

  

Foto 9.1.2-76 - Erythroxylum ovalifolium 

(Erytroxylaceae). 

Foto 9.1.2-77 - Heisteria blanchetiana 

(Olacaceae). 

  

Foto 9.1.2-78 - Roupala brasiliensis – carne-

de-vaca (Proteaceae). 

Foto 9.1.2-79 - Brosimum guianense (Moraceae). 
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Foto 9.1.2-80 - Alchornea triplinervia 

(Euphorbiaceae). 

Foto 9.1.2-81 - Tapirira guianensis 

(Anacardiaceae) na vegetação adjacente à 

Floresta Paludosa. 

Trecho de Floresta Paludosa, com vegetação periodicamente inundada. 

  

Foto 9.1.2-82 - Tabebuia cassinoides – caixeta 

(Bignoniaceae) na floresta paludosa. 

Foto9.1.2-83 - Cyathea microdonta – 

samambaiaçu (Cyatheaceae) na floresta 

paludosa. 

  

Foto 9.1.2-84 - Allagoptera arenaria – guriri 

(Arecaceae) na margem da floresta paludosa. 

Foto 9.1.2-85 - Cissus erodea (Vitaceae) na 

margem da mata paludosa 
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Foto 9.1.2-86 - Coccoloba alnifolia 

(Polygonaceae). 

Foto 9.1.2-87 - Myrsine parvifolia (Primulaceae). 

  

Foto 9.1.2-88 - Clidemia hirta 

(Melastomataceae). 

Foto 9.1.2-89 - Phylodendron pedatum 

(Araceae). 

  

Foto 9.1.2-90 - Moita de Scleria latifolia 

(Cyperaceae). 

Foto 9.1.2-91 - Pourouma guianensis 

(Urticaceae). 
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Foto 9.1.2-92 - Fruto de Tocoyena bullata 

(Rubiaceae). 

Foto 9.1.2-93 - Coussapoa microcarpa 

(Urticaceae). 

  

Foto 9.1.2-94 - Marca sobre o tronco 

evidenciando o nível da água (1,30m). 

Foto 9.1.2-95 - Tillandsia gardneri 

(Bromeliaceae). 

 

 

Foto 9.1.2-96 - Acrostichum aureum – 

samambaia do brejo (Pteridaceae). 
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Trecho de vegetação de costão 

  

Foto 9.1.2-97 - Costus spiralis (Costaceae). Foto 9.1.2-98 – Ficus insipida (Moraceae). 

  

Foto 9.1.2-99 - Stromanthe schottiana 

(Marantaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

Foto 9.1.2-100 - Casuarina equisetifolia 

(Casuarinaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

  

Foto 9.1.2-101 - Aiouea saligna (Lauraceae) 

na vegetação adjacente ao costão. 

Foto 9.1.2-102 - Tibouchina gaudichaudiana 

(Melastomataceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 
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Foto 9.1.2-103 - Psychotria carthagenensis 

(Rubiaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

Foto 9.1.2-104 - Bromelia antiacantha 

(Bromeliaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

  

Foto 9.1.2-105 - Garcinia brasiliensis 

(Clusiaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

Foto 9.1.2-106 - Trema micrantha (Cannabaceae) 

na vegetação adjacente ao costão. 

 

Foto 9.1.2-107 - Myrsine parvifolia – capororoca (Primulaceae) na vegetação adjacente ao 

costão. 

 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 585 

Trecho de vegetação lagunar 

  

Foto 9.1.2-108 - Vegetação de área marginal, 

com Cecropia lyratiloba var. nana (Urticaceae). 

Foto 9.1.2-109 - Vegetação de área marginal, 

entre cobertura graminóide e área com 

vegetação paludosa predominando Typha 

angustifolia –taboa (Typhaceae). 

 Floresta ombrófila densa - Serra do Mato Grosso 

  

Foto 9.1.2-110 - Musa paradisiaca – bananeira 

(Musaceae). 

Foto 9.1.2-111 - Miconia calvescens 

(Melastomataceae). 

  

Foto 9.1.2-112 - Oeceoclades maculata 

(Orchidaceae). 

Foto 9.1.2-113 - Piper arboreum (Piperaceae). 
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Foto 9.1.2-114 - Costus arabicus (Costaceae). Foto 9.1.2-115 - Urera nitida (Urticaceae). 

  

Foto 9.1.2-116 - Dichorisandra thyrsiflora 

(Commelinaceae). 

Foto 9.1.2-117 - Urera caracasana 

(Urticaceae). 

  

Foto 9.1.2-118 - Geonoma schottiana 

(Arecaceae) 

Foto 9.1.2-119 - Begonia maculata 

(Begoniaceae) 
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Foto 9.1.2-120 - Jacaranda jasminoides 

(Bignoniaceae). 

Foto 9.1.2-121 - Dorstenia grazielae 

(Moraceae). 

  

Foto 9.1.2-122 - Xylopia brasiliensis 

(Annonaceae). 

Foto 9.1.2-123 - Pithecoctenium crucigerum 

(Bignoniaceae) 

  

Foto 9.1.2-124 - Artocarpus heterophyllus – 

jaqueira (Moraceae). 

Foto 9.1.2-125 - Dorstenia arifolia (Moraceae) 
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Foto9.1.2-126 - Attalea humilis – coqueiro catolé 

(Arecaceae). 

Foto 9.1.2-127 - Mimosa bimucronata – 

maricá (Fabaceae). 

 

Foto 9.1.2-128 - Herreria salsaparilha (Asparagaceae). 

9.1.2.2. Unidades de Conservação e Áreas de Interesse para a Conservação 

 Unidades de Conservação A)

O conceito de Unidade de Conservação e a preocupação com a criação dessa categoria de 

área protegida no Brasil são bastante antigos, porém a legislação brasileira passou a fazer 

referência à Unidade de Conservação somente em 1934, com a instituição do Código 

Florestal. Nessa lei, conceituam-se algumas Unidades de Conservação como Parque 

Nacional, Floresta Nacional, Floresta Protetora e as Áreas de Preservação em Propriedades 

Privadas. 

Entretanto, apenas no final da década de 1970 é que foi apontada a necessidade do uso de 

critérios técnico-científicos para a criação de Unidades de Conservação, definição das 

categorias de uso e regulamentação dos Parques Nacionais brasileiros com a preocupação 

da elaboração de planos de manejo. 
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A lei federal nº 6.938/81, estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente e o Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), e a partir de então, o Brasil, finalmente, passou a dar 

um tratamento unificado para a questão da qualidade ambiental do país. 

Ao longo da década de 80, houve a publicação de algumas leis referentes a Unidades de 

Conservação, mas foi em 1989 que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) foi criado e com a Fundação para a Conservação da Natureza 

(FUNATURA) elaborou a primeira proposta para o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). Após 11 anos de muitas discussões e alterações, o SNUC foi 

sancionado pela Lei nº 9.985 em 18 de julho de 2000 que, posteriormente, foi regulamentada 

com o Decreto nº 4.340 em 22 de agosto de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.848, de 14 de 

maio de 2009. 

O SNUC define Unidade de Conservação, em seu artigo 20, como “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção”. 

Preservar os bancos genéticos, proteger os recursos hídricos e paisagens de relevante 

beleza cênica, conduzir a educação ambiental, propiciar condições para o desenvolvimento 

de pesquisas e a utilização racional no uso do solo são as finalidades que justificam a criação 

de Unidades de Conservação (UCs). 

Para disciplinar o uso, a lei do SNUC 9.985/00 classificou as UCs em: 

 Unidades de Proteção Integral - onde é permitido o uso indireto dos recursos, assim 

entendido como aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 

recursos naturais (art. 2º, inciso IX). Geralmente constituem áreas de domínio público (as 

áreas particulares só são admitidas quando compatíveis o uso e a finalidade a que se 

destinam), com visitação restrita, voltada normalmente à pesquisa, reprodução de 

espécies, conservação, educação ambiental ou visitação monitorada. 

 Unidades de Uso Sustentável- com objetivo compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de uma parcela dos seus recursos naturais. Ou seja, são 

Unidades de uso direto, onde a coleta e o uso, comercial ou não dos seus recursos 

naturais, são permitidos, assim como a presença de diferentes níveis de atividades 

humanas, geralmente por populações tradicionais, conforme planos de manejo 

específicos. 

 

As Unidades de Conservação, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e das 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), são envolvidas por respectiva zona de 

amortecimento definida, de acordo com o artigo 2o, inciso XVIII, do SNUC, como:  

“... o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 

normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade”. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 590 

Em dezembro de 2010, a Resolução CONAMA 428/10 revogou a resolução CONAMA 13/90 

e reduzindo o raio de proteção do entorno de UCs que não tenham ainda definido suas zonas 

de amortecimento, de 10 para três quilômetros, para efeito de licenciamento ambiental de 

empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA. 

Integram ainda este quadro, além das zonas de amortecimento, os corredores ecológicos e 

as reservas da biosfera. Em razão do papel e da importância dessas áreas, no que diz 

respeito à manutenção da integridade das UCs, o uso e a intervenção humana nos 

respectivos perímetros são restritos, a depender de plano de manejo próprio e autorização do 

órgão ambiental competente. 

No que diz respeito às restrições de uso ou intervenção humana, a regra válida para todas as 

UCs, em geral, consiste na proibição de quaisquer alterações ou uso em desacordo com os 

respectivos objetivos dos planos de manejo e regulamentos. As exceções deverão ser objeto 

de análise e deliberação do órgão ambiental, respeitando-se inclusive o interesse local. 

a) Metodologia 

Com auxilio de técnicas de sensoriamento remoto através da utilização de softwares de 

Sistemas de Informação Geográfica foi possível à quantificação de intervenção do 

empreendimento e a prospecção da AID nas áreas pertencentes às Unidades de 

Conservação conforme tabela a seguir. 

Unidades de Conservação na AII  

Para identificação de UCs na AII do meio biótico optou-se por extrapolar os limites da AII e 

considerar uma abordagem conservadora estabelecendo-se um raio de 11 km (com 1 km 

adicional com o intuito de minimizar os possíveis erros cartográficos), confome ilustra o Mapa 

9.1.2-4.  

Na região onde o empreendimento está inserido foram identificadas quatro Unidades de 

Conservação, sendo que duas delas estão fora da AII e da faixa de 11 km do entorno do 

empreendimento, quais sejam as APAs de Massambaba e de Maricá, citadas no quadro 

abaixo. 

Quadro 9.1.2-4 - Unidades de Conservação na região de inserção do Terminal Portuário Ponta 

Negra. 

UC Gestão Área (ha) 
Distância 
ADA (Km) 

APA Massambaba Estadual 76.3 18 

APA de Maricá Estadual 220 13 

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 
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Unidades de Conservação na AID e ADA  

Nas áreas de influência direta – AID do projeto do TPN há duas unidades de conservação 

instituídas pelo poder público municipal, quais sejam: o Refúgio da Vida Silvestre da Serra de 

Maricá (REVISSERMAR) e Área de Proteção Ambiental das Serra de Maricá (APASERMAR), 

ambas instituídas pela LEI Nº 2368 de 16 de maio de 2011. O quadro a seguir apresenta 

informações sobre as citadas UCs. 

No território de Maricá há ainda os Monumentos Naturais: Pedra de Itaocaia, localizado a 

proximadamente 28 km do empreendimento e Pedra Inoã, situado a cerca de 22 km; por 

estarem muito duistentes do empreendimento, estes não foram consideradas no estudo.  

Quadro 9.1.2-5 - Unidades de Conservação na AID e ADA do Terminal Portuário Ponta Negra. 

UC Gestão Área (ha) 
Categoria de 

uso 

Refúgio da Vida Silvestre da Serra de Maricá Municipal 8.938,27 Sustentável 

Área de proteção ambiental das Serra de Maricá Municipal 3.378,70 Proteção integral 

Elaboração: Arcadis logos, 2012 

A localização das Unidades de Conservação em relação ao empreendimento é apresentada 

no Mapa 9.1.2-4, adiante. 

Alguns dos atributos das UCs estão descritos adiante. 

 Área de Proteção Ambiental Municipal das Serras de Maricá - APASERMAR 

Conforme mostra o mapa adiante, esta APA envolve o Refúgio da Vida Silvestre, atuando 

provisoriamente como sua zona de amortecimento, por força do estabelecido no artigo 2, 

inciso III da Lei 2.368/2011, modificada pela lei 2.466 de 23 de setembro de 2013. 

Dentre os objetivos estabelecidos para a APA, no artigo 5º da lei em questão, citam-se: a) 

garantir a preservação dos remanescentes florestais e sua biota com vistas à minimização 

dos impactos ambientais resultantes das atividades antrópicas; b) promover a educação e 

interpretação ambiental através de um contato mais íntimo com a natureza; c) preservar a 

beleza cênica e ecológica da Mata Atlântica de Maricá; d) estimular o turismo e a geração de 

emprego e renda; e) compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parcela dos seus recursos naturais. 

Dentre as diretrizes estabelecidas no artigo 60 da lei citam-se: a) promover o replantio de 

espécies da flora nativa em locais onde a vegetação tenha sido removida; b) evitar a 

instalação de infraestrutura nesta área; c) impedir o corte das matas existentes nesta área. 

 Refúgio da Vida Silvestre das Serras de Maricá - REVISSERMAR 

Trata-se de uma unidade de conservação de proteção integral constituída por terreno 

continental.  

Os objetivos de sua criação estão definidos Artigo 3 e incisos da lei em referência, dentre os 

quais citam-se: a) proteger a mata de Mata Atlântica e estepe arbórea existentes no 

município, b) garantir a manutenção do conjunto de espécies da flora local e da fauna 
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residente ou migratória; c) regular e orientar as atividades antrópicas nestas áreas visando ao 

equilíbrio ambiental para a proteção de mananciais; d) preservar a beleza cênica e ecológica 

das serras, morros, picos e pedras de Maricá; e) estimular o turismo e a geração de emprego 

e renda.  

Uma das diretrizes estabelecidas para esta UC é o de promover a formação de corredores da 

vida silvestre que possam conectar áreas remanescentes de vegetação, permitindo o fluxo 

genético das populações. 

As duas unidades de Conservação não possuem plano de manejo publicado. 

Segundo o artigo 9º do decreto de criação da REVISSERMAR caberá à “administração do 

REVISSERMAR e da APASERMAR fazer gestão junto ao estado do Rio de Janeiro para a 

criação do corredor ecológico com o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Área de 

Proteção Ambiental de Maricá, bem como para uma gestão em mosaico, incluindo-se o 

Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia, a Área de Relevante Interesse Ecológico 

da Cachoeira do Espraiado, entre outras que vierem a ser criadas. 
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 Áreas prioritárias para conservação da biodiversidade B)

As Áreas Prioritárias para a Conservação e Potenciais para Restauração foram elaboradas 

com o objetivo de apontar áreas estratégicas para aplicação de políticas de ações 

ambientais, ou seja, o intuito é auxiliar na identificação de áreas para a criação de unidades 

de conservação de proteção integral e/ou uso sustentável, e servir de ferramenta para o 

planejamento de atividades compatíveis com a conservação da biodiversidade.  

No âmbito Federal o Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira - PROBIO, corpo executivo do PRONABIO (Programa Nacional da 

Diversidade Biológica), realizou, entre 1997 e 2001, estudos para a definição de áreas 

prioritárias para conservação nos diversos ecossistemas do Brasil. Foram identificadas cerca 

de 900 áreas que foram regulamentadas pelo Decreto nº 5092/2004, e instituídas pela 

Portaria nº 126, de 27 de maio de 2004, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Uma 

atualização das Áreas e Ações Prioritárias foi realizada em 2006. Estas novas áreas 

prioritárias foram reconhecidas mediante Portaria nº 9, de 23 de janeiro de 2007, do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA).  

Os Mapas de Áreas Prioritárias para Conservação representam as áreas Prioritárias de 

conservação no âmbito Estadual e Federal que estão contidas na Área de Influencia Direta 

do Meio físico e Biótico (AID-MFB) do Terminal Ponta Negra (TPN).  

O Quadro 9.1.2-6 abaixo expõe a relação de Áreas Prioritárias Federais contidas na AID, com 

o respectivo nome, tipo de prioridade/importância, ações prioritárias recomendadas e 

quantitativo de áreas: 
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Quadro 9.1.2-6 - Áreas Prioritárias Federais na AID. 

Área Prioritária Código de identificação Bioma Sub-Bioma Prioridade Importância Ação Prioritária Área m² 

Maricá MaZc219 Mt Atl Zc Muito Alta Alta Mosaico/Corredor 10.171.058,06 

Lagoas costeiras do estado do 
Rio de Janeiro 

MaZc213 Mt Atl Zc 
Extremamente 
Alta 

Extremamente 
Alta 

Recuperação 4.067.045,36 
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Conforme exposto na tabela acima, existem na AID duas áreas prioritárias Federais. A 

primeira denominada Maricá, com alta importância e prioridade muito alta, a ação prioritária 

recomendada é para mosaicos e corredores ecológicos. A segunda área prioritária federal é 

parte das lagoas costeiras do estado do Rio de Janeiro (Lagoa do Jaconé), a prioridade e 

importância são extremamente altas e a ação prioritária é de recuperação ambiental. 

As Tabelas abaixo mostram a relação de Áreas Prioritárias do Estado do Rio de Janeiro 

contidas na AID e ADA, com os respectivos quantitativos de áreas. 

Tabela 9.1.2-11 - Áreas Prioritárias Estaduais na AID. 

Tipo de Área Prioritária Soma de Área (m²) 

Fragmentos florestais 6.731.579,41 

Prioridade alta 736.030,03 

Prioridade média 1.683.990,97 

Prioridade baixa 718.103,35 

Prioridade muito baixa 35.485,89 

Total Geral 9.905.189,67 

Fonte: INEA, 2011 – Elaboração: ARCADIS logos S.A. 

Tabela 9.1.2-12 - Áreas Prioritárias Estaduais na ADA. 

Rótulos de Linha Soma de Área (m²) 

Fragmentos florestais 792.238,70 

Prioridade alta 37.828,54 

Prioridade média 332.439,10 

Prioridade baixa 583.925,90 

Prioridade muito baixa 297.453,09 

Total Geral 2.043.885,35 

Fonte: INEA, 2011 – Elaboração: ARCADIS logos S.A. 

Os quadros de áreas prioritárias estaduais trazem as áreas de cinco tipos de áreas 

prioritárias: fragmentos florestais, as áreas de prioridade alta, média, baixa e muito baixa. 

Para a AID a área prioritária de maior representatividade foi de Fragmentos Florestais, com 

6.731.579,41m². As áreas prioritárias contidas apenas na ADA a de maior destaque é 

novamente a de Fragmentos florestais com 792.238,70 m². 

 

 Corredores de Biodiversidade C)

Não foram encontrados potenciais corredores de biodiversidade na área de inserção do 

empreendimento. Isso é explicado em parte pela localização litorânea do empreendimento e 

também pela grande alteração dos ambientes mais próximos à linha costeira, sendo que os 
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remanescentes mais preservados estão associados a cotas mais altas, em ambientes de 

floresta ombrófila. 

A proposta de criação de Unidade de Conservação, apresentada ao final do estudo, levou em 

consideração essa configuração da vegetação nativa ainda existente, prevendo a 

manutenção da conexão dos ambientes mais próximos da linha de costa às formações 

florestais protegidas pelas unidades de conservação municipais já mencionadas. 
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9.1.2.3. Fauna 

 Avifauna A)

Os objetivos desse estudo ambiental foram inventariar a comunidade de aves nos campos, 

restingas e remanescentes florestais e estimar a riqueza de espécies de aves, especialmente 

as endêmicas e ameaçadas, a fim de indicar áreas de maior interesse e sensibilidade 

biológica. Os métodos empregados para este fim estão descritos a seguir. 

a) Metodologia 

Levantamento de dados secundários 

As espécies de aves de ocorrência potencial nas restingas e baixadas litorâneas do estado 

do Rio de Janeiro já foram estudadas por diversos autores, veja Reis e Gonzaga (2000), 

Alves et al. (2004) e Gonzaga et al. (2000) para uma revisão.  

Reis (1998) em sua dissertação de mestrado realizou um amplo levantamento sobre a 

ocorrência de aves associadas às restingas de Maricá. A lista de aves apresentada pelo autor 

– totalizando 272 espécies – resume a maior parte do conhecimento ornitológico disponível 

para a região até o momento.  

Nesse contexto, a compilação de Reis (1998) foi utilizada como base para as análises das 

comunidades de aves encontradas nos diversos ambientes da área de estudo. O conjunto de 

dados secundários é apresentado no Anexo XXVI. 

Levantamento de dados primários 

Período de amostragem 

Os levantamentos dos dados primários foram realizados em três campanhas de campo. A 

primeira campanha foi conduzida entre os dias 30 de abril e 06 de maio de 2012 (período 

chuvoso), a segunda campanha de campo foi realizada entre os dias 29 de maio e 04 de 

junho de 2012 (período seco), a terceira e última campanha ocorreu entre os dias 06 e 10 de 

março de 2013 (período chuvoso). Ressalta-se que a terceira campanha teve caráter 

complementar àquela desenvolvida durante período chuvoso. 

Pontos de Amostragem 

Conforme apresentado no Figura 9.1.2-7 e no Mapa 9.1.2-7  foram realizados inventários em 

onze pontos de amostragem. Desse total, cinco pontos estão localizados na Área de 

Influência Direta (AID) e seis pontos estão distribuídos na Área Diretamente Afetada (ADA).  

Na seleção de pontos de amostragem foram consideradas as principais feições ambientais 

encontradas na área de estudo, como: áreas de floresta secundária (remanescentes de Mata 

Atlântica em diversos estágios de sucessão); extensões de restingas (de porte arbustivo e 

arbóreo); brejos salobros e alagados (margem da lagoa de Jaconé); e cordões arenosos 

sobre influência marinha (praias). 
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Quadro 9.1.2-7 - Pontos de amostragem da avifauna, coordenadas geográficas em UTM (Datum 

SAD 69) e método de coleta de dados.  

Pontos Localidades Coordenadas  Métodos 

PT 02 Área antropizada (ADA) 23K 738064m E, 7461113m S Censos 

PT 03 Capoeirão (ADA) 23K 737611m E, 7461494 m S Censos e capturas 

PT 04 Restinga arbustiva (ADA) 23K 739088m E, 7461055 m S Censos e capturas 

PT 05 Restinga arbustiva (AID) 23K 739530m E, 7461154 m S Censos e capturas 

PT 06 Mata de restinga (ADA) 23K 739542m E, 7461450 m S Censos e capturas 

PT 07 Mata de restinga (AID) 23K 739114m E, 7461323 m S Censos e capturas 

PT 20 Laguna de Jaconé (AID) 23K 741449m E, 7462724 m S Censos 

PT 21 Praia de Jaconé (ADA) 23K 738247m E, 7460765 m S Censos 

PT 22 Mata de secundária (AID) 23K 739025m E, 7462761 m S Censos e capturas 

PT A1* Mata de encosta (ADA) 23K 737706m E, 7462395 m S Censos 

PT A2* Mata de encosta (AID) 23K 737524m E, 7463125 m S Censos 

* Pontos amostrados exclusivamente na campanha complementar. 

Metodologias aplicadas 

Os pontos de amostragens da avifauna foram estabelecidos em função dos grupos de aves 

associados aos quatro ambientes mais conspícuos na região, a saber: praial, lagunar, 

florestal e campestre. Atenção especial também foi dada também aos diversos estádios 

sucessionais, altitudes e tipologia florestal (florestas de baixada, sub-montana e montana).  

Um protocolo de registros foi desenvolvido para coleta de informações contendo: data do 

registro; posição geográfica; nome da espécie e nome vernáculo; tipo de registro (se visual 

ou acústico); e o tipo de habitat utilizado (como mata, restinga, praia, lagoa, áreas abertas, 

etc).  

Nos registros visuais as aves foram observadas com o auxílio de binóculos Zeiss (10x50) ou 

luneta telescópica Pentax (20/80x18). Concomitantemente, foram realizados registros 

bioacústicos com o uso de gravadores e microfones ornitológicos. Esse método é 

particularmente indicado para os seguintes casos: aves noturnas; aves que vivem em 

ambientes com pouca visibilidade, como florestas e pântanos; espécies com baixas 

densidades; e, espécies que emitem vocalizações normalmente pouco audíveis. 

As gravações foram realizadas com gravador analógico Sony TCM-5000 e microfone 

direcional Sennheiser ME 66. As vocalizações gravadas foram posteriormente digitalizadas e 

comparadas com aquelas de guias e arquivos sonoros (Laboratório de Ornitologia e 

Bioacústica do MN/UFRJ) e gravações pessoais, para a correta identificação das espécies. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 605 

Censos visuais e bioacústicos 

Nos censos visuais e bioacústicos foram percorridos transectos que consistiram de 

caminhadas aleatórias que atravessavam os principais ambientes. Para isso foram utilizados 

caminhos, trilhas, margens da laguna e/ou quaisquer outros acessos pré-estabelecidos.  

Uma vez que as aves apresentam atividades em diferentes períodos do dia, o esforço de 

coleta foi distribuido em três intervalos de maior atividade: o matutino, 5:00 às 12:00 horas 

(período de maior movimentação das aves); o vespertino, 15:00 às 18:00 horas; e noturno, 

20:00 às 23:00 horas. Esse último intervalo teve o objetivo de registrar espécies crípticas 

(corujas, bacuraus, etc) ou aquelas de difícil observação, sendo quase sempre registradas 

através de censos bioacústicos.  

Para estimar os parâmetros ecológicos que caracterizam a comunidade, como riqueza de 

espécies, freqüência de ocorrência, preferência de hábitat, guilda alimentar, entre outras, foi 

aplicada a técnica de censos quantitativos, através do método da listagem das 10 primeiras 

espécies (método adaptado de Poulsen et al. 1997).  

Captura com redes de neblina 

O esforço de captura de aves por meio de redes de neblina foi conduzido em seis áreas de 

amostragem. Os pontos de captura estão assinalados com no Quadro 1A. Não houve 

colocação de anilhas metálicas ou qualquer outra técnica de marcação individual. 

Em cada uma dos seis pontos de amostragem com captura foram instalados dois conjuntos 

de cinco redes. As redes foram armadas ao longo das trilhas existentes, obedecendo às 

feições de relevo, vegetação e sentido de deslocamento das aves. Não foram estabelecidos 

parâmetros de paralelismo ou mesmo de distância entre os conjuntos de redes ou entre as 

áreas de amostragem com captura. 

As redes de neblina foram abertas ao amanhecer e fechadas no meio das manhãs (entre 

6:00 e 10:00, aproximadamente), sendo reabertas a tarde e fechadas ao anoitecer (entre 

15:30 e 17:30, aproximadamente). As redes permaneceram no mesmo local por dois dias, 

ficando abertas durante 6 horas por dia em cada área de amostragem. Dessa forma, o 

esforço de captura em cada área de amostragem foi de 120 horas.rede (10 redes x 2 dias x 6 

horas) para cada campanha. Quando somados os esforços de captura realizados nos seis 

pontos de coleta o total alcança 720 horas.rede. 

Durante as amostragens as redes foram inspecionadas em intervalos de 30 minutos 

(aproximadamente), sendo necessário ajustar a freqüência de vistorias conforme o sucesso 

de captura e logística de acesso (distância entre os pontos). Todos os indivíduos capturados 

foram retirados das malhas, inspecionados, fotografados e liberados após identificação em 

nível específico. 

Análise de dados 

Suficiência amostral 

Para a indicação da suficiência amostral do esforço de coleta foi utilizado o método de listas 

repetidas de 10 espécies (Poulsen et al. 1997). Nesse método obtém-se uma primeira 
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listagem com espécies diferentes e consecutivamente as demais listas tendem a ter o número 

de espécies inéditas diminuido. Após um dado esforço, as listas seguintes tendem a ser 

compostas exclusivamente por espécies já registradas anteriormente. 

A representatividade dos dados obtidos a partir dos censos visuais e bioacústicos - dados 

puramente qualitativos - foi testada através de uma comparação entre as curvas de rarefação 

de espécies e os modelos gerados por meio de simulações de computador “Bootstrap” 

(Heltshe e Forrester 1983). Essas estimativas foram calculadas pelo programa de 

computador “EstimateS v.7.5.2” (Colwell et al. 2012) usando como base os resultados obtidos 

em campo por observação direta (dados primários).  

Os intervalos de confiança que determinaram a significâncias das amostragens foram 

calculados utilizando-se probabilidades maiores que 95% (p<0,05) por meio do programa 

“Statistica v.6.0”. A partir do momento que as curvas de rarefação de espécies eram 

ajustadas aos intervalos de confiança (95% de segurança) dos modelos, os pontos de 

amostragem passavam a ser considerados estatisticamente bem-amostrados e adequados 

para as análises propostas. 

Sazonalidade de ocorrência 

Os dados relativos às capturas com redes de neblina foram utilizados na comparação da 

abundância e da freqüência de ocorrência das espécies entre as estações (seca e chuvosa). 

Isso se deve ao fato de que os parâmetros ecológicos estão correlacionados a variáveis 

ambientais que podem apresentar dinâmica no tempo e no espaço, que é tradicionalemnte 

verificada principalmente através de métodos quantitativos (Krebs 1999, Magurran 1988). 

A variação dos parâmetros associados ao espaço foi contemplada no desenho amostral com 

a inclusão de áreas de amostragem em ambientes de mata e restinga. Buscou-se dessa 

forma verificar se existem preferências de ambientes por parte das espécies. As análises 

também buscaram conhecer a variação da abundância das espécies em relação à dinâmica 

climática. 

Dessa forma, diferenças no padrão de ocorrência em função da época do ano (sazonalidade) 

também foram testadas por meio da repetição das amostragens em dois distintos períodos de 

coletas, um mais úmido (primeira e terceira campanhas de campo) e outro menos úmido 

(segunda campanha de campo). Assim, é possível verificar se existe alguma influência na 

composição da comunidade de aves determinada por diferenças sazonais. 

Composição da comunidade 

O principal parâmetro ecológico para a avaliação da dinâmica ambiental de determinada 

localidade é a composição de espécies associadas aos seus diversos ambientes (Magurran 

1988). A análise da composição das comunidades reside na comparação entre o conjunto de 

dados biológicos obtidos em campo e os modelos conhecidos sobre a estrutura das 

comunidades (Krebs 1999).  

Os aspectos ecológicos (preferência de ambientes) e os atributos biológicos (guildas 

alimentares) das espécies assinaladas foram aproveitados nas análises dos ambientes 

através de correlações entre as assembléias de aves e a qualidade dos ambientes. Esse 

conjunto de dados foi útil também na comparação entre as unidades de trabalho, 
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evidenciando as diferenças entre composições de espécies dentro das Áreas de Influência, 

diferentes ambientes e estádios sucessionais.  

Riqueza e abundância 

A análise da riqueza de espécies pode ser considerada como a mais objetiva forma de 

estimar biodiversidade (Brown 1995). A contagem do número de espécies que ocorrem em 

uma determinada área indica o potencial ambiental em comportar diversidade, revelando sua 

importância no contexto biológico (Magurran 1988).  

A riqueza de espécies indica ainda a existência de condições mínimas de ocorrência de uma 

determinada espécie em um dado ambiente (bioindicação), ao passo que a abundância 

indica a preferência dessas espécies ou grupos de espécies por determinados ambientes. 

Por exemplo, uma única espécie pode ser registrada em todas as áreas de amostragem que 

compõem um mosaico de coberturas e usos da terra. Entretanto, a variação da abundância 

dessa espécie em determinados ambientes aponta sua preferência ou até dependência por 

um determinado local. 

Nesse contexto, a abundância é um parâmetro ecológico relativamente simples de ser 

estimado por meio do método de captura em redes de neblina, pois basta comparar como 

variou o número de indivíduos da espécie analisada ao longo da coleta de dados. Uma 

abordagem integrada dos parâmetros ecológicos de riqueza e abundância, quando 

correlacionados aos resultados da análise da composição das espécies possibilita uma 

estimativa robusta dos ambientes estudados. 

b) Caracterização da comunidade de aves da Área de Influência Indireta (AII) 

A lista de 272 espécies assinaladas para a Área de Influência Indireta (AII) foi obtida através 

de consulta à literatura disponível (Anexo XXVI) - não foram realizados levantamentos 

primários na AII além dos limites da AID.  

Quando se analisam os dados da AII em relação às guildas alimentares percebe-se uma 

uniformidade na distribuição das dietas, embora o número de espécies insetívoras (36,8%) 

seja maior que a média (Figura 9.1.2-34). Por outro lado, quando as preferências por hábitats 

são analisadas (Figura 9.1.2-35) é possível dizer que um grande número de espécies é 

associado às áreas florestadas (39,7%). Conforme exposto, pode-se afirmar que a 

comunidade de aves de ocorrência esperada nas Áreas de Influência do empreendimento 

tende a ser composta por espécies insetívoras e florestais. 
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Figura 9.1.2-34 - Distribuição da comunidade de aves da AII em guildas alimentares. 

 

 

Figura 9.1.2-35 - Distribuição da comunidade de aves da AII alimentares nos diferentes hábitats. 

Na Área de Influência Indireta foram assinaladas 11 espécies endêmicas (Sick 1997) ou 4,0% 

do total, sendo muitas dessas endêmicas da Mata Atlântica (Brooks et al. 1999, Cordeiro 

1999).  

Dentre as aves da AII ainda ocorrem 28 espécies migratórias (10,3% do total). A maior parte 

dessas aves é limícola, ou seja, fortemente associadas aos ambientes aquáticos, lodosos. 

Exemplos desse grupo são o maçarico-galego (Numenius phaeopus), o maçarico-pintado 

(Actitis macularius), a vira-pedras (Arenaria interpres), o maçarico-branco (Calidris alba) e o 

maçarico-de-sobre-branco (Calidris fuscicollis). 
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Em relação ao status de conservação, 15 espécies da AII estão incluídas em alguma das 

categorias de ameaça da lista do estado do Rio de Janeiro (5,5% do total), o pixoxó 

(Sporophila frontalis), em perigo; o pato-de-crista (Sarkidiornis sylvicola), em perigo; o sabiá-

da-praia (Mimus gilvus), em perigo; sanhaçu-de-coleira (Schistochlamys melanopis), 

provavelmente extinto; formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis), vulnerável; o chauá 

(Amazona rhodocorytha), vulnerável; o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus), 

vulnerável; o maguari (Ciconia maguari), vulnerável; a marreca-caneleira (Dendrocygna 

bicolor), vulnerável; o pato-do-mato (Cairina moschata), vulnerável; biguatinga (Anhinga 

anhinga), vulnerável; o curió (Sporophila angolensis), vulnerável; o gavião-belo (Busarellus 

nigricollis), vulnerável; o pavó (Pyroderus scutatus) vulnerável; e o azulão (Cyanoloxia 

brissonii), vulnerável.  

Quatro espécies também estão presentes na Lista do IBAMA (1,5% do total) e também na 

lista da IUCN, sendo que duas apresentam status “vulnerável” - o pixoxó (Sporophila frontalis) 

e o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus); uma terceira espécie encontra-se 

“em perigo” - o chauá (Amazona rhodocorytha) - e a quarta espécie, o formigueiro-do-litoral 

(Formicivora littoralis) que é considerada “ameaçada”. 

c) Caracterização da comunidade de aves da Área de Influência Direta (AID) e da Área 

Diretamente Afetada (ADA) 

Os levantamentos de dados primários realizados durante as três campanhas de campo 

estimaram a ocorrência de um total de 120 espécies de aves nos 11 pontos de amostragem 

(Anexo XIX). Desse total, 115 espécies foram registradas nos cinco pontos de amostragem 

inventariados na Área de Influência Direta (AID) e 116 espécies foram assinaladas nos seis 

pontos de amostragem inventariados na Área Diretamente Afetada (ADA).  

Durante os inventários de campo foram registradas 20 espécies de aves não incluídas nas 

complilações realizadas por Reis (1998). Esses novos registros para a região incrementaram 

em 7,4% a riqueza anteriormente conhecida para a região que passa a ser de 292 espécies.  

Suficiência amostral 

Na Figura 9.1.2-36 e na Figura 9.1.2-37 são apresentadas as curvas de rarefação de 

espécies para os pontos de amostragem da ADA e AID, respectivamente. 

Foram utilizados apenas os pontos amostrados nas duas campanhas e campanha 

complementar. Os pontos PT A1 e PT A2 não forma considerados para essa análise. 
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Figura 9.1.2-36 - Curvas do coletor obtidas nos pontos de amostragem da Área Diretamente 

Afetada (ADA) e valores estimados através de “Bootstrap” (círculos) com seus intervalos de 

confiança (p<0,05*) 
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Figura 9.1.2-37 - Curvas do coletor obtidas nos pontos de amostragem da Área de Influência 

Direta (AID) e valores estimados através de “Bootstrap” (círculos) com seus intervalos de 

confiança (p<0,05*). 

As curvas do coletor da maior parte dos pontos de amostragem indicam que os inventários de 

campo obtiveram resultados positivos. Isso significa que os pontos de amostragem podem 

ser considerados satisfatoriamente amostrados, considerando o incremento de espécies ao 

longo do trabaho de campo.  

Padrão de distribuição da diversidade 

As 120 espécies de aves observadas na AID e ADA representam apenas 41,1% do total de 

espécies esperadas, o que pode ser considerado um valor abaixo do esperado e indicar uma 

baixa riqueza de espécies na área do empreendimento.  

Nesse contexto, embora os resultados obtidos nos levantamentos de campo indiquem uma 

riqueza de espécies relativamente baixa em comparação ao potencial da região, uma alta 

diversidade gama pode ser verificada. Esse padrão, também conhecido como diversidade 

gama (Whittaker 1972), mede a substituição de espécies ou a irregularidade de sua 

distribuição nos ambientes, indicando um maior ou menor grau de especificidade de hábitat 

das espécies que compõem a comunidade de aves. 

Conforme o padrão de distribuição da diversidade de aves observado na Figura 9.1.2-38 e 

também verificado por meio da análise da composição de espécies nos pontos amostrados 

(Anexo XXVI), é possível dizer que existe uma heterogeneidade ambiental bem marcada na 

região.  
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Figura 9.1.2-38 - Distribuição do número de espécies em relação ao número de pontos de 

amostragem em que foram registradas ao longo das três campanhas.  

Na Figura A5 pode-se observar que um número menor de espécies - consideradas comuns - 

ocorre em muitos pontos de amostragem (porção direita da figura), ao passo que um número 

maior de espécies - menos comuns - ocorre em poucos pontos de amostragem (porção 

esquerda da figura), caracterizando uma forte substituição de espécies. 

As espécies que podem ser consideradas base ou núcleo da comunidade local, ocorrendo na 

maior parte dos pontos de amostragem são o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), o 

pombão (Patagioenas picazuro), a cambacica (Coereba flaveola), o coleirinho (Sporophila 

caerulescens), a andorinha-doméstica (Pygochelidon cyanoleuca), o tiê-sangue 

(Ramphocelus bresilius), o risadinha (Camptostoma obsoletum), o suiuriri (Tyrannus 

melancholicus) e o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus). Todas associadas a ambientes abertos. 

Por outro lado, aquelas espécies que aparecem restritas a poucos pontos de amostragem e 

demonstram maior especificidade de ambientes podem ser exemplificadas pelo beija-flor-

rajado (Ramphodon naevius), jacupemba (Penelope superciliaris), furiel (Caryothraustes 

canadensis), chupa-dente-de-máscara (Conopophaga melanops), arapaçu-verde (Sittasomus 

griseicapillus), tangará-dancarino (Chiroxiphia caudata), saíra-douradinha (Tangara 

cyanoventris) e maitaca-verde (Pionus maximiliani).  

Distribuição da riqueza 

A Figura 9.1.2-39 apresenta a riqueza de espécies (diversidade alfa) registrada nos diferentes 

pontos de amostragem distribuídos nas áreas de influência do empreendimento (ADA e AID). 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) o Ponto 02 foi o que apresentou maior riqueza com 62 

espécies de aves assinaladas. Este ponto caracteriza-se por uma ampla área de campos 

antrópicos (antigo campo de golfe), diversas plantas ornamentais e bosques de árvores 

frutíferas.  
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Esse expressivo número de espécies pode ser explicado pelas caracterísiticas e localização 

da área que se posiciona no centro de um mosaico de uso e cobertura de terras muito 

peculiar. Embora a principal fisionomia seja de um campo aberto plano, temos no seu entorno 

áreas de restinga, ambientes de praia, áreas alagadas e lagunares e uma extensa encosta 

florestada.  

Na segunda área de amostragem mais rica da ADA – o Ponto 03 – foram registradas 58 

espécies. Esse ponto está posicionado na borda de um remanescente de Mata Atlântica em 

estádio intermediário de sucessão - onde também corre um pequeno curso d’água. 

Diferentemente do Ponto 02, as espécies assinaladas para o Ponto 03 são próprias de 

ambientes florestados e em grande parte fortemente associadas aos ambientes de mata.  

No Ponto A1, também na ADA, foram assinaladas 55 espécies. A riqueza de espécies desse 

ponto é elevada e está relacionada aos ambientes de mata. Nesse contexto, as vertentes 

florestadas do contra forte da praia de Jaconé ainda abriga uma alta concentração de 

espécies sensíveis, sendo uma das principais áreas de ocorrência de espécies endêmicas da 

Mata Atlântica na região.  

 

Figura 9.1.2-39 - Distribuição da riqueza de espécies (diversidade alfa) nos pontos de 

amostragem. 

Preferências de hábitats  

Quanto às preferências de hábitats das espécies assinaladas nos diversos pontos de 

amostragem da ADA e da AID, pode-se verificar que a maior parte das espécies apresenta 

associação com os ambientes florestais, seguindo o mesmo padrão observado nos dados 

compilados para a AII (Figura 9.1.2-40).  

No entanto, como pode ser observado na Figura A7, alguns dos pontos de amostragem 

apresentam padrões de distribuição da riqueza diferente do esperado para AII. Com exceção 

dos Pontos 03, 22, A1 e A2, todos localizados no interior de remanescentes de mata e por 

isso apresentando padrões similares aos observados na AII (predominância de espécies 

florestais e insetívoras), os demais pontos de amostragem indicam que uma parcela 
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importante das espécies da região está associada às áreas abertas, evidenciando que as 

mudanças ambientais causadas pelas interferências antrópicas na região implicaram em 

desdobramentos sobre a composição original da avifauna, possivelmente devido ao efeito de 

borda causado pela fragmentação florestal. 

 

Figura 9.1.2-40 - Padrão de distribuição das espécies em função de preferências por ambientes. 

Guildas alimentares 

A maioria das espécies registradas na região, independentemente do ponto de amostragem, 

apresenta a dieta insetívora (Figura 9.1.2-41). Nesse gráfico também é possível perceber 

uma menor proporção de frugívoros que tendem a ocorrer mais freqüentemente em áreas 

florestadas, onde existem recursos disponíveis para sua manutenção. 

Ao contrário do esperado, espécies sensíveis a interferências ambientais como os 

nectarívoros - principalmente os beija-flores - apareceram em número expressivo 

aproveitando a época de floração das restingas, o que indica que nessas áreas ainda existe a 

estrutura biológica necessária para a manutenção de suas populações. 

Em resumo, a Figura 9.1.2-40 e a Figura 9.1.2-41 indicam que existem três grandes grupos 

de espécies estruturando a comunidade de aves de Jaconé. O primeiro grupo é associado 

aos ambientes florestais e se alimenta prioritariamente de insetos.  

O pica-pau-anão-barrado, (Picumnus cirratus), choquinha-de-flanco-branco, (Myrmotherula 

axillaris), chorozinho-de-asa-vermelha, (Herpsilochmus rufimarginatus), pintadinho, 

(Drymophila squamata), arapaçu-liso, (Dendrocincla turdina), tachuri-campainha, (Hemitriccus 
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nidipendulus), neinei, (Megarynchus pitangua), pula-pula, (Basileuterus culicivorus) são 

exemplos de insetívoros florestais.  

 

Figura 9.1.2-41 - Padrão de distribuição das espécies em função das guildas alimentares. 

Ainda nas áreas cobertas por floresta, como os Pontos 03 (Mata da ADA), 22 (Mata da AID) 

A1 e A2 (florestas de encosta), ainda ocorrem espécies frugívoras em número significativo. 

Como exemplos de aves florestais frugívoras temos a jacupemba (Penelope superciliaris), a 

rendeira (Manacus manacus), o tangará (Chiroxiphia caudata), o tiê-preto (Tachyphonus 

coronatus), a saíra-douradinha (Tangara cyanoventris), o furriel (Caryothraustes canadensis) 

e o gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea). 

O segundo grupo de aves é formado por espécies de campos e áreas abertas. Essas 

espécies são predominantemente insetívoras, granívoras ou carnívoras, sendo encontradas 

mais facilmente nos Pontos 02 (Campo de Golfe) e 20 (Lagoa de Jaconé). Esse grupo é 

exemplificado pelas seguintes espécies: alma-de-gato (Piaya cayana), o anu-preto 

(Crotophaga ani), o anu-branco (Guira guira), o bacurau (Hydropsalis albicollis), o joão-de-

barro (Furnarius rufus), a lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), e o sabiá-do-campo 

(Mimus saturninus).   

O terceiro grupo de espécies é basicamente formado por aves marinhas ou por aquelas 

associadas aos ambientes úmidos e abertos, com dieta predominantemente piscívora ou 

limícola. As aves desse grupo são encontradas em áreas como a Laguna ou a Praia de 

Jaconé (Ponto 20 e 21, respectivamente). O biguá (Phalacrocorax brasilianuss), o sovacu 

(Nycticorax nycticorax), o socozinho (Butorides striata), a garça-vaqueira (Bubulcus ibis), a 

garça-moura (Ardea cocoi), a garça-branca-grande (Ardea alba), a maria-faceira (Syrigma 

sibilatrix) e a garça-branca-pequena (Egretta thula) são exemplos desse grupo. 
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Capturas com redes de neblina 

Os resultados das capturas com redes de neblina (Quadro 9.1.2-8) durante as duas primeiras 

campanhas de campo trouxeram a luz importantes características sobre a dinâmica das 

populações de aves nos pontos amostrados. Por ser um método quantitativo, é possível 

inferir sobre o tamanho relativo das populações (número de capturas) e a preferencia de 

ambientes. Não houve esforço de captura durante a terceira campanha devido à inexistência 

de acessos e trilhas onde montar as redes de neblina nos pontos A1 e A2. 

Quadro 9.1.2-8 - Número de Indívíduos Capturados por Espécie nos Pontos de Amostragem. 

Espécie PT 03 PT 04 PT 05 PT 06 PT 07 PT 22 Total 

Ramphocelus bresilius     3 8 9   20 

Chlorostilbon lucidus 3 2 4 4 2 3 18 

Manacus manacus 4 1   5 6   16 

Amazilia versicolor 4     4 4   12 

Xenops rutilans 3     2 3 4 12 

Euphonia chlorotica 2     3 4 1 10 

Myrmotherula axillaris 7     1 1 1 10 

Drymophila squamata 5         4 9 

Thamnophilus ambiguus 3     3 1 2 9 

Amazilia fimbriata 4     2 1   7 

Cantorchilus longirostris 3 1   1   2 7 

Elaenia flavogaster 1 2 2 1 1   7 

Euphonia violacea 2     3 2   7 

Hylocharis cyanus   2 2 1 2   7 

Picumnus cirratus 1     2 1 3 7 

Coereba flaveola   2   2 2   6 

Cyclarhis gujanensis 1   3   2   6 

Hemitriccus nidipendulus       4 2   6 

Myiarchus ferox 2     1 3   6 

Camptostoma obsoletum 1     3 1   5 

Thalurania glaucopis 2     3     5 

Tolmomyias flaviventris 2       1 2 5 

Volatinia jacarina      1   1 3 5 

Eupetomena macroura   1 2       3 

Glaucis hirsutus 3           3 

Phaethornis pretrei 1     1   1 3 

Troglodytes musculus  1 1       1 3 
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Herpsilochmus rufimarginatus 1         1 2 

Ramphodon naevius 2           2 

Tachyphonus rufus 1         1 2 

Tangara sayaca 2           2 

Turdus rufiventris 1         1 2 

Dendrocincla turdina 1           1 

Myiobius barbatus 1           1 

 

As espécies mais representativas entre as capturadas foram o tie-sangue (Ramphocelus 

bresilius), espécie endêmica da Mata Atlântica, com 20 indivíduos, o beija flor (Chlorostilbon 

lucidus), muito abndante nas áreas de restinga, com 18 indivíduos, e a rendeira (Manacus 

manacus), espécie típica das bordas dos fragmentos florestais em estágio intermediário de 

sucessão, com 16 indivíduos capturados (Quadro 9.1.2-8).  

Essas espécies podem ser facilmente encontradas devido a sua abundância elevada tanto 

nas áreas de restinga quanto nos remanescentes de mata e podem ser empregadas como 

espécies indicadoras em esforços de monitoramento ambiental na região. 

Conforme apresentado na Figura 9.1.2-42, o sucesso de captura da primeira campanha (141 

indivíduos capturados) foi superior ao da segunda campanha (85 indivíduos capturados) em 

todos os pontos de amostragem. Isso pode ser explicado pela maior movimentação dos 

indivíduos observada durante a primeira campanha (março/2012), que coincidiu com a 

estação reprodutiva das aves na região.  

Os dados de captura também demonstram que os ambientes de restinga apresentaram maior 

número de capturas, total de 132 (58,4% do total). Nos ambientes de mata foram capturados 

92 indivíduos (41,6% do total). 

 

Figura 9.1.2-42 - Capturas realizadas nos pontos de amostragem distribuídas entre as duas 

primeiras campanhas de campo. 
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Espécies ameaçadas 

O registro mais significativo de espécie ameaçada na área de estudo está associado à 

ocorrência do formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis) na Área Diretamente Afetada (PT 

06) e também na Área de Influência Direta (PT 07). A espécie foi observada na segunda e 

terceira campanhas de campo. Na terceira campanha, um casal também foi capturado com 

auxílio de redes de neblina, fotografado e posteriormente devolvido ao seu hábitat natural.  

Essa é a única espécie endêmica das restingas do sudeste brasileiro e foi descrita por 

Gonzaga e Pacheco (1990) como uma subespécie do formigueiro-da-serra (Formicivora 

serrana), e em consequência de sua limitada distribuição e exigências ecológicas, passou a 

ser considerada uma espécie, conforme proposto por Collar et al. (1992), recebendo 

automaticamente o status de espécie ameaçada de extinção, categoria vulnerável (Lista 

Estadual) e ameaçada (IUCN, 2012). 

Gonzaga e Pacheco (1990) registraram a ocorrência dessa ave nos municípios de Cabo Frio, 

São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Saquarema, Ilha de Cabo Frio e Ilha Comprida, no 

estado do Rio de Janeiro. Os limites da distribuição indicados foram na porção leste Cabo 

Frio, mais precisamente na Praia do Peró (22º50'S), até a Praia de Jaconé (42º40’W) no 

município de Maricá, a oeste. 

Posteriormente, Vecchi e Alves (2008) publicaram dois novos registros na margem norte da 

Lagoa de Araruama (22°51’45”S e 42°14’13” W; 22°51’14”S e 42º11’47”W), estabelecendo 

um novo limite continental para sua distribuição de 11 km, e acreditam tratar-se de 

subpopulações isoladas, devido ao acelerado processo de fragmentação de origem antrópica 

das restingas. 

Recentemente, Mattos et al. (2009) registraram a ocorrência em um fragmento de restinga, 

na Praia de Tucuns, no município da Armação de Búzios (41o55’53’’ W, 22o48’00’’ S), 

ampliando o limite previamente conhecido a leste, Praia do Peró. Os autores também 

indicaram que esta espécie é considerada abundante nas restingas entre Saquarema e Cabo 

Frio, na APA da Massambaba, o maior fragmento contínuo com ocorrência dessa ave, cuja 

população global foi estimada entre 2.468 a 3.773 indivíduos numa área de ocupação de 148 

Km². 

Atualmente os remanescentes de Restingas no Estado do Rio de Janeiro sofrem intenso 

impacto humano resultando no aumento considerável do processo de degradação de dunas e 

restingas ao longo da costa brasileira (Rocha e Bergallo 1997, Araújo e Lacerda 1987, Araújo 

1991 e 2000). Com isso, o formigueiro-do-litoral aparece como principal espécie impactada 

pelos processos de ocupação e transformaçao dos ambientes de restinga. 

Além do F. littoralis, duas outras espécies ameaçadas foram observadas. A choquinha-

unicolor (Myrmotherula unicolor), categorizada pela IUCN como quase ameaçada; e a 

choquinha-pequena (Myrmotherula minor), categorizada pela IUCN e pela lista estadual como 

vulnerável, constando também na lista do IBAMA. Ambas as espécies foram observadas 

tanto na ADA (PT A1) quanto na AID (PT A2) em remanescente de Mata Atlântica de 

encosta. A abundância observada para essas espécies indica a existência de populações na 

área, que devem ser melhor avaliadas.  
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Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Durante os inventários de campo não foi possível comprovar a existência de espécies 

consideradas raras. Por outro lado, 17 espécies endêmicas, todas fortemente associadas aos 

ambientes florestais foram observadas nas áreas de influência (AII, ADA e/ou AID).  

Desse total, cinco espécies endêmicas foram registradas exclusivamente em inventários 

anteriores para a AII (dados secundários) e não foram observadas durante os inventários de 

campo, são elas o gavião-pombo-pequeno (Amadonastur lacernulatus), chauá (Amazona 

rhodocorytha), rabo-branco-mirim (Phaethornis idaliae), saíra-sapucaia (Tangara peruviana) e 

a trovoada (Drymophila ferruginea).  

As espécies endêmicas que ocorrem na ADA e/ou AID e também possuem registros para a 

AII são seis, o picapauzinho-de-testa-pintada (Veniliornis maculifrons), o formigueiro-do-litoral 

(Formicivora littoralis), a choca-de-sooretama (Thamnophilus ambiguus), o tachuri-campainha 

(Hemitriccus nidipendulus), o garrinchão-de-bico-grande (Cantorchilus longirostris) e o tiê-

sangue (Ramphocelus bresilius).  

Contudo, seis espécies endêmicas foram registradas em campo, sendo novos registros para 

a área, o beija-flor-rajado (Ramphodon naevius), a saíra-douradinha (Tangara cyanoventris), 

a choquinha-pequena (Myrmotherula minor), a choquinha-unicolor (Myrmotherula unicolor), o 

pintadinho (Drymophila squamata) e o cuspidor-de-máscara-preta (Conopophaga melanops). 

Espécies migratórias 

O complexo lagunar das baixadas litorâneas do Rio de Janeiro pode ser considerado como 

ponto de parada para inúmeras espécies migratórias (Sick 1997). Existem registros de 

espécies de migrantes Neárticas (que reproduzem no Hemisfério Norte e invernam na 

América do Sul) em todas as lagunas costeiras do estado.  

As espécies mais freqüentemente assinaladas para a Lagoa de Maricá e que potencialmente 

também ocorrem na Lagoa de Jaconé são o maçarico-galego (Numenius phaeopus), o 

maçarico-solitário (Tringa solitaria), o maçarico-grande-de-perna-amarela (Tringa 

melanoleuca), o maçarico-de-asa-branca (Tringa semipalmata), o maçarico-de-perna-amarela 

(Tringa flavipes) e o vira-pedras (Arenaria interpres). Essas aves costumam se deslocar em 

grandes bandos e pousam nas partes rasas das lagunas para descansar e se alimentar. 

As aves mais associadas ao ambiente de praia como o maçarico-de-papo-vermelho (Calidris 

canutus), o maçarico-branco (Calidris alba), o maçarico-rasteirinho (Calidris pusilla), o 

maçarico-de-sobre-branco (Calidris fuscicollis), o maçarico-de-colete (Calidris melanotos) 

talvez ocorram em menor abundância devido a granulometria (areia grossa/grânulos) da 

Praia de Jaconé que não é adequada ao tamanho dos organismos dos quais se alimenta.  

Por outro lado, tanto a águia-pescadora (Pandion haliaetus), que se alimenta de peixes, 

quanto o falcão-peregrino (Falco peregrinus), que tem as aves como item alimentar 

preferencial, muito provavelmente devem passar pela região durante sua migração.  
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Espécies de interesse econômico ou médico-veterinário 

Em relação às espécies de importância econômica e cinegética não foram verificados indícios 

de populações humanas utilizando tal recurso. As atividades econômicas da região parecem 

não valorizar outro tipo de extrativismo, sendo muito mais ligadas à pesca do que a caça. 

Aves de importância para a saúde ou aquelas que podem ser reservatórios de doenças 

também não foram identificadas na região. 

Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

A presença de espécies indicadoras é uma importante ferramenta indireta para a qualificação 

ambiental do habitat devido a sua sensibilidade às alterações ambientais. Muitas delas 

ocorrem em hábitats específicos e geralmente apresentam restrições ecológicas importantes, 

cujas exigências fazem com que sua presença seja correlacionada à qualidade ambiental da 

área estudada, indicando ambientes estruturalmente conservados ou estruturalmente 

degradados. Segundo Dale & Beyeler (2001), espécies indicadoras ajudam a diagnosticar o 

status de um ambiente ou monitorar uma mudança de qualidade ambiental. 

Além do tie-sangue (Ramphocelus bresilius), espécie endêmica da Mata Atlântica, do beija-

flor (Chlorostilbon lucidus) muito comum nas áreas de restinga, e da rendeira (Manacus 

manacus), espécie típica das bordas dos fragmentos florestais em estágio intermediário de 

sucessão, existem na área de estudo diversas outras espécies relevantes devido a 

características como endemismo, ameaça e sensibilidade ecológica. O gavião-de-rabo-

branco (Geranoaetus albicaudatus) e o falcão-de-coleira (Falco femoralis) são exemplos de 

espécies carnívoras que podem ser consideradas como indicadoras localmente. Como 

predadoras de topo da cadeia alimentar, elas requerem uma quantidade significativa de 

presas para sua manutenção e dessa forma auxiliam na regulação dos parâmetros 

ecológicos da comunidade.  

Por outro lado, a jacupemba (Penelope superciliaris), a maitaca-verde (Pionus maximiliani), 

tangará (Chiroxiphia caudata), furriel (Caryothraustes canadensis) são espécies frugívoras 

que ocorrem em baixas densidades nas matas de Jaconé, indicando nas áreas de sua 

ocorrência uma melhor qualidade ambiental.  

O picapauzinho-de-testa-pintada (Veniliornis maculifrons), o cuspidor-de-máscara-preta 

(Conopophaga melanops), o arapaçu-verde (Sittasomus griseicapillus) são espécies 

associados às estruturas florestais, não ocorrendo em áreas desmatadas.  

O beija-flor-rajado (Ramphodon naevius) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica de 

encosta e considerado o maior beija-flor da Mata Atlântica. Habitante preferencialmente de 

matas de encosta, na Floresta Ombrófila de Terras Baixas, Restinga e suas faciações 

ecótonas, pode ser encontrado em diferentes tipologias vegetais, além de áreas levemente 

antropizadas. 

A presença dessas espécies indica que existem aspectos ecológicos mínimos de tamanho e 

qualidade dos remanescentes florestais que permite sua ocorrência na região. 

Essas e outras aves podem ser selecionadas para compor um grupo de espécies indicadoras 

de qualidade, servindo como ferramenta de monitoramento dos parâmetros ecológicos do 

empreendimento. 
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d) Considerações finais 

A área de estudo está inserida na Mata Atlântica, bioma brasileiro apontado como uma das 

áreas de maior importância para a manutenção da diversidade biológica (Cordeiro 1999). Isso 

se deve, entre outros fatores, à alta riqueza de espécies (Dinerstein et al. 1995) e ao grande 

número de espécies ameaçadas e endêmicas encontradas na região (Brooks et al. 1999, 

Collar et al. 1994, Sick 1997). Soma-se a esses aspectos uma significativa perda de 

ambientes devido ao excessivo desflorestamento, o que acarretou em um elevado grau de 

fragmentação e isolamento dos remanescentes florestais (Câmara 1991, SOS e INPE 1997). 

As aves, juntamente com outros grupos de vertebrados, oferecem informações seguras e 

rápidas em diagnósticos ambientais e no monitoramento de áreas de relevância biológica 

(Lawton 1996). As aves também aparecem como importantes fontes de dados em análises 

biogeográficas (Brown 1995), areográficas (Rapoport 1982) e macroecológicas (Brown e 

Maurer 1989, Maurer 1994).  

Nesse contexto, trabalhos recentes indicam que as espécies de aves endêmicas e 

ameaçadas são ferramentas importantes no processo de avaliação e escolha de áreas 

estratégicas para a manutenção de biodiversidade (Pimm et al. 1995; Brooks e Balmford 

1996, Grelle et al. 1999). Dessa forma, os padrões de distribuição geográfica da avifauna têm 

sido empregados na avaliação de áreas em todo o mundo (Kerr 1997, Stattersfield et al. 

1998).  

À luz do conhecimento atual pode-se afirmar que as restingas brasileiras abrigam 

comunidades de aves que apresentam histórias biogeográficas complexas, sobretudo no que 

tange o seu passado recente (Cerqueira 1984). Consequentemente, a composição dessas 

comunidades teria sido significativamente influenciada pelas mudanças ambientais ocorridas 

nos últimos milhares de anos (Pleistoceno/Holoceno), as quais moldaram os cordões 

arenosos da porção Leste do Brasil. Esses ambientes e suas espécies (fauna e flora) foram 

submetidos a múltiplas variações no nível do mar (regressões e transgressões marinhas), 

fortes oscilações climáticas (glaciações e períodos interglaciais) e forte alternância da 

cobertura vegetal (florestas/cerrados).  

As comunidades de aves encontradas nas restingas do Rio de Janeiro são constituídas 

principalmente por espécies associadas a ambientes abertos e semiabertos (Porto e Teixeira 

1984) e também por espécies relacionadas aos ambientes florestais da Mata Atlântica. 

Conforme Gonzaga et al. (2000) e Reis  e Gonzaga (2000), as restingas apresentam um 

menor número de espécies endêmicas, pois seus mosaicos faunísticos possuem diferentes 

origens.  

Contudo, foi verificado um alto padrão de endemismo nas restingas da ADA e da AID. Do 

total de 120 espécies de aves registradas nessas Áreas de Influência, 11 são endêmicas 

(9,2%), percentual de endemismo próximo ao observado na Mata Atlântica (11,8%), conforme 

Brooks e Balmford (1996). 

Pesquisas recentes indicaram a existência de variação sazonal nas comunidades de aves 

das restingas do Parque Nacional das Restingas de Jurubatiba (Alves et al.2004). Nesse 

contexto, algumas espécies aparecem apenas no inverno (ex. Turdus amaurochalinus, 

Tangara peruviana e Tachyphonus coronatus). As diferenças entre os resultados das 

campanhas de campo indicam a existência de forte sazonalidade para a região de Jaconé, 
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tanto em riqueza como em abundância, marcando pelo menos dois períodos distintos. Como 

recomendação é importante determinar os outros diversos períodos definidos ao longo do 

ano e sua composição faunísitca. 

Em relação às guildas alimentares, foi observado um grande número de espécies insetívoras. 

Esse padrão pode ser explicado pelo menor número de frugívoros no período de coleta de 

dados em campo, o que leva à inferência de baixa disponibilidade de recursos vegetais da 

região, aumentando com isso o número relativo de insetívoros.  

Esse parece ser o caso também do maior número relativo de nectarívoros observados em 

detrimento ao esperado. Isso pode estar relacionado à coincidência das amostragens da 

primeira campanha com o período de floração da restinga, elevando a riqueza de espécies e 

o número de indivíduos associados a esse recurso alimentar.  

Por outro lado, a menor riqueza de aves limícolas em relação ao esperado reforça a 

indicação da ocorrência de modificações nos ambientes alagados e nas margens da lagoa. 

Contudo, esse fato também pode ser atribuído a um período de amostragem fora da sincronia 

de passagem das espécies migratórias pela região. 

As espécies de aves que ocorrem em áreas florestadas representam a maior parte da riqueza 

assinalada. Isso indica que os remanescentes de Mata Atlântica (fragmentos de floresta de 

baixada, matas de encosta e restingas arbóreas), independentemente de seu estádio 

sucessional, devem receber atenção especial no sentido de conservar a diversidade de aves 

da região. 

Como espécies indicadoras de qualidade ambiental identificadas na área do empreendimento 

temos o gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus albicaudatus) e o falcão-de-coleira (Falco 

femoralis), exemplos de espécies carnívoras, predadoras de topo. Também podem ser 

incluídas na lista de indicadores a jacupemba (Penelope superciliaris), a maitaca-verde 

(Pionus maximiliani), o tangará (Chiroxiphia caudata), furriel (Caryothraustes canadensis), por 

serem espécies frugívoras fortemente associadas aos recursos alimentares exclusivamente 

encontrados em áreas de mata. O picapauzinho-de-testa-pintada (Veniliornis maculifrons), o 

cuspidor-de-máscara-preta (Conopophaga melanops), o arapaçu-verde (Sittasomus 

griseicapillus) são organismos que vivem nos troncos de árvores e são exclusivamente 

associados às estruturas florestais sendo indicadores da qualidade desses ambientes. 

Ainda, os inventários foram representativos da fauna local, como pode ser observado através 

das estatísticas de suficiência amostral.  

Esse estudo apresenta resultados inéditos, registrando 20 espécies de ocorrências 

desconhecidas para a região, contribuindo significativamente para aumento do conhecimento 

da comunidade de aves das áreas abertas (campos), restingas, matas de encosta (Floresta 

Atlântica), alagados (margem da lagoa) e cordões arenosos (praia) do município de Maricá, 

estado do Rio de Janeiro.  

Os dados ainda apontam a ocorrência de populações de formigueiros-do-litoral (Formicivora 

littoralis) para a região, considerada ameaçada segundo a IUCN (2012) e categorizada como 

vulnerável no Estado do Rio de Janeiro. Segundo Vecchi e Alves (2008) a espécie apresenta 

uma distribuição geográfica restrita aos ambientes associados aos cordões arenosos e 

restingas do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, o registro da espécie nas Áreas de 
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Influência do Empreendimento implica na necessidade de maiores esforços de coleta de 

dados especificamente para a avaliação detalhada e monitoramento das populações do 

formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis). 

 Herpetofauna B)

Por comportar uma elevada diversidade de habitats e microhabitats, a Mata Atlântica é um 

bioma particularmente rico em espécies de anfíbios e répteis, abrigando grande número de 

espécies especialistas em determinado tipo de ambiente, o que acarreta em elevado número 

de endemismos (Haddad, 1998; Marques et al., 1998). Espécies de anfíbios e répteis são 

negativamente afetadas pelos efeitos decorrentes do processo de fragmentação deste bioma 

(Gibbons et al., 2000; Stuart et al., 2004). Recentes estudos relacionados ao empobrecimento 

destas comunidades e aos riscos de extinção associados à perda de hábitat, fragmentação, 

mudanças climáticas e patógenos (Gibbons et al., 2000; Dixo, 2005; Eterovick et al., 2005; 

Carnaval et al., 2006) têm alertado sobre a necessidade da ampliação do conhecimento 

sobre estes grupos animais, que desempenham um papel importantíssimo nas cadeias 

ecológicas como principais controladores de insetos e outros invertebrados, além de 

integrarem a dieta de grandes vertebrados (Vitt et al., 1998). Desta maneira, são 

extremamente importantes no fluxo de energia das cadeias tróficas, pois convertem cerca de 

90% do que consomem em massa corpórea (Pough et al., 2003). 

A maioria dos anfíbios da Mata Atlântica depende da integridade da floresta para sobreviver, 

pois o desmatamento os expõe à luz direta do sol, levando à dessecação corpórea e 

reduzindo a disponibilidade de abrigos e oferta de alimentos (Haddad et al., 2008). Da 

mesma forma, os répteis sofrem grandes influências após a modificação das paisagens 

naturais, como a remoção de populações e o isolamento em fragmentos remanescentes. Isto 

acontece porque, de maneira geral, estes animais possuem baixa mobilidade e são altamente 

dependentes de condições ambientais específicas e microambientes favoráveis para 

execução de suas atividades. Desta forma, muitas espécies da herpetofauna, especialmente 

os anfíbios, têm sido sugeridas como indicadores de qualidade ou degradação ambiental. Do 

mesmo modo, estes animais podem ser objetos apropriados para estudos de monitoramento 

de habitas, pois são facilmente encontrados em seus ambientes (Bastos et al., 2003).  

Na área do empreendimento estão presentes diferentes fitofisionomias, sobretudo áreas de 

Floresta Ombrófila Densa e Restingas. Os trechos de baixadas litorâneas, onde prevalecem 

áreas de restinga, se desenvolvem em substratos arenosos que formam extensas faixas de 

areia, limitando lagoas e planícies costeiras (Rocha & Sluys, 2007). Estas áreas são abertas 

e recebem elevado aporte de iluminação solar e água pluvial, o que acarreta relativa limitação 

de água disponível para as funções fisiológicas dos organismos ali viventes (Franco et al., 

1984). 

a) Procedimentos Metodológicos 

Levantamento de Dados Secundários 

A caracterização da herpetofauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento foi realizada através de buscas por informações disponíveis nas Coleções 

Zoológicas e em trabalhos realizados no município de Maricá, e nos municípios do entorno 

(Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Saquarema e Tanguá). 
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O registro das espécies depositadas nas coleções zoológicas foi realizado através de uma 

busca de espécimes tombados na Coleção Herpetológica do Museu Nacional – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e na base de dados digitais do site Species link (CRIA) que reúne 

dados referentes a diversas coleções nacionais e internacionais. A busca digital teve como 

parâmetro de pesquisa o termo “Rio de Janeiro”, portanto registros provenientes deste 

estado. Em posse dos resultados foram selecionados somente os resultados referentes à 

Maricá e aos municípios limítrofes supracitados. Assim como para a busca digital, a busca na 

coleção do Museu Nacional foi direcionada procurando registros provenientes dos mesmos 

municípios. 

Os dados obtidos foram organizados em planilhas e os espécimes da herpetofauna de 

possível ocorrência foram listados para composição da herpetofauna de provável ocorrência 

na área do empreendimento. Todos os registros foram incluídos como herpetofauna de 

provável ocorrência, sendo incorporados aos dados referentes à Área de Influência Indireta 

(AII). Contudo, qualquer registro que possa ser seguramente associado a um exemplar 

proveniente da área de influência direta (ADA) do empreendimento ou da área de influência 

direta (AID) foi incorporado à listagem específica. 

O nome específico de cada registro obtido durante o levantamento de dados secundários foi 

conferido e atualizado de acordo com a nomenclatura atual. Para os répteis foi seguida a 

nomenclatura vigente Reptile Database (Uetz, 2012), enquanto para os anfíbios seguiu-se a 

nomenclatura presente no Amphibia Species of the World (Frost, 2013). 

Período de amostragem 

O inventário de campo para coleta dos dados quantitativos e qualitativos a serem utilizados 

na caracterização da herpetofauna de ocorrência na área de inserção do Terminal Ponta 

Negra foi realizado durante duas campanhas, sendo a primeira efetuada durante o período de 

24 a 30 de março de 2012 (estação chuvosa), e a segunda, durante o período de 02 a 09 de 

junho de 2012 (estação seca). Em adição à campanha realizada entre 24 a 30 de março de 

2012, que correspondeu a uma estação chuvosa caracterizada atipicamente por ausência de 

chuvas e escassez da maioria dos corpos d´água ocorrentes na região de inserção do 

empreendimento, foi realizada uma campanha complementar entre os dias 4 e 14 de março 

de 2013. Deste modo, os dados obtidos nesta campanha complementar foram utilizados 

somente para incremento da lista de espécies em caso de novos registros. 

Área de estudo 

As amostragens quantitativas e qualitativas foram realizadas em 12 pontos amostrais, cinco 

pontos inseridos na Área Diretamente Afetada (ADA) e sete na Área de Influência Direta 

(AID). Em cada uma das áreas amostrais foram realizados de um a três transectos aleatórios 

de acordo com as características físicas do local, observadas através de fotos de satélite e 

vistoria preliminar. Além destes pontos, foram realizadas amostragens qualitativas 

complementares em um ponto localizado na ADA e em dois pontos localizados na AID 

(Quadro 9.1.2-9).  
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Quadro 9.1.2-9 - Áreas amostrais, com respectivas descrições e coordenadas geográficas. 

Área Localidade Transecto 
Coordenadas geográficas 

(UTM/UPS) 
Descrição 

2 Campo de Golfe (ADA) 1 737848/7460770 Área antropizada 

2 Campo de Golfe (ADA) 2 738259/7461115 Área antropizada 

2 Campo de Golfe (ADA) 3 738591/7461011 Área antropizada 

2 Campo de Golfe (ADA) 4 737850/7461124 Área antropizada 

3 
Floresta Ombrófila Densa 
de Terras baixas (ADA) 

1 737803/7461708 
Mata na encosta da 

Serra de Jaconé 

3 
Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas (ADA) 

2 737802/7461799 
Mata na encosta da 

Serra de Jaconé 

3 
Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas (ADA) 

3 737661/7461894 
Mata na encosta da 

Serra de Jaconé 

3 
Floresta Ombrófila Densa 
de Terras Baixas (ADA) 

4 737838/7461738 
Mata na encosta da 

Serra de Jaconé 

4 Restinga (ADA) 1 739286/7461126 
Restinga com um 

maior efeito de 
borda 

4 Restinga (ADA) 2 739274/7461178 
Restinga com um 

maior efeito de 
borda 

5 Restinga  (AID) 1 739290/7461109 
Restinga com um 

maior efeito de 
borda 

5 Restinga (AID) 2 739298/7461183 
Restinga com um 

maior efeito de 
borda 

6 Restinga (AID) 1 739292/7461388 
Restinga mais 

preservada 

6 Restinga (AID) 2 739297/7461305 
Restinga mais 

preservada 

7 Restinga (ADA) 1 739270/7461380 
Restinga mais 

preservada 

7 Restinga (ADA) 2 739270/7461429 
Restinga mais 

preservada 

10 
Vegetação de transição 

entre as restinga e floresta 
de terras baixas (AID) 

1 739329/7461928 
Fragmento de mata 
próximo a região de 

restinga 

10 
Vegetação de transição 

entre as restinga e floresta 
de terras baixas (AID) 

2 739471/7461846 
Fragmento de mata 
próximo à região de 

restinga 
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Área Localidade Transecto 
Coordenadas geográficas 

(UTM/UPS) 
Descrição 

10 
Vegetação de transição 

entre as restinga e floresta 
de terras baixas (AID) 

3 739182/7461869 
Fragmento de mata 
próximo à região de 

restinga 

10 
Vegetação de transição 

entre as restinga e floresta 
de terras baixas (AID) 

4 739298/7462096 
Fragmento de mata 
próximo à região de 

restinga 

16 
Entorno da Lagoa de 

Jaconé (AID) 
- 743057/7462300 

Área as margens 
da lagoa de Jaconé 

17 
Entorno da Lagoa de 

Jaconé (AID) 
- 741947/7462882 

Área as margens 
da lagoa de Jaconé 

19 
Entorno da Lagoa de 

Jaconé (AID) 
- 740765/7461750 

Área as margens 
da lagoa de Jaconé 

21 
Praia de Ponta Negra 

(ADA) 
1 737788/7460611 

Faixa de areia 
praiana 

22 
Floresta de Terras Baixas 

(AID) 
1 739731/7463042 

Mata na encosta da 
Serra de Jaconé 

22 
Floresta de Terras Baixas 

(AID) 
2 739681/7463065 

Mata na encosta da 
Serra de Jaconé 

22 
Floresta de Terras Baixas 

(AID) 
3 739625/7463079 

Mata na encosta da 
Serra de Jaconé 

23* 
Floresta Ombrófila Densa 

de Terras baixas (AID) 
1 737206/7462172 

Mata na encosta da 
Serra de Jaconé 

24* 
Floresta Ombrófila Densa 

de Terras baixas (AID) 
1 738922/7462714 

Mata na encosta da 
Serra de Jaconé 

25* 
Vegetação de Caixetal 

(ADA) 
1 739140/7461605 

Mata de caixetal 
próximo a área de 

restinga 

* Pontos complementares amostrados durante o período de 4 a 14 de março de 2013, utilizados 

somente para amostragem qualitativa. 

Pontos amostrais: 

 Área 2 – Campo de golfe (ADA): região totalmente antropizada, anteriormente utilizada 

como campo de golfe. Caracterizada pela presença de uma grande área com vegetação 

herbácea e alguns ponto com vegetação arbórea tanto nativa quanto introduzida. Possui 

três corpos d’água em seus limites, além de algumas áreas propícias à formação de 

alagados. 

 Área 3 – Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (ADA): área anteriormente 

utilizada como horto florestal. Possui a presença algumas habitações em utilização e 

outras abandonadas, além de diversas espécies vegetais introduzidas. O limite entre a 

área utilizada como horto florestal e a mata de encosta é feito por um riacho pedregoso, 

onde existe uma pequena barragem utilizada como reservatório de água. 

 Área 4 – Restinga (ADA): área caracterizada por uma mata de restinga ligeiramente 

antropizada devido a proximidade com a rodovia litorânea RJ 102. Possui algumas 
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bromélias em seu interior, sendo as bordas do fragmento caracterizadas pela presença 

de cipós e capim. Aparentemente não possui nenhum corpo d'água permanente. 

 Área 5 – Restinga (AID): área contínua com a área anterior (área 4), também 

caracterizada por uma mata de restinga ligeiramente antropizada devido à proximidade 

com a rodovia litorânea RJ 102. Possui algumas bromélias em seu interior, sendo as 

bordas do fragmento caracterizadas presença de cipós e capim. Aparentemente não 

possui nenhum corpo d'água permanente. 

 Área 6 – Restinga (AID): área de restinga propriamente dita, com vegetação arbustiva, 

arbórea, cactáceas, bromélias e epífitas. Apresenta certo grau de antropização devido à 

presença de trilhas e vestígios de atividade humana para caça (presença de jiraus). 

Possui grande número de bromélias e cactáceas. Aparentemente não possui nenhum 

corpo d'água permanente. 

 Área 7 – Restinga (ADA): área de restinga propriamente dita, com vegetação arbustiva, 

arbórea, cactáceas, bromélias e epífitas. Apresenta certo grau de antropização devido à 

presença de trilhas e vestígios de atividade humana para caça (presença de jiraus). 

Possui grande número de bromélias e cactáceas. Aparentemente não possui nenhum 

corpo d'água permanente, mas foram identificados pontos onde pode ocorrer a formação 

de alagados temporários. 

 Área 10 – Vegetação de transição entre as restinga e floresta de terras baixas (AID): 

fragmento de mata localizado entre as áreas 6 e 22, caracterizado pela presença de 

vegetação arbórea, arbustiva, cipós e gramíneas na sua borda e entorno, com grande 

quantidade de folhiço. Apresenta uma drenagem que forma um pequeno córrego durante 

a estação chuvosa e sofre influência antrópica devido à proximidade com residências e 

com a rodovia RJ 118. Aparentemente serve como ponto de conexão entre a mata de 

encosta (área 22) e as áreas de restinga (áreas 5 e 6). 

 Área 16, 17 e 19 – Entorno da Lagoa de Jaconé (AID): pontos localizados no entorno 

da Lagoa de Jaconé. Caracterizados pela presença de gramíneas e alguma vegetação 

arbórea. Sofrem grande influência antrópica devido à proximidade com as habitações e 

condomínios localizados no entorno da Lagoa. 

 Área 21 – Praia de Ponta Negra (ADA): ponto localizado ao longo da praia de Ponta 

Negra, com grande influência antrópica devido à atividade humana ao longo da areia e 

caracterizado pela total ausência de vegetação, exceto pela região que faz limite com o 

Campo de Golfe (área 2) e com a rodovia RJ 102. Neste ponto ocorre a presença de 

alguma vegetação rasteira e herbáceas. 

 Área 22 – Floresta de Terras Baixas (AID): fragmento de mata de encosta 

caracterizada pela presença de grande número de cipós e espinhos. Ausência de corpos 

d’água e acentuado efeito de borda. 

 Área 23 – Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (AID): mata de encosta com 

pequeno efeito de borda localizada próxima à trilha presente nesta área. Presença de um 

córrego perene e paralelo à trilha, caracterizado por diversos remansos, pequenas 

quedas d’água e afloramentos rochosos. 

 Área 24 – Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (AID): mata de encosta 

caracterizada pela presença de moderado efeito de borda, observado ao longo de trilha 

que conduz à área proxima da encosta da Serra de Jaconé. Moderada presença de 

serrapilheira e ausência de corpos d’água perenes. 
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 Área 25 – Vegetação de Caixetal (ADA): fragmento de mata de caixetal localizado entre 

a área de restinga e um fragmento de mata de encosta. Grande quantidade de 

serrapilheira sobre o solo úmido. 

 

Metodologias Aplicadas 

As amostragens para caracterização da herpetofauna na área de inserção do Terminal Ponta 

Negra foram realizadas através da utilização de três metodologias distintas: busca ativa, 

amostragem acústica e amostragem de estrada. 

Foram realizadas coletas somente em três ocasiões: quando os indivíduos foram encontrados 

mortos; quando a identificação do espécime não pode ser realizada em campo, e quando o 

espécime em questão apresentava interesse científico (ex. taxonômico e conservacionista). 

Não foi realizado nenhum tipo de marcação nos espécimes registrados. Nestas ocasiões 

onde foi necessária a coleta de algum exemplar, todos receberam o mesmo tratamento 

referente aos procedimentos de coleta, eutanásia e fixação, independente da metodologia 

utilizada. 

Os espécimes de anfíbios e lagartos foram coletados manualmente, sendo as serpentes 

coletadas com o auxílio de pinças ou ganchos de coleta. Os anfíbios foram acondicionados 

em sacos plásticos, contendo uma pequena amostra umedecida da vegetação do local a fim 

de se evitar o ressecamento dos mesmos. Já os répteis foram acondicionados em sacos de 

pano para evitar a morte destes por asfixia. 

Os exemplares coletados foram preparados conforme técnicas usuais para o grupo. Os 

anfíbios foram anestesiados e mortos em solução de xilocaína a 5%, já os répteis foram 

mortos com a injeção da solução de xilocaína a 5% na cavidade peritoneal. Posteriormente 

os exemplares foram posicionados em uma bandeja seguindo a posição anatômica de 

fixação para cada grupo. Os exemplares foram cobertos por papel higiênico, sendo borrifada 

solução de formalina a 10% sobre eles até o papel ficar totalmente úmido. A bandeja foi 

acondicionada dentro de um saco plástico e vedada, sendo os exemplares mantidos lá 

durante 24 horas. Posteriormente, os exemplares foram imersos em solução de formalina 

onde permaneceram por 48 horas. Após estes procedimentos os exemplares foram 

numerados e transferidos para solução alcoólica a 70%. O material testemunho do trabalho 

será depositado e identificado na Coleção Herpetológica do Museu Nacional do Rio de 

Janeiro (MNRJ). 

Busca Ativa por Tempo 

A amostragem de anfíbios e répteis foi realizada seguindo o método de busca ativa limitada 

por tempo, através de transectos aleatórios (Campbell & Christman, 1982; Crump & Scott, 

1994). As transecções consistiram em buscar ativamente anfíbios e répteis, em diferentes 

microhábitats (e.g. embaixo de pedras, entre raízes, sob troncos caídos, bromélias, corpos 

d’água) em um transecto aleatório dentro do ambiente. As buscas foram realizadas durante 3 

períodos: matutino (8h às 10h), crepuscular (17h ás 19h) e noturno (20h às 22h). 

Em cada ponto amostral foi definido um ponto inicial onde foi retirada uma coordenada 

geográfica. A partir deste ponto o ambiente foi percorrido durante duas horas, buscando 

encontrar anfíbios e répteis ou qualquer vestígio da presença destes (desovas, girinos, 
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ecdises, etc.). Para a realização da busca ativa noturna foram utilizadas lanternas de cabeça 

ou de mão com luz branca. 

O número de exemplares visualizados foi quantificado para a utilização nas análises 

estatísticas, bem como o método de registro: visualização ou vocalização. Nas ocasiões onde 

não foi possível identificar o número exato de indivíduos (devido à formação de um grande 

coro) o número de indivíduos foi estimado em classes na ordem de 10 (10, 20, 30, 40, etc.) 

através do registro estimado do número de machos vocalizantes no ponto em questão. 

Também foram registrados dados de história natural referentes à: (1) presença de fêmeas, 

casais em amplexo, e girinos; e (2) microhábitat onde o exemplar foi registrado (corpos 

d’água, solo, extrato herbáceo, extrato arbustivo, extrato arbóreo). 

O esforço amostral foi de 2 horas/observador. Na presente amostragem, este cálculo foi 

realizado multiplicando-se o tempo gasto (2 horas) pelo número de observadores por ponto. 

Este resultado foi multiplicado pelo número de períodos onde ocorreram amostragens neste 

ponto (manhã, tarde e noite). O esforço amostral total foi calculado somando-se o esforço 

realizado em cada campanha, incluindo o esforço realizado durante a campanha 

complementar (Tabela 9.1.2-13). 
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Tabela 9.1.2-13 - Cálculo do esforço amostral realizado durante as amostragens na área de inserção do Terminal Ponta Negra, município de 

Maricá, RJ. 

Área 

Amostragem 

Nº de observadores 
Total 1ª 

campanha 
(horas) 

Total 2ª 
campanha 

(horas) 

Total campanha 
complementar 

(horas) 
Total 

Matutina Vespertina Noturna 

2 2 horas 2 horas 2 horas 4 24 24 24 72 

3 2 horas 2 horas 2 horas 4 24 24 24 72 

4 2 horas 2 horas 2 horas 2 12 12 12 36 

5 2 horas 2 horas 2 horas 2 12 12 12 36 

6 2 horas 2 horas 2 horas 2 12 12 12 36 

7 2 horas 2 horas 2 horas 2 12 12 12 36 

10 2 horas 2 horas 2 horas 4 24 24 24 72 

16 - - 2 horas 4 8 8 8 24 

17 - - 2 horas 4 8 8 - 72 

19 - - 2 horas 4 8 8 8 24 

21 2 horas 2 horas - 4 16 16 16 48 

22 2 horas 2 horas 2 horas 4 24 24 24 72 

23 2 horas 2 horas 2 horas 4 - - 24 72 

24 2 horas 2 horas 2 horas 4 - - 24 72 

25 2 horas 2 horas 2 horas 4 - - 24 72 
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Esta metodologia gerou dados quantitativos e qualitativos para a caracterização da 

herpetofauna da área do empreendimento. 

Amostragem Acústica 

Adicionalmente a metodologia de busca ativa (descrita acima) foi proposta uma amostragem 

através do registro da vocalização para os exemplares cuja identificação visual não foi 

possível. Segundo Wells (2007), a vocalização dos anuros é um caráter importante para o 

reconhecimento espécie específico, sendo utilizado como característica importante para o 

reconhecimento e identificação de espécies (e.g. Canedo & Pombal, 2007). Deste modo, foi 

proposto gravar a vocalização dos espécimes cuja identificação visual não foi possível. Uma 

vez obtida a gravação, esta seria comparada com as descrições disponíveis em literatura 

(quando disponíveis). No entanto, não foi necessária à realização de gravações já que todos 

os espécimes vocalizantes foram prontamente identificados em campo. 

Através da vocalização dos exemplares, foi avaliado o número de indivíduos em atividade de 

vocalização no ponto, bem como o local onde os indivíduos vocalizavam (corpos d’água, 

solo, buracos, vegetação herbácea, arbustiva, ou arbórea). Nas ocasiões onde não foi 

possível identificar o número exato de indivíduos em atividade de vocalização (devido à 

formação de um grande coro, ou a impossibilidade de diferenciar os exemplares vocalizantes 

dos não vocalizantes) o número de indivíduos foi estimado em classes na ordem de 10 (10, 

20, 30, 40, etc.). 

O esforço amostral desta amostragem apresenta os mesmos valores que o esforço amostral 

gerado pela busca ativa, já que este tipo de amostragem sempre é realizado 

simultaneamente com as buscas ativas. 

Esta metodologia gerou apenas dados qualitativos, sendo seu esforço amostral inserido na 

contagem do esforço amostral da busca ativa noturna.  

Amostragem de Estrada (Road Sampling) 

A amostragem de estrada (road sampling) (Fitch, 1987) foi utilizada buscando principalmente 

o registro de répteis nas vias de acesso da área do empreendimento. Nesta metodologia, 

foram percorridas as vias de acesso existentes nas áreas de influência do empreendimento 

(ADA e AID) buscando localizar espécimes de répteis que possam estar locomovendo, 

forrageando ou que tenham sido atropelados. Para esta amostragem, o conjunto das vias de 

acesso (RJ 102, RJ 118 e estradas vicinais) foi percorrido uma vez, durante o período de 1 

hora, durante todos os dias de campanha. 

Esta amostragem foi realizada enquanto ocorria o deslocamento dentro da área de influência 

do empreendimento, tanto no período diurno quanto no período noturno. A velocidade do 

veículo foi diminuída até 30 km/h (aproximadamente), sendo a distância percorrida por dia 

variando de acordo com o ponto onde a equipe se dirigia. Deste modo, as amostragens em 

estrada foram realizadas por cerca de 1 hora por dia, durante todos os dias de amostragem, 

totalizando 6 horas de amostragem na primeira e segunda campanhas e 9 horas de 

amostragem na campanha complementar. 
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Para todos os registros realizados por esta metodologia foram obtidas as coordenadas 

geográficas do ponto onde o espécime foi observado ou coletado. Esta metodologia gerou 

dados qualitativos e quantitativos. 

Análise de Dados 

O cálculo da diversidade das espécies foi medido utilizando-se o índice de Shannon (Weaver 

& Shannon, 1949), o qual considera o número total de espécies e as espécies dominantes. 

Complementar ao índice de Shannon foi calculado o valor de equitabilidade, buscando avaliar 

o quão homogênea é a abundancia entre as populações de anfíbios e répteis observadas. O 

índice de Shannon foi realizado para a área total do empreendimento, somente para a ADA e 

somente para a AID. Para cada cálculo, anfíbios e répteis, foram tratados separadamente. 

Além disso, foram obtidas as curvas de abundância para as espécies de anfíbios e répteis em 

cada uma das fitofisionomias observadas, (Floresta Ombrófila Densa e Matas de Restingas) a 

fim de avaliar as variações na diversidade utilizando os dados brutos de abundância para 

cada espécie. 

O estimador não paramétrico Jackknife de primeira ordem (Burnham & Overton, 1978), que 

inclui na sua função o número de espécies encontradas em apenas uma amostra e o número 

total de amostras, foi aplicado para extrapolar os valores observados de riqueza para um 

número que corresponda ao total de espécies esperado em determinada área. Este 

estimador foi utilizado com o auxílio dos programas EstimateS versão 8.0 (Colwell, 2006) e 

Statistica 7.0. Foram realizados seis testes utilizando o Jackknife: um para os anfíbios e outro 

para os répteis considerando os dados obtidos somente na ADA, somente na AID e no 

conjunto das duas áreas. Os resultados obtidos foram comparados com a curva real do 

coletor. A curva do coletor é obtida através do registro diário das espécies amostradas. A 

partir desses dados um gráfico de acúmulo de espécies é confeccionado e representa a 

número de espécies amostradas ao longo de todos os dias (amostras).  

Para estas análises foram utilizados somente os dados gerados nas campanhas principais 

(realizadas em março e junho de 2012), não sendo incluídos os dados complementares da 

campanha realizada entre os dias 4 e 14 de março de 2013, cujos registros encontram-se 

presentes somente na lista de espécies. 

b) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Estudos abordando a diversidade e composição herpetofaunística no estado do Rio de 

Janeiro têm crescido nos últimos dez anos, no entanto, ainda são poucos os estudos de 

composição herpetofaunística na área das baixadas litorâneas do estado. 

Os dados secundários apresentados a seguir são provenientes de estudos realizados em três 

áreas próximas à área de inserção do empreendimento, sendo elas: Parque Estadual da 

Serra da Tiririca, localizado nos municípios de Niterói e Maricá (Pontes et al., submetido); 

Núcleo Estadual de Iguaba Grande, localizado no município de Iguaba Grande (Martins et al., 

aceito); nas restingas do município de Maricá (Silva et al., 2011); além da consulta ao banco 

de dados online (Species Link) por espécimes tombados em coleções do Brasil que ocorram 

em municípios próximos aos empreendimento. 
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Anfíbios 

Foram registradas 53 espécies de anfíbios com provável ocorrência para a área do 

empreendimento (Quadro 9.1.2-10), as quais se encontram divididas em 11 famílias, sendo a 

família Hylidae a mais representativa, com 58,5% (n=31 spp.) do total de espécies 

registradas, conforme esperado para a região Neotropical (Duellman & Trueb, 1986). As 

demais famílias foram representadas por menos de 10% do total (n<5) do total registrado. 

A lista das espécies presentes indica representantes típicos do Bioma Mata Atlântica, 

abrangendo espécies de áreas abertas e espécies de áreas florestadas. Como exemplo das 

espécies típicas de áreas abertas, podemos citar as pererecas Dendropsophus bipunctatus e 

Hypsiboas semilineatus, enquanto para as áreas florestadas podemos citar as pererecas 

Itapotyhyla langsdorffii e Phasmahyla guttata. 

Dentre as espécies de provável ocorrência na região, não há nenhuma que se encontre 

ameaçada em âmbito estadual, segundo Bergallo et al. (2000). Em âmbito nacional, a rã 

Allobates olfersioides (vulnerável – VU) e a rã Chiasmocleis carvalhoi (em perigo - EN) estão 

ameaçadas de extinção de acordo com a lista da Conservation International IUCN (2013). 

Além disso, segundo a própria IUCN as pererecas Scinax trapicheiroi e Xenohyla truncata 

apesar de não estarem classificadas como ameaçadas, estão enquadradas como quase 

ameaçadas (NT). Nenhuma destas espécies se encontra ameaçada em território nacional 

segundo as listagens da Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora (CITES, 2012) e de Machado et. al (2008). 

Apesar de terem sido atribuídas estas categorias a essas espécies, algumas considerações 

devem ser feitas em relação ao seu estado de conservação definido pela IUCN. Allobates 

olfersioides foi considerada vulnerável devido a sua distribuição, anteriormente tida como 

restrita a apenas alguns pontos do estado do Rio de Janeiro. No entanto, após recente 

revisão taxonômica (Verdade & Rodrigues, 2007), sua distribuição geográfica foi ampliada 

significativamente, sendo necessária a revisão do seu estado de conservação. O mesmo fato 

pode ocorrer com a rã Chiasmocleis carvalhoi. As espécies do gênero Chiasmocleis se 

encontram em revisão, deste modo, a sua distribuição geográfica deve ser redefinida e, 

consequentemente, o seu estado de conservação. A perereca Scinax trapicheiroi, apesar de 

estar listada como quase ameaçada, é comum nas áreas aqui consideradas. Já a perereca 

Xenohyla truncata é associada às áreas de ocorrência de bromélias em restinga, 

necessitando deste ambiente para a sua reprodução. 
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Quadro 9.1.2-10 - Anurofauna de provável ocorrência na região, indicação da categoria de conservação e fonte bibliográfica. 

Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Ordem Anura   

Família Aromobatidae  

Allobates olfersioides  
Rãzinha-do-

chão-da-mata 
Não 

ameaçado 
VU - - Pontes et al. (submetido) 

Família Bufonidae  

Rhinella icterica  Sapo-cururu 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Rhinella ornata  Sapo-cururuzinho 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Rhinella pygmaea  Sapo-granuloso 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Família Craugastoridae  

Haddadus binotatus  Rã-do-folhiço 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

Família Cycloramphidae  

Proceratophrys boiei  Sapo-de-chifres 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Thoropa miliaris  Rã-do-paredão 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Zachaenus parvulus  
Rãzinha-do-

folhiço 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Família Hemiphractidae  

Flectonotus sp. - - - - - Martins et al. (aceito) 
 

Gastrotheca sp. - - - - - Pontes et al. (submetido) 
 

Família Hylidae  

Aparasphenodon 
brunoi  

Perereca-de-
capacete 

Não 
ameaçado 

LC 
- - 

Pontes et al. (submetido) 
 - - 

Dendropsophus aff. 
oliverai 

Perereca 
Não 

ameaçado 
- - - Pontes et al. (submetido) 

 

Dendropsophus 
anceps  

Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Dendropsophus 
berthalutzae 

Pererequinha 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Dendropsophus 
bipunctatus  

Pererequinha 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Dendropsophus 
decipiens  

Perereca-
pequena 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 
 

Dendropsophus 
elegans 

Perereca-bonita 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Dendropsophus 
meridianus  

Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Dendropsophus 
minutus  

Pererequinha-do-
brejo 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Dendropsophus 
pseudomeridianus 

Pererequinha-do-
brejo 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 
 

Dendropsophus 
seniculus  

Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Hypsiboas 
albomarginatus  

Perereca-verde 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Hypsiboas faber  Sapo-martelo 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Hypsiboas 
semilineatus  

Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Itapotihyla langsdorffii  
Perereca-
castanhola 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 
 

Phasmahyla guttata  
Perereca-das-

folhagens 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Phyllomedusa 
burmeisteri  

Perereca-das-
folhagens 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 
 

Phyllomedusa rohdei  
Perereca-das-

folhagens 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Scinax aff. x-signatus 
Perereca-raspa-

cuia 
- - - - Pontes et al. (submetido) 

 

Scinax alter  
Perereca-do-

litoral 
Não 

ameaçado 
LC - - Silva et al. 2011; Pontes et al. (submetido) 

 

Scinax argyreornatus  
Pererequinha-de-

bromélia 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Scinax cuspidatus  Raspa-cuia 
Não 

ameaçado 
LC - - Silva et al. 2011; Pontes et al. (submetido) 

 

Scinax fuscovarius  
Perereca-de-

banheiro 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Scinax humilis  Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Scinax littoreus  
Pererequinha-de-

bromélia 
Não 

ameaçado 
LC - - 

Silva et al. 2011; Pontes et al. (submetido); Martins  

et al. (aceito) 
 

Scinax similis  Perereca 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Scinax trapicheiroi 
Perereca-de-

riacho 
Não 

ameaçado 
NT - - Pontes et al. (submetido) 

 

Sphaenorhynchus 
planicola 

Pererequinha-
limão 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 
 

Trachycephalus 
mesophaeus  

Perereca-
grudenta 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 
 

Trachycephalus 
nigromaculatus  

Perereca-grande-
malhada 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 
 

Xenohyla truncata  
Perereca-
frugívora 

Não 
ameaçado 

NT - - Silva et al. 2011; Pontes et al. (submetido) 
 

Família Hylodidae  

Crossodactylus 
gaudichaudii 

Rãzinha-de-
riacho 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 

Família Leiuperidae  
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Physalaemus signifer  
Rãzinha-do-

folhiço 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Pseudopaludicola cf. 
mystacalis  

Rã-do-charco 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Família Leptodactylidae  

Leptodactylus fuscus  Rã-assobiadora 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Leptodactylus latrans  Rã-manteiga 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 

 

Leptodactylus 
marmoratus 

Rãzinha-
marmoreada 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido) 
 

Leptodactylus 
mystacinus  

Rã-assobiadora, 
caçote- vermelho 

Não 
ameaçado 

LC - - Pontes et al. (submetido); Martins et al. (aceito) 
 

Leptodactylus spixi  Caçote 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Família Microhylidae  

Chiasmocleis 
carvalhoi 

Rãzinha-da-mata 
Não 

ameaçado 
EN - - Pontes et al. (submetido) 

 

Stereocyclops parkeri  
Rãzinha-do-

folhiço 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Ordem Gymnophiona  

Família Caecilidae  
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte Machado 
et al. 
,2008 

IUCN, 
2013 

Estadual, 
2000 

CITES 

Siphonops annulatus  
Cecília, cobra-

cega 
Não 

ameaçado 
LC - - Pontes et al. (submetido) 

 

Chthonerpeton sp. 
Cecília, cobra-

cega 
Não 

ameaçado 
- - - Martins et al. (aceito) 

 

* Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I 

- Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem 

ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente 

regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobre-exploração.  
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Répteis 

Foram registradas 19 espécies de répteis com provável ocorrência para a área do 

empreendimento, as quais estão distribuídas em 11 famílias (Quadro 9.1.2-11). A família 

Colubridae foi a mais representativa entre os répteis registrados, representando 47% (n=9 

spp.) do total de espécies.  

A lista das espécies presentes indica uma herpetofauna composta por representantes típicos 

do Bioma Mata Atlântica, abrangendo espécies de áreas abertas e espécies de áreas 

florestadas. Exceto por Micrurus ibiboboca, a qual pode ser também encontrada nas regiões 

da Caatinga do nordeste brasileiro, Pseustes sulphureus, a qual também pode ser 

encontrada na Amazônia, e as demais espécies de serpentes, as quais apresentam ampla 

distribuição nos biomas brasileiros, assim como em outros países da América do Sul. Boa 

constrictor constrictor pode ser encontrada não somente em áreas de Mata Atlântica e 

Amazônia, como também em áreas abertas como Cerrado e Caatinga. Oxybelis aeneus, 

Philodryas olfersii e Leptophis ahetulla podem ser encontradas em áreas de Mata Atlântica e 

também na Amazônia. Dentre as espécies de lagartos encontrados, Hemidactylus mabouia e 

Ameiva ameiva são representantes com ampla ocorrência no Brasil, ocorrendo também em 

áreas amazônicas, Cerrado e Caatinga, enquanto que Mabuya agilis ocorre continuamente 

pela costa sudeste do Brasil desde o Rio de Janeiro até o sul da Bahia. 

Dentre as espécies de provável ocorrência na região, é previsto o encontro de duas espécies 

de répteis listadas com algum grau de ameaça. A lagartixa-da-praia (Liolaemus lutzae) é 

considerada ameaçada na lista nacional de espécies ameaçadas (Machado et al. 2008) e 

vulnerável nas listas de espécies ameaçadas do estado do Rio de Janeiro (Bergallo et al. 

2000) e na Conservation International (IUCN, 2013). A jibóia (Boa constrictor constrictor) 

encontra-se na listagem da CITES em seu apêndice II, que, apesar de comum nas áreas de 

baixada litorânea, é listada devido à pressão que a espécie vem sofrendo no comércio de 

pets. 

A lagartixa-da-praia (Liolaemus lutzae) é uma espécie endêmica do Brasil e se encontra 

restrita a apenas uma faixa litorânea de 200 km. Esta espécie ocorre em praias e restingas do 

estado do Rio de Janeiro, áreas em constante diminuição devido à expansão das áreas 

urbanas ao longo das décadas. (Rocha, 2000). 
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Quadro 9.1.2-11 - Reptiliofauna de provável ocorrência na região, indicação da categoria de conservação e fonte bibliográfica. 

Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte 

IBAMA, 2008 
IUCN, 
2013 

Estadual, 2000 CITES 

Família Amphisbaenidae  

Amphisbaena scutigera Cobra-de-duas-cabeças Não ameaçado DD - - 
Martins et al. (aceito); 
Species link, 2012 

Família Boidae  

Boa constrictor constrictor  Jibóia Não ameaçado LC - Apêndice II 
Martins et al. (aceito); 
Species Link, 2012 

Família Colubridae  

Chironius bicarinatus  Cobra-cipó Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Liophis miliaris  Cobra-d água Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Liophis poeclogyrus    - - - Species link, 2012 

Oxybelis aeneus  Bicuda Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Oxyrhopus petolarius digitalis  Falsa-coral Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Pseustes sulfureus  Papa-pinto  - - - Species Link, 2012 

Philodryas patagoniensis  Parelheira Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Tantilla sp.  Falsa-coral Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Thamnodynastes hypoconia Jararaquinha Não ameaçado - - - Species Link, 2012 

Família Elapidae  

Micrurus ibiboboca  Coral Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Família Gekkonidae  

Hemidactylus mabouia  Lagartixa-de-parede Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Família Liolaemidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de conservação 

Fonte 

IBAMA, 2008 
IUCN, 
2013 

Estadual, 2000 CITES 

Liolaemus lutzae Lagartixa-da-praia Ameaçado VU VU - Rocha, 1988 

Família Scincidae  

Mabuya agilis  Bibra-brilhante Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Família Tropiduridae 

Tropidurus torquatus  Lagartixa Não ameaçado LC - - Species Link, 2012 

Família Teiidae 

Ameiva ameiva  Calango verde, bico-doce Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Família Typhlopidae 

Typhlops brongersmianus  Cobra-da-terra Não ameaçado - - - Martins et al. (aceito) 

Família Viperidae 

Bothrops jararacussu  Jararacussu Não ameaçado LC - - Species Link, 2012 

* Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I 

- Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem 

ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente 

regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobre-exploração. 
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c) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (ADA e AID) 

Composição Faunística 

Após as duas campanhas amostrais e uma campanha complementar foram registradas trinta 

e cinco (35) espécies de anfíbios distribuídas na Ordem Anura (Quadro 9.1.2-12), não sendo 

registrado nenhum indivíduo da ordem Gymnophiona. Os anfíbios registrados estão inseridos 

em onze (11) famílias: Aromobatidae (1), Brachycephalidae (1), Bufonidae (1), 

Craugastoridae (1), Cycloramphidae (2), Hemiphractinae (1), Hylidae (20), Hylodidae (2), 

Leiuperidae (1), Leptodactylidae (4) e Microhylidae (1). 

Como esperado, a família Hylidae foi a mais representativa, sendo responsável por 57 % das 

espécies registradas, seguida pela família Leptodactylidae, com 11%, Cycloramphidae e 

Hylodidae, com 6%, e as famílias restantes (Aromobatidae, Bufonidae, Hemiphractinae, 

Leiuperidae e Microhylidae), responsáveis por 3% dos registros cada. 

Dentre os anfíbios, 31% (n=11) das espécies listadas foram encontradas exclusivamente em 

ambientes inseridos na ADA do empreendimento, enquanto que 40% (n=14) foram 

encontradas nas áreas de ADA e AID e 29% (n=10) exclusivamente em áreas da AID. Os 

registros exclusivos da ADA correspondem às espécies ocorrentes em ambientes lóticos 

localizados em regiões florestadas. Este ambiente foi encontrado somente no ponto Herpeto 

7. Os registros efetuados tanto na ADA quanto na AID correspondem a espécies de comum 

encontro para a região, exceto as rãs Allobates olfersioides e Arcovomer passarelli. 

Foram registradas dezesseis (16) espécies de répteis (Quadro 9.1.2-14) distribuídas na 

Ordem Squamata, sendo sete (07) espécies pertencentes à Subordem Serpentes e nove (09) 

à Subordem Lacertília (lagartos). As serpentes registradas estão inseridas em duas famílias: 

Boidae (1) e Colubridae (6). Já os lagartos estão inseridos em 7 famílias: Gekkonidae (1), 

Gmnophtalmidae (1) Liolaemidae (1), Phyllodactylidae (1), Scincidae (2), Teiidae (2) e 

Tropiduridae (1). 

Dentre as espécies de serpentes, a Família Colubridae foi a mais representativa, com 86% 

dos registros de espécies, padrão este comum em diversos estudos de composição de 

répteis, devido à enorme representatividade da família em diferentes biomas da América do 

Sul (Santos-Costa & Prudente, 2003). Dentre as espécies de lagartos, as famílias Scincidae e 

Teiidae foram as mais representativas, com 22% do total de espécies registradas. 

Dentre os répteis, a lagartixa-da-praia (Liolaemus lutzae) ocorreu exclusivamente na área da 

praia que constitui a ADA (ponto 21), enquanto que três outras serpentes (Elapomorphus 

quinquelineatus, Oxyrhopus petolarius e Thamnodynastes cf. nattereri) e dois lagartos 

(Mabuya agilis e Mabuya machrorhyncha) foram encontradas somente em áreas de restinga 

que constituem ADA e AID. A falsa-coral (Oxyrhopus petolarius) foi registrada somente na 

restinga pertencente à ADA (ponto 7), enquanto a serpente Elapomorphus quinquelineatus foi 

registrada no ponto 5, já as espécies Mabuya agilis, Mabuya machrorhyncha e 

Thamnodynastes cf. nattereri) somente no ponto 5.  

Quatro espécies de répteis foram encontradas nas áreas de floresta ombrófila densa, sendo a 

serpente Chironius sp. encontrada somente no ponto 3 da ADA, enquanto três outras 

espécies foram encontradas nas áreas que constituem a AID, sendo o lagarto Ecpleopus 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 644 

gaudichaudii no ponto 10, duas serpentes Boa constrictor no ponto 22 e Liophis miliaris no 

ponto 10. 

A herpetofauna registrada para as áreas do empreendimento é composta por espécies que 

são típicas do bioma Mata Atlântica, com representantes de espécies típicas e abundantes 

em regiões de floresta ombrófila densa (e.g. Hypsiboas semilineatus, Physalaemus signifer, 

Thoropa miliaris) e mata de restinga (e.g. Aparasphenodon brunoi, Ameiva ameiva, Liolaemus 

lutzae, Tropidurus torquatus, Xenohyla truncata). Do total de espécies registrados na área, 

somente duas serpentes (Elapomorphus quinquilineatus e Thamnodynastes cf. nattereri) não 

havia sido registrada previamente em trabalhos de composição de espécies de répteis 

próximos ao empreendimento, assim como bancos de dados de espécies. As demais 

espécies foram registradas em áreas de padrões vegetacionais semelhantes aos aqui 

encontrados. 

Foram registradas dezenove (19) espécies de anfíbios na AID, dentre elas cinco espécies 

(Arcovomer passarelli, Scinax humilis, Scinax x-signatus, Sphaenorhyncus planicola, 

Trachycephalus mesopheus) foram registradas somente nesta área. À exceção da perereca 

S. planicola, todas as outras espécies foram registradas somente durante a segunda 

campanha. 

As espécies encontradas na AID correspondem a espécies com ampla distribuição geográfica 

sendo comum nas áreas em que ocorrem. Estas espécies são típicas de ambientes de áreas 

abertas ou florestadas, possuindo certo grau de adaptabilidade às pressões antrópicas 

ocorrentes nesses ambientes. Dentre as espécies presentes na AID, merecem destaques os 

registros das rãs Allobates olfersioides e Arcovomer passarellii. A rã A. olfersioides foi 

considerada comum nas áreas onde ocorria no estado do Rio de Janeiro; no entanto, não era 

encontrada desde 1987. Esta espécie de rã diurna habita a serrapilheira em áreas 

florestadas. Sua desova é deposita em pequenos acúmulos de água na serrapilheira, onde 

ocorre o desenvolvimento dos girinos, sendo posteriormente transportados nas costas do 

macho até um corpo d’água próximo, onde terminam o seu desenvolvimento. Já a rã 

Arcovomer passarelli é encontrada em florestas de baixada, ocultando-se sobre a 

serrapilheira do solo. Os machos vocalizam junto ou mesmo dentro de abertura de tocas, 

onde ocorre o amplexo, ovoposição e o desenvolvimento dos girinos na água acumulada no 

fundo da toca. Os girinos permanecem na toca até que as chuvas fortes inundem o local e os 

girinos sejam transportados para um corpo d’água (e.g. brejos, riachos, ou alagados), onde 

estes terminam a metamorfose (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001). É uma espécie rara 

que depende da persistência de matas de baixada ou de restingas para sua existência, 

possuindo uma distribuição disjunta restrita a alguns pontos nos estados do Espírito Santo, 

Rio de Janeiro e São Paulo (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001). 

Foram registradas oito espécies de répteis exclusivas na AID (Boa constrictor, Mabuya agilis, 

Mabuya machrorhyncha, Ecpleopus gaudichaudii, Gymnodactylus darwinii, Liophis miliaris, 

Thamnodynastes cf. nattereri, e Salvator merianae), e apenas o lagarto Tropidurus torquatus 

ocorreu tanto na AID quanto na ADA. Quanto às espécies registradas na ADA, 50% foram 

espécies de lagartos e 50% de serpentes. Quanto às espécies com ocorrência exclusiva na 

AID, 33% foram serpentes e 67% lagartos. 

Dentre as espécies de lagartos registradas na área, duas delas (Mabuya agilis e Mabuya 

machrorhyncha) foram encontradas somente em áreas de restinga. Tais espécies, 
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juntamente com o lagarto Tropidurus torquatus, estão incluídas entre as nove espécies mais 

abundantes nas restingas brasileiras (Rocha & Bergallo, 1997), além de serem adaptadas às 

condições bióticas e abióticas impostas por este ecossistema. Apenas o tropidurídeo ocorre 

em todas as restingas estudadas ao longo do sudeste e trecho sul do nordeste (Rocha & 

Bergallo, 1997). Tropidurus torquatus é a espécie com maior abundância em todas as 

restingas brasileiras e isto parece resultar de sua considerável generalização em vários 

aspectos de sua ecologia, dieta, atividade, extensão do período reprodutivo amplo espectro 

de tipos de microhábitat utilizados (Araújo, 1984; Rodrigues, 1987; Bergallo & Rocha, 1993; 

Rocha & Bergallo, 1994; Teixeira-Filho et al., 1995; Gandolfi & Rocha, 1998). Estas 

características generalizadas (em relação às demais espécies) provavelmente interagem para 

facilitar a utilização de recursos no ambiente, permitindo a T. torquatus manter um tamanho 

populacional elevado em todas as restingas em que ocorre, e a maior densidade entre as 

espécies locais de répteis (Rocha & Bergallo, 1997). Para T. torquatus e as demais espécies, 

a variação entre restingas que ocorre intraespecificamente nas abundâncias populacionais 

resultam dos efeitos das características estruturais (complexidade estrutural e 

heterogeneidade) de cada restinga, o que, por sua vez, pode afetar localmente o tamanho 

populacional. 

Em restingas, a ocorrência e densidade de bromélias terrícolas aumentam consideravelmente 

a abundância de lagartos do gênero Mabuya (M. agilis e M. macrorhyncha) (Rocha & 

Bergallo, 1997). Isto ocorre pelo fato destas espécies possuírem afinidade por bromélias, as 

quais constituem sítio de forrageamento (interior da bromélia para M. macrorhyncha e base 

da bromélia para M. agilis) ou de termoregulação (M. macrorhyncha) (Vrcibradic & Rocha, 

1996; Rocha & Bergallo, 1997). O resultado geral para as restingas é que, na medida em que 

aumenta a ocorrência e densidade de bromélias terrestres, a probabilidade de ocorrência de 

lagartos do gênero Mabuya aumenta, resultando em um incremento da abundância desses 

scincídeos (Rocha & Bergallo, 1997). O registro de M. agilis e M. macrorhyncha em 

bromeliáceas presentes em áreas de restinga do empreendimento corrobora esse padrão. 

As serpentes Boa constrictor e Liophis miliaris estiveram associadas a áreas de floresta de 

terras baixas e florestas de transição (pontos 22 e 10, respectivamente). Estas espécies 

apresentam ampla distribuição no Brasil, podendo ocorrer também em diferentes biomas. A 

serpente B. constrictor, apesar de muito caçada nas áreas onde ocorre, ainda apresenta 

ocorrência em todos os biomas brasileiros. Esta espécie apresenta hábito terrestre ou 

arborícola, alimentando-se de pequenos mamíferos e aves (Marques et al. 2001). A serpente 

L. miliaris pode ocorrer também no Cerrado e Caatinga, possuindo hábito aquático e terrestre; 

alimenta-se de peixes e anfíbios, sendo comum o seu encontro nas áreas próximas a corpos 

d’água (Marques et al. 2001). A serpente Thamnodynastes cf. nattereri é uma espécie de 

habito terrestre e arborícola encontrada em áreas florestadas no sudeste do Brasil, possui 

hábitos noturnos e alimenta-se de anfíbios e pequenos roedores (Marques et al., 2001). Esta 

espécie foi registrada na restinga (ponto 6) durante a vistoria noturna.O indivíduo estava 

posicionado em um galho sobre uma aglomeração de bromélias. 

d) Área Diretamente Afetada (ADA) 

Foram registradas vinte e cinco (25) espécies de anfíbios na ADA, sendo doze delas 

exclusivas desta área. 

O registro de um número maior de espécies exclusivas da ADA foi favorecida pela ocorrência 

de um riacho montanhoso no ponto 3, ambiente não encontrado na AID (apesar de ambas 
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áreas apresentarem fitofisionomias semelhantes). A presença deste riacho possibilitou o 

encontro das pererecas Aplastodiscus arildae, e Phasmahyla guttata, e das rãs Physalaemus 

signifer e Thoropa miliaris. Estas espécies apresentam algumas particularidades reprodutivas, 

reproduzindo somente em ambiêntes lóticos. Além disso, a rã Thoropa miliaris somente 

reproduz em riachos florestados com presença de lages de pedra para que possa depositar 

sua desova. Apesar de terem sido encontradas somente na ADA, as outras espécies 

(Hypsiboas faber, Leptodactylus fuscus, Leptodactylus latrans, Leptodactylus mystacinus, e 

Xenohyla truncata) não devem ser caracterizadas como esclusivas desta área, já que a AID 

apresenta ambientes onde estas espécies podem estar presentes. 

Quanto aos répteis, foram registradas sete espécies na ADA, sendo seis exclusivas, das 

quais três lagartos (Ameiva ameiva, Hemidactylus mabouia e Liolaemus lutzae) e três 

serpentes (Philodryas patagoniensis, Chironius sp. e Oxyrhopus petolarius). Apenas o lagarto 

Tropidurus torquatus foi encontrado na ADA e AID. O calango (A. ameiva) ocorreu somente 

nas áreas de restinga (pontos 4 e 7) e praia (ponto 21); a lagartixa (H. mabouia) foi 

encontrada somente nas áreas antropizadas associadas aos pontos 2, 3 e 7; a lagartixa-da-

praia (L. lutzae) ocorreu na área da praia que constitui a ADA (ponto 21); a falsa-coral (O. 

petolarius) foi encontrada somente na restinga (ponto 7); a serpente (P. patagoniensis) 

encontrada somente na área antropizada do campo de golfe (ponto 2); e a cobra-cipó 

(Chironius sp.) foi encontrada somente no ponto 3. Este exemplar de serpente do gênero 

Chironius foi encontrado atropelado próximo ao ponto 3 (área de Floresta Ombrófila Densa 

de Terras Baixas), no entanto, como encontrava-se em avançado estado de decomposição, 

não foi possível sua identificação específica. 

As espécies de serpentes registradas exclusivamente na ADA apresentaram hábitos 

diferenciados: Phylodryas patagoniensis possui hábito terrícola, Chironius sp.,possui hábito 

arborícola e O. petolarius possui hábito tanto terrícola como arborícola. Tais hábitos exigem 

uma heterogeneidade ambiental que permita a ocupação de diferentes habitats pelas 

espécies. 

Em relação aos lagartos, a lagartixa-da-praia (L. lutzae) foi registrada apenas no ponto 21. O 

teídeo Ameiva ameiva, e o tropidurídeo Tropidurus torquatus, assim como o gekonideo 

Hemidactylus mabouia, são espécies abundantes em restingas ao longo da costa brasileira, e 

são espécies que geralmente se beneficiam e são favorecidas pelas atividades humanas – 

que muitas das vezes levam à extinção local de espécies. Em áreas perturbadas, populações 

destas espécies costumam exibir taxas positivas de crescimento. O calango-verde A. ameiva 

foi registrado nos pontos 4, 7 e 21, o calango T. torquatus foi encontrado nos pontos 2, 5, 6 e 

7, e a lagartixa H. mabouia foi registrada nos pontos 2, 3 e 7. 

 No entanto, o lagarto Liolaemus lutzae exibe uma notável especialização de microhábitat. 

Este lagarto corre o risco de desaparecer em consequência de degradação do habitat onde 

vive. Esta espécie por duas vezes já foi incluída na lista nacional de espécies ameaçadas do 

Brasil, além de ser considerada uma espécie endêmica das restingas do estado do Rio de 

Janeiro. Várias populações no estado já estão sofrendo declínio em consequência do impacto 

negativo de ações humanas. Para esta espécie, a simples presença humana em seu habitat 

tem efeitos negativos: o pisoteio e o trânsito de veículos sobre a vegetação e a areia da praia, 

por exemplo, danificam tocas e refúgios usados por estes lagartos (Rocha e Bergallo, 1992). 
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Quadro 9.1.2-12 - Anfíbios registrados em Ponta Negra, Maricá (RJ), no período de 24 a 30 de março de 2012, 2 a 9 de junho de 2012 e 4 a 14 de 

março de 2013, com respectiva indicação da categoria de conservação, habitat, endemismo, tipos e locais de registros. Critérios de ameaça: 

criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I - Lista as 

espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem 

ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional 

parcialmente regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobre-exploração.  

Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Ordem Anura                  

Família Aromobatidae                 

Allobates olfersioides  Rãzinha-do-chão-da-mata 
Não 

ameaçado   
VU 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 

3, 6, 7, 10, 23 e 
24 

1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Família Brachycephalidae                 

Ischnocnema guentheri Rã-da-Mata 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
23 e 24 3ª 

Busca 
Ativa 

Família Bufonidae                 

Rhinella ornata  Sapo-cururuzinho 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Restinga 
e floresta 
ombrófila 

densa 

3, 6, 10 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Família Craugastoridae                 
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Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Haddadus binotatus * Rã-da-Mata 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
23 e 24 3ª 

Busca 
Ativa 

Família Cycloramphidae                 

Thoropa miliaris  Rã-do-paredão 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa 

Zachaenus parvulus * Rã-do-paredão 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
22 3ª 

Amostrage
m Acústica 

Família Hemiphractidae                 

Fritiziana sp. - - - 
Não 

endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 1ª 

Amostrage
m Acústica 

Família Hylidae                 

Aparasphenodon brunoi  Perereca-de- capacete 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Restinga 
e restinga 
brenhosa 

4, 5, 6, e 7 1ª, 2ª e 3ª 
Busca 
Ativa 

Dendropsophus branneri  Perereca 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

4, 5, 6 e 7 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Dendropsophus minutus  Pererequinha-do-brejo 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2 1ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 
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Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Dendropsophus 
pseudomeridianus 

Pererequinha-do-brejo 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Hypsiboas 
albomarginatus  

Perereca-verde 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2, 17, 19 1ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Hypsiboas faber  Sapo-martelo 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 1ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Hypsiboas semilineatus  Perereca 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 e 10 1ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Phasmahyla guttata  Perereca-das-folhagens 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3, 22 e 23 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Phyllomedusa rohdei  Perereca-das-folhagens 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 e 10 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Scinax alter  Perereca-do-litoral 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas e 
Restinga

s 

2, 6, 7, 10, 17, e 
19 

1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 
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Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Scinax argyreornatus Pererequinha-de-bromélia 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Restinga 
e restinga 
brenhosa 

4, 5, 6, 7, e 10 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Scinax humilis  Perereca 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

  10 2ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Scinax trapicheiroi Perereca-de-riacho 
Não 

ameaçado 
NT 

Não 
endêmico 

  3, 7 e 23 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Scinax aff. x-signatus Perereca-raspa-cuia 
Não 

ameaçado 
- 

Não 
endêmico 

  10 2ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Trachycephalus 
mesophaeus  

Perereca-grudenta 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

  6 e 10 2ª e 3ª 
Amostrage
m Acústica 

Sphaenorhynchus 
planicola 

Pererequinha-limão 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Restinga 7 e 10 1ª e 2ª 
Busca 
Ativa 

Xenohyla truncata  Perereca-frugívora 
Não 

ameaçado 
NT 

Não 
endêmico 

Restinga 6 1ª 
Busca 
Ativa 

Família Hylodidae                 
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Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Crossodactylus 
gaudichaudii 

Rãzinha-de-riacho 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3, 10 e 23 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Hylodes sp.* Rã-do-riacho - - 
Não 

endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
23 3ª 

Busca 
Ativa 

Família Leiuperidae                 

Physalaemus signifer  Rãzinha-do-folhiço 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
3 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Família Leptodactylidae                 

Leptodactylus 
marmoratus  

Rãzinha-marmoreada 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas e 
floresta 

ombrófila 
densa 

2, 3 e 10 1ª, 2ª e 3ª 

Busca 
Ativa e 

Amostrage
m Acústica 

Leptodactylus fuscus  Rã-assobiadora 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2 e 3 1ª, 2ª e 3ª 
Amostrage
m Acústica 

Leptodactylus latrans  Rã-manteiga 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2 1ª, 2ª e 3ª 
Busca 
Ativa 

Leptodactylus mystacinus  
Rã-assobiadora, caçote- 

vermelho 
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
abertas 

2 e 3 1ª, 2ª e 3ª 
Amostrage
m Acústica 
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Táxon Nome popular 

Categoria de 
Conservação 

Endemismo Habitat 

Registros 

IBAMA, 
2008 

IUCN, 
2013 

Pontos 
Campanh

a 
Métodos 

Família Microhylidae                 

Arcovomer passarellii    
Não 

ameaçado 
LC 

Não 
endêmico 

Áreas 
florestada

s 
6 2ª 

Busca 
Ativa 

Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I - 

Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem 

ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente 

regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobre-exploração.  
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Quadro 9.1.2-13 - Répteis registrados em Ponta Negra, Maricá (RJ), no período de 24 a 30 de março de 2012, 2 a 9 de junho de 2012 e 4 a 14 de 

março de 2013, com respectiva indicação da categoria de conservação, habitat, endemismo, tipos e locais de registros.  

Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de conservação 

Endemismo  Hábitat  

Registros 

IBAMA 
2008 

IUCN 
2010 

ESTADUAL 
2000 

CITES Pontos Campanha Métodos 

Ordem Squamata 

Subordem Lacertilia 

Família Gekkonidae  

Hemidactylus mabouia 
Lagartixa-
de-parede 

Não 
ameaçado 

- - - Não endêmico 
Espécie 
exótica 

2, 3, e 
7 

1ª e 2ª Busca ativa 

Família Gymnopthalmidae  

Ecpleopus gaudichaudii  Calango 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
10 2ª Busca ativa 

Família Liolaemidae 

Liolaemus lutzae  
Lagartixa-
da-praia 

Criticamente 
ameaçado 

VU VU - Endêmico Praia 21 1ª, 2ª e 3ª Busca ativa 

Família Phyllodactylidae 

Gymnodactylus darwinii * 
Lagartixa-
da-mata 

Não 
ameaçado 

- - - Endêmico 
Floresta 

Ombrofila 
densa 

23 3ª Busca ativa 

Família Scincidae 

Mabuya agilis * 
Bibra-

brilhante 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico Restinga 6 3ª Busca ativa 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de conservação 

Endemismo  Hábitat  

Registros 

IBAMA 
2008 

IUCN 
2010 

ESTADUAL 
2000 

CITES Pontos Campanha Métodos 

Mabuya macrorhynca 
Briba-

brilhante 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico Restinga 6 2ª Busca Ativa 

Família Teiidae 

Ameiva ameiva  
Calando-

verde 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Praia e 
restinga 

4, 7, 21 1ª, 2ª e 3ª Busca ativa 

Salvator merianae  Teiú 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Restinga 
brenhosa 

5   Busca ativa 

Família Tropiduridae 

Tropidurus torquatus  Calango 
Não 

ameaçado 
  - - Não endêmico Restinga 

2, 5, 6 
e 7 

1ª, 2ª e 3ª Busca ativa 

Subordem Serpentes 

Família Boidae 

Boa constrictor constrictor  Jibóia 
Não 

ameaçado 
LC - 

Apêndice 
II 

Não endêmico 
Floresta 
ombrófila 

densa 
22 1ª Busca ativa 

Família Colubridae 

Chironius sp. Cobra-cipó 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Floresta 
ombrófila 

3 1ª 
Amostragem 
de estrada 

Elapomorphus 
quinquilineatus 

Falsa-coral 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Áreas 
abertas 

5 1ª Busca ativa 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de conservação 

Endemismo  Hábitat  

Registros 

IBAMA 
2008 

IUCN 
2010 

ESTADUAL 
2000 

CITES Pontos Campanha Métodos 

Liophis miliaris  
Cobra-d 

água 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
10 1ª 

Busca ativa 
e 

Amostragem 
de estrada 

Oxyrhopus petolarius  Falsa-coral 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico Restinga 7 1ª Busca ativa 

Philodryas patagoniensis  Parelheira 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Áreas 
abertas 

2 1ª Busca ativa 

Thamnodynastes cf. 
nattereri 

Jararaquinha 
Não 

ameaçado 
- - - Não endêmico 

Floresta 
ombrófila 

densa 
6 2ª Busca ativa 

Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável (VU). Apêndice I - 

Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. O comércio internacional está proibido; Apêndice II - Lista as espécies em risco de se tornarem 

ameaçadas de extinção, caso o comércio internacional não seja controlado; e Apêndice III - Lista as espécies com o comércio internacional parcialmente 

regulado, mas que precisa da cooperação dos países para não haver sobre-exploração.  

* Espécie registrada somente na campanha complementar referente à estação chuvosa realizada entre os dias 4 a 14 de março de 2013. 
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A eficiência amostral foi estimada através da elaboração da curva do coletor para os anfíbios 

e répteis ao longo dos dias amostrais (Figura 9.1.2-43). 

 

Figura 9.1.2-43 - Curva do coletor para os anfíbios e répteis registrados durante o período de 24 

a 30 de março de 2012, e 2 a 9 de junho de 2012, na área de inserção do Terminal Ponta Negra, 

Município de Maricá, Rio de Janeiro. 

A curva do coletor apresentou resultados diferentes para os anfíbios e répteis. Em relação 

aos anfíbios, a curva mostrou-se ascendente desde o início das amostragens; no entanto, a 

partir do quarto dia de amostragem da primeira campanha, ela já apresentou uma tendência 

à estabilização, que foi mantida até o fim das amostragens desta campanha. Durante a 

segunda campanha a curva do coletor apresentou a mesma tendência ascendente no início 

das amostragens quando comparada à primeira campanha, mas não houve estabilização ao 

fim das amostragens. 

A estabilização da curva do coletor no final da primeira campanha, seguido por uma 

ascendência sem estabilização indica que o número real de espécies na área está 

subestimado. A primeira campanha foi realizada durante o final da estação chuvosa, período 

desfavorável para grande parte das espécies de anfíbios que concentram seu período 

reprodutivo no início e meio da estação chuvosa (Wells, 2007). Este é o caso de algumas 

espécies das famílias Hylidae e Leptodactylidae, e principalmente dos representantes da 

família Microhylidae. Já a segunda campanha foi realizada durante a estação de estiagem em 

que houve um período de chuva atípico na região. Este fenômeno favoreceu o encontro de 

espécies que tipicamente seriam registradas durante o início da estação chuvosa. Este é o 

caso do encontro da rã Arcovomer passarellii, pertencente à família Microhylidae, e da 

perereca Trachycephalus mesophaeus, pertencente à família Hylidae (ambas encontradas no 
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ponto 6). Apesar de terem sido registrados apenas um indivíduo de cada espécie, as chuvas 

atípicas que ocorreram na área durante a segunda campanha foram suficientes para uma 

tentativa de reprodução por parte destas espécies, já que ambas apresentam o padrão 

reprodutivo explosivo associado às primeiras chuvas. Deste modo, o período de realização da 

campanha não coincidiu com o período de maior ocorrência dos anfíbios, o que indica a 

possibilidade de ocorrência de outras espécies de anfíbios. 

Em relação aos répteis, a curva do coletor mostrou-se ascendente durante toda a primeira 

campanha; no entanto, esta curva atingiu a estabilidade ainda no início das amostragens da 

segunda campanha. Apesar da estabilização da curva dos répteis ao final do estudo, o baixo 

número de répteis inventariados em comparação aos dados secundários obtidos e 

principalmente em comparação a amostragem realizada em uma área próxima (Martins et al. 

aceito) indica que a composição de espécies de repteis ainda pode estar subestimada. 

Há uma grande dificuldade de se localizar espécimes deste grupo, pois estas espécies não 

possuem como parte do seu comportamento a formação de aglomerados reprodutivos como 

ocorre com as espécies de anfíbios. Este fator dificulta o registro dos espécimes de répteis, o 

que ocasiona na maioria dos casos em uma não estabilização da curva ou em uma 

estabilização “falso positiva”. 

O resultado dos testes de estimadores de riqueza para a área de inserção do 

empreendimento como um todo (ADA e AID), e os resultados dos testes considerando 

apenas a riqueza da ADA e da AID, mostraram que o número previsto de espécies para estas 

áreas é superior ao número encontrado (Figura 9.1.2-48 e Figura 9.1.2-49). 

 

Figura 9.1.2-44 - Estimativa total de riqueza de anfíbios para a área de inserção do Terminal 

Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 
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Figura 9.1.2-45 - Estimativa total de riqueza de anfíbios para a área diretamente afetada (ADA) 

do Terminal Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 

 

Figura 9.1.2-46 - Estimativa total de riqueza de anfíbios para a área de influência direta (AID) do 

Terminal Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 
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Figura 9.1.2-47 - Estimativa total de riqueza de répteis para a área do Terminal Ponta Negra, 

Maricá, Rio de Janeiro. 

 

Figura 9.1.2-48 - Estimativa total de riqueza de répteis para a área diretamente afetada (ADA) do 

Terminal Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 
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Figura 9.1.2-49 - Estimativa total de riqueza de répteis para a área de influência direta (AID) do 

Terminal Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 

Considerando a ADA e AID, o Jackknife estimou o número de espécies de anfíbios próximo a 

42 (Figura 9.1.2-45), enquanto que para os répteis este número se encontra próximo a 26 

(Figura 9.1.2-47). Estes valores são superiores aos resultados obtidos durante a realização 

das duas campanhas: 31 espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis, o que, junto às 

curvas do coletor, indica que as espécies da comunidade ainda não foram totalmente 

amostradas. Analisando os resultados obtidos considerando somente a ADA, foi estimado um 

número de 42 espécies de anfíbios (Figura 9.1.2-46) e 11 espécies de répteis (Figura 

9.1.2-48). Estes valores são superiores aos encontrados para a ADA: 25 espécies de anfíbios 

e 8 espécies de répteis. No entanto, o número estimado de espécies de anfíbios e répteis 

para a ADA pode ser superior ao valor encontrado já que o estimador de riqueza não 

apresentou estabilização da curva. 

Os resultados obtidos considerando somente a AID também são superiores aos resultados 

obtidos durante as duas campanhas. Foi estimado um número de 23 espécies de anfíbios 

(Figura 9.1.2-47) e 16 espécies de répteis (Figura 9.1.2-49). Porém, foram registradas 9 

espécies de anfíbios e 7 espécies de répteis. Em ambas as curvas não houve estabilização 

indicando que a diferença entre o número real e o número estimado pode ser ainda maior. 

Estes resultados indicam que a diversidade de espécies de anfíbios e répteis para a área de 

inserção do terminal Ponta Negra é maior que os resultados encontrados. A realização da 

amostragem ano fim da estação chuvosa (primeira campanha) pode ter contribuído para que 

determinadas espécies que concentram sua atividade reprodutiva nas primeiras chuvas não 

fossem encontradas. Este fato foi comprovado durante a realização da segunda campanha 

(relativa à estação seca), quando, após alguns dias atípicos de fortes chuvas, foram 

registrados dois espécimes que estão associados ao início da estação chuvosa, a rã 

Arcovomer passarelli e a perereca Trachycephalus mesopheus. 
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O resultado do índice de diversidade de Shannon indicou que a diversidade de anfíbios é alta 

para a área de empreendimento como um todo (ADA e AID), O mesmo resultado foi 

observado para a ADA isoladamente; no entanto, a diversidade da AID não é tão alta. 

(Quadro 9.1.2-14). Em relação aos répteis, o resultado do índice de diversidade de Shannon 

demonstra que tanto a ADA e AID juntas, bem como  isoladas apresentam uma baixa 

diversidade (Quadro 9.1.2-14). Em relação à abundância das espécies de anfíbios e répteis 

nestas áreas, foi encontrada uma maior equitabilidade para os anfíbios quando considerada a 

área total (ADA e AID) e quando considerada somente a ADA. Em relação às outras áreas, 

foi encontrada uma equitabilidade mediana. Este valor indica que não há grande diferença na 

abundância encontrada para as espécies de anfíbios ocorrentes na área total do 

empreendimento, assim como para a ADA isolada. Já para as outras áreas houve uma 

diferença entre a abundância dos espécimes. 

Quadro 9.1.2-14 - Valores da diversidade de Shannon e Equitabilidade para anfíbios e répteis na 

área de inserção do terminal Ponta Negra. 

Herpetofauna Área Shannon Equitabilidade 

Anfíbios ADA e AID 2,49 0,72 

Anfíbios ADA 2,49 0,83 

Anfíbios AID 1,99 0,67 

Répteis ADA e AID 1,57 0,58 

Répteis ADA 1,44 0,69 

Répteis AID 1,11 0,53 

 

Foram utilizadas três metodologias para a amostragem da herpetofauna na área de inserção: 

busca ativa, amostragem acústica e amostragem de estrada, ocorrendo poucas diferenças 

entre elas. 

Em relação aos anfíbios, apenas 4 espécies não foram registradas por busca ativa visual, 

sendo sua presença verificada apenas através de sua vocalização durante a realização da 

busca ativa. São elas: as rãs Leptodactylus fuscus e Leptodactylus mystacinus e as 

pererecas Fritiziana sp. e Trachycephalus mesophaeus. As duas primeiras rãs foram 

registradas apenas na primeira campanha, nos pontos 2 e 3. Estas rãs são espécies que 

vocalizam no solo em meio ao capim alto ou dentro de buracos, o que dificulta a localização 

destas durante amostragens de busca ativa. No entanto, a vocalização destas espécies é 

bem característica, sendo sua presença no ambiente prontamente identificada devido a essa 

característica. As perereca Fritiziana sp. e Trachycephalus mesophaeus vocalizam no alto 

das árvores, sendo de difícil coleta e localização. Fritiziana sp. foi registrada somente no 

ponto 3 durante a primeira campanha, e vocaliza em bromélias no alto de árvores; já a 

perereca T. mesophaeus foi registrada somente no ponto 6 e vocaliza em cavidades de 

troncos e ocos de árvores. Para os anfíbios, o método de busca ativa foi responsável por 

87% (n=27) dos registros de espécies, enquanto que a amostragem acústica foi responsável 

por 13% (n=4). 

Em relação aos répteis o método de busca ativa foi responsável por 80% (n=12) dos registros 

de espécies, enquanto que a amostragem de estrada foi responsável por 20% (n=3). Dentre 
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todos os registros realizados para os répteis, apenas a serpente Liophis miliaris foi registrada 

nas duas metodologias. Todos os outros registros foram efetuados através apenas de uma 

das metodologias. 

Conforme observado, a metodologia de busca ativa permitiu um maior acesso à diversidade 

de anfíbios e répteis da área, pois consistiu na busca direta de indivíduos em microambientes 

propícios à sua utilização. Metodologias como a amostragem acústica e amostragem de 

estrada são importantes como complemento a outras metodologias, mas, conforme 

observado, a sua eficiência é variável, principalmente para espécies que apresentam pouca 

mobilidade no ambiente em que vivem, ou quando não estão em atividade de vocalização (no 

caso dos anfíbios). No entanto, este método se mostra bastante eficiente para espécies que 

são forrageadoras ativas, conforme observadas as espécies capturadas neste trabalho 

(Chironius sp. e Liophis miliaris). 

Distribuição da fauna no ambiente 

A área de inserção do terminal Ponta Negra compreende duas grandes formações 

vegetacionais, Floresta Ombrófila Densa e Restinga. A presença destas duas formações 

vegetais na área do empreendimento favoreceu certa diferença entre as espécies da 

herpetofauna encontradas, tanto em relação à diversidade, quanto à abundância. 

Foram registradas 35 espécies de anfíbios e 16 espécies de répteis para a área de inserção 

do empreendimento. Dentre as espécies de anfíbios registradas, a maior diversidade de 

espécies foi encontrada nos pontos 3, 24% das espécies (n=15); seguido pelos pontos 10, 

com 21% das espécies (n=13); ponto 2 com 16% das espécies (n=10); e no ponto 6, com 

14% das espécie (n=9), não sendo registrado nenhum anfíbios nos pontos 21 e 22 (Figura 

9.1.2-50). Já para os répteis, a maior diversidade de espécies foi encontrada nos pontos 6 e 

7, com 17% das espécies (n=4), cada, seguido pelos pontos 2 e 5 com aproximadamente 

13% dos registros (n=3) cada, não sendo registrado nenhum réptil nos pontos 16, 17 e 19 

(Figura 9.1.2-51). 
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Figura 9.1.2-50 - Riqueza de anfíbios registrados por ponto amostral na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra, Município de Maricá, Rio de Janeiro. 

 

 

Figura 9.1.2-51 - Riqueza de répteis registrados por ponto amostral na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra, Município de Maricá, Rio de Janeiro. 
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Como demosntrado pelos gráficos acima, houve uma predominância dos anfíbios nos pontos 

2, 3, 6 e 10. O ponto 2 encontra-se inserido em uma área antropizada, onde há corpos d’água 

lóticos e alguns pontos de alagamento. O. ponto 3 encontra-se inserido em uma área de 

floresta ombrófila densa de terras baixas, e neste ponto foi verificada a presença de um 

riacho onde foi construída uma represa. Esta particularidade deste ambiente favoreceu a 

presença de anfíbios de anbientes lóticos e lênticos. O ponto 6 encontra-se inserido em uma 

área de restinga, não sendo registrado durante as amostragens nenhum ambiente lótico ou 

lêntico. No entanto, foram observados diversos pontos indicando a presença de alagados 

temporários durante a estacão chuvosa, além disso a grande quantidade de bromélias neste 

ponto proporciona a presença de sítios de refúgio durante a estação seca. O ponto 10 

encontra-se inserido em uma área com presença de vegetação de transição entre a restingas 

e a floresta de terras baixas, onde foi registrada a presença de um riacho com alguns pontos 

de alagamento ao longo de seu trecho. 

Em relação à diversidade dos répteis, os pontos 6 e 7 apresentaram uma maior riqueza, com 

4 espécies registradas cada, seguido pelos pontos 2 e 5, com três espécies cada. O ponto 2 

encontra-se em uma área antropizada, favorecendo a presença de espécies que apresentam 

uma boa daptabilidade a este tipo de ambiente. Os pontos 5, 6 e 7 encontram-se inseridos 

em uma área de restinga. 

Dentre as 31 espécies de anfíbios encontradas, 13 espécies foram encontradas somente nos 

pontos onde predomina ambientes florestados com influência da floresta ombrófila densa. 

Dentre estas espécies, apenas 9 são consideradasrepresentantes exclusivos de área 

florestada (Allobates olfersioides, Aplastodiscus arildae, Crossodactylus gaudichaudii, 

Fritiziana sp., Phasmahyla guttata, Physalaemus signifer, Scinax humilis, Scinax trapicheiroi e 

Thoropa miliaris), sendo as outras 4 (Hypsiboas faber, Hypsiboas semilineatus, Phyllomedusa 

rohdei e Scinax x-signatus) de possível ocorência em outros ambientes. Esta diferença é 

explicada devido aos requisitos específicos apresentados pelas quatro primeiras espécies. As 

pererecas A. arildae, P. guttata, S. humilis e S. trapicheiroi e as rãs A. olfersioides e T. miliaris 

somente reproduzem em riachos florestados, além disso também é necessário que ocorra a 

presença de lages de pedra ao longo do riacho para que a rã T. miliaris possa depositar sua 

desova. Ambientes que atendessem ao requisito destas espécies foram encontrados 

somente nos pontos 3 e 10. Já a perereca Fritiziana sp., se reproduz em bromélias 

localizadas no alto das árvores. A rã A. olfersioides necessita apenas que o ambiente 

florestado apresente serrapilheira densa e um corpo d’água para onde os girinos possam ser 

transposrtados pelo macho. Ambos os pontos citados acima apresentaram estas 

características; no entanto, esta espécie também foi registradas nos pontos 6 e 7, onde não 

foi encontrado nenhum corpo d’água para onde os girinos pudessem ser transportados. 

Provavelmente nesta área esta espécie deve concentrar a sua atividade reprodutiva durante 

os períodos chuvosos, quando há a formação de poças no solo da mata possibilitando o 

desenvolvimento dos girinos. Apesar de terem sido encontradas no presente estudo somente 

em áreas florestadas, as outras espécies (H. faber, H. semilineatus, P. rohdei, e S. x-

signatus) são mais generalistas, podendo ser encontradas em ambientes não florestados. 

Com relação às restingas (pontos 4, 5, 6, e 7), foram encontradas 9 espécies de anuros. 

Apesar de quatro destas espécies (Arcovomer passarelli, Aparasphenodon brunoi, 

Trachycephalus mesopheus e Xenohyla truncata) terem sido encontradas somente nestes 

pontos, apenas X. truncata é considerada endêmica deste ambiente. Esta espécie, assim 

como a perereca A. brunoi, são espécies intimamente associadas com bromélias, já que 
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ambas utilizam estas plantas como refúgio durante o dia ou nos períodos de estiagem. As 

outras espécies apesar de terem sido encontradas somente nestes pontos podem estar 

presentes nos outros ambientes. 

Os pontos 2 (Campo de Golfe), 16, 17 e 19 (entorno da Lagoa de Jaconé) apresentaram 

apenas espécies generalistas com ampla distribuição geográfica ao longo da costa sudeste 

brasileira, não sendo relacionada nenhuma espécie de particular interesse. Isto pode ser 

explicado devido ao alto grau de antropização apresentado nestes ambientes. Já para nos 

pontos 21 e 22 não foi encontrada nenhuma espécie de anfíbio. 

Dentre as 15 espécies de répteis registradas apenas três espécies foram observadas em 

mais de um ponto. O lagarto Tropidurus torquatus esteve presente em 4 pontos (pontos 2, 5, 

6, e 7), seguidos pelo lagarto Ameiva ameiva e a lagartixa Hemidactylus mabouia presentes 

em 3 pontos cada: pontos 4, 7 e 21 para A. ameiva, e pontos 2, 3, e 7 para H. mabouia, 

Todas as outras espécies foram registradas apenas em um ponto. 

No ponto 7 (restinga) foi registrado uma espécie de serpente (Oxyrhopus petolarius) e três 

espécies de lagartos (A. ameiva, H. mabouia e T. torquatus). No ponto 6 foi registrada a 

presença de uma serpente (Thamnodynastes cf. nattereri) e de três lagartos (Mabuya agilis, 

Mabuya macrorhyncha, e Tropidurus torquatus). No ponto 2 (Campo de Golfe) foi registrada 

uma serpente (Philodryas patagoniensis), e dois lagartos (Hemidactylus mabouia, e 

Tropidurus torquatus). Já no ponto 5 foi registrada a presença de uma serpente 

(Elapomorphus quinquelineatus) e de dois lagartos (T. torquatus e Tupimambis meirianae). 

Como já apresentado anteriormente, o lagarto Tropidurus torquatus apresentou  alta 

abundância nas áreas de registro, o que corrobora os dados relativos às demais restingas 

brasileiras, onde esta é a espécie com maior abundância 

O registro de Salvator merianae foi feito a partir de somente um exemplar, efetuado na área 

de restinga brenhosa. Esta espécie é considerada uma das mais abundantes em restingas 

brasileiras, sendo facilmente reconhecida pelo seu grande porte. Com isso, este único 

registro provavelmente pode não refletir a real abundância da espécie. Hemidactylus mabouia 

esteve quase sempre associado a áreas de construção; no entanto, esta espécie também foi 

observada dentro de bromélias no ponto 7. 

Em relação à abundancia das espécies, foi registrada a formação de um grande agregado 

reprodutivo para algumas espécies. Isto pode ter sido ocasionado pela precipitação ocorrida 

na área amostral após um longo período de estiagem. Este aumento da umidade deve ter 

estimulado algumas espécies que aproveitaram as condições climáticas favoráveis para se 

reproduzir. Deste modo, foi encontrado um número elevado de indivíduos para algumas 

espécies (particularmente os representantes da família Hylidae). Nestes casos é impossível a 

contagem exata do número de indivíduos presentes no ponto, tendo sido definidas classes de 

10 (10, 20, 30 etc.) até um máximo de 100 indivíduos por ponto. 

Para os anfíbios foi registrada a predominância de quatro espécies, as pererecas 

Dendropsophus branneri (n = 231), Scinax argyreornatus (n = 211) e Scinax alter (n = 280), e 

a rã Allobates olfersioides (n = 234) (Figura 9.1.2-52 e Figura 9.1.2-53). Estas espécies 

também foram as mais abundantes quando analisados os dados de cada campanha 

isoladamente. Com exceção da rã A. olfersioides, o elevado número de indivíduos destas 
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outras espécies não é um fato inesperado, já que todas elas são consideradas generalistas, 

com ampla distribuição geográfica na região costeira do Sudeste, sendo muito abundantes 

nos locais onde ocorrem. O registro da rã A. olfersioides na ADA e AID foi inesperado, ainda 

mais na densidade populacional encontrada. Esta espécie encontrava-se desaparecida há 

aproximadamente 25 anos, o que ressalta a importância da população encontrada. Além 

disso, o registro desta espécie na área do empreendimento pode ter sido favorecido pelas 

precipitações ocorridas durante os dois períodos de amostragem. 

 

Figura 9.1.2-52 - Abundância das espécies de anfíbios registrados na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra, município de Maricá, Rio de Janeiro.  

Legenda: Aolf: Alobates olfersioides, Dbra: Dendropsophus branneri, Ddec: Dendropsophus 

decipiens, Dmin: Dendropsophus minutus, Doli: Dendropsophus aff. oliverai, Halb: Hypsiboas 

albomarginatus, Salt: Scinax alter, Sarg: Scinax argyreornatus, Cgau: Crossodactylus gaudichaudii, 

Lfus: Leptodactylus fuscus, Lmar: Leptodactylus marmoratus, Lmyst: Leptodactylus mystacinus. 
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Figura 9.1.2-53 - Abundância das espécies de anfíbios registrados na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra, município de Maricá, Rio de Janeiro.  

Legenda: Rorn: Rhinella ornata, Tmil: Thoropa miliaris, Frit: Fritiziana sp., Abrun: Aparasphenodon 

brunoi, Aari: Aplastodiscus arildae, Dpse: Dendropsophus pseudomeridianus, Hfab: Hypsiboas faber, 

Hsem: Hypsiboas semilineatus, Pgut: Phasmahyla guttata, Proh: Phyllomedusa rohdei, Shum: Scinax 

humilis, Strap: Scinax trapicheiroi, Sx-sig: Scinax x-signatus, Splan: Sphaenorhyncus planicola, 

Tmes: Trachycephalus mesopheus, Xtru: Xenohyla truncata, Llat: Leptodactylus latrans, Psig: 

Physalaemus signifer, Apas: Arcovomer passarelli. 

Em relação aos pontos amostrais, a maior abundancia foi encontrada no Campo de Golfe 

(ponto 2). Isto ocorreu devido à presença de três lagoas em sua área, o que favoreceu a 

formação de agregados reprodutivos pelas pererecas Dendropsophus branneri e Scinax alter. 

Os outros pontos com grande densidade de indivíduos foram os pontos 6 e 7 (Restingas), e o 

ponto 10 (Floresta Ombrófila Densa). A elevada densidade de espécimes nos pontos 5 e 6 foi 

causada pela presença das pererecas Scinax argyreornatus e Scinax alter.Já o ponto 10 

apresentou uma elevada densidade devido ao encontro da rã Allobates olfersioides. 

Os outros pontos apresentam uma pequena densidade de anfíbios, sendo que para os 

pontos 21 e 22 nada foi registrado. 

Nenhuma espécie de serpente foi observada em abundância durante as atividades, sendo 

todos os registros (exceto Liophis miliaris, n=2 indivíduos) feitos a partir de somente um 

indivíduo  (Figura 9.1.2-54). Isto deve-se principalmente à não formação de aglomerados 

reprodutivos pelas espécies de serpentes, dificultando o registro de mais indivíduos  

existentes no ambiente. 
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Figura 9.1.2-54 - Abundância das espécies de répteis registrados na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra, município de Maricá, Rio de Janeiro. 

Legenda: Llut: Liolaemus lutzae, Hmab: Hemidactylus mabouia, Egau: Ecpleopus gaudichaudii, Mab: 

Mabuya sp., Mmac: Mabuya macrorhyncha, Aame: Ameiva ameiva, Tmer: Salvator merianae, Bcon: 

Boa constrictor, Chir: Chironius sp., Equi: Elapomorphus quinquelineatus, Lmil: Liophis miliaris, Opet: 

Oxyrhophus petolarius, Ppat: Philodryas patagoniensis, Tnat: Thamnodynastes cf. nattereri. 

Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Entre as espécies registradas para a herpetofauna, apenas três (Allobates olfersioides, 

Liolaemus lutzae e Boa constrictor constrictor) enquadram-se nos critérios de ameaça das 

fontes consultadas (BERGALLO et al, 2000; MACHADO et al,. 2008; IUCN, 2013 e Anexo II - 

CITES, 2012). 

A rã Allobates olfersioides é considerada vulnerável de acordo com a lista de espécies 

ameaçadas apresentada pela IUCN (VERDADE, 2010). Apesar de sua ampla distribuição, 

esta rã foi incluída nesta categoria devido ao declínio populacional apresentado, associado a 

uma sobreposição geográfica com a distribuição do fungo quitrídeo no Brasil. Além disto, esta 

espécie esta associada à Mata Atlântica, bioma altamente ameaçado devido a expansão 

populacional. 

A interferência antrópica tem efeito negativo sobre muitas populações de lagartos, 

principalmente sobre aquelas que exibem uma acentuada especialização de micro-hábitat. A 

espécie de lagarto Liolaemus lutzae é um exemplo destas espécies que exibem uma notável 

especialização ao habitat em que vivem, construindo tocas na areia das praias como 

esconderijo e repouso, com período de forrageamento diurno (9h-11h). Este lagarto está 

incluído na lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (MACHADO et al. 2008), na lista 

do estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al. 2000), e na lista da Conservation International 

(IUCN, 2013 e várias populações encontradas no litoral sudeste estão declinando, 

particularmente no Estado do Rio de Janeiro. 
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Para Liolaemus lutzae, a simples presença humana em seu habitat tem efeitos negativos. O 

pisoteio e o trânsito de veículos sobre a areia e a vegetação da praia, por exemplo, danificam 

tocas e refúgios utilizados pela espécie, que apresenta distribuição restrita a apenas 200 km 

ao longo da costa do Estado do Rio de Janeiro Além de serem encontrados apenas em 

ecossistemas de restingas, os quais continuamente vêm sofrendo um decréscimo de sua 

área original devido à especulação imobiliária, os crescentes loteamentos com vistas ao 

desenvolvimento de balneários em toda a orla vêm causando extremos danos à vegetação 

nativa, fundamental para o refúgio da maioria das espécies de lagartos e outros organismos 

que compõem a fauna característica da restinga (TEIXEIRA, 2001), pondo em risco a 

sobrevivência, inclusive, desta espécie de lagarto.  

 A serpente Boa constrictor constrictor, vulgarmente chamada de jiboia, é uma espécie que 

apresenta ampla distribuição nos biomas brasileiros, ocorrendo também em outros países da 

América do Sul. Trata-se de uma espécie de grande porte, podendo atingir até 4 metros de 

comprimento total. A espécie apresenta alimentação variada, alimentando-se de mamíferos, 

aves e lagartos (FREITAS, 2003). Apesar de sua ampla distribuição e sua dieta não 

específica, esta espécie é indicada no Apêndice II da CITES, por representar uma espécie 

amplamente caçada, principalmente por ser utilizada nos comércios ilegais de pets. Com 

isso, ambientes em que a espécie ainda é encontrada são essenciais para a conservação e 

manutenção da espécie em seus ambientes naturais.  

Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Entre os registros efetuados para a Herpetofauna destaca-se a presença de apenas duas 

espécies endêmicas: a perereca-de-bromélia Xenohyla truncata (ponto 7) e o lagarto 

Liolaemus lutzae (ponto 21). 

A perereca Xenohyla truncata é uma espécies restrita somente a região costeira do estado do 

Rio de Janeiro, ocorrendo em elevações até 50 metros (Carvalho-e-Silva et al. 2004). Esta 

espécie vive em bromélias presentes nas restingas, utilizando estas plantas como abrigo 

durante o dia. Sua desova é realizada neste mesmo ambiente, depositando seus ovos em 

poças temporárias formadas durante a estação chuvosa onde ocorre o desenvolvimento dos 

girinos (SILVA & BRITTO-PEREIRA, 2006). É uma das poucas espécies de anuros frugíforas, 

e acordo com Silva & Britto-Pereira (2006) alimenta-se de três espécies de plantas ao longo 

do ano (Anthurium harrisii, E. ovalifolium e Maytenus obtusifolia). De acordo com Carvalho-e-

Silva et al. (2004), é uma espécie comum nas restingas onde ocorre, sendo a sua principal 

ameaça a destruição do habitat pela expansão imobiliária. 

O lagarto Liolaemus lutzae é uma espécie restrita ao hábitat de praia das restingas, com 

distribuição atual restrita a somente 200km ao longo da costa sudeste do Brasil, da restinga 

da Marambaia (ao sul) às restingas de Cabo Frio (ao Norte) (MACHADO et al., 2008). O 

endemismo da espécie em tais áreas de restinga do Rio de Janeiro é preocupante do ponto 

de vista conservacionista quando levada em consideração a intensa e crescente especulação 

imobiliária no litoral do estado, o qual degrada o micro-habitat utilizado pela espécie. Além 

disso, esta espécie é bastante sensível à simples presença humana em seu habitat, pois 

causam efeitos negativos, como a destruição de suas tocas e vegetação, utilizadas como 

abrigo pela espécie. 
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Considerando o alto grau de ameaça e o endemismo da espécie a uma área extremamente 

restrita no estado do Rio de Janeiro, a qual vem continuamente sofrendo impactos antrópicos 

como a própria degradação do hábitat natural destas espécies, torna-se essencial a 

manutenção das populações ainda remanescentes em sua área de ocorrência, permitindo 

assim uma desaceleração deste ritmo de decréscimo das populações da espécie. 

Em relação às espécies raras, cabe-se ressaltar o encontro da rã Arcovomer passarellii 

(ponto 6) e o re-encontro de uma população de rã Allobates olfersioides (ponto 3, 6, 7 e 10) 

no estado do Rio de Janeiro. 

A rã Arcovomer passarelli vive em florestas de baixada, ocultando-se sobre a serrapilheira do 

solo. Os machos vocalizam junto ou mesmo dentro de abertura de tocas, onde ocorre o 

amplexo, ovoposição e o desenvolvimento dos girinos na água acumulada no fundo da toca. 

Os permanecem na toca até que as chuvas fortes inundem o local da toca e formem um 

brejo, onde os girinos termina a metamorfose (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001). É uma 

espécie rara que depende da persistência de matas de baixada ou de restingas para sua 

existência, possuindo uma distribuição disjunta restrita a alguns pontos nos estados do 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (IZECKSHON & CARVALHO-e-SILVA, 2001). 

Allobates olfersioides é uma pequena rã diurna, habitante da serrapilheira em áreas 

florestadas. Sua desova é deposita em pequenos acúmulos de água na serrapilheira, onde 

ocorre o desenvolvimento dos girinos, sendo posteriormente transportadas nas costas do 

macho até um corpo d’água próximo, onde termina o seu desenvolvimento. 

Anteriormente eram conhecidas quatro espécies de Allobates para a Mata Atlântica: Allobates 

alagoanus (ocorrendo em Alagoas, Pernambuco e Sergipe), Allobates carioca (ocorrendo no 

Rio de Janeiro), Allobates capixaba (ocorrendo na Bahia e Espírito Santo), Allobates 

olfersioides (ocorrendo no Rio de Janeiro), no entanto após recente revisão taxonômica as 

três primeiras espécies foram sinonimizadas a A. olfersioides (Verdade & Rodrigues, 2007). 

Esta revisão indicou que os caracteres diagnósticos utilizados para separar estas três 

espécies seriam meramente variação intrapopulacional, e devido a ausência de exemplares 

recém-coletados que pudessem auxilia nesta revisão a postura mais conservadora foi a 

sinomização destas espécies até que novos espécimes estejam disponíveis para 

comparação. 

De acordo com Izecksohn & Carvalho-e-Silva (2001), A. carioca é conhecida somente dos 

três exemplares coletados na Represa Rio Grande (Jacarepaguá, Rio de Janeiro), não sendo 

conhecidos outros espécimes além da série-tipo. A outra espécie ocorrente no estado do Rio 

de Janeiro, A. olfersioides, era considerada comum no município do Rio de Janeiro 

(IZECKSHON & CARVALHO-e-SILVA, 2001), no entanto, o último registro dessa espécie 

para o estado do Rio de Janeiro data de um exemplar coletado em dezembro de 1987 e 

depositado no Museu Nacional (MNRJ 40580). 

O redescobrimento de uma população desta espécie na ADA (pontos 3 e 7) e AID (pontos 6 e 

10) é um registro importante para a conservação e taxonomia desta espécie. Como citado 

acima, as populações conhecidas para o estado do Rio de Janeiro sofreram um declínio nos 

últimos anos, o que favoreceu a sinonimização de A. alagoanus, A. carioca, e A. capixaba a 

A. olfersioides. Na área do empreendimento esta espécie foi comum nos pontos acima 
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citados, tendo sido observados uma grande densidade de indivíduos vocalizando nestes 

pontos. Girinos não foram observados, no entanto uma desova foi observada. 

Como espécie exótica, podemos destacar a presença de Hemidactylus mabouia, uma 

espécie exótica de lagarto de origem africana, a qual está quase sempre associada às 

construções ou estruturas de origem humana. Esta espécie beneficia-se da ocupação 

humana nos ambientes, sendo quase sempre abundante nos ambientes em que é 

encontrada, representando uma total adaptação às áreas antropizadas. 

Espécies Migratórias, de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

As amostragens buscando caracterizar a herpetofauna ocorrente na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra não indicou a presença de nenhuma espécie migratória. 

As amostragens buscando caracterizar a herpetofauna ocorrente na área de inserção do 

Terminal Ponta Negra não indicou a presença de nenhuma espécie de grande interesse 

econômico ou medico veterinário. 

No entanto, foram encontrados um lagarto e uma serpente com registros históricos de 

utilização como recurso alimentar. Vulgarmente chamado de teiú, Salvator merianae, 1m de 

comprimento, tem a carne e couro bastante apreciados (Marques et al., 1998), assim como a 

jibóia (Boa constrictor constrictor), que atinge 4m de comprimento, é bastante cobiçada, 

também em função de sua carne e couro. 

Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Apesar de não existir nenhum trabalho comprovando a relação entre a presença de 

determinada espécie ser indicativo de qualidade ambiental, a ocorrência da rã Allobates 

olfersioides e da lagartixa-da-praia Liolaemus lutzae indica que os ambientes onde estas 

espécies foram encontradas apresentam uma qualidade ambiental diferenciada em relação 

aos outros pontos amostrados. 

A rã A. olfersioides foi registrada nos pontos 3, 6, 7, 10, já a lagartixa-da-praia L. lutzae foi 

registrada apenas no ponto 21. Segundo dados da IUCN (CARVALHO-e-SILVA et al., 2004) 

as populações da rã A. olfersioides encontram-se em declínio devido a expansão humana 

sobre a sua área de ocorrência. O não registro desta espécie no estado do Rio de Janeiro 

desde 1987 tem corroborado com esta hipótese. O reencontro desta espécie após 25 anos 

indica que as áreas do Terminal Ponta Negra onde esta espécie foi encontrada apresentam 

uma qualidade ambiental diferenciada em relação aos outros pontos, o que possibilitou a 

manutenção das populações desta espécie. Já a lagartixa-da-praia L. lutzae é normalmente 

encontrada somente região de areia da praia onde constrói seus ninhos. Apesar da 

ocorrência de uma ampla faixa de areia na região do empreendimento este lagarto foi 

encontrado somente na faixa de areia do ponto 21. Isto pode indicar que este trecho em 

questão deve possuir características diferenciadas em relação aos outros trechos que 

propiciem o estabelecimento deste lagarto somente no trecho próximo ao ponto 21. 
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Considerações finais 

A amostragem da herpetofauna na área de inserção do Terminal Ponta Negra durante o final 

da estação chuvosa registrou 31 espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis. 

Da totalidade dos anfíbios amostrados, 35% (n=11) das espécies listadas foram encontradas 

exclusivamente em ambientes inseridos na ADA do empreendimento (pontos 2, 3, 4, 7 e 21), 

enquanto que 45% (n=14) foram encontradas nas áreas de ADA e AID e 20% (n=6) 

exclusivamente em áreas da AID (pontos 5, 6, 10, 16, 17, 19 e 22). Os registros exclusivos da 

ADA correspondem ás espécies ocorrentes em ambientes lóticos localizados em regiões 

florestadas. Os registros efetuados tanto na ADA quanto na AID correspondem a espécies de 

comum encontro em sua área de distribuição, exceto a rã Allobates olfersioides e Arcovomer 

passarellii. 

Da totalidade de répteis amostrados, 33% (n=5) foram encontradas exclusivamente em 

ambientes inseridos na ADA do empreendimento (pontos 2, 3, 4, 7 e 21), enquanto que 20% 

(n=3) foram encontradas nas áreas de ADA e AID e 45% (n=7) foram encontradas 

exclusivamente em áreas da AID. A maioria das espécies com ocorrência exclusiva na ADA 

foi de serpentes (4 espécies). A exceção dos lagartos presentes nas restingas (pontos 4, 5, 6, 

e 7) todos os outros répteis apresentaram baixa densidade e registro na área do 

empreendimento.. 

As espécies registradas para as áreas do empreendimento são típicas do bioma Mata 

Atlântica, tendo também registros de espécies típicas e abundantes em ecossistemas de 

restingas (e.g. Ameiva ameiva, Liolaemus lutzae, Tropidurus torquatus e Xenohyla truncata). 

Do total de espécies registrados na área, somente uma rã (Allobates olfersioides) e duas 

serpentes (Elapomorphus quinquilineatus e Thamnodynastes cf. nattereri) não haviam sido 

registrados previamente em trabalhos de composição de espécies próximos ao 

empreendimento, assim como bancos de dados de espécies. As demais espécies foram 

registradas em áreas de padrões vegetacionais semelhantes aos aqui encontrados. 

Dentre as espécies registradas, uma anfíbio (Allobates olfersioides) e dois répteis (Liolaemus 

lutzae e Boa constrictor constrictor) são importantes no ponto de vista conservacionista. 

A rã Allobates olfersioides não era registrada no estado do Rio de Janeiro há vinte cinco 

anos, sendo que o último exemplar coletado data de 1987 (MNRJ 40580). O redescobrimento 

dessa espécie é extremamente importante do ponto de vista conservacionista, já que esta 

espécie encontra-se em situação de declínio devido à perda do seu hábitat natural por 

pressões antrópicas. Além disso, o redescobrimento de uma população dessa espécie em 

uma localidade próxima a localidade tipo pode trazer novas resoluções taxonômicas em 

relação a esta espécie e os sinônimos associados a seu nome. 

A lagartixa-da-praia Liolaemus lutzae representa uma espécie endêmica e criticamente 

ameaçada de extinção, extremamente especialista quanto ao habitat; já a serpente Boa 

constrictor é uma espécie incluída no apêndice II da CITES, principalmente por ser caçada 

ilegalmente para utilização como pet. 

Considerando as áreas amostradas neste estudo, as áreas da praia (ponto 21), restinga 

(pontos 6 e 7) e de Floresta Ombrófila Densa (pontos 3 e 10) representam áreas ainda com 

relativo grau de conservação tendo em vista a fragmentação e os remanescentes deste tipo 
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de vegetação ainda existentes no estado do RJ. Apesar do relativo grau de destruição e 

fragmentação, estes remanescentes ainda abrigam uma diversidade de espécies importantes 

para a manutenção da diversidade deste grupo não somente no estado como no Bioma Mata 

Atlântica, como evidencia do pelo encontro da rã Allobates olfersioides e do lagarto da praia 

Liolaemus lutzae. 

Os resultados do índice de diversidade de Shannon indicam a grande diversidade presente 

na herpetofauna da área de inserção do Terminal Ponta Negra. Apesar desta alta 

diversidade, os resultados dos testes de riqueza indicam que a diversidade da herpetofauna 

presente na área do empreendimento tende a ser maior do que a diversidade encontrada 

neste estudo. 
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e) Relatório fotográfico 
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 Mastofauna C)

a) Procedimentos Metodológicos 

A mastofauna estudada abrangeu três grandes grupos: pequenos mamíferos não voadores, 

quirópteros e mamíferos de médio porte. 

Levantamento de dados secundários 

Os dados secundários aqui utilizados foram obtidos através de buscas bibliográficas e 

apontam a mastofauna de provável ocorrência para a área amostrada. Entretanto, as regiões 

de Saquarema e Araruama são fracamente amostradas no que se refere à fauna de 

mamíferos. 

A maior parte dos estudos encontrados contempla a Restinga da Barra de Maricá 

(FERNANDEZ, 1989; CERQUEIRA et al., 1990; LESSA et al., 2007), que ainda é uma área 

relativamente bem preservada se comparada às demais restingas da região, como Itaipuaçu, 

Ponta Negra e Jaconé, que já estão bastante degradadas. A exceção é uma área de 40 ha 

(22°56’48.1‖ S e 42°40’13.4‖ W) (ROCHA et al., 2007) localizada a oeste da Lagoa de 

Jaconé, inserida tanto na ADA quanto na AID do empreendimento. 

Outro local com informações disponíveis sobre a mastofauna é a Restinga de Jurubatiba, 

localizada no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, entre os municípios de Quissamã, 

Macaé e Carapebus (BERGALLO et al., 2004; ROCHA et al., 2007; LUZ et al., 2011).  

Aqui, foram consideradas como fontes de dados secundários sobre a fauna de provável 

ocorrência no local os trabalhos referentes à Barra da Restinga de Maricá, por sua 

proximidade com a área de inserção do empreendimento (FERNANDEZ, 1989; CERQUEIRA 

et al., 1990; LESSA et al., 2007). 

Período de amostragem 

A primeira campanha foi realizada entre os dias 29 de março e 5 de abril de 2012, em época 

chuvosa. Já a segunda campanha foi realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho de 

2012, no período de seca. Houve também uma terceira campanha, complementar, entre os 

dias 5 e 12 de março de 2013, em época chuvosa. 

Não foi observada precipitação nos períodos das duas primeiras campanhas na região 

estudada; entretanto na terceira campanha choveu forte nos três primeiro dias. A temperatura 

média ficou em torno de 30°C nas três campanhas. 

Áreas amostrais 

Todos os pontos amostrais foram inseridos no bioma Mata Atlântica (Tabela 9.1.2-14 e Mapa 

9.1.2-7). Visou-se abranger a maior diversidade possível de formações vegetais. Os pontos 

amostrais foram estabelecidos em locais de pouco declive e de acesso facilitado, onde 

puderam ser abertos transectos na vegetação, para colocação das armadilhas. 
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Os pontos 4, 5, 6 e 7 correspondem à área de restinga, com sinais de antropização, como 

uma grande área erodida e vasta quantidade de lixo no limite com um condomínio 

residencial.  

Os pontos 3, 10 e 22 foram instalados em área de floresta tropical. O ponto 3 corresponde a 

uma área íngreme, com um córrego represado em sua porção inferior. O ponto 10 é plano e 

limítrofe a uma estação hidromineral e à rodovia RJ-116. O ponto 22 é um fragmento de mata 

ligado por um corredor à mata da Serra de Jaconé - esse ponto se encontra em um 

loteamento residencial, já desmatado, com grande cobertura de gramíneas.  

Já o ponto 2 corresponde a uma área à beira-mar altamente antropizada, onde funcionou um 

campo de golfe, atualmente abandonado, com predomínio de gramíneas e um lago artificial. 

Na terceira campanha, complementar, foram amostradas apenas três áreas: o ponto 5 e mais 

dois novos pontos inseridos no bioma Mata Atlântica. Um próximo ao ponto 3, porém em uma 

altitude maior (22°56'1.10"S  42°41'7.60"O), e o outro em borda de mata da serra 

(22°55'47.58"S 42°40'10.91"O). 

Tabela 9.1.2-14 - Áreas amostrais, com respectivas descrições, coordenadas geográficas e 

grupos amostrados. 

Área Formação Localização 
Coordenadas 
geográficas 

Descrição 
Grupo 

amostrado 

Ponto 2 
 Campo de 

Golfe 
ADA 

X: 737773  

Y: 7460865 

Campo de 
gramíneas à beira 

mar bastante 
antropizado 

- Grandes 
mamíferos 

- Pequenos 
mamíferos  

Ponto 3  Mata (serra) ADA 
X: 737611  

Y: 7461494 

Fragmento de 
mata ligado à mata 

da Serra de 
Jaconé 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 4 
 Restinga 
Brenhosa 

ADA 
X: 739088 

Y: 7461055 

Área de restinga 
fechada 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 5 
Restinga 
Brenhosa 

AID 
X: 739530 

 Y: 7461154 

Área de restinga 
fechada 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 6 Restinga AID 
X: 739542  

Y: 7461450 

Área de restinga 
aberta 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 7 Restinga ADA X: 739114, Área de restinga - Quirópteros 
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Área Formação Localização 
Coordenadas 
geográficas 

Descrição 
Grupo 

amostrado 

Y: 7461323 aberta - Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 10 
Mata (Água 

Mineral) 
AID 

X: 739516 

Y: 7462119 

Área de mata 
antropizada 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 22 
Mata de 
Encosta 

AID 
22

o
55’22”S 

42º39’45”O 

Área de mata 
íngreme, com um 
córrego represado 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 
complementar 
1* 

Mata (serra) ADA 
22°56'1.10"S  
42°41'7.60"O 

Área de mata 
preservada, com 

um córrego 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

Ponto 
complementar 
2* 

Mata de 
Encosta 

ADA 
22°55'47.58"S 
42°40'10.91"O 

Área de borda de 
mata, terreno 

íngreme 

- Quirópteros 

- Pequenos 
mamíferos  

- Grandes 
mamíferos 

* Pontos amostrados apenas na campanha complementar. 

Técnicas de coleta  

O presente estudo foi realizado conforme Autorização Ambiental, emitida pelo Instituto 

Estadual do Meio Ambiente, AA nº IN 019218, Código INEA: UN026157/90.10.04. 

As metodologias empregadas, devidamente autorizadas, consideram as técnicas mais 

difundidas para amostragem da mastofauna de pequeno, médio e grande porte no ambiente 

em questão, conforme descrito a seguir: 

Captura - Armadilhas Shermann e Tomahawk 

Para a captura de pequenos mamíferos não-voadores (Roedores e Marsupiais) foi instalado, 

em cada um de 7 pontos amostrais, à exceção do ponto 2 (Campo de Golfe), um transecto 

em linha reta com 20 armadilhas (10 Shermann e 10 Tomahawk) em intervalos de 10 metros 

entre si, totalizando 140 armadilhas nos sete pontos. As armadilhas foram colocadas no 

primeiro dia de campo e desmontadas no último dia, ficando ativas por seis dias. Em cada 

armadilha foram colocadas iscas feitas de farelo de milho, bacon, paçoca e banana. As 

armadilhas foram revisadas pela equipe todo dia na parte da manhã, quando também foram 

reiscadas.  
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Com isso, foi realizado um esforço amostral de 140 armadilhas.dia-noite por campanha (20 

armadilhas x 7 pontos), totalizando um esforço amostral de 1680 armadilhas.dia-noite (20 

armadilhas x 6 dias x 7 pontos x 2 campanhas).  

Na campanha complementar foram instaladas 10 armadilhas Tomahawk em cada ponto 

amostrado, com exceção do ponto 5, em que foram instaladas 5 armadilhas do mesmo tipo. 

As armadilhas foram dispostas em transectos em linha reta, em intervalos de 10 metros entre 

si, totalizando 25 armadilhas instaladas na terceira campanha. A isca utilizada foi a mesma 

utilizada nas campanhas anteriores. Dessa maneira, o esforço na campanha complementar 

foi equivalente a 150 armadilhas (25 armadilhas x 6 dias). 

Os animais capturados foram identificados, fotografados e tiveram seus dados biométricos 

(peso, sexo, estado reprodutivo, tamanho da cauda, pé e orelha) coletados, sendo soltos no 

mesmo local de captura. 

Busca ativa visual 

Foi realizada busca de vestígios (rastros, pegadas e fezes) e observação dos animais em 

campo, ao longo dos pontos apresentados na Tabela 9.1.2-14, localizados na ADA e AID do 

empreendimento. 

A busca matutina ocorreu nos 8 pontos de amostragem, assim como nos pontos 

complementares, considerando os transectos em que foram colocadas as armadilhas e na 

área do campo de golfe. Foi efetuada por dois observadores, em dois dias, por 30 minutos 

em cada dia, totalizando 480 minutos por observador. Durante a noite, no período em que as 

redes de neblina (para amostragem de quirópteros) estiveram abertas, a busca ativa foi 

realizada por dois observadores nos oito pontos amostrais, durante 30 minutos, por dois dias, 

totalizando 480 minutos por observador. 

O esforço total empregado na busca ativa nas duas primeiras campanhas foi equivalente a 

1920 minutos. Na terceira campanha, complementar, o total empregado foi de 360 minutos, 

totalizando, nas três campanhas, 2280 minutos. 

Armadilhas fotográficas (“camera-trap”) 

A fim de registrar os mamíferos de médio e grande porte que utilizam a área de influência do 

empreendimento, foram instaladas duas armadilhas fotográficas em clareiras na vegetação, 

em cada um dos oito pontos amostrais durante a primeira e segunda campanhas. As 

câmeras permaneceram ativas por seis dias consecutivos (24 horas por dia), totalizando 144 

horas de atividade por câmera. Dessa maneira, foi empregado em cada ponto um esforço 

amostral de 288 horas.câmera (2 câmeras x 24 horas x 6 dias), totalizando 2304 

horas.câmera por campanha (288 horas.câmera x 8 pontos).  

Para atrair os animais foram utilizadas iscas em frente às armadilhas, compostas por laranja, 

abacaxi, bacon e ração animal. 

Redes de neblina 

A captura de mamíferos voadores (Quirópteros) foi realizada em 7 pontos amostrais mais os 

dois pontos complementares, com a utilização de redes de neblina (mist nets), vistoriadas em 
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intervalos de 20 minutos. As redes foram abertas ao entardecer e fechadas à noite (das 17h 

às 22h). O Ponto 2 não foi amostrado pois se trata de uma área aberta, para a qual a 

metodologia supracitada não se aplica.  

Foram abertas duas redes (12 m de comprimento por 3 m de altura) por ponto amostral, de 

forma que cada ponto foi amostrado por duas noites, totalizando um esforço amostral de 40 

redes.noite (2 redes x 10 pontos x 2 noites). Os animais foram identificados no local de 

captura e fotografados. Posteriormente foram soltos no mesmo local de captura.  

Análise de Dados 

Para a identificação das espécies no campo foram utilizados guias de campo (EMMONS & 

FEER, 1998; BONVICINO et al., 2008; VIZOTTO & TADDEI, 1973; REIS et al., 2007). 

A análise de dados foi a mesma para todos os grupos da mastofauna. Os resultados são 

apresentados por meio de uma lista contendo todas as espécies registradas por ponto 

amostral. Foram analisadas a riqueza e a diversidade de espécies por ponto amostral. Para 

calcular a estimativa de diversidade foi utilizado o programa BioDiversityPro e para calcular a 

riqueza estimada e analisar a eficiência amostral foi utilizado o programa EstimateS, versão 

8.0. 

A estimativa da riqueza de espécies foi calculada através da técnica de Jacknife:  

S = s + [(n-1)/n]k, 

onde:  

 S = estimativa Jacknife da riqueza de espécies;  

 s = número total de espécies presentes em n amostras;  

 n = número total de amostras;  

 k = número total de espécies únicas. 

 

Para estimar a diversidade de espécies foi utilizado o índice de Shannon-Wiener (H’´) 

(Weaver & Shannon, 1949) que é expresso pela fórmula:  

H’ = - Σ (pi)(log pi) 

i=1 

O sucesso de captura para pequenos mamíferos foi calculado pela razão do número de 

indivíduos coletados pelas horas totais de exposição das armadilhas, multiplicado pelo 

número de armadilhas (indivíduos/ horas x armadilhas). Para quirópteros, foi calculado a 

partir da razão do número de indivíduos pela área da rede multiplicada pelas horas totais de 

exposição (indivíduos/ área x horas). Para os mamíferos de médio e grande porte, o sucesso 

de captura foi calculado a partir da razão do número de indivíduos avistados, pela distância 

percorrida, multiplicada pelas horas de busca ativa (indivíduos/ área x horas).  

Vale ressaltar que os dados quantitativos referentes à campanha complementar foram 

excluídos das análises, já que foi desenvolvido esforço amostral inferir ao das demais 

campanhas. Tais dados foram utilizados apenas para compor a amostragem qualitativa. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 685 

b) Caracterização da fauna da AII 

A ampliação do conhecimento sobre a mastofauna local consiste em uma contribuição de 

grande importância para o conhecimento básico da fauna nativa, uma vez que dados sobre a 

fauna de mamíferos desta região é realmente escassa. Poucos são os estudos sobre a 

mastofauna relacionada à restinga. A mastofauna de restinga e matas litorâneas era mal 

conhecida até a década de oitenta do século vinte (CERQUEIRA, 1984). O primeiro estudo 

sobre a mastofauna de restingas foi publicado para a Barra de Maricá (CERQUEIRA et al., 

1990). Estudos recentes mostram 44 espécies de mamíferos ocorrendo nas restingas e 

matas litorâneas do estado do Rio de Janeiro (PESSÔA et al., 2010), sendo oito delas 

endêmicas da restinga (PESSÔA & REIS, 1993; PESSÔA et al., 2010).  

Os pequenos mamíferos não-voadores (marsupiais e roedores) formam o grupo ecológico 

mais diversificado de mamíferos Neotropicais, com mais de 190 espécies atualmente 

reconhecidas para o Brasil (WILSON & REEDER, 2005). Essas espécies influenciam 

diretamente a dinâmica florestal através principalmente da predação de sementes (VIEIRA et 

al., 2003) e da dispersão de sementes e fungos (GRELLE & GARCIA, 1999, VIEIRA & IZAR, 

1999). São também importantes indicadores de alterações locais do habitat e da paisagem 

devido à especificidade entre eles e o uso de microhabitats.  

No Brasil, os quirópteros representam aproximadamente um terço dos mamíferos e o 

segundo grupo em diversidade, ficando atrás apenas dos roedores (TADDEI, 1996).  

Os quirópteros podem ser importantes indicadores da qualidade ambiental, pois exploram 

uma grande variedade de recursos tróficos e são abundantes localmente, tanto em número 

de espécies, quanto de indivíduos (FENTON et al., 1992). Importantes em qualquer 

ecossistema, os quirópteros funcionam como reguladores ambientais dispersando sementes, 

polinizando flores e, principalmente em áreas antrópicas, controlando as populações de 

pragas nas lavouras e núcleos urbanos (BREDT & UIEDA, 1996; REIS et al., 2007). Em 

recente levantamento, Nogueira et al. (2010) registraram 35 espécies de quirópteros em 84 

localidades da costa brasileira, sendo 14 espécies encontradas em restingas no Rio de 

Janeiro. Comparando com as 95 espécies registradas para a Mata Atlântica no sudeste do 

Brasil (PERACCHI & NOGUEIRA, 2008), esse número é relativamente baixo, mas pode 

refletir também o baixo número de estudos realizados, até então, em áreas de restingas. 

Na área de inserção do empreendimento foram avaliadas a riqueza, abundância e a 

diversidade das espécies com o intuito de se caracterizar e diagnosticar os mamíferos 

ocorrentes, gerando subsídios para a avaliação das áreas em questão.  

A lista faunística levantada para a AII do empreendimento (Quadro 9.1.2-15) apresenta, em 

sua maioria, espécies comumente generalistas, pouco ameaçadas de extinção (Quadro 

9.1.2-15), encontradas em áreas de mata de baixa altitude e litorânea, além de restinga 

(LESSA et al., 2007; CERQUEIRA et al., 1990). A exceção é o rato de espinho, Trinomys 

eliasi,  espécie considerada ameaçada de extinção pela lista da IUCN (2011), cuja 

distribuição é considerada endêmica a restinga e matas litorâneas do estado do Rio de 

Janeiro, registrada na Barra da Restinga de Maricá, Restinga de Jurubatiba e na Reserva 

Poço das Antas, no município de Silva Jardim (ATTIAS et al., 2009). 
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Quadro 9.1.2-15 - Mamíferos de provável ocorrência na AII e indicação do grau de ameaça. 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte  

MMA 2008 
IUCN 
2012 

Lista 
Estadual RJ 

ORDEM Carnívora      

Família Procyonidae      

Procyon cancrivorus mão pelada NC LC - Cerqueira et al., 1990 

ORDEM Chiroptera      

Família Noctilionidae      

Noctilio leporinus morcego pescador NC LC - Cerqueira et al., 1990 

Família Phyllostomidae      

Glossophaga soricina  NC LC - Cerqueira et al., 1990 

ORDEM Cingulata      

Família Dasypodidae      

Euphractus sexcinctus tatupeba NC LC - Cerqueira et al., 1990 

ORDEM Didelphimorphia      

Família Didelphidae      

Caluromys philander  NC LC - Lessa et al., 2007 

Didelphis aurita gambá de orelha preta NC LC - Lessa et al., 2007;  

Fernandez, 1989 

Marmosops incanus cuíca NC LC - Lessa et al., 2007 

Metachirus nudicaudatus cuíca de quatro olhos marrom NC LC - Lessa et al., 2007;  

Fernandez, 1989 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte  

MMA 2008 
IUCN 
2012 

Lista 
Estadual RJ 

Micoureus paraguayanus  NC LC - Lessa et al., 2007 

Monodelphis americana cuíca DD LC - Lessa et al., 2007 

Philander frenatus cuíca de quatro olhos cinza NC LC - Lessa et al., 2007;  

Fernandez, 1989 

ORDEM Lagomorpha      

Família Leporidae      

Sylvilagus brasiliensis tapiti NC LC - Fernandez, 1989 

ORDEM Primates      

Família Cebidae      

Callithrix jacchus mico estrela NC LC - Fernandez, 1989 

ORDEM Rodentia      

Família Caviidae    -  

Cavia fulgida preá NC LC - Cerqueira et al., 1990 

Família Cricetidae      

Akodon cursor rato NC LC - Lessa et al., 2007 

Cerradomys subflavus rato NC LC - Lessa et al., 2007 

Nectomys squamipes rato d’água NC LC - Lessa et al., 2007 

Oxymycterus dasythrichus rato NC LC - Lessa et al., 2007 

Família Echimyidae      

Trinomys eliasi rato de espinho DD EN - Lessa et al., 2007 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte  

MMA 2008 
IUCN 
2012 

Lista 
Estadual RJ 

Família Erethizontidae      

Sphiggurus insidiosus ouriço cacheiro NC LC - Fernandez, 1989 

* Critérios de ameaça: dados deficientes (DD); pouco preocupante (LC); em perigo (EN); não consta (NC).  
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c) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente Afetada 

(ADA) 

Composição Faunística 

Nas duas campanhas realizadas foram registradas 23 (vinte e três) espécies de 12 (doze) 

famílias diferentes, agrupadas em 07 (sete) ordens, conforme quadro a seguir. A lista de 

espécies de mamíferos de provável ocorrência para a região alvo registra as mesmas sete 

ordens, com 20 espécies de onze famílias. Entretanto, apesar do número próximo de famílias, 

a composição das listas foi diferente. Procyonidae, Noctilionidae e Erethizontidae constam da 

lista de provável ocorrência, mas não foram coletadas. Já Canidae, Vespertilionidae, Atelidae 

e Sciuridae não constam da lista de provável ocorrência, porém foram registradas nas três 

campanhas. 

A maior diversidade foi registrada para a família Phyllostomidae (Chiroptera) com sete 

espécies, sendo que Carollia perspicillata, Artibeus lituratus, Artibeus planirostris, Platyrrhinus 

lineatus, Desmodus rotundus e Sturnira lilium não constavam da listagem de mamíferos de 

provável ocorrência na região. Outras espécies registradas e que não foram listadas como de 

provável ocorrência são: Cerdocyon thous (Carnivora: Canidae), Dasypus novemcinctus 

(Cingulata: Dasypodidae), Alouatta guariba (Primates: Atelidae), Callithrix penicillata 

(Primates: Cebidae), Myotis nigricans e Myotis albescens (Chiroptera: Vespertilionidae), 

Guerlinguetus ingrami (Rodentia: Sciuridae). 

A família Didelphidae foi a mais diversa entre os mamíferos terrestres, com quatro espécies 

registradas: Didelphis aurita, Philander frenatus, Metachirus nudicaudatus e Monodelphis 

americana. Entretanto, a lista de espécies baseada em dados secundários registra uma 

diversidade maior para a região, apresentando sete espécies.  

Também foi registrada uma baixa diversidade de roedores, com apenas Trinomys eliasi, 

Guerlinguetus ingrami, Nectomys squamipes e Cavia fulgida amostradas para a ordem, 

enquanto a lista de espécies de provável ocorrência na região registra sete espécies. 

Todavia, T. eliasi é a única espécie endêmica, exclusiva de habitat de restinga no estado do 

Rio de Janeiro, e classificada como “em perigo” pela IUCN (2013) por conta de sua restrita 

área de ocorrência e qualidade de seu habitat. A espécie ocorre em três localidades e apenas 

uma delas oferece proteção suficiente (IUCN, 2013).  

Houve apenas um registro de espécie exótica na área de estudo: Callithrix jacchus. Essa 

espécie é originária do nordeste do Brasil (PARKER,1990).  
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Quadro 9.1.2-16 - Mamíferos registrados na AID, nas duas campanhas realizadas, com respectiva indicação do grau de ameaça, habitat, 

endemismo e registro. 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemism

o 

Registros 

MMA 
2008 

IUCN 
2012 

Lista 
Estadual 

RJ 
Pontos Métodos 

ORDEM Carnivora 

Família Canidae 

Cerdocyon thous 
cachorro-do-mato, 
Guaraxaim 

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3, 4, 10 e 22 Armadilha fotográfica 

ORDEM Chiroptera 

Família Phyllostomidae 

Artibeus lituratus 
Morcego frugívoro 
grande 

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3, 10 e 22 Rede de Neblina 

Artibeus 
planirostris 

Morcego frugívoro 
grande 

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas  

5 e 
Complementar 1 

Rede de Neblina 

Carollia 
perspicillata 

  NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3, 10 e 22 

Rede de Neblina e 
Busca Ativa 

Desmodus 
rotundus 

Morcego-vampiro NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  2 Busca Ativa 

Glossophaga 
soricina 

morcego beija-flor NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  6 e 10 Rede de Neblina 

Platyrrhinus 
lineatus  

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas  
Complementar 1 Rede de Neblina 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemism

o 

Registros 

MMA 
2008 

IUCN 
2012 

Lista 
Estadual 

RJ 
Pontos Métodos 

Sturnira lilium   NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3 e 22 Rede de Neblina 

Família Vespertilionidae 

Myotis albescens 
morcego-de-orelhas-
de-rato 

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3 Rede de Neblina 

Myotis nigricans 
morcego-de-orelhas-
de-rato 

NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3 e 10 Rede de Neblina 

ORDEM Cingulata 

Família Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus 

Tatu-galinha NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  2, 4, 7, 10 e 22 

Armadilha fotográfica e 
Busca ativa 

ORDEM Didelphimorphia 

Família Didelphidae 

Didelphis aurita Gambá de orelha preta NC LC NC Floresta e restinga   
3, 4, 5, 6, 7, 10 

e 22 
Armadilha Tomahawk e 
fotográfica 

Metachirus 
nudicaudatus 

Cuíca de quatro olhos 
marrom 

NC LC NC Floresta   3 e 4 
Armadilha Tomahawk e 
fotográfica 

Monodelphis 
americana 

cuíca-de-três-listras DD LC NC Floresta e restinga   4 Armadilha Shermann 

Philander frenatus Cuíca de quatro olhos NC LC NC Floresta e restinga   4, 5, 6, 7 e 10 Armadilha Tomahawk e 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemism

o 

Registros 

MMA 
2008 

IUCN 
2012 

Lista 
Estadual 

RJ 
Pontos Métodos 

cinza fotográfica 

ORDEM Lagomorpha 

Família Leporidae 

Sylvilagus 
brasiliensis 

Tapiti NC LC NC 
Floresta, restinga 
e campo aberto 

  4, 5, 6, 7 e 10 
Busca ativa, armadilha 
fotográfica e tomahawk 

ORDEM Primates 

Família Atelidae 

Alouatta guariba Guariba NC LC NC Floresta   
3 e 

complementar 1 
Busca ativa 

Callithrix jacchus Mico-estrela NC LC NC Floresta   2 Busca ativa 

Callithrix penicillata Sagui-de-tufos-pretos NC LC NC Floresta   10 Armadilha fotográfica 

ORDEM Rodentia 

Família Caviidae 

Cavia fulgida Preá NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  2 Busca ativa 

Família Cricetidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemism

o 

Registros 

MMA 
2008 

IUCN 
2012 

Lista 
Estadual 

RJ 
Pontos Métodos 

Nectomys 
squamipes 

Rato d’água NC LC NC 
Floresta e áreas 

abertas 
  3, 4 e 6 

Armadilha Tomahawk e 
fotográfica 

Família Echimyidae 

Trinomys eliasi Rato de espinho DD EN NC Restinga 
Restingas do 

RJ 
4 

Busca ativa e armadilha 
fotográfica 

Família Sciuridae 

Guerlinguetus 
ingrami 

Caxinguelê, serelepe NC LC NC Floresta  
 

Complementar 1 Armadilha Tomahawk 

* Critérios de ameaça: dados deficientes (DD); em perigo (EN); não consta (NC).   

<www.iucnredlist.org> último acesso em 22/01/2013.  
Bergallo, H. G., Rocha, C. F. D., Alves, M. A. S. e Sluys, M. V. (orgs.), 2000.  A fauna 
ameaçada de extinção do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
<www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html> último acesso em 22/01/2013. 
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Foi analisada a diversidade de espécies capturadas por ponto amostral, utilizando o índice de 

Shannon (H`). 

 

Figura 9.1.2-55 - Diversidade das espécies de mamíferos de cada ponto amostral utilizando o 

índice de Shannon (H´). 

O ponto amostral 3 teve o maior índice, seguido pelos pontos 4 e 10. O ponto 2 também 

apresentou um índice relativamente alto, uma vez que foi amostrado apenas por armadilhas 

fotográficas e busca ativa. Esse índice deve-se, principalmente, à própria configuração da 

área (campo aberto com algumas árvores esparsas), que facilita a busca ativa. Por outro 

lado, o ponto amostral 5 apresentou o menor índice, mesmo tendo sido amostrado por todas 

as metodologias (Figura 9.1.2-55).  

A partir do estimador "Jackknife", estimou-se a riqueza de espécies de pequenos mamíferos 

terrestres amostrados por armadilhas sherman e tomahawk durante as duas primeiras 

campanhas. A riqueza estimada (8 espécies) foi maior que a riqueza observada (5 espécies). 

A curva do coletor (Figura 9.1.2-56) mostrou que o esforço foi insuficiente para amostrar a 

riqueza da região, dado que as curvas não atingiram a assíntota, indicando que a 

amostragem não foi satisfatória para a determinação e caracterização da mastofauna do 

local. Ressalta-se que os dados provenientes da campanha complementar não foram 

considerados para as análises estatísticas, sendo utilizado para complementação das 

informações qualitativas apenas. 
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Figura 9.1.2-56 - Curva do coletor com a eficiência amostral e a riqueza estimada das espécies 

(Jackknife 1) de pequenos mamíferos terrestres capturados por armadilhas Shermann e 

Tomahawk. 

Também pelo estimador “Jackknife” foi estimada a riqueza de mamíferos flagrados pelas 

armadilhas fotográficas nas duas primeiras campanhas (Figura 9.1.2-57). A riqueza estimada 

foi de 11 espécies, enquanto a observada foi de 9 espécies; portanto, a riqueza observada foi 

menor que a estimada. A curva do coletor indica que a amostragem através desse método 

também não foi suficiente para caracterizar a fauna de mamíferos. 
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Figura 9.1.2-57 - Curva do coletor com a eficiência amostral e a riqueza estimada (Jackknife) das 

espécies de mamíferos terrestres flagrados pelas armadilhas fotográficas. Linha azul: riqueza 

observada; linha vermelha: riqueza esperada. Variável de esforço amostral refere-se a horas de 

rede aberta. 

A riqueza de espécies de quirópteros amostrada nas duas campanhas também pôde ser 

estimada pelo método Jackknife (Figura 9.1.2-58). A riqueza observada (6 espécies) foi 

menor que a riqueza esperada (7 espécies). Assim, a curva do coletor demonstra que a 

quiropterofauna foi caracterizada quase que totalmente através dos métodos e esforço 

aplicados. 

 

Figura 9.1.2-58 - Curva do coletor com a eficiência amostral e a riqueza estimada das espécies 

de mamíferos voadores capturados pelas redes de neblina. Linha azul: riqueza observada; 

Linha vermelha: riqueza esperada. Variável de esforço amostral refere-se a número total de 

redes. 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 697 

Variação entre métodos de amostragem 

Nas duas primeiras campanhas foram utilizados como métodos de amostragem: redes de 

neblina, armadilhas de caixa do tipo Tomahawk e Shermann, além de armadilhas fotográficas 

e busca ativa. Na terceira campanha somente foram utilizadas armadilhas Tomahawk e redes 

de neblina. O método de amostragem com rede de neblina não é comparável com os outros 

métodos, pois é específico para animais voadores enquanto os outros métodos são 

específicos para animais terrestres. Nas redes de neblina foram registradas oito espécies de 

quirópteros: Artibeus lituratus, A. planirostris, Carollia perspicilata, Glossophaga soricina, 

Myotis nigricans M. albescens. Platyrrhinus lineatus e Sturnira lilium. 

Entre todos os métodos de amostragem, a armadilha Shermann foi a menos eficiente, tendo 

capturado apenas um espécime de Monodelphis americana, que não foi capturada por 

nenhum outro método.  

Com a armadilha do tipo Tomahawk foram capturadas seis espécies: Didelphis aurita, 

Philander frenatus, Guerlinguetus ingrami, Metachirus nudicaudatus, Nectomys squamipes e 

Sylvilagus brasiliensis. Todas de pequeno porte. 

As armadilhas fotográficas foram o método mais eficiente. Elas registraram nove espécies: 

Cerdocyon thous, Dasypus novemcinctus, Sylvilagus brasiliensis, Trinomys eliasi, Didelphis 

aurita, Philander frenatus, Metachirus nudicaudatus, Callithrix penicilata e Nectomys 

squamipes. 

Distribuição da fauna no ambiente 

Algumas espécies registradas apresentam distribuição diferenciada nos ambientes 

analisados. Alouatta guariba foi registrado apenas no ponto 3, em área de mata de encosta. 

Como era de se esperar, Trinomys eliasi, que é endêmico da restinga do estado do Rio de 

Janeiro, foi registrado para o ponto 4, área de restinga brenhosa. Cavia fulgida também só foi 

registrada para o ponto 2, um campo aberto com predomínio de gramíneas. Dasypus 

novemcinctus foi registrado pelas armadilhas fotográficas dos pontos 2, 4, 7, 10 e 22, em 

áreas de vegetação aberta. Sylvilagus brasiliensis foi registrado em áreas de restinga (pontos 

4, 5, 6 e 7) e mata de baixada (ponto 10).  

Como esperado, duas das espécies da ordem Didelphimorphia, Didelphis aurita e Philander 

frenatus, que são oportunistas, foram registradas em quase todos os pontos, com exceção do 

ponto 2, onde as poucas árvores são esparsas, não favorecendo tais espécies de hábitos 

arborícolas. 

As espécies de Chiroptera foram registradas em áreas com árvores altas (pontos 3, 6, 10 e 

22) e espaçadas, onde é possível o vôo dos morcegos a uma altura em que possam ser 

interceptados pelas redes de neblina instaladas. A exceção foi o espécime de Desmodus 

rotundus, cujo crânio foi encontrado no ponto 2, junto à pelotas de coruja, assim podendo ter 

sido predado em outro local. 

Os pontos 3 e 10 apresentaram a maior diversidade de espécies, ambas com 10 espécies 

cada. O ponto 4 apresentou a maior abundância de indivíduos, principalmente das espécies 

Didelphis aurita e Philander frenatus. 
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Quanto à ordem Chiroptera, o ponto 3 apresentou a maior abundância (n= 10) e a maior 

diversidade de espécies: Myotis albescens, Myotis nigricans, Artibeus lituratus, Carollia 

perspicilata e Sturnira lilium. 

Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Dentre todas as espécies registradas, apenas Trinomys eliasi, com registro fotográfico e 

crânio coletado, é considerada sob risco de extinção segundo a  IUCN (2013), na qual está 

classificada como Endangered (EN). 

Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Entre as espécies encontradas, somente Trinomys eliasi é endêmica da restinga e florestas 

costeiras do estado do Rio de Janeiro (Attias et al., 2009).  

Apenas Callithrix jacchus é considerada exótica entre as espécies encontradas, sendo 

originária do Nordeste do Brasil (Parker, 1990). 

Espécies Migratórias 

Não foram encontradas espécies migratórias no presente estudo. 

Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram encontradas espécies de interesse econômico ou médico-veterinário. Contudo, foi 

registrada a existência de Sylvilagus brasiliensis, espécie considerada cinegética (FGCT, 

2012).  

Dentre as espécies encontradas, nenhuma está descrita na literatura como reservatório de 

doenças. Entretanto, é sabido que outras espécies do gênero Trinomys, com ocorrência nos 

estados de São Paulo e Espírito Santo, são possíveis reservatórios de Trypanosomídeos, 

como Leishmania e Trypanosoma (Roque et al., 2008). Não existem estudos com espécies 

do gênero no Rio de Janeiro. 

Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Não foram encontradas espécies notadamente utilizadas como indicadoras de qualidade 

ambiental. Apesar de  T. eliasi  ser endêmica e ameaçada, não há dados sobre a população 

local para considerá-la como indicadora ambiental, já que não há registros que possibilitem a 

mensuração de sua população acuradamente, considerando a flutuação da densidade 

populacional de acordo com o ambiente. 

d) Considerações finais 

Foram registradas 23 espécies pertencentes a sete Ordens (Didelphimorphia, Rodentia, 

Primates, Carnívora, Cingulata, Lagomorpha e Chiroptera), sendo 14 espécies de mamíferos 

terrestres e nove espécies de mamíferos voadores. Das espécies terrestres somente sete 

foram capturadas (Philander frenatus, Monodelphis americana, Didelphis aurita e Metachirus 

nudicaudatus, todas da ordem Didelphimorphia; Nectomys squamipes e Guerlinguetus 

ingrami, da ordem Rodentia; Sylvilagus brasiliensis, da ordem Lagomorpha). A armadilha de 

caixa do tipo Tomahawk apresentou maior eficiência na captura, enquanto a armadilha do 
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tipo Shermann capturou apenas um espécime de Monodelphis americana. As demais 

espécies foram registradas através de armadilhas fotográficas e busca ativa, incluindo 

vestígios e avistamento.  

Os ambientes de mata tiveram 18 espécies registradas, enquanto os pontos amostrais em 

área de restinga tiveram 11 espécies registradas. A composição de espécies entre os 

ambientes foi distinta. Seis espécies foram registradas somente em áreas de mata, Alouatta 

guariba, Artibeus lituratus, Platyrrhinus lineatus, Myotis albescens, Myotis nigricans e Carollia 

perspicillata, e duas espécies foram registradas somente em área de restinga, Trinomys eliasi 

(que é endêmico deste tipo de ambiente) e Monodelphis americana. O campo de golfe, que é 

a área mais antropizada, só registrou 4 espécies: Desmodus rotundus, Dasypus 

novemcinctus, Cavia fulgida e Callithrix jacchus.  

A restinga da área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento apresenta uma 

vegetação mais densa e melhor conservada se comparada com a área de restinga na área 

indiretamente afetada (AID). Entretanto, não houve diferença significativa entre as duas áreas 

em relação à fauna registrada. Apesar de serem consideradas duas áreas diferentes, ambas 

fazem parte de um contínuo de vegetação. Ressalta-se que o roedor endêmico e ameaçado 

de extinção, Trinomys eliasi, foi registrado na área de restinga na ADA.  

As áreas de mata são similares em relação aos aspectos fitofisionômicos, tanto na ADA como 

na AID. A região de mata na ADA teve mais espécies registradas (quinze) que a AID (seis 

espécies). O bugio (Alouatta guariba) foi registrado somente na AID, principalmente por se 

tratar de uma área de mata de encosta, habitat típico da espécie. 

Os gráficos de curva do coletor de todas as metodologias de amostragem utilizadas 

(armadilhas, câmera trap e redes de neblina) evidenciam que a riqueza observada foi menor 

que a riqueza estimada, apesar da amostragem de quiropterofauna ter atingido um valor 

muito aproximado ao esperado para a região. A curva do coletor demonstrou que o esforço 

amostral foi insuficiente para amostrar a totalidade da diversidade da área estudada. Sendo 

assim, fazem-se necessárias amostragens complementares para uma caracterização 

completa e satisfatória deste grupo faunístico.  

 Entomofauna D)

 

a) Introdução 

Os invertebrados compreendem o grupo mais numeroso dentro do reino animal, e possuem 

diversos papéis ecológicos (atuando como polinizadores, predadores, parasitóides, 

dispersores de sementes, entre outros) constituindo parte fundamental na sustentabilidade de 

qualquer ecossistema. 

Dentre os invertebrados, os insetos são os mais ricos e abundantes. Além disso, muitas 

espécies são consideradas endêmicas, de valor econômico, interesse epidemiológico e 

bioindicadoras ambientais. Tais bioindicadores são ferramentas importantes no 

monitoramento de áreas impactadas, pois oferecem indicativos da qualidade das condições 

ambientais. 
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A grande pressão antrópica tem destruído habitats de várias espécies, contribuindo na 

inclusão destas na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção. Tal lista já 

apresenta várias espécies de insetos, dentre esses se destacam espécies de efemerópteras, 

colêmbolas, mariposas, borboletas, libélulas, besouros, abelhas e formigas. Segundo a 

literatura, sabe-se da ocorrência de grupos de insetos considerados bioindicadores 

ambientais nas restingas do estado do Rio de Janeiro, além de espécies que já se encontram 

ameaçadas de extinção, como por exemplo, a formiga saúva-preta (Atta robusta) (MACHADO 

et al., 2008). 

b) Metodologia 

Foram compilados dados de literatura sobre inventários de entomofauna realizados na área 

do futuro empreendimento e de seu entorno. Para isso, foi realizado um levantamento 

bibliográfico utilizando o maior número de fontes de informação possível (Web of Science, 

periódicos CAPES e biological abstracts). 

c) Resultados 

Entomofauna Geral 

Esta Seção dedica-se a caracterizar a entomofauna da região de Maricá com base em dados 

da literatura.  

Dentre as publicações compiladas nesse estudo, as mais relevantes por conterem o registro 

de espécies ameaçadas de extinção são: 

 Dáttilo et al. (2012) e Pinto (2012): registro de Atta robusta; 

 Ferreira-Jr et al. (1998) e Ferreira & Braga (2009): registro de Copelatus brasiliensis, 

Copelatus longicornis e Desmopachria margarita. 

 Monteiro (2006) e Machado et al. (2008): registro de Parides ascanius; 

 Ribeiro da Silva & Nessimian (1990), Nessimian & Henriques-de-Oliveira (2005) e 

Machado et al. (2008): registro de Parapoynx restingalis. 

 

No quadro a seguir é apresentada a lista de espécies da entomofauna (com seus respectivos 

nomes vulgares) compiladas para o município de Maricá, principalmente nas área de 

restinga, com a indicação do tipo de hábitat onde foi amostrado, além dos autores dos artigos 

e de observações importantes como espécies em risco de extinção ou registros novos para 

Maricá, Rio de Janeiro ou Brasil. 
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Quadro 9.1.2-17 - Lista de espécies, respectivos nomes vulgares, habitat encontrado, autores e observações importantes da entomofauna 

baseada em dados secundários na região de Maricá, RJ. 

Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Ordem Collembola 

Família Brachystomellidae 

Brachystomella agrosa Colêmbola 
Área alagável, duna e 

vegetação halófita 
psamófila reptante 

- 

Mendonça & Arlé, 1992; Fernandes & 
Mendonça, 2004; Fernandes & Mendonça, 
2007; Fernandes et al., 2009ab; Mendonça 

et al., 2009 

Brachystomella ceciliae Colêmbola 
Área alagável, duna e 

vegetação halófita 
psamófila reptante 

Ocorrência restrita 
para Maricá até o 

momento (Fernandes 
& Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 
& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 

2009b; Mendonça et al., 2009 

Brachystomella contorta Colêmbola 

Duna, vegetação halófita 
psamófila reptante e 

vegetação reptante no 
primeiro cordão arenoso 

impactado 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009b; Mendonça et al., 2009 

Brachystomellides compositus Colêmbola Área alagável e duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004;  Mendonça 

et al., 2009 

Maricaella duna Colêmbola 

Duna e vegetação do 
primeiro cordão arenoso 
de áreas impactadas e 

preservadas 

Ocorrência restrita 
para Maricá até o 

momento (Fernandes 
& Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 
& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 

2009ab; Mendonça et al., 2009 

Rapoportella pitomboi Colêmbola 

Área alagável, duna e 
vegetação halófila 

psamófila reptante e 
ambiente de cordão 
arenoso de áreas 

preservadas e 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab; Mendonça et al., 2009 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 702 

Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

impactadas 

Família Entomobryidae 

Pseudosinella octopunctata Colêmbola 
Segundo cordão 

arenoso da restinga 
- Mendonça et al., 2009 

Rhynchocyrtus klausi Colêmbola Duna - Mendonça et al., 2009 

Seira brasiliana Colêmbola 
Primeiro cordão arenoso 

da restinga 
- Mendonça et al., 2009 

Família Hypogastruridae 

Acherontiella globulata Colêmbola 

Duna e vegetação 
halófila psamófila 
reptante de área 

impactada 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009b; Mendonça et al., 2009 

Austrogastrura travassosi Colêmbola 

Vegetação halófila 
psamófila reptante de 
áreas impactadas e 

preservadas 

- 
Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 

et al., 2009a; Fernandes et al., 2009b; 
Mendonça et al., 2009 

Paraxenylla piloua Colêmbola 

Vegetação halófila 
psamófila reptante de 
áreas preservadas e 

impactadas 

Primeiro registo no 
BR 

(Fernandes & 
Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 
& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 

200a9; Fernandes et al., 2009b ; Mendonça 
et al., 2009 

Willemia brevispina Colêmbola Areia de praia - Mendonça et al., 2009 

Xenylla marítima Colêmbola 

Área alagável, duna e 
vegetação de cordão 
arenoso e vegetação 

halófila psamófila 
reptante 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab ; Mendonça et al., 2009 

Xenylla welchi Colêmbola 
Vegetação halófila 

psamófila reptante e 
cordão arenoso de área 

Primeiro registo no 
RJ 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009ab; Mendonça et al., 2009 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

impactada e preservada (Fernandes & 
Mendonça, 2007) 

Família Isotomidae 

Archisotoma catiae Colêmbola Duna - Mendonça et al., 2009 

Arlea arenicola Colêmbola 
Vegetação herbácea em 

duna 
- Mendonça et al., 2009 

Arlea psammophila Colêmbola Areia de praia - Mendonça et al., 2009 

Desoria trispinata Colêmbola 
Vegetação reptante 

impactada 
- Mendonça et al., 2009 

Folsomides centralis Colêmbola 
Vegetação reptante no 

primeiro cordão arenoso 
- Mendonça et al., 2009 

Folsomides parvulus Colêmbola Duna - Mendonça et al., 2009 

Folsomides semiparvulus Colêmbola Duna - Mendonça et al., 2009 

Folsomina onychiurina Colêmbola Areia de praia - Mendonça et al., 2009 

Hemisotoma thermophila Colêmbola 
Vegetação reptante 

impactada 
- Mendonça et al., 2009 

Isotomiella amazônica Colêmbola Duna - Mendonça et al., 2009 

Isotomiella barrana Colêmbola Vegetação herbácea - Mendonça et al., 2009 

Isotomiella symetrimucronata Colêmbola Primeiro cordão arenoso - Mendonça et al., 2009 

Isotomodes fernandesae Colêmbola Areia de praia - Mendonça et al., 2009 

Isotomurus riparius Colêmbola 
Vegetação na margem 

da lagoa 
- Mendonça et al., 2009 

Proisotoma tenella Colêmbola 
Vegetação reptante 

impactada 
- Mendonça et al., 2009 

Família Neanuridae 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Aethiopella littoralis Colêmbola Área alagável e duna 

Ocorrência restrita 
para Maricá até o 

momento (Fernandes 
& Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 
& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 

2009b; Mendonça et al., 2009 

Arlesia intermedia Colêmbola Área alagável e duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004; Mendonça 

et al., 2009a 

Arlesia sp Colêmbola 
Cordão arenoso de área 

impactada 
- 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009b 

Friesea claviseta Colêmbola 
Vegetação halófila 
psamófila reptante 

preservada 

Primeiro registo no 
BR 

(Fernandes & 
Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009ab; Mendonça et al., 2009 

Friesea josei Colêmbola Areia de praia - Mendonça et al., 2009 

Friesea magnicornis Colêmbola 
Vegetação halófila 

psamófila reptante área 
impactada 

Primeiro registo no 
BR 

(Fernandes & 
Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009b ; Mendonça et al., 2009 

Friesea mirabilis Colêmbola 
Vegetação halófila 
psamófila reptante 

Primeiro registo no 
BR 

(Fernandes & 
Mendonça, 2007) 

Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 
& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 

2009ab; Mendonça et al., 2009 

Friesea reducta Colêmbola Duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab ; Mendonça et al., 2009 

Hylaeanura infima Colêmbola 
Área alagável, cordão 

arenoso de área 
preservada e duna 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab; Mendonça et al., 2009 

Micranurida fluminensis Colêmbola Área alagável e duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004; Mendonça 

et al., 2009 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Neotropilella sp Colêmbola 
Cordão arenoso de área 

impactada 
- 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009b 

Psedachorutes difficilis Colêmbola Área alagável e duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab; Mendonça et al., 2009 

Família Onychiuridae 

Agraphorura cf. mariapetrae Colêmbola Área alagável e duna - Mendonça et al., 2009 

Mesaphorura amazonica Colêmbola 

Duna e vegetação 
halófila psamófila 

reptante e de cordão 
arenoso de áreas 

preservadas e 
impactadas 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab 

Mesaphorura maricaensis Colêmbola Duna - 
Fernandes & Mendonça, 2004; Mendonça 

et al., 2009 

Mesaphorura yosii Colêmbola 

Área alagável, areia de 
praia, duna e vegetação 

halófila psamófila 
reptante e de cordão 

arenoso de áreas 
preservadas e 

impactadas 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab; Mendonça et al., 2009 

Onychiurus cf. mariapetrae Colêmbola Área alagável - Fernandes & Mendonça, 2004 

Thalassaphorura sp Colêmbola 
Cordão arenoso de área 

impactada 
- 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009b 

Família Tullbergiidae 

Fissuraphorura cubanica Colêmbola 
Vegetação halófila 

psamófila reptante de 
área impactada 

Primeiro registo no 
RJ 

(Fernandes & 

Fernandes & Mendonça, 2007; Fernandes 
et al., 2009b ; Mendonça et al., 2009 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Mendonça, 2007) 

Mesaphorura amazonica Colêmbola 

Duna e vegetação 
halófila psamófila 

reptante e de cordão 
arenoso de áreas 

preservadas e 
impactadas 

- 
Fernandes & Mendonça, 2004; Fernandes 

& Mendonça, 2007; Fernandes et al., 
2009ab; Mendonça et al., 2009 

Ordem Coleoptera 

Coleoptera sp. 
Besouro indutor 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Família Chrysomelidae    

Echoma marginata Besouro Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Mecistomela marginata Besouro Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Octuroplata octopustulata Besouro Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Clytrinae sp Besouro APA de Maricá - 
Gomes & Pinheiro, 2007; Gomes et al., 

2010 

Família Coccinellidae 

Azya luteipes Joaninha 
Região citrícola no 

município de Maricá 
- Rodrigues et al., 2008 

Coccidophilus citricola Joaninha 
Região citrícola no 

município de Maricá 
- Rodrigues et al., 2008 

Ladoria desarmata Joaninha 
Região citrícola no 

município de Maricá 

Nova ocorrência para 
cultura de citrus no 

RJ 
Rodrigues et al., 2008 

Pentilia egena Joaninha 
Região citrícola no 

município de Maricá 
- Rodrigues et al., 2008 

Família Curcujidae    
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Oryzaephilus surinanmensis Besouro Restinga - Iglésias, 1995 

Família Curculionidae    

Pacholenus pelliceus 
Gorgulho indutor 

de galha 
Restinga - Monteiro & Macedo, 2000; Maia, 2013 

Curculionidae sp1 Gorgulho APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Curculionidae sp2 Gorgulho Restinga - Maia, 1995b 

Família Dasitidae    

Astylus lineatus Besouro APA de Maricá - Gomes et al., 2010 

Família Dytiscidae    

Anodocheillus villae Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Bidessonotus tibialis Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Bidessonotus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Bidessonotus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp3 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp4 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Celina sp5 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp6 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Celina sp7 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Copelatus brasiliensis Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 

2009 

Copelatus longicornis Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira-Jr et al., 1998 

Copelatus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira-Jr et al., 1998 

Derovatellus lentus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Desmopachria margarita Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira & Braga, 2009 

Desmopachria sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira-Jr et al., 1998 

Desmopachria sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
Presumivelmente 

ameaçados 
Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydaticus subfasciatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Hydaticus xanthomelas Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Hydrovatus caraibus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 

Primeiro registro no 
RJ (Ferreira & Braga, 

2009) 
Ferreira & Braga, 2009 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Hydrovatus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydrovatus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Laccophilus fasciatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Laccophilus ovatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Laccophilus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Lacodytes sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Megadytes fallax Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Megadytes giganteus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Megadytes laevigatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Megadytes marginithorax Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Neobidessus alternatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Pachydeus globosus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Pachydeus obesus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Pachydeus sp Besouro aquático Corpos d’água - Ferreira Jr et al., 1998 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Rhantus calidus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Thermonectus circumscriptus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Thermonectus margineguttatus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Thermonectus succinctus Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Thermonectus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Dytiscidae sp Besouro aquático Brejo - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Elateridae    

Elateridae sp Vaga-lume APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Família Gyrinidae    

Gyrinidae sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Família Haliplidae    

Haliplus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Família Hydrophilidae    

Berosus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Berosus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Berosus sp3 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Berosus sp4 Besouro aquático Brejo na restinga - Vidal-Batista & Da Silva, 1998 

Berosus sp5 Besouro aquático Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Chasmogenus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Derallus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr. et al., 1998 

Derallus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Enochus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Enochus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Enochus sp3 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helobata sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helocharis sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helocharis sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helocharis sp3 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helocharis sp4 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Helocharis sp5 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 
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Hydrobiomorpha sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Paracymus sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Tropisternus lateralis Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Tropisternus sp1 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Tropisternus sp2 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Tropisternus sp3 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Tropisternus sp4 Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydrophilidae sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydrobiinae sp Besouro aquático 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Família Nobiidae    

Lasioderna serricorne  Restinga - Iglésias, 1995 

Família Noteridae    

Hydrocanthus debilis Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreir-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Hydrocanthus paraguayensis Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Hydrocanthus sharpi Besouro Corpos d’água na - Ferreira & Braga, 2009 
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restinga 

Hydrocanthus socius Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira & Braga, 2009 

Hydrocanthus sp1 Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydrocanthus sp2 Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Hydrocanthus sp3 Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Pronoterus sp Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Suphis fluviatilis Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Ferreira-Jr et al., 1998; Ferreira & Braga, 
2009 

Suphisellus sp1 Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Suphisellus sp2 Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Noteridae sp Besouro Brejo - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Ptinidae    

Gibbium psylloides Besouro aranha Restinga - Iglésias, 1995 

Niptus hololeucus Besouro aranha Restinga - Iglésias, 1995 

Família Scyrtidae    

Scyrtidae sp Besouro 
Corpos d’água na 

restinga 
- Ferreira-Jr et al., 1998 

Família Tenebrionidae    
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Epitragus sp Besouro preto APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Isonychus mus Besouro preto APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Ordem Diptera    

Família Cecydomyiidae    

Alycaulus sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro no RJ 
(Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Arrabidaeamyia serrata 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia borreriae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia byrsonimae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Asphondylia communis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia cfr. cordiae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro no BR 
(Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia maricensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia sennae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Asphondylia sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001, Maia, 2013 

Asphondylia sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Próxima à lagoa de 
Maricá e restinga 

- Maia, 2001 
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Bruggmannia acaudata 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Bruggmannia elongata 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia & Monteiro, 1999; Maia, 2001; Maia, 
2005; Maia, 2013 

Bruggmannia monteiroi 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Bruggmannia robusta 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia & Monteiro, 1999; Maia, 2001; Maia, 
2005; Maia, 2013 

Bruggmannia sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Bruggmanniella byrsonimae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Bruggmanniella maytenuse 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Camptoneuromyia sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro no BR 
(Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2005 

Clinodiplosis conica 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Clinodiplosis costai 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Clinodiplosis floricola 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Clinodiplosis melissae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1993) 

Maia, 1993; Maia, 2005; Maia, 2013 

Clinodiplosis profusa 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro em 
Maricá (Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp1 Mosca indutora Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 
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Clinodiplosis sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp5 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp6 
Mosca indutora 

de galha 
Próximo à lagoa de 
Maricá e restinga 

- Maia, 2001; Maia, 2013 

Clinodiplosis sp7 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Clinodiplosis sp8 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Clinodiplosis sp9 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Clinodiplosis sp10 Mosca inquiline Restinga - Maia, 2001 

Clinodiplosis sp11 Indutor de galha Restinga - Maia, 2001 

Clusiamyia nitida 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Contarinia sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Contarinia sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Contarinia sp3 Mosca indutora 
de galha e 

Restinga - Maia, 2005 
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inquilina 

Cordiamyia globosa 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1996) 

Maia, 1996; Maia & Tavares, 2000; Maia, 
2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Costadiplosis maricaensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova 
(Viceconte & Maia, 

2009) 
Viceconte & Maia, 2009; Maia, 2013 

Dasineura byrsonimae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura couepiae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Dasineura globosa 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1995c) 

Maia, 1995ac; Maia, 2001; Maia, 2005; 
Maia, 2013 

Dasineura myrciariae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1995bc) 

Maia, 1995abc; Maia, 2001; Maia, 2005; 
Maia, 2013 

Dasineura ovalifoliae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura tavaresi 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1995c) 

Maia, 1995ac; Maia, 2001; Maia, 2005 

Dasineura sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Dasineura sp5 Mosca indutora Restinga - Maia, 2001 
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Jorgenseniella eugeniae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Lestodiplosis maricaensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Lestodiplosis sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Lestodiplosis sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Lestodiplosis sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Lestodiplosis sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Lestodiplosis sp5 Predadora Restinga - Maia, 2001 

Lestodiplosis sp6 Predadora Restinga - Maia, 2001 

Lestodiplosis sp7 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 1995a 

Lopesia erythroxyli 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Lopesia grandis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Lopesia marginalis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Lopesia maricaensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Lopesia singularis 
Mosca indutora 

de galha 
Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 

- Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 719 

Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Maricá e restinga 

Mayteniella distincta 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Meunieriella sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Myrciamyia maricaensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Espécie nova (Maia, 
1995a) 

Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Myrciariamyia bivalva 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Neolasioptera cerei 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Neolasioptera eugeniae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro em 
Maricá (Maia, 2001) 

Maia, 1996; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Neolasioptera sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Neolasioptera sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Neolasioptera sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Neolasioptera sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Neomitranthella robusta 
Mosca indutora 

de galha 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e restinga 

Espécie nova (Maia, 
1995b) 

Maia, 1995ab; Maia, 2001; Maia, 2005; 
Maia, 2013 

Parazalepidota clusiae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Paulliniamyia ampla Mosca indutora Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 
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Pisphondylia brasiliensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 2013 

Primadiplosis microgrammae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Proasphondylia formosa 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Proasphondylia guapirae 
Mosca indutora 

de galha 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e restinga 

Novo registro em 
Maricá (Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2013 

Resseliella sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 1995a; Maia, 2005 

Schismatodiplosis lantanae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Schizomyia maricaensis 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Schizomyia santosi 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Schizomyia spherica 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Schizomyia sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Schizomyia sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2005 

Smilasioptera candelariae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Stephomyia espiralis Mosca indutora Restinga - Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
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Stephomyia mina 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Stephomyia rotundifoliorum 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Stephomyia tetralobae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - 

Maia, 1995a; Maia, 2001; Maia, 2005; Maia, 
2013 

Trotteria quadridentata Mosca inquilina Restinga - Maia, 2005; Maia, 2013 

Trotteria sp Mosca inquilina Restinga - Maia, 1995a; Maia, 2005 

Youngomyia pouteriae 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp5 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp6 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp7 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp8 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 
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Cecidomyiidae sp9 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp10 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp11 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp12 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp13 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidae sp14 
Mosca indutora 

de galha 
APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Cecidomyiinae sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiinae sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiinae sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiinae sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiinae sp5 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiinae sp6 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiinae sp7 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiinae sp8 Mosca indutora Restinga - Maia, 2001 
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Cecidomyiinae sp9 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 1995a 

Lasiopteridi sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Asphondyliini sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001; Maia, 2013 

Cecidomyiidi sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Cecidomyiidi sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Praia de Zacarias e 

restinga 
- Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp4 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp5 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp6 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp7 
Mosca indutora 

de galha 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e restinga 

- Maia, 2001 

Cecidomyiidi sp8 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 1995a 

Clinodiplosini sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Clinodiplosini sp2 Mosca indutora Restinga - Maia, 2001 
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Clinodiplosini sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 1995ac 

Lopesiini sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga 

Novo registro em 
Maricá (Maia, 2001) 

Maia, 2001; Maia, 2013 

Lopesiini sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Oligotrophini sp1 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Oligotrophini sp2 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Oligotrophini sp3 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Asphondyliina sp 
Mosca indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Família Ceratopogonidae 

Ceratopogonidae sp Maruim Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de Oliveira, 2005 

Família Chironomidae 

Ablabesmyia sp Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 

Beardius sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de Oliveira, 2005 

Chironomus sp1 Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 

Chironomus sp2 Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Ribeiro, 2000 

Clinotanypus sp Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 725 

Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Coelotanypus sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Sanseverino, 1995 

Goeldichironomus sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Sanseverino, 1995 

Labrundinia sp Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 
& Ribeiro, 2000; Nessimian & Henriques-de 

Oliveira, 2005 

cf. Larsia sp Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 

Monopelopia sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Sanseverino, 1995 

Polypedilum sp Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 

Procladius sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Sanseverino, 1995 

Tanytarsus rhabdomanthis Mosca Brejo na restinga - 
Nessimian & Sanseverino, 1995; Nessimian 

et al., 1999; Nessimian & Henriques-de 
Oliveira, 2005; Sanseverino et al., 2009 

Zavreliella sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Sanseverino, 1995 

Tanypodinae sp Mosca Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de Oliveira, 2005 

Família Chaoboridae    

Sayomyia sp Mosca fantasma 
Corpos d’água na 

restinga 
- 

Dorvillé & Nessimian, 1998; Nessimian & 
Ribeiro, 2000 

Família Culicidae    

Anopheles argyritarsis Pernilongos 

Caixa d’água 
abandonada 

(Pedregulho, Ponta 
Negra) 

- Carreira-Alves, 2001 

Anopheles aquasalis Pernilongos 
Recipiente experimental 

(Itapuacú) 
- Carreira-Alves, 2001 
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Família Muscidae    

Bithoracochaeta maricaensis Mosca Restinga - Couri & Motta, 1994 

Musca domestica Mosca APA de Maricá - Koschnitzke & Silva, 2013 

Família Tabanidae    

Tabanidae sp Mutuca Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Tachinidae    

Tachinidae sp1 Mosca Restinga - Koschnitzke & Silva, 2013 

Ordem Ephemeroptera    

Família Baetidae    

Callibaetis guttatus Efemérida 
Brejo e corpos d’água na 

restinga 
- 

Da Silva, 1998; Vidal-Batista & Da Silva, 
1998; Nessimian & Riberio, 2000 

Família Caenidae    

Caenis cuniana 
Pequena 
efemérida 

Brejo, corpos d’água na 
restinga 

- 
Da Silva, 1993; Da Silva, 1998; Nessimian 

& Henriques-de Oliveira, 2005 

Ordem Hemiptera    

Hemiptera sp1 
Percevejo indutor 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Hemiptera sp2 
Percevejo indutor 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Subordem Heteroptera 

Família Belostomatidae 

Belostoma cf. anurum 
Barata-d'água 

aquática 
Brejo e poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Belostoma candidulum Barata-d'água Corpos d’água na - Nessimian & Ribeiro, 2000 
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aquática restinga 

Belostoma sanctulum 
Barata-d'água 

aquática 
Brejo e poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Lethocerus annulipes 
Barata-d'água 

aquática 
Poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Lethocerus delpontei 
Barata-d'água 

aquática 
Poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Belostomatidae sp 
Barata-d'água 

aquática 
Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Corixidae    

Sigara denseconscriptoidea 
Barqueiro de 

água 
Brejo e poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Corixini sp 
Barqueiro de 

água 
Poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Família Naucoridae    

Pelocoris sp 
Heteróptero 

aquático 
Brejo e poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Naucoridae sp 
Heteróptero 

aquático 
Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Nepidae    

Curicta cf. tibialis 
Escorpiões 
aquáticos 

Poça na restinga - 
Ribeiro et al., 1998; Nessimian & Ribeiro, 

2000 

Ranatra horvathi 
Escorpiões 
aquáticos 

Poça na restinga - 
Ribeiro et al., 1998; Nessimian & Ribeiro, 

2000 

Família Notonectidae    

Buenoa antigone antigone Heteróptero Poça na restinga - Ribeiro et al., 1998; Nessimian & Ribeiro, 
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nadador de 
costas 

2000 

Buenoa platycnemis 
Heteróptero 
nadador de 

costas 
Brejo e poça na restinga - 

Ribeiro et al., 1998; Nessimian & Ribeiro, 
2000 

Buenoa pseudomutabilis 
Heteróptero 
nadador de 

costas 
 - Borbosa et al., 2010 

Buenoa cf. salutis 
Heteróptero 
nadador de 

costas 
Poça na restinga - Ribeiro et al., 1998 

Notonecta disturbata 
Heteróptero 
nadador de 

costas 
Brejo e poça na restinga - 

Ribeiro et al., 1998; Nessimian & Ribeiro, 
2000 

Família Psyllidae    

Calophya terebinthifolii 
Heteróptero 

indutor de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Psyllidae sp1 
Heteróptero 

indutor de galha 
Praia de Zacarias e 

restinga 
- Maia, 2001; Maia, 2013 

Psyllidae sp2 
Heteróptero 

indutor de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Subordem Sternorrhyncha    

Coccoidea sp 
Cochonilha-de-

escama indutora 
de galha 

Restinga - Maia, 2001 

Ordem Hymenoptera    

Hymenoptera sp1 
Vespa indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 
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Hymenoptera sp2 
Vespa indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Hymenoptera sp3 
Vespa indutora 

de galha 
Praia de Zacarias e 

restinga 
- Maia, 2001 

Hymenoptera sp4 
Vespa indutora 

de galha 
Restinga - Maia, 2001 

Família Apidae    

Apis mellifera 
Abelha 

africanizada 
APA de Maricá - 

Moço & Pinheiro, 1999; Gomes & Pinheiro, 
2007; Gomes et al., 2010 

Bombus brasiliensis 
Mamangava de 

chão 
Restinga - Pinheiro, 1995 

Bombus morio 
Mamangava de 

chão 
Restinga - Pinheiro, 1995 

Centris analis Abelha-de-óleo Restinga - Correia et al., 2005 

Centris flavifrons Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999 

Centris lutea Abelha-de-óleo Restinga - Moço & Pinheiro, 1999 

Centris nitens Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995 

Centris obsoleta Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995 

Centris seabrai Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995 

Centris tarsata Abelha-de-óleo Restinga - Correia et al., 2005 

Centris varia Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999 

Centris sp Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995 

Epicharis djeanni Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995; Correia et al., 2006 

Epicharis semiflava Abelha-de-óleo Restinga - Pinheiro, 1995; Correia et al., 2006 
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Euglossa cordata 
Abelha-de-
orquídea 

Restinga - 
Pinheiro, 1995; Correia et al., 2005; Correia 

et al., 2006 

Eulaema nigrita 
Abelha-de-
orquídea 

Restinga - Pinheiro, 1995; Correia et al., 2005 

Melipona quadrifasciata 
anthidioides 

Abelha-sem-
ferrão 

Restinga - Pinheiro, 1995 

Trigona spinipes Abelha-cachorro APA de Maricá - 
Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999; 
Gomes & Pinheiro, 2007; Gomes et al., 

2010 

Xylocopa frontalis 
Mamangava de 

toco 
Restinga - 

Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999; 
Correia et al., 2005 

Xylocopa macrops 
Mamangava de 

toco 
Restinga - Pinheiro, 1995 

Xylocopa ordinaria 
Mamangava de 

toco 
Restinga - 

Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999; 
Correia et al., 2005; Correia et al., 2006; 

Gomes et al., 2010 

Família Braconidae    

Donquickeia sp Vespa Restinga - Maia, 2001 

Braconidae sp1 Vespa 
Praia de Zacarias e 

restinga 
- Maia, 2001 

Braconidae sp2 Vespa Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Família Colletidae    

Ptiloglossa sp Abelha Restinga - Pinheiro, 1995 

Família Elasmidae    

Elasmidae sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 
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Família Entedonidae    

Entedoninae sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Família Eulophidae    

Aprostocetus sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Chrysonotomyia sp1 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Chrysonotomyia sp2 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Chrysonotomyia sp3 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Chrysonotomyia sp4 
Vespa 

parasitóide 
Restinga  Maia & Monteiro, 1999 

Cirrospilus sp 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia & Tavares, 2000; Maia, 2001 

Clesterocerus sp 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Galeopsomopsis sp 
Vespa 

ectoparasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Galeopsomyia sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Galeopsomyia sp2 Vespa Praia de Zacarias, - Maia, 2001 
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parasitóide próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

Galeopsomyia sp3 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Galeopsomyia sp4 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Hadrotichodes sp 
Vespa 

parasitoide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Horismenus sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Miotropia sp 
Vespa 

parasitoide 
Restinga - Maia, 2001 

Pentastichus sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Pentastichus sp2 
Vespa 

parasitoide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Proacrias sp 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Eulophidae sp Vespa inquilino Praia de Zacarias - Maia, 2001 

Tetrastichinae sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Tetrastichinae sp2 
Vespa 

parasitoide 
Restinga - Maia, 2001 
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Tetrastichinae sp3 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Tetrastichinae sp4 
Vespa 

parasitoide 
Restinga - Maia, 2001 

Tetrastichinae sp5 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Família Eupelmidae    

Eupelmidae sp1 
Vespa 

parasitóide 
Praia de Zacarias e 

restinga 
- Maia, 2001 

Eupelmidae sp2 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Eupelmidae sp3 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Eupelmidae sp4 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Família Eurithomidae    

Eurithoma sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Eurithoma sp2 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Eurithoma sp3 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Rileya sp1 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 
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Rileya sp2 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Rileya sp3 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Rileya sp4 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Rileya sp5 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Eurithomidae sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Eurithomidae sp2 
Vespa 

parasitóide 
Praia de Zacarias - Maia, 2001 

Eurithomidae sp3 
Vespa 

parasitóide 
Próximo à lagoa de 
Maricá e restinga 

- Maia, 2001 

Eurithomidae sp4 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Eurithomidae sp5 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Família Formicidae    

Atta robusta 
Formiga saúva-

preta 
APA de Maricá - Dáttilo et al., 2012; Pinto, 2012 

Pachycondyla sp 
Formiga 
carnívora 

APA de Maricá - Vargas et al., 2010 

Pheidole sp Formiga APA de Maricá - Vargas et al., 2010 
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Formicidae sp1 Formiga APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Formicidae sp2 Formiga APA de Maricá - Gomes & Pinheiro, 2007 

Dolichoderinae spp Formiga APA de Maricá - Vargas et al., 2010 

Formicinae spp Formiga APA de Maricá - Vargas et al., 2010 

Myrmicinae spp Formiga APA de Maricá - Vargas et al., 2010 

Ponerinae spp Formiga APA de Maricá - Vargas et al., 2010 

Família Halictidae    

Augochloropsis sp Abelha vibradora APA de Maricá - Koschnitzke & Silva, 2013 

Pseudaogochloropsis graminea Abelha vibradora Restinga - Pinheiro, 1995; Moço & Pinheiro, 1999 

Família Mimaridae    

Mimaridae sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Família Platygastridae    

lnostemma sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Platygaster costai 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Buhl, 2008 

Platygaster gapirae 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Buhl, 2008 

Platygaster sp1 
Vespa 

ectoparasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Platygaster sp2 
Vespa 

ectoparasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 
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Platygaster sp3 
Vespa 

ectoparasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 

Synopeas sp1  
Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Synopeas sp2 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Platygastridae sp1 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Platygastridae sp2 
Vespa 

parasitóide 
Praia de Zacarias - Maia, 2001 

Platygastridae sp3 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Família Pteromalidae    

Eurytoma sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Lyrcus sp1 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia, 2001 

Lyrcus sp2 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Pteromalidae 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Família Signophoridae    

Signophoridae sp 
Vespa 

parasitóide 
Restinga - Maia & Monteiro, 1999 
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Família Torymidae    

Dimeromicrus cecidomyiae 
Vespa 

parasitóide 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Torymoides sp1 Vespa 
Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Torymoides sp2 Vespa Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Torymus sp1 Vespa 
Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 2001 

Torymus sp2 Vespa Restinga - Maia & Tavares, 2000 

Torimidae sp Vespa Restinga - Maia, 2001 

Família Vespidae    

Brachygastra lecheguana Vespa APA de Maricá - Gomes et al., 2010 

Polistes canadenses 
Marimbondo 

caboclo 
APA de Maricá - Koschnitzke & Silva, 2013 

Ordem Lepidoptera    

Lepidoptera sp1 Indutor de galha Restinga - Maia, 2013 

Lepidoptera sp2 Indutor de galha Restinga - Maia, 2013 

Lepidoptera sp3 Indutor de galha Restinga - Maia, 2013 

Lepidoptera sp4 Indutor de galha Restinga - Maia, 2013 

Família Hesperiidae    

Hylephila phyleus phyleus Borboleta Restinga - Correia et al., 2005 

Isanthrene incendiaria Borboleta APA de Maricá - Gomes et al., 2010 
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Saliana matthiolus Borboleta Restinga - Correia et al., 2005 

Urbanus procne Borboleta APA de Maricá - Gomes et al., 2010 

Urbanus proteus proteus Borboleta Restinga - Correia et al., 2005 

Família Lycaenidae    

Allosmaitia strophius Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Evenus regalis Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Iaspis talayra Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Michaelus jebus Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Michaelus thordesa Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Ministrymon zilda Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Ocaria ocrisia Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Parides ascanius 
Borboleta-da-

praia 
Restinga Em risco de extinção Monteiro, 2006; Machado et al., 2008 

Pseudolycaena marsyas Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Rekoa marius Borboleta Restinga - 
Monteiro, 1990a; Monteiro & Macedo, 2000; 

Duarte et al., 2009 

Rekoa palegon Borboleta Restinga - 
Monteiro, 1990a; Monteiro & Macedo, 2000; 

Duarte et al., 2009 

Strymon megarus Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Strymon mulucha Borboleta Restinga - Monteiro, 1990b; Duarte et al., 2009 

Strymon ziba Borboleta Restinga - Duarte et al., 2009 

Família Pieridae    

Ascia monuste orseis Borboleta APA de Maricá - Gomes et al., 2010 
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Pieris brassicae Borboleta Restinga - Iglésias, 1995 

Família Pyralidae    

Parapoynx restingalis Mariposa Brejo e restinga Em risco de extinção 
Ribeiro da Silva & Nessimian, 1990; 

Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005; 
Machado et al., 2008 

Sigelgaita cerei Mariposa Restinga 
Nova espécie 

(Monteiro & Becker, 
2002) 

Monteiro & Becker, 2002; Monteiro et al., 
2002 

Sylepsis marialis Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Chrysanginae sp Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Phycitinae sp Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Família Noctuidae    

Mythimna humidicola Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Mythimna latiuscula Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Perigea cupentia Mariposa Restinga - Monteiro & Macedo, 2000 

Família Oecophoridae    

Stenoma annosa 
Mariposa 

inquilina de vida 
livre 

Praia de Zacarias, 
próximo à lagoa de 
Maricá e Restinga 

- Maia, 1995b; Maia, 2001 

Ordem Odonata    

Odonata sp Libélula Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Aeshnidae    

Anax amazilli Libélula 
Corpos d’água na 

restinga 
- Nessimian & Ribeiro, 2000 

Castoraeschna castor Libélula Rio - Assis et al., 2004 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 740 

Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Coryphaeschna adnexa Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Coryphaeschna perrensi Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Família Calopterygidae    

Hetaerina auripennis Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Família Coenagrionidae    

Acanthagrion lancea Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Argia sordida Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Telebasis filiola Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Família Gomphidae    

Archaeogomphus sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Gomphoides sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Phyllocycla sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Progomphus complicatus Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Família Libellulidae    

Brechmorhoga nubecula Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Brechmorhoga praecox Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Brechmorhoga sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Diastatops sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Dythemis multipunctata Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Elasmothemis cannacrioides Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythemis attala Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythemis credula Libélula Corpos d’água na - Nessimian & Ribeiro, 2000 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

restinga 

Erythemis vesiculosa Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythemis sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythrodiplax fusca Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythrodiplax hyalina Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythrodiplax ochracea Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Erythrodiplax sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Gynothemis venipunctata Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Macrothemis declivata Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Macrothemis imitans Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Macrothemis sp1 Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Macrothemis sp2 Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Miathyria marcella Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Micrathyria hesperis Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Micrathyria hypodidima Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Micrathyria ocellata dentiens Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Perithemis mooma Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Tauriphila argo Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Tramea sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Família Pseudostigmatidae 

Mecistogaster sp Libélula Rio - Assis et al., 2004 

Ordem Thysanoptera 
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Classificação Taxonômica Nome comum Tipo de Habitat 
Observações 
importantes 

Referências 

Thysanoptera sp1 
Tripes indutores 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Thysanoptera sp2 
Tripes indutores 

de galha 
Restinga - Maia, 2013 

Família Hydroptilidae 

Oxyethira hyalina Mosca d’água Brejo na restinga - Nessimian & Henriques-de-Oliveira, 2005 

Família Thripidae 

Thrips sp Tripes APA de Maricá - Gomes et al., 2010 
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A seguir, serão feitas discussões com relação às informações obtidas através de revisão 

bibliográfica dos diferentes grupos de insetos registrados para a região de Maricá. 

Por ocorrer em diversos sistemas edáficos, principalmente em locais onde os solos foram 

perturbados ou estão em fase inicial de sucessão (PETERSEN, 2002), além de serem 

sensíveis às alterações de habitat, os Collembola podem ser considerados importantes 

indicadores de qualidade ambiental. Na Restinga de Maricá, foram encontrados 50 táxons 

pertencentes à ordem Colembola, onde três foram identificados até gênero e os demais, ao 

nível específico. Os espécimes foram distribuídos em sete famílias: Brachystomellidae, 

Entomobryidae, Hypogastruridae, Isotomidae, Neanuridae, Onychiuridae e Tullbergiidae. 

Isotomidae e Neanuridae foram as famílias com maior número de espécies registradas (15 e 

12 espécies, repectivamente) (Quadro 9.1.2-17). Algumas espécies apresentam distribuição 

restrita para a Restinga de Maricá, como, por exemplo, Aethiopella littoralis, Maricaella duna, 

Brachystomella ceciliae e Mesaphorura maricaensis. Espécies como Paraxenylla piloua, 

Acherontiella globulata, Austrogastrura travassosi, Fissuraphorura cubanica e Friesea 

mirabilis tiveram suas distribuições restritas ao ambiente de restinga reptante na restinga de 

Maricá. Outras como Friesea reducta, Maricaella duna, Pseudachorutes difficilis e Aethiopella 

littoralis mostraram distribuições restritas ao ambiente de duna (FERNANDES & 

MENDONÇA, 2004; FERNANDES & MENDONÇA, 2007). 

Foram registrados 102 táxons de Coleoptera para a região de Maricá, pertencentes a 15 

famílias, sendo uma espécie identificada em nível de ordem, nove identificadas em nível de 

família/subfamília, 48 identificadas em nível de gênero e as demais em nível de espécies 

(Quadro 9.1.2-17). Dentre as famílias, merece destaque Dytiscidae, família de besouros 

aquáticos na qual estão inseridas as espécies Copelatus brasiliensis, Copelatus longicornis e 

Desmopachria margarita, que constam na lista das espécies de invertebrados aquáticos 

ameaçados de extinção do Estado do Rio de Janeiro (MOULTON et al., 2000). Os besouros 

aquáticos, por corresponderem a diversos níveis da cadeia alimentar, desde fitófagos 

raspadores até predadores, além de ocuparem os mais variados habitats, como poças d’água 

temporárias e pequenos igarapés até grandes rios e áreas de inundação, são considerados 

importantes componentes das comunidades aquáticas (BENETTI & HAMADA, 2003). 

No grupo Diptera foram registrados 163 táxons, pertencentes a oito famílias. A família 

Cecydomyiidae apresentou o maior número de espécies (140 espécies) (Quadro 9.1.2-17). 

MONTEIRO et aI. (1994) relatam 60 tipos de galhas de Cecydomyiidae em 25 famílias de 

plantas para a região de Maricá. Entretanto, a maioria apresenta relação com as famílias 

botânicas Myrtaceae e Nyctaginaceae. Entre os Diptera aquáticos, a família Chaoboridae 

apresenta grande importância ecológica na composição da cadeia alimentar limnética, pois 

suas espécies servem de alimento para muitas espécies de peixes (DORVILLÉ & 

NESSIMIAN, 1998). Apesar de terem sido registradas apenas duas espécies para a família 

Culicidae na região, esta apresenta espécies, como as dos gêneros Anopheles, que são 

potenciais vetores na transmissão de doenças e pragas urbanas, como por exemplo, 

Anopheles aquasalis, que é um vetor potencial da malária. Alterações ambientais antrópicas 

podem causar modificações na abundância e composição dessas espécies, tornando-as 

pragas, provocando incômodo ou transmitindo doenças (CARREIRA-ALVES, 2001; TAIPE-

LAGOS & NATAL, 2003). 

Em relação à ordem Hymenoptera, representada pelas abelhas, vespas e formigas, destaca-

se, na restinga de Maricá, o resgistro da espécie de formiga Atta robusta, que se encontra 
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ameaçada de extinção (DÁTTILO et al., 2012) (Quadro 9.1.2-17) e será melhor detalhada no 

item 4.2. As abelhas também merecem destaque, pois são importantes polinizadores de uma 

diversidade de plantas neste ambiente. Foram amostradas 108 espécies de abelhas, 

pertencentes às famílias Apidae, Halictidae e Colletidae. Abelhas Euglossinas (abelhas de 

orquídea), representadas nos registros para Restinga de Maricá pelos gêneros Euglossa e 

Eulaema, são boas indicadoras ambientais e amplamente distribuídas na região Neotropical 

(MICHENER, 2000). Podem polinizar espécies vegetais das famílias Apocynaceae, 

Clusiaceae e Bignoniaceae, como a Arrabidaea conjugata na restinga de Maricá (CORREIA 

et al., 2005). Também coletam resinas florais, principalmente em flores de Clusia, e utilizam 

estes recursos na construção de ninhos (CESÁRIO, 2007). Os machos desse grupo 

apresentam a característica de coletar substâncias aromáticas, principalmente em espécies 

de orquídeas, usadas para atração de fêmeas na reprodução (MICHENER, 2000). O gênero 

Xylocopa apresenta mais de 700 espécies, com 50 espécies para o Brasil (SILVEIRA et al., 

2002), compreende abelhas relativamente grandes. Escavam ninhos em madeira, por isso 

são popularmente chamadas de abelhas carpinteiras. Espécies desse gênero (como 

Xylocopa ordinaria) são conhecidas polinizadoras de várias espécies da restinga (VARSSIM 

& SILVA, 1999; BERNARDINO & GAGLIANONE, 2008). Abelhas dos gêneros Centris e 

Epicharis, consideradas abelhas coletoras de óleo, são importantes polinizadores de flores de 

Malpighiaceae (ALVES-DOS-SANTOS et al., 2007) e possuem os hábitos mais variados de 

nidificação, algumas espécies escavam ninhos no solo e outras em cavidades pré-existentes 

(AGUIAR & GARÓFALO, 2004). 

Para a ordem Lepidoptera foram encontradas 34 espécies. A família Lycaenidae foi a mais 

abundante (14 espécies), seguida por Hesperiidae e Pyralidae (5 espécies cada), Noctuidae 

(3 espécies), Pieridae (2 espécies), Oecophoridae (1 espécie). Quatro lepidopteras não 

identificados também foram registrados (Quadro 9.1.2-17). Dentre os Lycaenidae, merecem 

destaque as espécies Mimoides lysithous e Parides ascanius (borboleta-da-praia), ambas 

raras e em perigo de extinção. Esta família caracteriza-se pela riqueza e raridade das 

espécies que a compõem (BROWN-JR & FREITAS, 2000). A mariposa Parapoynx restingalis 

(Pyralidae) também encontra-se em risco de extinção. 

Outros grupos importantes são Odonata (40 espécies), Heteroptera (21 espécies), 

Thysanoptera (4 espécies), Hemiptera (2 espécies) e Ephemeroptera (2 espécies). Os insetos 

aquáticos apresentam grupos bastante sensíveis a poluentes e outros tipos de estresse 

ambiental. Os Notonectidae (Heteroptera) e Libellulidae (Odonata) são encontrados em 

diversos ambientes e apresentam níveis moderados de tolerância à poluição (KIKUCHI & 

UIEDA, 1998). 

Status de preservação da entomofauna 

Nesse item foi discutida a caracterização de espécies ameaçadas de extinção, endêmicas, 

indicadoras da qualidade ambiental, de importância comercial ou científica e exóticas, 

compiladas para o município de Maricá. 

As informações referentes às categorias de avaliação do status de preservação nacional 

segundo o ICMBIO, global, segundo a IUCN (International Union for Conservation of Nature 

and Natural Resources), e estatual, segundo MACHADO et al. (2008) e MOULTON et al. 

(2000), são apresentadas no Quadro 9.1.2-18. Foram consideradas como "presumivelmente 

ameaçadas" (PA) as espécies para as quais há indícios que permitam considera-las como tal, 
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mas não há informações suficientes que possibilitem uma conclusão segura sobre seu estado 

de ameaça. 

Quadro 9.1.2-18 - Lista de espécies, respectivos nomes vulgares, e status de preservação da 

entomofauna registrada para a região de maricá, rj, segundo levantamento secundário 

CLASSIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA 

NOME COMUM 

STATUS DE CONSERVAÇÃO 

GLOBAL NACIONAL ESTADUAL 

Coleoptera 

Copelatus brasiliensis 

Copelatus longicornis 

Copelatus spp. 

Desmopachria margarita 

Desmopachria spp. 

Besouro aquático - - PA 

Hymenoptera 

Atta robusta 
Formiga saúva-preta - VU DD 

Lepidoptera 

Parapoynx restingalis 
Mariposa - - VU 

Lepidoptera 

Parides ascanius 
Borboleta-da-praia VU EN CR 

Lepidoptera 

Mimoides lysithous 
Borboleta-da-praia - CR CR 

Legenda: CR - criticamente em perigo; DD - deficiente em dados; EN - em perigo; PA - 

presumivelmente ameaçado e VU - vulnerável. 

A restinga de Maricá possui diversas variedades de corpos d’água como tanques de 

bromélias, poças de chuva, brejos e lagoas. Sabe-se que os besouros aquáticos podem 

indicar uma boa qualidade ambiental devido às suas características seletivas e adaptativas 

quanto aos locais de reprodução, refúgio, oviposição e alimentação, e estão diretamente 

relacionados à vegetação dos corpos d’água (FERREIRA-JR et al., 1998). As espécies de 

Copelatus e Desmopachria encontradas nesses corpos d’água constam como 

“presumivelmente ameaçadas” na lista das espécies de invertebrados aquáticos ameaçados 

de extinção do Estado do Rio de Janeiro (MOULTON et al., 2000). 

As saúvas ou formigas cortadeiras do gênero Atta (Hymenoptera: Formicidae) são 

consideradas insetos de grande impacto econômico e ecológico devido a sua atividade de 

cortar grande quantidade de folhas, flores e frutos (FOWLER, 1995). Porém, Atta robusta 

(saúva-preta) é uma espécie de formiga que possui um importante papel ecológico como 

dispersora de sementes da flora nativa (regenerando florestas nos ecossistemas 

neotropicais) e é associada à aceleração dos processos de acumulação e decomposição de 

materiais vegetais (participando na formação e ciclagem de nutrientes do solo) (TEIXEIRA et 

al., 2008). Essa espécie encontra-se atualmente na lista oficial da fauna brasileira ameaçada 

de extinção (MACHADO et al., 2008), sendo considerada “vulnerável” no âmbito nacional, 

devido à especificidade de suas colônias, que dependem exclusivamente da cobertura 

vegetal da restinga para forragear e para nidificar, mantendo a temperatura e umidade 

necessárias ao cultivo do fungo para sua alimentação no interior dos seus ninhos (FOWLER, 
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1995); além de seu endemismo nas restingas dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo 

(FOWLER, 1995; TEIXEIRA & SCHOEREDER, 2003).  

Parides ascanius e sua espécie mimética Mimoides lysithous (Lepidoptera: Papilionidae) são 

conhecidas como borboleta-da-restinga ou borboleta-da-praia. P. ascanius é endêmica de 

matas alagadas de baixa altitude, ambientes de restinga e matas de baixada desde o sul do 

Rio de Janeiro até o extremo sul do Espírito Santo (MACHADO et al., 2008). Já a espécie M. 

lysithous, conforme esperado para espécies miméticas, é muito mais restrita geograficamente 

quando comparada à “espécie modelo”, ocorrendo nas restingas da parte central e norte do 

Estado do Rio de Janeiro e em densidades bem menores. Devido aos seus endemismos, às 

relações estreitas com suas espécies vegetais hospedeiras e à degradação e destruição de 

seus habitats, essas espécies encontram-se na listagem de ameaçadas de extinção. Os 

adultos das espécies P. ascanius e M. lysithous ovipositam (e, consequentemente, suas 

larvas se alimentam) apenas de uma única espécie de planta hospedeira primária, 

Aristolochia macroura (Aristolochiaceae) e Annona acutiflora (Annonaceae), respectivamente 

(FREITAS & MARINI-FILHO, 2011). Embora M. lysithous não tenha sido relatada na literatura 

para Maricá, sabe-se do registro de sua planta hospedeira (A. acutiflora) na APA e Barra de 

Maricá (ARAÚJO, 2000; PEREIRA et al., 2001), portanto, tal espécie possivelmente pode 

ocorrer na região e faz-se necessários mais estudos sobre sua distribuição geográfica. 

Os Collembola são importantes indicadores de qualidade ambiental devido à sua 

sensibilidade a variações ambientais e ocorrência em diversos tipos de hábitats como lugares 

úmidos, sobre ou próximo à superfície do solo (ZEPPELINI et al., 2009). A Restinga de 

Maricá possui um alto endemismo de espécies de Collembola, como Aethiopella littoralis, 

Brachystomella ceciliae e Maricaella duna apresentam até o momento distribuição restrita 

para a restinga de Maricá (FERNANDES & MEDONÇA, 2007; MENDONÇA et al., 2009). 

Na vegetação de restinga, as abelhas são consideradas polinizadoras efetivas de muitas 

espécies importantes de plantas, como algumas representantes das famílias Clusiaceae, 

Malpighiaceae, Orchidaceae e Passifloraceae, polinizadas por espécies de abelhas da 

tribo/subtribo Augochlorini (CESÁRIO, 2007), Centridini (RÊGO & ALBUQUERQUE, 1989), 

Euglossina (ROUBIK, 1989; SINGER, 2004; CESÁRIO, 2007), Meliponina (CESÁRIO, 2007) 

e Xylocopini (BERNARDINO & GAGLIANONE, 2004; CESÁRIO, 2007). Muitas dessas 

relações de polinização são espécie-específicas (CESÁRIO, 2007). 

Os mosquitos Ceratopogonidae e Culicidae possuem importância epidemiológica, 

principalmente os gêneros Anopheles, Aedes, Culicoides, Haemagogus e Culex, que estão 

entre os mais envolvidos com complicações médicas e mortalidade entre os humanos 

(SANTARÉM et al., 2010; GUEDES, 2012). As formas imaturas do mosquito Anopheles 

argyritarsis ocupam diversos corpos d’água naturais e artificiais para sua criação. Embora 

Foratttini (2002) relate opiniões contraditórias sobre a capacidade vetora da malária dessa 

espécie, Faran & Linthicum (1981) descreveram, a partir de estudos experimentais em 

laboratório, a capacidade dessa espécie em transmitir o Plasmodium vivax. O mosquito 

também amostrado neste estudo, Anopheles aquasalis, possui uma alta tolerância por 

criadouros de água salgada e é o vetor da malária neotropical. Ainda, também é capaz de 

transmitir o paludismo em locais em que está em alta densidade, além de ser o vetor 

secundário da filariose bancroftiana no Brasil (CONSOLI & LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; 

GUEDES, 2012). 
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 Ictiofauna Continental E)

a) Procedimentos Metodológicos 

Levantamento de dados secundários 

Para a caracterização da fauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento, foram feitas buscas por informações e trabalhos sobre a ictiofauna nas 

bacias hidrográficas inseridas dentro dos limites das áreas de influência do empreendimento.  

Para cada grupo foram geradas listagens contendo os nomes científicos e populares (quando 

existentes) das espécies registradas na região de inserção do empreendimento, compondo 

lista inicial de espécies de ocorrência comprovada ou muito provável.  

Todos os nomes científicos utilizados para os táxons registrados por meio de dados 

secundários ou primários foram padronizados segundo disponível em Eschmeyer (2012) e 

arranjados sistematicamente seguindo Nelson (2006). 

Período de amostragem 

O levantamento primário foi realizado em duas campanhas de campo, sendo a primeira 

efetuada durante o período de 3 a 6 de abril de 2012, e a segunda, durante o período de 26 e 

29 de maio de 2012. Em adição à primeira campanha (abril de 2012), que correspondeu ao 

final da estação chuvosa caracterizada atipicamente por ausência de chuvas e escassez da 

maioria dos corpos d´água ocorrentes na região de inserção do empreendimento, foi 

realizada uma campanha complementar entre os dias 4 e 14 de março de 2013. Porém, tal 

período também foi caracterizado por ausência de chuvas consideráveis. Deste modo, os 

dados obtidos nesta campanha complementar foram utilizados somente para incremento da 

lista de espécies em caso de novos registros. 

Metodologias Aplicadas 

Para a caracterização de informações primárias acerca da ictiofauna de águas interiores 

foram realizadas amostragens em 12 unidades definidas no Plano de Trabalho que embasou 

a emissão da Autorização Ambiental.  

A malha de amostragem foi definida com vistas a caracterizar os recortes geográficos 

definidos pela Lagoa de Jaconé e ambientes alagadiços, todos localizados na ADA e AID do 

empreendimento. Foi considerado o gradiente ambiental a partir da confluência do sistema 

com o canal artificial, para, desta forma, representar comunidades com diferentes graus de 

exposição a possíveis impactos derivados do empreendimento. 

Na Lagoa de Jaconé foram realizadas amostragens em três pontos, a saber: pontos P12, P13 

e P14. Para os demais sistemas aquáticos da região, foram identificados nove pontos de 

amostragem, apresentados no Quadro 9.1.2-19.  

 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 748 

Quadro 9.1.2-19 - Áreas amostrais, com respectivas descrições e coordenadas geográficas. 

Área Localidade 
Coordenadas 
geográficas 

Descrição 

P01  Lago do campo de golfe 
22°56'36.39"S  
42°40'52.51"O 

Área degradada por resto de materiais de 
construção e corpo do córrego modificado 
por obras. 

P03 Mata (serra) 
22°56'16.03"S  
42°40'58.55"O 

Córrego pouco modificado, gradiente de 
água escasso. 

P08  Área alagada ADA 
22°56'25.42"S  
42°40'7.29"O 

Vegetação modificada e formação de 
alagadiço. 

P09 Área alagada AID 
22°56'21.33"S  
42°39'49.78"O 

Vegetação modificada e formação de 
alagadiço. 

P11 Canal de drenagem Jaconé 
22°56'10.88"S  
42°39'7.15"O 

Vegetação restinga na borda e poucos 
sinais de poluição.  

P12 Lagoa, próximo canal 
22°56'6.70"S  
42°39'0.80"O 

Vegetação restinga na borda e poucos 
sinais de poluição. 

P13 
Lagoa centro (influência rio 
Grande Jaconé) 

22°55'26.80"S  
42°38'0.93"O 

Poucos sinais de poluição e corrente do 
rio Grande Jaconé. 

P14 Lagoa, saída do canal Salgado 
22°55'53.45"S  
42°38'6.81"O 

Área poluída e degradação da vegetação 
costeira. 

P15 Canal salgado 
22°56'3.55"S  
42°37'42.71"O 

Área muito poluída e grande influência 
humana. 

P17 
Entorno lagoa Jaconé 
(Condomínio Del Sole) 

22°55'27.73"S  
42°38'30.59"O 

Vegetação seca e sinais de alagadiço. 

P18 Entorno lagoa Jaconé 
22°55'37.10"S  
42°39'4.05"O 

Vegetação hidrófila. 

P22 Mata de encosta (AID) 
22°55'25"S  
42°39'58"O 

Córrego de pequeno porte 
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As coletas foram realizadas empregando-se estratégias de amostragens diferenciadas de 

acordo com os sistemas estudados.  

Na lagoa de Jaconé foram utilizadas, para obtenção de dados quali-quantitativos, em cada 

unidade amostral, quatro redes de emalhar de aproximadamente 25 metros de comprimento, 

com malhas de 30 mm, 50 mm, 60 mm e 70 mm entre nós consecutivos. As redes foram 

colocadas ao entardecer, permanecendo na água por 12 horas, sendo cada ponto amostrado 

por dois dias. 

Destaca-se que, embora a complementação de amostragem nessa terceira campanha tenha 

sido efetuada na mesma malha amostral, a metodologia empregada, baseada no uso de 

instrumentos de captura ativa, permitiu explorar meso e micro ambientes não estudados nas 

abordagens pretéritas. Nesses casos, foram realizadas amostragens qualitativas ao longo de 

1 dia através da utilização de covos (volume de aproximadamente 0,25 m3), tarrafas (malha 

30 mm e 50 mm) e puçás com aproximadamente 0,5 m2. Tais amostragens prolongaram-se 

por 15 minutos após a interrupção de registros de novas ocorrências.  

Os peixes capturados foram fixados com formol a 10% e armazenados em sacos plásticos 

com etiquetas contendo a data, a estação de coleta e o petrecho de pesca utilizado. O 

material amostrado foi medido, pesado e caracterizado quanto aos dados morfométricos e 

merísticos.  

Espécimes testemunhos foram depositados na coleção ictiológica do Museu Nacional do Rio 

de Janeiro, MNRJ/UFRJ. 

Análise de Dados 

A identificação dos espécimes foi baseada em Buckup et al., 2007;  Costa, 2008; e 

Eschmeyer, 2012. Após o processo de identificação dos exemplares, a nomenclatura das 

espécies foi conferida com as informações contidas no trabalho “Check List of Freshwater 

Fishes of South and Central America” – CLOFFSCA (Reis et al., 2003). A classificação 

taxonômica acima do nível de espécie considera as relações filogenéticas vigentes, tendo 

como base o trabalho de Nelson (2006). 

A abordagem qualitativa objetivou caracterizar a riqueza de espécies da área em estudo, 

checando ainda a existência ou não de endemismos ou de grupos ameaçados. Para 

identificar padrões biogeográficos foram empregadas análises de similaridade e de 

agrupamento. Os dados levantados nas amostragens quali-quantitativas foram analisados 

seguindo os princípios gerais de estudo de comunidades. Assim, foram efetuadas as 

seguintes análises: 

 Riqueza - A riqueza foi determinada pelo número de espécies encontradas em cada 

estação de coleta. 

 Abundância relativa (A) - É dada pela relação entre a abundância total de uma espécie 

e o número total de espécimes capturados em um determinado ambiente. A relação 

indica quais espécies são dominantes (F maior que 50%), abundantes (F menor que 50% 

e maior ou igual a 25%) ou raras (F menor que 25%). A partir desta relação, pode-se 

estimar a importância ecológica de cada táxon nos locais amostrados (PEET, 1974). 
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 Aspectos Reprodutivos - Os espécimes dissecados foram classificados de acordo com 

o estágio de maturação gonadal, como segue: 

 (1) Repouso: ovários apresentam-se como finos cordões transparentes, com vasos 

sanguíneos evidentes em toda a sua extensão e envoltos por quantidades 

apreciáveis de gordura. Testículos finos e translúcidos. Difícil diagnóstico. 

 (2) Maturação inicial: Os ovários tornam-se mais volumosos, os vasos sanguíneos 

nem sempre são evidentes e os ovócitos maiores podem ser vistos a olho nu. As 

gônadas não se apresentam envoltas por gordura. Fácil visualização. Os testículos 

são alongados, espessos e esbranquiçados. 

 (3) Maturação avançada: Os ovários atingem seu volume máximo com numerosos 

ovócitos visíveis a olho nu e com coloração característica da espécie. Os testículos 

atingem seu volume máximo e de cor branco leitosa. 

 (4) Desovado/Esgotado: Os ovários sofrem grande redução de volume, são flácidos e 

com aspecto hemorrágico. Alguns ovários em processo de atresia podem ser 

visualizados (cor opaca), podendo, às vezes, estar ausentes. Testículos apresentam-

se flácidos e com tonalidade róseo-avermelhada (aspecto hemorrágico). 

 Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) - Com o objetivo de conhecer o número de 

espécimes capturados por unidade de esforço, foi calculado o CPUE, a partir das 

seguintes fórmulas: 

 CPUEn = número de peixes * 100/Área de amostragem  

 CPUEb01 = Ictiobiomassa (grama de peixes coletados)/Tempo de exposição das 

redes na água;  

 CPUEb02 = Ictiobiomassa (grama de peixes coletados)/Área de amostragem/Tempo 

de exposição das redes na água. 

 Índice Ponderal de Dominância - Para integrar os dados de abundância com biomassa foi 

utilizado o índice ponderal de dominância (ID), descrito pela expressão: 

 

ID (%)= Ni.Pi / (Ni.Pi). 100 

Ni = número de indivíduos da espécie i; 

Pi = peso da espécie i. 

 Diversidade - A visualização da estrutura quantitativa das comunidades foi efetuada 

utilizando o índice de diversidade de Shannon (SHANNON, 1948, apud PEET, 1974). 

 Equitabilidade - A equitabilidade (J) na distribuição dos valores de abundância relativa 

foi calculada como descrito por PIELOU (1975), adotando o estatístico amostral dado por: 

J = D’/logS 

D’ = Índice de Diversidade de Shannon; 

S = número de espécies; 
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 Estrutura das Populações - Os peixes foram organizados em classes de tamanho, 

cujas frequências de ocorrência em cada ponto de coleta foram expressas em 

histograma.  

 Alterações gerais nas comunidades - Para descrever e identificar os padrões espaciais 

foi utilizado índice de similaridade entre as estações de coleta considerando a 

abundância das espécies. A partir da matriz de similaridades, foi realizada análise de 

agrupamento (SNEATH & SOKAL, 1973).  O índice de correlação cofenética foi calculado 

para aferir o grau de correlação entre as matrizes de similaridade e de agrupamento e, 

desta forma, verificar o grau de adequação do índice de agrupamento empregado 

(SNEATH & SOKAL, op. cit.). 

 

b) Caracterização da Fauna de Provável Ocorrência na AII 

Até o presente não foram realizados os inventários ictiofaunísticos nos ecossistemas 

integrados à bacia de drenagem da Lagoa de Jaconé. Contudo, algumas inferências podem 

ser feitas a partir dos estudos desenvolvidos no sistema vizinho (Lagoa de Saquarema) ao 

qual a Lagoa de Jaconé encontra-se artificialmente ligada. 

Para a lagoa de Saquarema, os dados restringem-se a coletas, efetuadas em 1985/86 e em 

1998/99, que integraram estudo desenvolvido em um dos sistemas de drenagem, o rio Mato 

Grosso (Costa, 1987), e o Estudo de Impacto Ambiental da abertura da barra da lagoa 

(Wasserman, 2000), respectivamente. A estas fontes somam-se a coletas pontuais realizadas 

com o intuito de amostrar grupos específicos da ictiofauna (Costa, 2002). 

Coletas realizadas por Costa (1987) foram desenvolvidas objetivando especialmente 

caracterizar os hábitos alimentares e o uso do espaço fluvial pelas espécies ocorrentes e 

acabou por constituir o único levantamento de maior detalhe disponível para a bacia 

hidrográfica Lagos São João, a qual abrange as lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá. 

O estudo em questão desenvolveu-se nos meses de agosto, setembro, novembro e 

dezembro. Como resultado, foram coletadas 17 espécies.  

Como relatado por Costa (1987), outras espécies foram coletadas na bacia em momentos 

anteriores ao estudo, como Hoplerythrinus unitaeniatus, Callichthys callichthys e Synbranchus 

marmoratus. Soma-se às espécies listadas o aspredinídeo Dysichthys iheringii (registro: 

Bacia da Lagoa de Saquarema), depositado na coleção ictiológica da UFRJ, espécie 

ameaçada de extinção no Estado do Rio de Janeiro (Bizerril & Primo, 2001), sob a categoria 

“vulnerável”. Particularmente importante é o registro de Notholebias fractifasciatus (Costa, 

2002) em ambientes alagadiços inseridos nos limites da bacia de Saquarema, visto se tratar 

de espécie criticamente em perigo (Costa, 2009), com distribuição restrita aos sistemas de 

Saquarema e Maricá e, portanto, potencialmente presente na bacia da lagoa de Jaconé. As 

amostragens realizadas dentro do ambiente lagunar (Wasserman, 2000) indicaram a 

presença de uma fauna de peixes tipicamente estuarina. 

Após um programa de amostragens mensais, realizado no período de novembro de 1998 a 

outubro de 1999, foram capturadas 30 espécies ícticas na laguna de Saquarema, 

compreendendo 20 gêneros e 15 famílias, totalizando 103,01 Kg de peixes. As famílias mais 

representativas em abundância numérica e peso foram Ariidae, Scianidae, Gerreidae, 

Elopidae, Mugilidae e Clupeidae, em pelo menos uma estação do ano (WASSERMAN, 2000). 

Essas famílias se intercalaram na abundância numérica, no peso e no índice de Dominância, 
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sendo as principais espécies capturadas Arius spixii e Genidensgenidens (Bagres), 

Micropogonias furnieri (Corvina), Diapterus rhombeus, D. olistostomus (Carapebas), Elops 

saurus (Ubarana), Mugil liza, Mugil curema (Tainhas e Paratis), Brevoortia aurea e B. 

pectinata (Savellhas).  

Na laguna de Saquarema, durante todo o período de amostragem, foi possível observar que, 

com a entrada de massas de ar frio (frentes frias) acompanhadas de chuvas, as capturas de 

espécies dulcícolas tornavam-se mais frequentes, principalmente da espécie Geophagus 

brasiliensis. Outras espécies detectadas nas capturas também foram relacionadas a entradas 

de frentes frias, como as pertencentes ao gênero Centropomus (Wasserman, 2000).  

O estudo de Wassermann (2007) indica como espécies pouco dominantes e raras 

observadas na laguna de Saquarema aquelas pertencentes à família Carangidae 

(Trachinotus carolinus, T.falcatus, Selene vomer, Caranx latus, C. crysus e C. hipus) e uma 

espécie da família Lutjanidae (Lutjanus jocu) que, aparentemente, entram na laguna por 

ocasião da abertura da barra de Saquarema e ficam retidas dentro do complexo lagunar.  

Integrando estas informações aos poucos registros em coleções ictiológicas de museus e de 

alguns trabalhos mais abrangentes, tais como “Peixes de Águas Interiores do Estado do Rio 

de Janeiro” (Bizerril & Primo, 2001), “Catálogo das Espécies de Peixes de Água Doce do 

Brasil” (Buckup et al., 2007), “Livro de Peixes de Água Doce da Mata Atlântica” (Menezes et 

al., 2007) e “Peixes Anuais Brasileiros” (Costa, 2002; Costa, 2009), pode-se relacionar como 

espécies de ocorrência provável na área em estudo aquelas listadas na Quadro 9.1.2-20. 
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Quadro 9.1.2-20 - Ictiofauna de provável ocorrência na área de influência indireta do empreendimento, com o respectivo nome popular e grau de 

ameaça. 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Atheriniformes           

Atherinidae           

Atherinella brasiliensis (Quoy & 
Gaimard 1825) 

 Peixe-rei Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Characiformes           

Characidae           

Astyanax janeiroensis Eigenmann 
1908 

Lambari Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Deuterodon pedri Eigenmann 1908 Lambari Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis 
1911 

Lambari Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Hyphessobrycon reticulatus Ellis 
1911 

Lambari Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Mimagoniates microlepis 
(Steindachner 1877) 

Tetra azul Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Crenuchidae           

Characidium interruptum Pellegrin 
1909 

Canivete Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Characidium sp. Canivete Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Erythrinidae           

Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Traíra       Bizerril & Primo, 2001 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Clupeiformes           

Clupeidae           

Brevoortia aurea (Spix & Agassiz 
1829) 

Savelha Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Harengula clupeola (Cuvier 1829)  Sardinha-Cascuda Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Opisthonema oglinum (Lesueur 
1818) 

 Sardinha-Bandeira Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Engraulididae           

Anchoa sp.  Anchova Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Cyprinodontiformes           

Anablepidae           

Jenynsia multidentata (Jenyns 
1842) 

Barrigudinho Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Poeciliidae           

Phalloceros anisophallos Lucinda 
2008 

Barrigudinho Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Phalloptychus januarius (Hensel 
1868) 

Barrigudinho Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Poecilia vivipara Bloch & Schneider 
1801 

Barrigudinho Não consta Não consta    Bizerril & Primo, 2001 

Rivulidae           

Atlantirivulus janeiroensis (Costa 
1991) 

  Não consta Não consta    Costa, 2009 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Kryptolebias brasiliensis 
(Valenciennes 1821) 

   Não consta  Não consta   Costa, 2009 

Kryptolebias gracilis Costa 2007    Não consta Não consta   Costa, 2009 

Leptolebias citrinipinnis (Costa, 
Lacerda & Tanizaki 1988) 

   Ameaçada  Não consta   Costa, 2009 

Nematolebias papilliferus Costa 
2002 

   Não consta Não consta   Costa, 2009 

Nematolebias whitei (Myers 1942)    Ameaçada  Não consta   Costa, 2009 

Notholebias fractifasciatus (Costa 
1988) 

   Ameaçada  Não consta   Costa, 2009 

Elopiformes           

Elopidae           

Elops saurus Linnaeus 1766  Ubarana Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Gasterosteiformes           

Syngnathidae           

Microphis lineatus (Kaup 1856) Cachimbo  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Gymnotiformes           

Gymnotidae           

Gymnotus carapo Linnaeus 1758 Sarapó Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Mugiliformes           

Mugilidae           

Mugil curema Valenciennes 1836 Parati Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Mugil liza Valenciennes 1836 Tainha Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Perciformes           

Carangidae           

Caranx crysos (Mitchill 1815)  Xaréu  Não consta   LC   Bizerril & Primo, 2001 

Centropomidae           

Centropomus undecimalis (Bloch 
1792) 

Robalo  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Cichlidae           

Australoheros facetus (Jenyns 
1842) 

Acará ferreirinha  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard 1824) 

Acará  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Eleotridae           

Dormitator maculatus (Bloch 1792) Dorminhoco barrigudo Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Gerreidae           

Diapterus rhombeus (Cuvier 1829)  Carapeba  Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Eucinostomus argenteus (Baird & 
Girard 1855) 

 Carapicu  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Gobiidae           

Awaous tajasica (Lichtenstein 1822)    Não consta Não consta    Bizerril & Primo, 2001 

Gobionellus oceanicus (Pallas 
1770) 

Amoré  Não consta Não consta    Bizerril & Primo, 2001 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Microgobius meeki Evermann & 
Marsh 1899 

   Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Haemulidae           

Haemulon plumierii (Lacepède 
1801) 

 Rocandor  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Kyphosidae           

Kyphosus incisor (Cuvier 1831)  Piranjica  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Lutjanidae           

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider 
1801) 

 Dentão  Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Pomacentridae           

Abudefduf saxatilis (Linnaeus 1758) Sargentinho  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Sciaenidae           

Menticirrhus americanus (Linnaeus 
1758) 

 Betara  Não consta  Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Sparidae           

Diplodus argenteus (Valenciennes 
1830) 

 Marimba  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Siluriformes           

Ariidae           

Cathorops spixii (Aassiz 1829) Bagre Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Genidens barbus (Lacepède 1803) Bagre Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 760 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Genidens genidens (Cuvier 1829) Bagre Não consta LC   Bizerril & Primo, 2001 

Callichthyidae           

Callichthys callichthys (Linnaeus 
1758) 

Tamboatá Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Corydoras nattereri Steindachner 
1876 

Limpa fundo Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Hoplosternum littorale (Hancock 
1828) 

Tamboatá Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Heptapteridae           

Pimelodella lateristriga (Lichtenstein 
1823) 

Mandi Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 
1824) 

Jundiá Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Loricariidae           

Hypostomus punctatus 
Valenciennes 1840 

Cascudo Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Parotocinclus maculicauda 
(Steindachner 1877) 

Cascudinho Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Rineloricaria sp. Caximbau Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Trichomycteridae           

Listrura sp.   Ameaçada**  VU*   Bizerril & Primo, 2001 

Synbranchiformes           

Synbranchidae           
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte 

MMA 2008 IUCN 2012 
Lista 

Estadual RJ 

Synbranchus marmoratus Bloch 
1795 

mussum  Não consta Não consta   Bizerril & Primo, 2001 

Critérios de ameaça: Pouco preocupante (LC); vulnerável (VU).   
* A espécie Listrura camposi consta como Vulnerável para IUCN, 2012. 
** As espécies Listrura camposi, Listrura nematopteryx e Listrura tetraradiata constam como Ameaçadas para Lista Vermelha, MMA (2008). 
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c) Caracterização da ictiofauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

Composição Faunística 

Integrando todos os levantamentos realizados para este diagnóstico, foram registradas 37 

espécies de peixes dentro do recorte geográfico analisado, como mostrado no Quadro 

9.1.2-21.  
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Quadro 9.1.2-21 - Ictiofauna registrada nos municípios de Saquarema e Maricá, no período de 3 a 6 de abril e 26 a 29 de maio de 2012, com 

respectiva indicação do grau de ameaça e registros. 

Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de ameaça Registros 

MMA 2008 IUCN 2012 
 Lista 

Estadual 
RJ 

Pontos Métodos 

Atheriniformes 

Atherinidae 

Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard 1825)    Não consta Não consta  Não Consta P11, P12, P13, P14, P15 Qualitativo 

Characiformes 

Erythrinidae 

Hoplerythrynus unitaeniatus (Agassiz, 1829) Jenu Não Consta Não Consta Não Consta P03 Qualitativo 

Hoplias malabaricus (Bloch 1794) Traíra  Não consta Não consta  Não Consta P01, P03 Qualitativo 

Chrenuchidae 

Characidium interruptum Pellegrin, 1909   Não consta Não consta  Não Consta P03 Qualitativo 

Characidae 

Astyananax janeiroensis Eigenmann, 1908 Lambari  Não consta Não consta  Não Consta P03 Qualitativo 

Astyanax cf. giton Eigenmann, 1908 Lambari  Não consta Não consta  Não Consta P03, P22 Qualitativo 

Hyphessosbrycon bifasciatus Ellis, 1911 Lambari  Não consta Não consta  Não Consta P03, P17 Qualitativo 

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 Lambari  Não consta Não consta  Não Consta P17, P18 Qualitativo 

Beloniformes 

Belonidae 

Strongylura timucu (Wallbaum, 1792) Agulhão  Não consta Não consta Não consta P13, P14 Qualitativo 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de ameaça Registros 

MMA 2008 IUCN 2012 
 Lista 

Estadual 
RJ 

Pontos Métodos 

Cyprinodontiformes 

Anablepidae 

Jenynsia multidentata (Jenyns 1842) Barrigudinho  Não consta Não consta  Não consta P01, P11, P12, P14, P15 Qualitativo 

Poeciliidae 

Poecilia vivípara Bloch & Schneider, 1801 Barrigudinho  Não consta Não consta Não consta P01, P03, P12, P14, P15 Qualitativo 

Phalloptychus januarius (Hensel 1868) Barrigudinho  Não consta Não consta Não consta  P11, P12, P14, P15 Qualitativo 

Phalloceros anisophallos Lucinda 2008 Barrigudinho  Não consta Não consta  Não consta 
P01, P03, P11, P15, P17, 
P22 

Qualitativo 

Rivulidae 

Kryptolebias gracilis (Costa, 2007)   Não Consta  Não Consta  Não Consta  P03, P22 Qualitativo 

Syngnathiformes 

Syngnathidae 

Oosthetus lineatus    Não consta Não consta Não consta P11, P12, P15 Qualitativo 

Elopiformes 

Elopidae 

Elops saurus Linnaeus 1766 Ubarana  Não consta Não consta  Não Consta P12, P13, P14 Quantitativo 

Clupeiformes 

Clupeidae 

Brevoortia pectinata (Jennyns, 1842) Savelha Não Consta Não Consta Não Consta P13, P14 Qualitativo 

Engraulidae 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de ameaça Registros 

MMA 2008 IUCN 2012 
 Lista 

Estadual 
RJ 

Pontos Métodos 

Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829) Manjuba Não Consta Não Consta Não Consta P12, P13, P14 Qualitativo 

Mugiliformes 

Mugilidae 

Mugil curema Valenciennes, 1836 Parati  Não consta Não consta Não consta P13, P14 Qualitativo 

Mugil liza Valenciennes 1836 Tainha  Não consta Não consta  Não consta P13 
Quantitativo, 
Qualitativo 

Perciformes 

Centropomidae 

Centropomus undecimalis (Bloch 1792) Robalo  Não consta Não consta  Não consta P12, P13 
Qualitativo, 
Quantitativo 

Cichlidae 

Australoherus facetus Jennys, 1842 Acará  Não consta Não consta  Não consta P03, P22 Qualitativo 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) Acará  Não consta Não consta  Não consta 
P01, P03, P12, P13, P14, 
P15, P17, P22 

Qualitativo, 
Quantitativo 

Oreochromis sp. Tilápia  Não consta Não consta  Não consta P01, P11, P13 Qualitativo 

Gerreidae 

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard 1855) Carapeba  Não consta Não consta  Não consta P12, P13, P14, P15 
Quantitativo, 
Qualitativo 

Eugerres brasilianus (Cuvier 1830) Carapicu  Não consta Não consta  Não consta P12, P13, P14 
Quantitativo, 
Qualitativo 

Gobiidae 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de ameaça Registros 

MMA 2008 IUCN 2012 
 Lista 

Estadual 
RJ 

Pontos Métodos 

Awaous tajasica (Lichtenstein 1822)  Peixe flor  Não consta Não consta  Não consta P03, P11 Qualitativo 

Gobionellus oceanicus (Pallas, 1770)    Não consta Não consta  Não consta P11, P14, P15 Qualitativo 

Sciaenidae 

Micropogonias furnieri (Desmarest 1823) Corvina Não consta Não consta  Não consta P13, P14 Quantitativo 

Siluriformes 

Ariidae 

Genidens barbus (Lacepède 1803) Bagre  Não consta Não consta Não consta  P12, P13, P14, P15 
Qualitativo, 
Quantitativo 

Genidens genidens (Valenciennes, 1839) Bagre  Não consta Não consta Não consta P12, P13, P14 Qualitativo 

Heptapteridae 

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) Jundiá  Não consta Não consta Não consta P22 Qualitativo 

Loricariidae 

Hypostomus punctatus Valenciennes, 1840 Cascudo  Não consta Não consta Não consta P03 Qualitativo 

Callichthyidae 

Callichthys callichthys Linnaeus, 1858 Tamboatá  Não consta Não consta Não consta P03 Qualitativo 

Gymnotiformes 

Gymnotidae 

Gymnotus carapo (Linnaeus, 1858) Sarapó  Não consta Não consta Não consta P03 Qualitativo 

Synbranchiformes 

Synbranchidae 
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Táxon 
Nome 

popular 

Categoria de ameaça Registros 

MMA 2008 IUCN 2012 
 Lista 

Estadual 
RJ 

Pontos Métodos 

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Mussum  Não consta Não consta Não consta P17, P18, P22 Qualitativo 

Pleuronectiformes 

Achiridae 

Achirus sp. Sola  Não consta Não consta Não consta P14, P15 Qualitativo 
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O resultado obtido através dos dados primários foi inferior ao esperado, visto que 59 espécies 

são tidas como de provável ocorrência para a região.  

Destaca-se que este diferença se deu principalmente devido ao grande número de táxons 

marinhos incluídos na listagem de espécies de provável ocorrência, grupos estes que 

possuem, em sua grande maioria, presença ocasional nos sistemas lagunares, o que torna 

inadequado o uso dos mesmos para comparações quanto à riqueza de espécies. 

Quando se compara apenas o conjunto das espécies dulciaquícolas de ocorrência provável 

com aquele efetivamente registrado, observa-se grande similaridade. 

Assim, confrontando os dados obtidos com os resultados de levantamentos realizados em 

áreas próximas, como em afluentes da Lagoa de Saquarema (COSTA, 1987) e neste 

ambiente lagunar (WASSERMAN, 2007), assim como os estudos conduzidos por COSTA 

(1984) e por BRUM et al. (1994) na lagoa de Maricá, verifica-se que a área em estudo 

apresenta ictiofauna bastante similar à registra nas bacias vizinhas, o que demonstra se tratar 

de um contínuo ambiental.  

Esta afinidade se dá tanto em número de espécies quanto na composição específica das 

ictiocenoses presentes em sistemas lagunares e dulcícolas. 

A semelhança existente na composição de espécies e também nas condições ambientais e 

nos processos ecológicos, permite enquadrar os complexos das bacias das lagoas de 

Saquarema, Jaconé e Maricá dentro do conceito de ecorregião. 

A maior parte das espécies registradas nesta campanha é de hábitos dulciaquícolas, 

concentrando-se nas pequenas drenagens que afluem à lagoa de Jaconé. 

 

Figura 9.1.2-59 - Representatividade de espécies marinhas, dulcícolas e introduzidas. 

Quando se observa a pequena dimensão dos ambientes analisados e o baixo estado de 

integridade geral dos mesmos, resultado das interferências antrópicas historicamente 

estabelecidas na área de inserção da AID e da ADA, pode-se considerar o número de 

espécies registradas elevado, o que aponta para o potencial de resiliência da ictiofauna local. 
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Esta condição de persistência da ictiofauna é especialmente clara quando se observa que a 

área da bacia hidrográfica em estudo foi radicalmente alterada ao longo do processo de 

ocupação e uso do solo.  

Além da supressão vegetal ocorrida, a alteração ambiental mais marcante deriva da 

drenagem da região durante as inúmeras intervenções iniciadas na década de 30 dentro do 

processo de “saneamento das baixadas fluminenses” (GOES, 1934) e continuada para a 

implantação de estradas e aproveitamento do solo para atividades agrícolas ou de pecuária. 

Um dos resultados mais marcantes da drenagem e retificação de cursos fluviais empreendida 

na região é a alteração no regime e amplitude dos pulsos de inundação originais. 

De acordo com JUNK et al. (1989), o pulso de inundação se constitui na principal força 

responsável pela existência, produtividade e interações da maior parte da biota em sistemas 

lóticos de planícies de inundação.  

Em um sistema lótico com planície de inundação em climas temperados, subtropicais ou 

tropicais a maior parte da produtividade da biota advém diretamente ou indiretamente das 

trocas laterais com a planície de inundação e não do transporte rio abaixo de matéria 

orgânica proveniente das partes mais altas da bacia (JUNK et al., 1989). 

Desta forma, as interferências estabelecidas na região não apenas simplificaram sua 

estrutura ambiental como alteraram seu funcionamento. 

Tendo em vista que as amostragens se desenvolveram em condições ambientais muito 

similares, representando essencialmente períodos de estiagem, os dados de riqueza foram 

agregados para cada ponto. 

Observa-se, no gráfico abaixo que as localidades onde foram registrados maiores valores de 

riqueza foram a unidade P03, representativa de pequeno córrego que flui entre ambiente 

florestado, e as áreas definidas na lagoa de Jaconé. Esta ultima possui forte influência 

marinha por estar ligada à lagoa de Saquarema.  

A unidade amostral P03 representa um ambiente com reduzida vazão e baixa profundidade, 

porém com densa vegetação marginal. A alta riqueza de espécies desta pequena drenagem, 

associada com a ocorrência de espécie criticamente ameaçada (sensu Costa, 2007) a torna 

relevante como área para a implantação de ações de cunho conservacionista. 
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Figura 9.1.2-60 - Riqueza total obtida nas duas campanhas. 

Dentre as espécies amostradas Geophagus brasiliensis e Poecilia vivípara foram aquelas que 

apresentaram maior amplitude de distribuição, ocorrendo em 80 e 70% das unidades 

amostrais. 

A alta tolerância a variações ambientais de ambas as espécies é bem documentada, tanto no 

que se refere a alterações derivadas de ações antrópicas quanto aquelas de origem natural. 

Ambos os grupos são eurialinos, o que explica sua presença tanto em ambientes oligoalinos 

quanto nas áreas mesoalinas estudadas. 

Tomando como base a composição da ictiofauna registrada em cada unidade de amostragem 

e comparando os dados de presença/ausência a partir do uso do índice de Jacard chega-se 

ao dendrograma abaixo. 

Observa-se a formação de três conjuntos de ambientes representando: 

 Sistemas tipicamente continentais (P03/P22) 

 Áreas de mistura faunística, com espécies dulciaquícolas e marinhas eurialinas 

(P17/P18), fracamente associado com área com ictiofauna exclusivamente composta por 

espécies de água doce com elevada valência ecológica (P01) 

 Ambiente lagunar (P11, P12, P13, P14/P15). 
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Figura 9.1.2-61 - Dendrograma formado a partir de método pareado simples sobre os escores de 

similaridade (Correlação cofenética = 0,895). 

Dados quali-quantitativos 

O Quadro 9.1.2-22 relaciona os valores de abundância por unidade de esforço nas coletas 

utilizando metodologia quantitativa, desenvolvidas nos pontos localizados na lagoa do Jaconé 

(P12, P13 e P14).  

No conjunto, Geophagus brasiliensis foi a espécie mais representativa; porém, com 

concentração em áreas distintas, conforme verificado abaixo. A mesma espécie também foi 

predominante em relação à biomassa amostrada, como verificado no Quadro 9.1.2-23.. 

Quadro 9.1.2-22 - Captura por unidade de esforço (ind./m
2
/tempo) em relação à abundância 

obtida através do método quantitativo desenvolvido nas duas primeiras campanhas. 

Táxon P12 P13 P14 

Atherinella brasiliensis 0 0 0 

Awaous tajacica 0 0 0 

Centropomus undecimalis 0,12 0,24 0 

Elops saurus 0,48 1,56 0,6 

Eucinostomus argenteus 0,12 0,12 0,24 

Eugerres brasilianus 0,12 0,84 3,24 

Genidens barbus 0,12 0,24 0,6 

Geophagus brasiliensis 0,84 2,88 0,36 

Hoplias malabaricus 0 0 0 
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Táxon P12 P13 P14 

Jenynsia multidentata 0 0 0 

Kryptolebias gracilis 0 0 0 

Micropogonias furnieri 0 0,12 0,24 

Mugil liza 0 0,48 0 

Phalloceros anisophallos 0 0 0 

Phalloptychus januarius 0 0 0 

 

Quadro 9.1.2-23 - Captura por unidade de esforço (ind./m
2
/tempo) em relação à biomassa obtida 

através do método quantitativo desenvolvido nas duas primeiras campanhas. 

Táxon P12 P13 P14 

Atherinella brasiliensis 0,00 0,00 0,00 

Awaous tajacica 0,00 0,00 0,00 

Centropomus undecimalis 14,81 103,86 0,00 

Elops saurus 56,22 183,31 75,01 

Eucinostomus argenteus 4,68 7,94 6,86 

Eugerres brasilianus 12,14 95,42 310,16 

Genidens barbus 11,72 40,96 108,54 

Geophagus brasiliensis 99,44 349,74 46,78 

Hoplias malabaricus 0,00 0,00 0,00 

Jenynsia multidentata 0,00 0,00 0,00 

Kryptolebias gracilis 0,00 0,00 0,00 

Micropogonias furnieri 0,00 17,75 174,59 

Mugil liza 0,00 274,64 0,00 

Phalloceros anisophallos 0,00 0,00 0,00 

Phalloptychus januarius 0,00 0,00 0,00 

 

Os maiores valores de diversidade ocorreram nos pontos associados à lagoa de Jaconé, 

principalmente por causa da coleta quantitativa realizada nestes ambientes, permitindo a 

captura de diversos exemplares tipicamente marinhos, bem como estuarinos. Em relação à 

equitabilidade, as localidades foram, de modo geral, semelhantes (Quadro 9.1.2-24). 
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Quadro 9.1.2-24 - Descritores gerais de comunidade. 

Índice P01 P03 P11 P12 P13 P14 P15 

Riqueza 3 5 4 6 8 6 5 

Abundância 91 74 424 15 54 44 36 

Dominância 0,5295 0,5267 0,4994 0,3067 0,2812 0,4112 0,3272 

Diversidade 0,7307 0,8861 0,8769 1,43 1,553 1,258 1,279 

Equitabilidade 0,6922 0,4851 0,6009 0,6966 0,5906 0,5864 0,7189 

 

A maior parte dos espécimes amostrados ao longo das duas campanhas com coletas 

de dados quantitativos concentrou-se na classe de tamanho que apresenta variação 

de comprimento entre 121 a 160mm (Figura 9.1.2-62). 

 

Figura 9.1.2-62 - Distribuição das classes de comprimento nas duas campanhas. 

As espécies mais representativas da amostragem foram também analisadas em 

relação aos seus aspectos reprodutivos (Figura 9.1.2-63). A maioria dos indivíduos da 

espécie Geophagus brasiliensis, coletados na lagoa de Jaconé, estava no “estágio 2” 

de maturação.  
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Figura 9.1.2-63 - Distribuição dos estágios de maturação gonadal em Geophagus 

brasiliensis, nas duas primeiras campanhas. 

 

Figura 9.1.2-64 - Porcentagem dos estágios de maturação gonadal nas espécies mais 

representativas nas duas primeiras campanhas. 

Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Neste estudo não foi capturado nenhum exemplar de espécie ameaçada de extinção 

constante nas listas oficiais. Ressalta-se que em levantamento anterior ao presente 

estudo, empreendido em novembro de 2008, foi feito o primeiro registro da espécie 

ameaçada de extinção Notholebias fractifasciatus por Fabio Pupo (com. pess.) dentro 

da área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento em questão.  

Dois exemplares foram identificados como pertencentes a esta espécie nas 

coordenadas geográficas 22°56'15" Sul e 42°40'22" Oeste – lateral ao campo de golfe 

e onde está planejada a construção do Terminal.  



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 775 

Segundo o “Livro Vermelho das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção 

– Volume II” página 130, é possível encontrar a caracterização da espécie e aspectos 

de sua biologia e conservação, reproduzidas a seguir: 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Leptolebias fractifasciatus (=Notholebias fractifasciatus) é um peixe-anual que atinge 2,8 cm de 
comprimento padrão. Apresenta considerável dimorfismo sexual, os machos sendo mais 
coloridos que as fêmeas. Habita poças temporárias em capoeiras, de águas amareladas, 
ocorrendo em sintopia com Nematolebias papilliferus. Como todas as espécies da subfamília 
Cynolebiatinae, tem ciclo de vida curto, atingindo rapidamente a maturidade sexual e morrendo 
por ocasião do período de seca, quando as poças que são seu hábitat secam. Os ovos, 
contudo, mantêm-se no estado de diapausa e eclodem por ocasião do enchimento das poças, 
na estação chuvosa. 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

Conhecida apenas de brejos na região de Inoã, sistema da lagoa de Maricá, Estado do Rio de 
Janeiro. 

PRESENÇA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Desconhecida. 

PRINCIPAIS AMEAÇAS 

A principal ameaça que paira sobre L. fractifasciatus (e o Rivulidae sintópico N. papilliferus) é a 
destruição dos ambientes alagáveis ocupados pela espécie, em virtude da expansão imobiliária 
na região litorânea do Rio de Janeiro. 

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO 

É necessário assegurar a proteção do hábitat remanescente da espécie, impedindo que seja 
drenado, aterrado ou que sofra qualquer outro tipo de intervenção. Peixes-anuais como 
Leptolebias fractifasciatus geralmente ocupam poças temporárias de extensão reduzida, e 
assim, mesmo a proteção de áreas relativamente pequenas pode garantir a preservação da 
espécie. 

 

Importante notar que, por se tratar de um registro novo para esta população, mais 

estudos são necessários para a constatação de que, na mesma localidade, há ainda 

outras espécies sintópicas, ou seja, espécies aparentadas que ocorrem na mesma 

localidade, com possibilidade de gerar híbridos, como, por exemplo, Nematolebias 

papilliferus, também citada no texto acima. 

Nas coletas feitas na AID e ADA a espécie não foi coletada, devendo-se considerar, 

contudo que não houve coleta no período do ano adequado para este fim. Indivíduos 

desta espécie só estão presentes no ambiente, na forma adulta, em meados da 

estação chuvosa.  

A distribuição restrita das espécies de peixes anuais faz com que estes sejam animais 

ideais para estudos filogenéticos e biogeográficos (Costa, 2002; Costa, 2008). Ao 

mesmo tempo, essa característica das espécies anuais de Rivulidae as tornam 

vulneráveis a vários tipos de impactos a que os ambientes temporários estão sujeitos.  



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 776 

Outras características como ciclo de vida especializado, com adultos presentes 

apenas em certos períodos do ano, maioria das espécies não ocorrendo em áreas 

protegidas, e dificuldade de reprodução e manutenção em cativeiro, contribuem para a 

vulnerabilidade das espécies de rivulídeos anuais, e sua inclusão em listas de 

espécies ameaçadas de extinção (Costa, 2009). 

Espécies endêmicas, migratórias, exóticas, raras ou não descritas 

Embora não conste em listas oficiais de espécies ameaçadas, o Kryptolebias gracilis é 

caracterizado por Costa (2009) como “criticamente em perigo”, por ocorrer apenas em 

regiões alteradas para a criação de gado, nunca em áreas protegidas (Costa op. cit.).  

Por sua distribuição restrita é caracterizada como espécie endêmica da eco-região na 

qual se insere a área de estudo e que compreende também a bacia de Saquarema. 

O registro da espécie na área em estudo se deu nas unidades P03 e P22. 

Ressalte-se que Costa (1984) cita uma espécie de Rivulus (gênero parcialmente 

incluído em Kryptolebias) na drenagem da lagoa de Maricá. Considerando a 

semelhança observada entre a ictiofauna deste local com o da área em estudo, é 

possível que este táxon também represente K. gracilis, o que está sujeito à 

confirmação a partir de novos levantamentos de campo. 

 Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram encontradas espécies de interesse médico-veterinário.  

Alguns dos grupos registrados possuem valor econômico dentro da atividade 

pesqueira, são elas: a tabarana (Elops saurus), savelhas (Brevoortia pectinata), 

manjubas (Cetengraulis edentulus), tainhas e paratis (Mugil curema e M. liza), robalos 

(Centropomus undecimalis), carapebas e carapicus (Eucinostomus argenteus e 

Eugerres brasilianus) e corvinas (Micropogonias furnieri). 

Espécies como jejus (Hoplerythrynus unitaeniatus), traíras (Hoplias malabaricus) e 

jundiás (Rhamdia quelen), embora consumidas em outras regiões do Estado do Rio de 

Janeiro, não são alvo de capturas na área do empreendimento, provavelmente devido 

a sua distribuição restrita aos pequenos cursos d´água da área em estudo, o que 

tende a tornar a abundância destes táxons inferior àquelas demandadas na atividade 

de pesca comercial. 

Espécies Introduzidas 

Apenas uma espécie exótica foi registrada, sendo esta representada pela tilápia 

(Oreochromis sp.). 

Tilápias são geralmente consideradas invasoras e atualmente ocupam diversas bacias 

hidrográficas brasileiras, sendo um fator considerável, principalmente por espécies do 

gênero Oreochromis (Attayde et al., 2007).  

O pronunciado cuidado parental destas espécies, e em particular o da tilápia do Nilo, 

maximiza as taxas de recrutamento garantindo, portanto, acelerado crescimento 

populacional e uma alta capacidade competitiva.  
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Convém salientar que espécies generalistas, oportunistas e com ampla tolerância as 

variações ambientais como as tilápias também possuem vantagens competitivas em 

habitats perturbados pela poluição ou outras ações antrópicas.  

Portanto, a tilápia pode atuar de maneira sinergística com outros impactos antrópicos, 

diminuindo os estoques ou mesmo eliminando espécies nativas dos ambientes onde 

são introduzidas.  

Os mecanismos pelos quais a tilápia pode afetar negativamente outras espécies de 

peixes não estão claros.  

Desde que o controle descendente (top-down) de peixes planctívoros sobre a estrutura 

trófica de habitats pelágicos foi reconhecido pela primeira vez (Hrbacek  et al. 1961, 

Brooks & Dodson 1965, apud Attayde & Hanssson, 2002), inúmeros estudos vêm 

demonstrando os efeitos diretos e indiretos da predação por peixes planctívoros sobre 

as comunidades planctônicas e a transparência da água de lagos e reservatórios 

(Carpenter & Kitchell 1993).  

Outro mecanismo pelo qual a tilápia do Nilo pode afetar outras espécies de peixes é 

através da competição aparente. Competição aparente é uma interação indireta entre 

espécies que compartilham um mesmo predador (Holt 1977).  

O aumento na abundância de uma das presas pode promover um aumento na 

abundância do predador e assim aumentar a pressão de predação deste predador 

sobre a outra presa,  dessa forma, uma espécie de presa pode afetar negativamente a 

abundância de outra espécie de presa por compartilhar predadores e não apenas 

recursos alimentares.  

No caso da tilápia, sua alta taxa de reprodução pode aumentar a abundância de 

peixes piscívoros, aumentando também as taxas de predação sobre outras espécies 

de peixes forrageiros. 

d) Considerações finais 

A ictiofauna da área em estudo apresenta-se diferenciada de acordo com os dois 

grandes complexos ambientais presentes na região. Assim, é possível distinguir 

arranjo eminentemente lagunar, registrado na laguna de Jaconé, além de complexo de 

táxons característicos de sistemas alagadiços. 

A primeira categoria é formada pela mescla de grupos marinhos eurialinos, alguns dos 

quais (como Atherinella brasileinsis, por exemplo) estuarinos residentes, com algumas 

formas dulciaquícolas mais tolerantes a alterações na concentração salina da água, 

como Geophagus brasiliensis. 

Apesar da baixa riqueza registrada (que em parte deriva das condições 

metereológicas desfavoráveis para amostragem ocorrida durante o estudo), as áreas 

paludiais destacam-se, dentro do contexto local, como as de maior valor 

conservacionista, especialmente quando se considera que nas mesmas podem 

ocorrer espécies ameaçadas (Notholebias fractifasciatus, Nematolebias papilliferus, 

Nematolebias whitei, Leptolebias citrinipinnis e representantes do gênero Listrura). 
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Os pequenos cursos d´água amostrados, a despeito de sua dimensão, reuniram alta 

riqueza de espécies, condição esta que pode ser conservada mediante a implantação 

de ações que promovam a melhoria na qualidade ambiental destes locais.  

Dentre estas destaca-se o reflorestamento das áreas de preservação permanente e a 

realização de intervenções de manejo de ambientes que permitam reestabelecer a 

condição dos pulsos fluviais, descaracterizada com a retificação e drenagem dos rios 

da bacia em estudo. 

 Comunidades Planctônicas e Bentônicas Continental F)

a) Metodologia de Trabalho 

No presente item, descreve-se a caracterização das comunidades planctônicas 

(fitoplâncton e zooplâncton) e bentônicas nas áreas de influência do Terminal Ponta 

Negra, empreendimento projetado no município de Maricá, no estado do Rio de 

Janeiro. As atividades seguem as diretrizes estabelecidas pela Instrução Técnica 

DILAM n° 08/2013. 

A elaboração do diagnóstico foi pautada em pesquisa a dados secundários disponíveis 

nos órgãos públicos, na bibliografia especializada, entre outras fontes de consulta 

pertinentes ao tema, a partir dos quais foram descritas as principais características do 

ambiente passíveis de sofrerem interferências pelo empreendimento. 

Nas pesquisas bibliográficas consultadas não são disponibilizadas informações sobre 

as comunidades aquáticas que colonizam a lagoa de Jaconé, principal corpo hídrico 

presente nas áreas de influência definidas para o Terminal Ponta Negra.  

Nesse sentido, foram utilizados como referência para caracterização da AII do 

empreendimento os dados de fitoplâncton monitorados em programas conduzidos pelo 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA e pelo Comitê de Bacias Lagos São João. 

Esses trabalhos foram desenvolvidos, respectivamente, nos complexos lagunares de 

Maricá e de Saquarema, que compõem sistemas lênticos de águas salobras, similares 

ao ambiente estudado.  

A caracterização da comunidade bentônica em âmbito regional foi norteada pelos 

estudos publicados por Da-Silva (1994; 1998) e por Nessimian (1993). Esses autores 

realizaram, entre 1986 e 1996, diversas amostragens mensais em dez pontos de 

coleta ao longo do brejo-canal de Itaipuaçu, inserido no complexo lagunar de Maricá. 

No diagnóstico da AII, foram também consultados os levantamentos das comunidades 

planctônicas e bentônicas constantes no estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA) do 

Distrito Industrial de São João da Barra (ECOLOGUS, 2011), localizado no complexo 

de lagoas do norte fluminense, na Região Hidrográfica IX - Paraíba do Sul. 

Essas pesquisas foram complementadas, no âmbito da AID/ADA do Terminal Ponta 

Negra, com informações primárias obtidas em três campanhas de campo, ocorridas 

sucessivamente em 29/03/2012 (época chuvosa), em 05/06/2012 (período seco) e em 

06/03/2013 (período chuvoso), descritas no subitem d.  

Nessas ocasiões, foram tomadas amostras de fitoplâncton, de zooplâncton e de 
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invertebrados bentônicos na lagoa de Jaconé, sistema conectado à lagoa de 

Saquarema pelo canal do Salgado. Essas campanhas foram realizadas em conjunto 

com as coletas de água e de sedimentos, permitindo a integração dos resultados. 

Nessa perspectiva, é apresentada a seguir a avaliação da Área de Influência Indireta – 

AII e, na sequência, o diagnóstico da Área de Influência Direta – AID e da Área 

Diretamente Afetada – ADA do Terminal Ponta Negra. 

b) Diagnóstico da Área de Influência Indireta (AII) 

Localizadas em áreas urbanizadas entre a costa e o mar, as lagoas presentes na AII 

do Terminal Ponta Negra compõem ambientes submetidos a estresse ambiental, em 

função das atividades antrópicas desenvolvidas no seu entorno. 

Estudos realizados por Carvalho (2010) evidenciam que os fatores de degradação 

mais relevantes na região dos lagos estão associados ao lançamento de esgotos 

domésticos sem o adequado tratamento, à presença de lixo, ao escoamento 

superficial de áreas urbanas, à retificação de canais e aos processos erosivos dos 

solos.  

Como consequência, os sistemas hídricos receptores apresentam alteração na sua 

qualidade do ponto de vista ecológico, com reflexos às comunidades aquáticas 

planctônicas e bentônicas, descritas nos itens a seguir. 

Comunidades Planctônicas 

A comunidade planctônica reúne organismos microscópicos que vivem nas camadas 

superficiais das águas, deslocando-se com a correnteza. Fazem parte dessa 

comunidade o fitoplâncton e o zooplâncton.  

O fitoplâncton compreende as algas e as cianobactérias, seres que realizam 

fotossíntese e exercem no meio aquático a mesma função que os vegetais no 

ambiente terrestre. Esses organismos contribuem na produção de matéria orgânica e 

tamponam os efeitos redutores do metabolismo saprofítico dos microrganismos no 

ambiente aquático (ODUM, 1983). A predominância de determinados grupos do 

fitoplâncton é resultado da dinâmica de interações entre as características fisiológicas 

dos organismos e dos fatores abióticos. Nas regiões tropicais, destacam-se a radiação 

subaquática e a disponibilidade de nutrientes minerais, principalmente fósforo e 

nitrogênio. Tais fatores exercem influência na produtividade dos organismos 

fitoplanctônicos, com reflexos na composição e na abundância dos demais elos da 

cadeia alimentar aquática, como o zooplâncton, os invertebrados bentônicos e a 

comunidade íctica. 

Composto por centenas de espécies, o zooplâncton agrupa animais microscópicos, 

dominado geralmente por quatro grupos principais: protozoários, rotíferos, cladóceros 

e copépodes. Muitos desses organismos passam seu ciclo de vida completo no 

plâncton (holoplâncton ou euplâncton), a exemplo de alguns copépodes e cladóceros, 

enquanto que outros, como os insetos, compõem temporariamente o plâncton 

(meroplâncton ou hemiplâncton) na forma de ovos, larvas ou adultos. O zooplâncton 

possui grande complexidade funcional, compreendendo taxas metabólicas elevadas 

(respiração, nutrição e reprodução), o que implica forte interação com o meio aquático 
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em que habitam. Apresentam nutrição seletiva, ingerindo preferencialmente formas 

unicelulares de algas em detrimento às filamentosas ou às que possuem espinhos. 

De acordo com Tundisi (1997), fatores como a eutrofização dos cursos d’água e a 

dinâmica hidrobiológica, entre outros, podem alterar a riqueza e a abundância das 

comunidades planctônicas. Espécies sensíveis ao agente poluidor são geralmente 

eliminadas e, as mais resistentes, passam a apresentar elevadas taxas de reprodução, 

tornando-se abundantes.  

Devido à sensibilidade que demonstram em relação às mudanças nas características 

do meio aquático, esses organismos podem ser considerados sensores refinados nos 

programas de monitoramento da qualidade das águas (MARGALEF, 1983).  

Fitoplâncton  

O programa de monitoramento de fitoplâncton na lagoa de Maricá, a cargo do INEA, 

transcorreu no mês de janeiro de 2010, em três pontos de coleta (MR0014, MR0016 e 

MR0017). Esses levantamentos mantiveram continuidade no ano de 2011, período em 

que foram realizadas duas amostragens na lagoa de Maricá, respectivamente, no mês 

de fevereiro, em oito pontos de coleta (MR0006 a MR0013), e no mês de maio, 

compreendendo onze pontos (MR0000, MR0004 a MR0013).  

A comunidade fitoplanctônica na lagoa de Maricá foi representada, em 2010 e 2011, 

por nove classes principais: Cyanobacteria, Bacillariophyceae, Raphidophyceae, 

Prasinophyceae, Chlorophyceae, Euglenophyceae, Cryptophyceae, Dinophyceae e 

Dictyochophyceae, além de fitoflagelados.  

No total, foram registrados 99 táxons, merecendo destaque as Bacillariophyceae e as 

Dinophyceae, que contribuíram com 56 e 22 táxons, respectivamente. Do ponto de 

vista quantitativo, a classe Cyanobacteria e os fitoflagelados nanoplanctônicos foram 

os organismos mais abundantes, registrando em conjunto concentrações que 

atingiram até 25.192 org./mL na coleta de janeiro de 2010.  

A coleta de fitoplâncton conduzida pelo Comitê de Bacias Lagos São João, em 

11/05/2012, compreendeu cinco estações na lagoa de Saquarema, denominadas de 

acordo com o setor avaliado: 01 – lagoa de Fora (Colônia Z – 24); 02 – lagoa de Fora 

(próximo à ETE); 03 – lagoa de Fora (próximo ao rio Bacaxá); 04 – Jardim; 05 – 

Mombaça.  

Nestes setores, o fitoplâncton esteve representado por 31 táxons distribuídos entre os 

seguintes grupos: Bacillariophyceae (19), Dinophyceae (9), Cyanobacteria (1), 

Cryptophyceae (1) e Euglenophyceae (1). Na análise quantitativa, a classe 

Bacillariophyceae foi a mais abundante (média de densidade celular 2,52 X 106 cel.L-1) 

correspondendo a 73% do fitoplâncton, seguida por Dinophyceae (média de densidade 

celular 8,65 X 105 cel.L-1) contribuindo com 25% da densidade numérica de 

organismos. 

No Quadro 9.1.2-25 é listado o conjunto de táxons inventariados no monitoramento 

conduzido na lagoa de Maricá e de Saquarema, no período considerado.  
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Quadro 9.1.2-25 - Composição da Comunidade Fitoplanctônica do Complexo Lagunar de 

Maricá e Saquarema. 

Composição Taxonômica Lagoa de Maricá Lagoa de Saquarema 

Classe Cyanobacteria     

Aphanizomenon sp. X   

Chroococcus turgidus X   

Jaaginema sp. X   

Merismopedia punctata X   

Oscillatoria sp. X x 

Pseudanabaena sp. X   

Synechocystis salina X   

Classe Bacillariophyceae     

Actinocyclus normanii X   

Actinocyclus sp. X   

Amphiprora alata   X 

Amphora ovalis X   

Amphora sp. X   

Bacillaria paxilifera X X 

Chaetoceros affinis X   

Chaetoceros convolutus X   

Chaetoceros danicus X   

Chaetoceros didymus X   

Chaetoceros muelleri X   

Chaetoceros sp. X X 

Chaetoceros whigamii X   

Climascophenia sp.   X 

Cocconeis sp. X   

Coscinodiscus radiatus X   

Coscinodiscus sp. X X 

Cyclotella sp. X X 

Cylindrotheca closterium X   

Diploneis sp.   X 

Entomoneis alata X   

Guinardia flaccida X   

Gyrosigma atenuatum X   

Gyrosigma sp. X   

Haslea sp. X   
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Composição Taxonômica Lagoa de Maricá Lagoa de Saquarema 

Hemiaulus membranaceus X   

Hemiaulus sp.   X 

Hydrosera whampoensis X   

Leptocylindrus danicus X   

Leptocylindrus minimus X X 

Licmophora sp. X   

Lioloma sp.   X 

Lithodesmium undulatum X   

Lyrella lyra X   

Manguinea rigida   X 

Melosira juergensii X   

Melosira moniliformis X   

Melosira varians X   

Navicula distans X   

Navicula sp. X X 

Navicula spp. X   

Nitzschia gracilis X   

Nitszchia longuissima   X 

Nitzschia lorenziana X   

Nitzschia palea X   

Nitzschia reversa X   

Nitzschia sigma X   

Nitzschia sp. X   

Odontella sinensis   X 

Paralia sulcata X X 

Plagiotropis lepidoptera X   

Pleurosigma acuminatum X   

Pleurosigma angulatum X   

Pleurosigma elongatum   X 

Pleurosigma naviculaceum X   

Pleurosigma normanii X   

Pleurosigma sp. X   

Pseudonitszchia sp.   X 

Rhizosolenia robusta X   

Rhizosolenia satigera X X 

Skeletonema costatum X   
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Composição Taxonômica Lagoa de Maricá Lagoa de Saquarema 

Surirella fastuosa X   

Surirella sp. X X 

Terpsinoe americana X   

Thalassionema sp. X   

Thalassiosira sp. X   

Classe Prasinophyceae     

Pedinomonas sp. X   

Pyramimonas sp. X   

Tetraselmis sp. X   

Classe Euglenophyceae     

Euglena sp. X X 

Eutreptiella sp. X   

Classe Cryptophyceae     

Cryptomonadales X   

Cryptomonas sp. X   

Cryptomonas spp. X   

Hemiselmis sp. X X 

Classe Dinophyceae     

Ceratium furca X   

Ceratium fusus X X 

Ceratium hircus X   

Ceratium horrindum   X 

Ceratium sp.   X 

Ceratium macroceros X   

Dinophysis acuminata X   

Dinophysis tripos X   

Durinska sp. X   

Heterocapsa sp. X X 

Oxyphysis oxytoxoides X   

Oxytoxum sp. X X 

Peridinium sp. X   

Peridinium umbonatum X   

Podolampas bipes X   

Prorocentrum blaticum X   

Prorocentrum compressus   X 

Prorocentrum gracile X X 
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Composição Taxonômica Lagoa de Maricá Lagoa de Saquarema 

Prorocentrum micans X   

Prorocentrum minimum X   

Prorocentrum triestinum X   

Protoperidinium divergens X   

Protoperidinium leonis   X 

Protoperidinium sp. X   

Protoperidinium steinii X X 

Scrippsiella sp. X   

Classe Dictyochophyceae     

Dictyocha fíbula X   

Classe Chlorophyceae     

Monoraphidium contortum X   

Monoraphidium griffithii X   

Volvocales X   

Classe Raphidophyceae     

Chatonella sp. X   

Total de Táxons 99 31 

Fonte: INEA (2010; 2011); Comitê de Bacias Lagos São João (2012). 

O estudo ambiental do Distrito Industrial de São João da Barra (ECOLOGUS, 2011), 

desenvolvido no complexo lagunar do norte fluminense, incluiu a caracterização do 

fitoplâncton nas lagoas do Taí, do Veiga, Iquipari, Salgada, do Açu e no lago do 

Grussaí, com uma coleta realizada no ano de 2010, compreendendo um ponto 

amostral em cada lagoa. 

A matriz fitoplanctônica nessas lagoas foi composta por 140 táxons pertencentes às 

classes Cyanobacteria, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Cryptophyceae, 

Bacillariophyceae, Dinophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae e 

Zygnemaphyceae. A maior parte dessas classes também foi detectada nas lagoas de 

Maricá e Saquarema, conforme citado anteriormente. 

Em termos quantitativos, houve predomínio numérico de Bacillariophyceae na lagoa 

do Veiga (126 org./mL) e de Cyanobacteria nas lagoas de Iquipari (37.363 org./mL), 

Salgada (241.160 org./mL) e do Açu (241.160 org./mL). A classe Bacillariophyceae foi 

também a mais representativa em termos numéricos na lagoa do Taí, enquanto que no 

lago de Grussaí as algas Chlorophyceae foram as mais abundantes. 

Zooplâncton 

A caracterização do zooplâncton no complexo lagunar do norte fluminense, no âmbito 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Distrito Industrial de São João 

(ECOLOGUS, 2011), ocorreu no ano de 2010, quando foram coletadas amostras de 
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zooplâncton nas lagoas do Taí, do Veiga, Iquipari, Salgada, do Açu e no lago do 

Grussaí. 

Os resultados apontam que a comunidade zooplanctônica nessas lagoas foi 

representada, na época da amostragem, por 99 táxons integrantes dos seguintes 

grupos taxonômicos: Filo Rotifera, Filo Nematoda, Filo Annelida, Filo Mollusca, Filo 

Arthropoda, Subfilo Crustacea, Filo Chordata, Subfilo Urochordata e Filo Chaetognata, 

listados a seguir no Quadro 9.1.2-26.  

Nas lagoas analisadas, os táxons que registraram a maior frequência de ocorrência 

(67%) foram: os copépodes Acartia tonsa, gênero também registrado na lagoa de 

Jaconé; as formas juvenis náuplios e copepoditos de calanóides e náuplios de 

ciclopóides; os copépodes da ordem Harpacticoida; e as formas larvais de 

nematóides, poliquetas e ostrácodes.  

A análise quantitativa indicou o predomínio numérico de copépodes calanóides (200 

ind.L-1) na lagoa do Taí, sendo que na lagoa do Veiga o valor máximo de densidade do 

zooplâncton esteve relacionado ao Filo Chordata (290 ind.L-1) e no lago do Grussaí 

aos rotíferos (6.784 ind.L-1). 

Nas lagoas Iquipari e Salgada, a densidade do zooplâncton variou entre 1.537.570 

org./m3 e 565.956 org./m3, respectivamente. Em ambos os sistemas, os maiores 

valores de densidade foram atribuídos ao rotífero Brachionus plicatilis, gênero 

normalmente associado à zona litorânea ou a bancos de macrófitas aquáticas. Na 

lagoa do Açu, a densidade atingiu 1.419.300 org.m3, constatando-se também 

predomínio numérico de rotíferos, principalmente de Brachionus havanaensis.  

Quadro 9.1.2-26 - Composição da Comunidade Zooplanctônica do Complexo Lagunar do 

Norte Fluminense. 

Classificação Taxonômica 

Locais Amostrados 

Lagoa 
do 

Açu 

Lagoa 
Iquipari 

Lagoa 
do Taí 

Lagoa 
do 

Veiga 

Lagoa 
Salgada 

Lago 
do 

Grussaí 

Filo ROTIFERA             

Classe Eurotatoria             

Ordem Ploima             

Família Asplanchnidae             

Asplanchna girodi       X     

Família Brachionidae             

Brachionus caudatus cf. insuetus X           

Brachionus caudatus var. personatus       X     

Brachionus havanaensis X X         

Brachionus plicatilis   X     X   

Brachionus cf. urceolaris         X   

Brachionus sp. 1   X     X   

Keratella lenzi X     X     

Plaatyias leloupi       X     

Plationus patulus macracanthus       X     
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Classificação Taxonômica 

Locais Amostrados 

Lagoa 
do 

Açu 

Lagoa 
Iquipari 

Lagoa 
do Taí 

Lagoa 
do 

Veiga 

Lagoa 
Salgada 

Lago 
do 

Grussaí 

Plationus patulus patulus       X     

Família Notommatidae             

Cephalodella catellina       X     

Cephalotella cf. forficata   X         

Cephalodella cf. forficula       X     

Família Lepadellidae             

Collotheca sp.   X   X     

Colurella adriatica   X     X   

Família Dicranophoridae             

Dicranophorus cf. claviger       X     

Encentrum sp.       X     

Família Euchlanidae             

Dipleuchlanis propatula propatula       X     

Tripleuchlanis plicata X     X     

Família Filiniidae             

Filinia longiseta   X         

Filinia pejleri   X         

Família Hexarthridae             

Hexarthra intermedia       X     

Hexarthra mira       X     

Família Trochosphaeridae             

Horaëlla thomassoni   X         

Família Lecanidae             

Lecane bulla   X   X     

Lecane closterocerca       X     

Lecane curvicornis       X     

Lecane decipiens X     X     

Lecane glypta       X     

Lecane leontina       X     

Lecane luna X     X     

Lecane lunaris       X     

Lecane monostyla       X     

Lecane papuana       X     

Lecane quadridentata   X   X     

Lecane ruttneri       X     

Lecane stichaeoides   X   X     

Família Lepadellidae             

Lepadella patela X     X     

Lepadella rhomboides       X     

Lepadella triptera       X     

Squatinella mutica X           

Família Trichotriidae             
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Classificação Taxonômica 

Locais Amostrados 

Lagoa 
do 

Açu 

Lagoa 
Iquipari 

Lagoa 
do Taí 

Lagoa 
do 

Veiga 

Lagoa 
Salgada 

Lago 
do 

Grussaí 

Macrochaetus collinsi       X     

Família Mytilinidae             

Mytilina cf. trigona       X     

Mytilina ventralis       X     

Família Synchaetidae             

Polyarthra remata       X     

Synchaeta sp.   X     X   

Família Trichocercidae             

Trichocerca bicristata       X     

Classe Bdelloidea   X   X X   

Filo NEMATODA X X   X X   

Filo ANNELIDA             

Classe Oligochaeta X     X     

Classe Polychaeta (larvas) X X     X X 

Filo MOLLUSCA             

Classe Bivalvia (larvas) X           

Classe Gastropoda (larvas) X X         

Classe Gastropoda (jovens)  X       X   

Filo ARTHROPODA             

Classe Insecta             

Ordem Diptera             

Família Chironomidae (larvas) X     X     

Ordem Odonata (larvas)             

Ordem Plecoptera (larvas)             

Subfilo CRUSTACEA             

Subclasse Copepoda             

Ordem Cyclopoida             

Náuplios X X   X X   

Copepóditos X     X X   

Família Cyclopidae             

Halicyclops sp. 1 X       X   

Mesocyclops longisetus curvatus       X     

Microcyclops anceps anceps       X     

Tropocyclops prasinus meridionalis       X     

Família Ergasilidae X X     X   

Ordem Calanoida             

Náuplios X X   X X   

Copepóditos X X   X X   

Família Centropagidae             

Centropages furcatus           X 

Família Acartiidae             
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Classificação Taxonômica 

Locais Amostrados 

Lagoa 
do 

Açu 

Lagoa 
Iquipari 

Lagoa 
do Taí 

Lagoa 
do 

Veiga 

Lagoa 
Salgada 

Lago 
do 

Grussaí 

Família Mecynoceridae             

Mecynocera clausi           X 

Acartia lilljeborgi   X       X 

Acartia tonsa X X   X X   

Acartia donoe           X 

Família Paracalanidae             

Parvocalanus crassirostris         X   

Família Pseudodiaptomidae             

Pseudodiaptomus acutus X           

Ordem Harpacticoida X X   X X   

Euterpina acutifrons X           

Classe Branchiopoda             

Ordem Diplostraca             

Família Daphniidae             

Ceriodaphnia cornuta rigaudi   X   X     

Família Sididae             

Diaphanosoma brevireme       X     

Diaphanosoma spinulosum       X     

Família Ilyocryptidae             

Ilyocryptus spinifer       X     

Família Ctenopoda             

Latonopsis australis X     X     

Família Macrothricidae             

Macrothrix laticornis       X     

Macrothrix sp.       X     

Família Moinidae             

Moina micrura   X   X     

Família Chydoridae X X   X     

Ordem Decapoda (larvas)   X         

Família Luciferidae             

Lucifer faxoni     x       

Família Sicyoniidae             

Sicyonia sp.           X 

Família Peneidae             

Metapenaeopsis sp.           X 

Classe Ostracoda X X   X X   

Classe Malacostraca             

Ordem Msida             

Família Msidae             

Mesopodopsis sp.             

Ordem Isopoda X X         
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Classificação Taxonômica 

Locais Amostrados 

Lagoa 
do 

Açu 

Lagoa 
Iquipari 

Lagoa 
do Taí 

Lagoa 
do 

Veiga 

Lagoa 
Salgada 

Lago 
do 

Grussaí 

Ordem Amphipoda             

Subordem Gammaridea (jovens) X X         

Classe Maxillopoda             

Infraclasse Cirripedia (larvas) X X     X   

Filo CHORDATA             

Subfilo Tunicata             

Classe Appendicularia             

Família Oikopleuridae             

Oikopleura sp.     x       

Classe Thaliacea             

Ordem Salpidae             

Thalia democratica           X 

Ordem Doliolida             

Família Doliolidae             

Doliolium sp.     x       

Doliolium gegenbauri           X 

Doliolium nationalis           X 

Doliolina sp.      x       

Subfilo UROCHORDATA             

Classe Ascidiacea (larvas) X X     X   

Filo CHAETOGNATA             

Classe Sagittoidea             

Ordem Aphragmophora             

Família Sagittidae             

Não identificado X X     X   

Total de Táxons 33 34 4 59 22 10 

Fonte: Ecologus (2011).  

Comunidade Bentônica 

A fauna bentônica, isto é, que vive sob ou sobre o substrato, compreende diferentes 

grupos de invertebrados, tais como insetos nas fases de ninfa e larva, anelídeos, 

nematóides, crustáceos e moluscos. Esse grupo abrange organismos de vários níveis 

tróficos, desde consumidores primários a predadores, e apresenta uma ampla gama 

de hábitos alimentares, incluindo coletores, raspadores, retalhadores, predadores e 

parasitas.  

Os invertebrados bentônicos podem habitar a região litorânea e profunda dos corpos 

d’água. Sob o aspecto ecológico, exercem papel preponderante na reciclagem de 

compostos orgânicos, participando da redistribuição do material de fundo e 

concorrendo para a decomposição de substâncias potencialmente poluentes.  
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A ocorrência e a abundância dos organismos bentônicos são influenciadas por fatores 

biogeográficos e características do ambiente, tais como tipo de sedimento, teor de 

matéria orgânica, profundidade, variáveis físicas e químicas da água e presença de 

macrófitas aquáticas (CARVALHO & UIEDA, 2004; SMITH et al., 2003; VIDAL-

ABARCA et al., 2004 apud ABÍLIO, et al., 2007). 

Muitos representantes da comunidade bentônica são utilizados como bioindicadores, 

devido principalmente às seguintes características: possuem baixa mobilidade, 

apresentam seletividade quanto ao habitat e refletem com maior exatidão eventuais 

desequilíbrios ocorridos no ambiente, seja pela introdução de substâncias 

contaminantes e poluentes nos corpos d'água, seja pela alteração física do substrato 

ocasionada, por exemplo, pelo transporte de sólidos na área de drenagem. 

Essa comunidade permite ainda traçar uma avaliação temporal das condições 

predominantes no meio aquático devido ao seu ciclo de vida que é relativamente longo 

(semanas a anos), durante o qual respondem continuamente às variações ambientais. 

Os trabalhos publicados por Da-Silva (1994; 1998) indicam que a fauna de 

invertebrados bentônicos no brejo-canal em Itaipuaçu é composta principalmente por 

anelídeos oligoquetos (classe Oligochaeta), crustáceos (filo Crustacea), acari (ordem 

Acari) e insetos (classe Insecta). Entre esses grupos, sobressaíram-se pela 

dominância os insetos pertencentes às ordens Ephemeroptera, Odonata, Orthoptera, 

Hemiptera, Coleoptera, Tricoptera, Lepidoptera e Diptera, organismos normalmente 

encontrados em sistemas aquáticos tropicais.  

No total, entre 1986 a 1996, foram inventariados 288.154 indivíduos representantes de 

128 táxons listados a seguir no Quadro 9.1.2-27. 

Quadro 9.1.2-27 - Lista de Invertebrados Bentônicos de Ocorrência no Complexo 

Lagunar de Maricá. 

Composição Taxonômica 

Classe Insecta 

Ordem Ephemeroptera 
Família Caenidae Caenis cuniana 

Família Baetidae Callibaetis gullatus  

Ordem Odonata 

Família Aeshnidae 

Aeshna bonariensis  

Anax amazili  

Coryphaeschna adnexa  

C. luteipennis  

C. perrensi  

Família Gomphidae 
Aphylla sp. 

Progomphus intricatus  

Família Libellulidae 

Brachymesia furcata 

Erythemis credula  

E. vesiculosa  

Erythrodiplax anomala  

E. paraguayensis  

Micrathyria acellata  

Orthemis ferruginea  

Pantala flavescens  

Perithemis mooma  

Tramea abdominalis  
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Composição Taxonômica 

T. binotata  

T. cophisa  

Família Lestidae Lestes bipupillatus  

Família Cocnagrionidae 

Enallagma cheliferum  

Anallagma sp. 

Ishnura capreola 

I. fluviatilis  

Telebasis corallina 

Ordem Orthoptera Família Eumastacidae gen.sp. 

Ordem Hemiptera 

Família Belostomatidae 
Belostoma sp. 

Lethocerus sp. 

Família Nepidae 
Ramatra sp. 

Curicta sp. 

Família Naucoridae gen.sp. 

Família Notonectidae 

Notonecta sp. 

Buenos mutabilis  

Buenos antigone  

Família Pleidae Neoplea sp. 

Família Corixidae gen.sp. 

Família Gerridae gen.sp. 

Família Veliidae gen.sp. 

Família Hebridae gen.sp. 

Família Mesoveliidae gen.sp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordem Coleoptera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família Dytiscidae 

Derovatellus Sharp  

Pachydrus sp. 

Desmopachria Babington 

Neobidessus alternatus  

Celina Aubé 

Megadytes marginethorax  

M. fallax  

M. giganteus  

Dytiscidae gen.spp. 

Família Noteridae 

Suphis fluviatillis  

Suphisellus sp. 

Hydrochantus sp. 

Noteridae gen. spp.  

Família Haliplidae gen.sp. 

Família Gyrinidae gen.sp. 

Família Hydrophilidae 

Hydrochus sp. 

Berosus spp.  

Hydrophilidae gen.spp.  

Família Helodidae gen.sp. 

Família Staphylinidae gen.sp. 

Família Carabidae gen.sp. 

Família Curculionidae gen.sp. 

Família Lathridiidae gen.sp. 

Ordem Trichoptera Família Leptoceridae Oecetis sp. 
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Composição Taxonômica 

Família Hydroptilidae Oxyethira hyalina 

Ordem Lepidoptera 
Família Pyralidae 

Parapoynx restingalis  

Synclita gurgitalis 

Família Crambinae gen.sp. 

Ordem Diptera 

Família Chironomidae 

Chironomus spp. 

Polypedilum sp. 

Goeldichironomus sp. 

Nimbocera rhabdomantis  

Zavreliella sp. 

Tanitarsini gen. sp. 

Chironominae gen. sp. 

Abladesmyia sp. 

Labrundinia sp. 

Coelotanypus sp. 

Monopelopia sp. 

Clinotanypus sp. 

Procladius sp. 

Larsia sp. 

Pentaneurini gen.sp. 

Família Culicidae 

Aedes scapularis  

Anopheles albitarsis 

Coquilletidia venezuelensis  

C. chrysonolum  

Culex coronator 

C. usquatus  

C. dunni  

C. spissipes  

C. erraticus  

Mansonia titillans  

Uranotaenia geometrica  

Família Chaoboridae Sayomyia sp. 

Família Ceratopogonidae 
Athrichopogon sp. 

Ceratopogoninae gen. spp.  

Família Tabanidae gen.spp. 

Classe Arachnida 

 
 

Ordem Araneae 
 

 

Família Tetragnathidae Tetragnatha sp. 

Família Oxyopidae Oxyopes sp. 

Família Araneidae Alpaida sp. 

Família Pissauridae Thaumasia sp. 

Família Lycosidae 
Agalenocosa sp. 

Trochosa sp. 

Família Linyphiidae Erigoninae gen. sp. 

Família Salticidae Akela charlottae  

Cryptostigmata 
Gamasina fam.gen.spp. 

Oribatida fam. Gen.spp. 

Actinedida Hygrobatidae gen.spp. 

Hydrachnidae gen.spp.   

Arrenuridae gen.sp.   

Trombidiidae gen.sp.   
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Composição Taxonômica 

Subfilo Crustacea 

Classe Branchiopoda Ordem Cladocera fam.gen.spp. 

Classe Ostracoda Ordem Podocopa fam.gen.spp. 

Classe Copepoda  Ordem Eucopepoda fam.gen.spp. 

Classe Malacostraca Ordem Amphipoda fam.gen.spp. 

Filo Mollusca 

Ordem Gastropoda Família Planorbidae Drepanotrema sp. 

Filo Nematoda 

Ordem Dorylaimida Família Dorylaimidae Eudorylaimus sp. 

Classe Oligochaeta 

Ordem Haplotaxida Família Naididae 

Dero (Dero) sp. 

Dero (Aulophorus) sp. 

Pristina sp. 

Naididae gen. sp. 

Classe Hirudinea 

Ordem Rhynchobdellida Família Glossiphoniidae Helobdella sp. 

Classe Turbellaria 

Ordem Tricladida -  fam. gen. sp. 

Filo Porifera 

Ordem Haplosclerida Familia Spongillidae Metania sp. 

Filo Cnidaria 

Ordem Hydrozoa Família Hydridae Hydra sp. 

Fonte: Da-Silva (1994; 1998), Nessimian (1993). 

No estudo de impacto ambiental do Distrito Industrial de São João da Barra (2011), a 

fauna bentônica foi avaliada nos mesmos ambientes amostrados para as comunidades 

planctônicas. A coleta, realizada no ano de 2010, compreendeu sete pontos de 

amostragem, anteriormente citados, representativos das lagoas do Taí, do Veiga, 

Iquipari, Salgada, do Açu e no lago do Grussaí, respectivamente. 

Os resultados desse estudo indicam que a comunidade de invertebrados bentônicos 

dessas lagoas foi composta, na época do levantamento, por 48 táxons distribuídos 

entre os seguintes grupos: anelídeos oligoquetos (classe Oligochaeta) e poliquetas 

(classe Annelida), crustáceos (filo Crustacea), insetos (classe Insecta) e moluscos 

(Filo Mollusca).  

Na avaliação quantitativa, a maior contribuição numérica esteve relacionada aos 

insetos da ordem Diptera nas lagoas do Taí (117 organismos), do Veiga (5 

organismos) e no lago do Grussaí (271 organismos). Em contraste, nas lagoas 

Salgada e Iquipari, os táxons mais abundantes foram os anelídeos poliquetos (30 

organismos) e os oligoquetos (8 organismos), respectivamente, seres geralmente 

encontrados em ambientes enriquecido por matéria orgânica.  

Na lagoa do Açu, o valor máximo de indivíduos da fauna bentônica esteve associado 

aos moluscos gastrópodes da família Hydrobiidae (80 organismos), que também 

colonizam a lagoa de Jaconé, conforme detalhado nos itens subsequentes. 

c) Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada (ADA) 
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A seguir são descritas as informações obtidas nas três campanhas realizadas para 

caracterização da biota aquática na área de influência do Terminal Ponta Negra, 

ocorridas, sucessivamente, em março e junho de 2012 e março de 2013, incluindo: 

rede de amostragem (item a); procedimentos de coleta e análise em laboratório (item 

b); análise de dados (item c); resultados obtidos (d); espécies exóticas, raras ou não 

descritas (item e); espécies indicadoras de qualidade ambiental (item f); e 

considerações gerais (item g). 

As coletas foram realizadas em conjunto com a tomada de amostras de qualidade da 

água e de sedimentos, permitindo a integração dos resultados. Cabe destacar que a 

metodologia adotada nas três campanhas segue as mesmas diretrizes definidas desde 

a primeira.  

Rede de Amostragem 

A rede de amostragem para a avaliação das comunidades aquáticas foi estabelecida 

nos três pontos anteriormente definidos na lagoa de Jaconé, denominados P01 a P03, 

estabelecendo correspondência com os pontos P03 a P05 determinados para a 

qualidade da água e dos sedimentos (vide item 7.1.1.8). 

O ponto P01 representa a orla oeste dessa lagoa, na adjacência de um canal de 

drenagem existente na vila de Jaconé, sofrendo potencialmente maior influência da 

urbanização dessa comunidade. O ponto P02 está localizado ao norte da lagoa, nas 

imediações do rio Grande de Jaconé, enquanto que o ponto P03 encontra-se sob 

influência do canal do Salgado, conforme consta no Quadro 9.1.2-28 e Mapa 9.1.2-9. 

Quadro 9.1.2-28 - Rede de Amostragem da Biota Aquática na Lagoa de Jaconé. 

Ponto 
Coordenadas Geográficas (UTM, Fuso 23K) 

Localização 

Norte Leste 

P01 7.461.759 740.952 
Margem oeste da lagoa, 

adjacente ao canal da vila de 
Jaconé 

P02 7.462.943 742.847 
Margem norte, próximo ao rio 

Grande de Jaconé 

P03 7.462.123 742.510 
Margem sul, contíguo ao canal do 

Salgado 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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MAPA 9.1.2-9 - REDES DE AMOSTRAGEM DA 
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Procedimentos de Coleta e Análise em Laboratório 

A seguir descreve-se a metodologia adotada para a coleta de amostras e análise em 

laboratório das comunidades de fitoplâncton, zooplâncton e invertebrados bentônicos 

nas três campanhas realizadas na área de influência do Terminal Ponta Negra. 

Fitoplâncton 

Em cada ponto de amostragem na lagoa de Jaconé, foram tomadas amostras 

qualitativas do fitoplâncton por meio de arrastos verticais por um minuto na 

subsuperfície, utilizando-se rede com malha de 20 µm de abertura. As amostras 

quantitativas foram realizadas submergindo o frasco de coleta (250 mL) diretamente 

na água, em profundidade aproximada de 30 cm, até seu completo enchimento (Foto 

9.1.2-129 e Foto 9.1.2-130). 

Para preservação da amostra qualitativa, utilizou-se solução de formalina a 4% 

neutralizada com bicarbonato de sódio, sendo que, nas amostras quantitativas, foram 

adicionadas gotas de lugol. Os frascos de coleta foram homogeneizados, etiquetados 

e encaminhados ao laboratório da empresa Econsult Estudos Ambientais para 

identificação e contagem dos principais grupos taxonômicos.  

Em laboratório, a quantificação do fitoplâncton seguiu o método de sedimentação em 

câmaras, descrito por Utermöhl (1958). O tempo de sedimentação baseou-se nas 

recomendações de Wetzel & Likens (1991), com prazo mínimo de três horas, 

adotando-se o procedimento de quantificação por campos aleatórios. 

O limite de contagem foi estabelecido pela enumeração de 100 indivíduos do mais 

abundante, seguindo a curva de rarefação de espécies, ou seja, até atingir 10 campos 

sem ocorrência de táxons adicionais (SANT´ANNA et al., 2006). Cada célula, cenóbio, 

colônia ou filamento foi considerado como um indivíduo. A densidade foi calculada de 

acordo com Weber (1973), sendo o resultado expresso em organismos por mililitro 

(org./mL).  

A identificação taxonômica do fitoplâncton foi baseada em bibliografia específica para 

cada grupo de algas e de cianobactérias, como Bicudo & Menezes (2006), Tucci et al. 

(2006), Tremarin (2005) e Sant’Anna et al. (2012). O processo de identificação ocorreu 

até o nível de gênero ou espécie, a partir da análise populacional, utilizando 

microscópio binocular, por meio de câmera de captação de imagem, com resolução 

máxima de 1.000 vezes.  
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Foto 9.1.2-129 - Arraste da rede de 20 µm 

para coleta qualitativa de fitoplâncton. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-130 - Amostra coletada para 

análise quantitativa do fitoplâncton. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Zooplâncton 

Em cada ponto de amostragem da lagoa de Jaconé, foram coletadas amostras para 

análises qualitativa e quantitativa do zooplâncton filtrando-se 100 L de água superficial 

na rede de malha de 68 µm, conforme Foto 9.1.2-131.  

Para a preservação das amostras utilizou-se solução de formalina a 4%, neutralizada 

com bicarbonato de sódio. Os frascos de coleta foram homogeneizados, etiquetados e 

encaminhados ao laboratório da empresa Econsult Estudos Ambientais para 

identificação e contagem dos principais grupos taxonômicos (Foto 9.1.2-132).  

Em laboratório, as amostras de zooplâncton foram coradas com rosa de bengala 0,1% 

e avaliadas por meio de subamostragem, conforme proposto pela Cetesb (2000). 

Nesse caso, a amostra foi transferida para um béquer (250 mL) para posterior 

homogeneização e análise a partir de alíquotas de 1 a 10 mL.  

Os indivíduos foram identificados com auxílio de microscópio óptico, sendo contados 

em câmara de Sedgewick-Rafter, e sempre que possível ao nível de espécie, 

utilizando-se as seguintes referências: Koste (1978); Todd et al. (1996); Boltovskoy 

(1981); Boltovskoy (1999), entre outros. A densidade numérica é expressa em 

organismos por metro cúbico (org./m3).  
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Foto 9.1.2-131 - Rede de 68 µm utilizada 

para a coleta de zooplâncton. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-132 - Acondicionamento da 

amostra em frasco de coleta. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Invertebrados bentônicos 

Em cada ponto de coleta na lagoa de Jaconé, as amostras de invertebrados 

bentônicos foram tomadas utilizando-se pegador de fundo do tipo “Van Veen”, em 

triplicata. O sedimento coletado foi lavado em campo com auxilio de peneiras de 

malha de 250 µm. Adicionalmente, foram coletadas nessas mesmas amostras 

representantes de macroalgas para análise qualitativa dos grupos bentônicos.  

Após a coleta, o material foi acondicionado e preservado em álcool 70% e 

encaminhado ao laboratório da empresa Econsult Estudos Ambientais para 

identificação e contagem dos principais grupos taxonômicos (Foto 9.1.2-133 e Foto 

9.1.2-134). Em laboratório, as amostras foram preservadas em álcool 70% e coradas 

com rosa de bengala 0,1% por um período mínimo de 48h.  

A seguir, procedeu-se a triagem dos organismos em placas de Petri quadriculadas 

com auxílio de estereomicroscópio com lente de aumento de 40 vezes. 

Posteriormente, foi realizada a identificação dos organismos de acordo com o grupo 

taxonômico, utilizando-se como referência Merritt & Cummins (1984); Trivinho-Strixino 

& Strixino (1995); Melo (1996; 1999); Amaral & Cecília (2005).  

Os resultados de densidade de invertebrados bentônicos são expressos em 

organismos por metro quadrado (org./m2).  
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Foto 9.1.2-133 - Coleta de invertebrados 

bentônicos com a draga de “Van Veen”.  

Elaboração: Arcadis logos, 2013.  

Foto 9.1.2-134 - Disposição do sedimento 

coletado para análise de invertebrados 

bentônicos.  

Elaboração: Arcadis logos, 2013. 

 

Análise de Dados 

Na avaliação dos resultados das comunidades planctônicas e bentônicas, adotaram-se 

os seguintes índices descritores: 

 Análise Qualitativa 

 Riqueza de Táxons 

Indica o número total de táxons presentes nas amostras. A riqueza relativa apresenta 

a proporção de táxons de cada grupo inventariado. 

 Distribuição Espacial 

A leitura da distribuição espacial dos organismos na rede de amostragem foi realizada 

com base na presença ou ausência de determinado táxon nos pontos de coleta. 

 Frequência de Ocorrência 

A frequência de ocorrência foi calculada dividindo-se o número de registros da espécie 

pelo número total de amostras analisadas. Os resultados, expressos em percentagem 

(%), foram classificados segundo Mateucci & Colma (1982) nas seguintes categorias: 

muito frequente (≥ 80%), frequente (≥ 50% e < 80%), pouco frequente (≥ 17% e < 

50%) e esporádico (< 17%). 

 Curva de Acumulação de Espécies 

A curva de acumulação de espécies foi construída com auxílio do programa EstimateS 

(COLWELL, 2011), utilizando-se o número de espécies encontradas em relação aos 

pontos amostrados nas três campanhas.  
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 Análise Quantitativa 

 Densidade 

Representa a quantidade de organismos presentes em cada amostra por unidade de 

área ou volume. 

 Abundância Relativa 

Refere-se à proporção de cada grupo ou espécie na amostra considerada.  

Spy = (n x 100) / N 

Onde: 

Spy = grupo ou espécie 

n = número total de organismos da espécie 

N = número total de organismos na amostra. 

Os resultados são indicados em porcentagem (%) e classificados com base no critério 

adotado pela Cetesb (2000): > 60% abundante; 30-60% muito comum; 5 – 30% 

comum; 1- 5% ocasional e <1% raro. 

 Índice de Diversidade de Shannon-Wiener 

Relaciona o número de espécies e a distribuição da abundância entre os diferentes 

táxons de determinada amostra. 

Este índice é obtido pela equação: 

 

Onde: 

H’ = Índice de Diversidade de Shannon-Wiener,  

pi = abundância relativa 

n = número de indivíduos coletados da espécie 

N = total de indivíduos coletados no ponto 

De acordo com a classificação proposta por Shannon (1963), valores acima 4,0 

indicam diversidade de espécies muito alta, entre 3,0 e 4,0 representam diversidade 

alta, entre 2,0 e 3,0 diversidade média e abaixo de 2,0 apontam valores de diversidade 

baixa, correspondendo aos sistemas aquáticos alterados. 

 pipiH 2log.'
e N

n
pi 
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 Índice de Equitabilidade 

Equitabilidade refere-se à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo 

proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância. A medida de 

equitabilidade ou equidade (uniformidade) compara a diversidade de Shannon-Wiener 

com a distribuição das espécies observadas. Este índice é obtido pela equação:  

J= H' / H'máximo 

Onde: 

J = equitabilidade  

H’ = índice de Shannon, 

H' máximo = logaritmo neperiano de S. 

 Índice de Similaridade 

Permite avaliar o grau de semelhança entre os pontos de coleta. Para tanto, foi 

aplicado o índice de Bray Curtis a partir dos resultados quantitativos das comunidades 

planctônicas e de invertebrados bentônicos, utilizando-se o programa estatístico 

Biodiversity Pro (MCALEECE et al., 1997). 

A seguir, são descritos os resultados obtidos para as distintas comunidades 

analisadas. 

Resultados Obtidos 

Fitoplâncton 

 Análise Qualitativa 

 Riqueza de Espécies 

A análise qualitativa do fitoplâncton, nas três campanhas realizadas na lagoa de 

Jaconé, resultou na identificação de um total de 108 táxons, pertencentes às seguintes 

classes taxonômicas: Bacillariophyceae (30), Euglenophyceae (16), Cyanobacteria 

(15), Dinophyceae (14), Coscinodiscophyceae (11), Cryptophyceae (5), Chlorophyceae 

(4), Chrysophyceae (4), Chlamydophyceae (3), Prasinophyceae (3), Raphidophyceae 

(1), Fragilariophyceae (1) e Prymnesiophyceae (1), segundo apresentado Quadro 

9.1.2-29 e no Figura 9.1.2-65.  

A comunidade fitoplanctônica foi composta principalmente pelas diatomáceas, que 

representam as classes Bacillariophyceae (bacilariofíceas), Coscinodiscophyceae 

(coscinodiscofíceas) e Fragilariophyceae (fragilariofíceas). Em conjunto, essas algas 

reuniram 39% dos táxons identificados, tornando-se o grupo de maior 

representatividade na composição taxonômica do ambiente em estudo. 

De acordo com Procopiak et al. (2006) e Silva et al. (2009), as diatomáceas destacam-

se como os principais organismos de ambientes salobros e, em geral, constituem a 

maior percentagem de algas presentes nesse sistema. A abundância destes 
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organismos está condicionada às suas características de eurialinidade e ao nível de 

eutrofização do ambiente. 

As diatomáceas reúnem organismos cuja parede celular é constituída por sílica, o que 

lhes confere uma elevada taxa de sedimentação no meio aquático, favorecendo seu 

acúmulo sobre os sedimentos ou sobre a vegetação marginal. Assim, o registro 

desses organismos nas camadas superficiais da água ocorre geralmente em 

ambientes rasos ou turbulentos. 

Dentre as diatomáceas, o gênero Navicula surgiu com maior expressividade em 

termos de riqueza na lagoa de Jaconé, com 6 táxons, seguido dos gêneros 

Coscinodiscus e Nitzschia que apresentaram 4 táxons cada. 

O gênero Navicula é uma alga destituída de pedúnculo de adesão aos substratos, o 

que possibilita sua livre permanência na água. Alguns estudos indicam espécies de 

Navicula como habitantes regulares de sedimentos, comuns em sistema aquático 

salobro, sendo algumas espécies encontradas em ambientes com pequeno nível de 

poluição (COX, 1987; OCHIAI, 2002; BROCKMANN, 1950; LOBO, 2002). 

As euglenofíceas (classe Euglenophyceae) ocuparam a segunda posição com maior 

representatividade taxonômica na lagoa de Jaconé, compondo 15% dos táxons 

inventariados. Essas algas são comumente encontradas em sistemas aquáticos 

enriquecidos por materiais orgânicos, onde podem se desenvolver massivamente, 

resultando em florações. A principal fonte de nitrogênio para as euglenofíceas é a 

amônia ou outros compostos orgânicos dissolvidos.  

Nesse grupo de algas, o gênero Euglena foi o mais representativo em número de 

táxons (5). Euglena corresponde a um dos mais importantes gêneros de algas 

unicelulares de ambientes continentais, desenvolvendo-se, principalmente, em águas 

com elevados teores de matéria orgânica, de fósforo e de nitrogênio (ROUND, 1973). 

As cianobactérias (classe Cyanobacteria) compuseram o terceiro grupo do fitoplâncton 

mais relevante em termos de riqueza específica, com 14% da riqueza total da lagoa de 

Jaconé. A classe Cyanobacteria reúne seres procarióticos, filamentosos ou coloniais, 

muitos deles envolvidos em mucilagem, estratégia que propicia sua permanência na 

superfície da água para obtenção de luz.  

Esses organismos, além de tolerarem elevadas temperaturas e maior incidência de 

radiação ultravioleta, podem utilizar várias formas de nitrogênio disponíveis no sistema 

aquático, como nitrato e amônia. Algumas espécies de cianobactérias têm a 

capacidade de assimilar o gás nitrogênio diretamente da atmosfera, característica 

exclusiva desse grupo do fitoplâncton, o que representa uma vantagem competitiva 

em ambientes com menor disponibilidade desse composto (WHITTON, 1992).  

Na análise qualitativa, as espécies dos gêneros Anabaena, Merismopedia e 

Oscillatoria contribuíram com 2 táxons cada. Tais gêneros são conhecidos pelo seu 

potencial de produção de toxinas quando presentes em grande quantidade, 

promovendo também alterações nas características estéticas da água associadas à 

cor, sabor e odor. 
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Os dinoflagelados (classe Dinophyceae) reuniram durante as campanhas 

morfoespécies dos gêneros Alexandrium, Gonyaulax, Gymnodinium, Gyrodinium, 

Peridinium, Prorocentrum e Scrippsiella que, em conjunto, contribuíram com 13% da 

riqueza relativa do fitoplâncton.  

Algumas espécies de dinoflagelados são relacionadas a episódios de marés 

vermelhas nos ambientes marinhos. Esse fenômeno, que ocorre devido à floração 

intensa dessas algas no mar, geralmente é associado à produção de toxinas que 

podem se acumular nos organismos aquáticos filtradores, tais como os bivalves. 

Os demais grupos fitoplanctônicos (classes Cryptophyceae, Chrysophyceae, 

Chlamydophyceae, Prasinophyceae, Raphidophyceae e Prymnesiophyceae) 

assumiram menor relevância individual (<5%) na composição taxonômica do 

fitoplâncton. Contudo, as crisofíceas (Chrysophyceae) e as clorofíceas 

(Chlorophyceae) merecem destaque, pois surgiram em percentuais elevados nas 

amostras quantitativas, conforme descrito a seguir. 

As crisofíceas são unicelulares, solitárias ou coloniais, às vezes filamentosas. As 

células podem ser nuas, providas de uma fina parede, ou estar contidas em uma lórica 

de composição química variável. As algas desse grupo são em sua maioria 

dulciaquícolas, compreendendo também táxons marinhos. Muitas espécies habitam 

águas não poluídas de temperaturas mais amenas (FRANCESCHINI et al., 2010).  

As clorofíceas são cosmopolitas e comportam imensa variedade morfológica. Crescem 

em ambientes de amplo espectro de salinidade e de eutrofização, podendo ter hábitos 

planctônicos e bentônicos.  

Em termos espaciais, considerando as três coletas realizadas na lagoa de Jaconé, a 

riqueza total do fitoplâncton oscilou entre 12 táxons no ponto P01 (orla oeste da 

lagoa), na terceira campanha, a 41 táxons no ponto P02 (próximo ao rio Grande de 

Jaconé), na primeira campanha, conforme apresentado na  Figura 9.1.2-66.  

De modo geral, observa-se uma maior riqueza de espécies na primeira amostragem 

(março/2012), especialmente de diatomáceas, o que pode estar associado à 

carregamento de sedimento no período chuvoso e também ao desprendimento de 

algas perifíticas colonizadoras de folhagens marginais e de macroalgas pela ação das 

chuvas que foram mais intensas nesse período.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9_vermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9_vermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toxina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bivalve
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Figura 9.1.2-65 - Riqueza Relativa do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 

Figura 9.1.2-66 - Riqueza Total do Fitoplâncton por Ponto na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência  

A distribuição espacial dos táxons na rede amostral, apresentada no Quadro 9.1.2-29, 

mostra que a morfoespécie Chlorella sp. (clorofíceas) esteve presente em 89% das 
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amostras coletadas, sendo classificada como muito frequente, segundo proposta de 

Mateucci & Colma (1982). A alga Chlorella é muito comum nos sistemas aquáticos. 

Cabe destacar que nenhum táxon ocorreu em todos os pontos e campanhas, 

refletindo possivelmente as variações hidrodinâmicas desse sistema lagunar que 

impõem oscilações, mesmo pequenas, de salinidade, pH, entre outros fatores físico-

químicos. 

Nota-se que os três táxons identificados da classe Chlamydophyceae 

(Chlamydomonas debaryana, Carteria sp. e Polytoma sp.) tiveram como 

particularidade surgirem nos três pontos da rede amostral apenas na segunda 

campanha, durante a seca (junho/2012), época possivelmente mais propícia ao 

desenvolvimento desse grupo na lagoa de Jaconé.  

Em geral, a classe Chlamydophyceae é pouco representativa em termos de riqueza e 

abundância no fitoplâncton nos sistemas aquáticos, conforme constatado no presente 

estudo. Essas algas flageladas possuem hábito solitário e de vida livre. A célula pode 

ser de grande variedade de formas, tais como esférica, elipsóide, ovóide, gutuliforme, 

fusiforme ou próximo do cilíndrico. 

Do conjunto de 108 táxons detectados nas três campanhas na lagoa de Jaconé, 51 

táxons foram considerados pouco frequentes, enquanto que 46 táxons tiveram 

ocorrência somente em um ponto amostral, sendo de ocorrência esporádica. A maior 

parte dos organismos que apareceram esporadicamente (18 táxons) foi registrada no 

ponto P02, próximo ao rio Grande de Jaconé, seguido do ponto P01 (17 táxons) 

próximo ao canal da vila de Jaconé e do ponto P03 (11 táxons) nas imediações do 

canal do Salgado. 

O ponto P03 encontra-se sob influência do canal do Salgado, estando submetido a 

maiores oscilações em função do regime de marés, tendendo a ser habitado por 

espécies generalistas. 
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Quadro 9.1.2-29 - Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência do Fitoplâncton na 

Lagoa de Jaconé. 

Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 Frequênc
ia de 

Ocorrênc
ia (%) 

Classifica
ção 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Cyanobacteria 
         

    

Anabaena cf. 
elenkinii       

x 
  

11 Esporádic
o Anabaena sp. x 

        
11 Esporádic

o Anabaenopsis 
elenkinii   

x 
 

x x 
  

x 44 Pouco 
Frequente Chroococcus 

turgidus 
x 

        
11 Esporádic

o Geitlerinema 
unigranulatum         

x 11 Esporádic
o Gomphosphaeria 

sp. 
x 

  
x 

  
x 

  
33 Pouco 

Frequente Merismopedia 
glauca         

x 11 Esporádic
o Merismopedia sp. x 

        
11 Esporádic

o Microcystis sp. 
   

x 
     

11 Esporádic
o Oscillatoria 

limosa       
x 

 
x 22 Pouco 

Frequente Oscillatoria sp. 
    

x 
 

x 
  

22 Pouco 
Frequente Phormidium sp. 

        
x 11 Esporádic

o Pseudanabaena 
sp.  

x 
  

x 
  

x 
 

33 Pouco 
Frequente Synechococcus 

sp. 
    

x 
  

x 
 

22 Pouco 
Frequente Synechocystis sp. x 

    
x x 

  
33 Pouco 

Frequente Subtotal 5 1 1 2 4 2 5 2 5     

Chlorophyceae 
         

    

Chlorella sp. 
 

x x x x x x x x 89 Muito 
Frequente Monoraphidium 

dybowskii  
x 

  
x 

    
22 Pouco 

Frequente Monoraphidium 
contortum 

x 
 

x x x x x 
 

x 78 Frequente 

Monoraphidium 
griffithii   

x 
  

x 
  

x 33 Pouco 
Frequente Subtotal 1 2 3 2 3 3 2 1 3     

Chlamydophyce
ae          

    

Chlamydomonas 
debaryana  

x 
  

x 
  

x 
 

33 Pouco 
Frequente Carteria sp. 

 
x 

  
x 

  
x 

 
33 Pouco 

Frequente Polytoma sp. 
 

x 
  

x 
  

x 
 

33 Pouco 
Frequente Subtotal - 3 - - 3 - - 3 -     

Chrysophyceae 
         

    

Chromulina 
elegans    

x 
  

x 
  

22 Pouco 
Frequente Chromulina 

minima 
x 

        
11 Esporádic

o Chrysococcus sp. x x 
 

x x 
 

x x 
 

67 Frequente 

Ochromonas sp. 
     

x x 
  

22 Pouco 
Frequente Subtotal 2 1 - 2 1 1 3 1 -     

Cryptophyceae 
         

    

Chroomonas sp. 
   

x 
     

11 Esporádic
o Cryptomonas 

erosa 
x 

     
x 

  
22 Pouco 

Frequente Cryptomonas 
parapyrenoidifera     

x 
    

11 Esporádic
o Cryptomonas cf. 

brasiliensis         
x 

 
11 Esporádic

o Cryptomonas sp. x x 
 

x x 
 

x x 
 

67 Frequente 

Subtotal 2 1 - 2 2 - 2 2 -     
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 Frequênc
ia de 

Ocorrênc
ia (%) 

Classifica
ção 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Raphidophyceae 
         

    

Vacuolaria sp. 
   

x 
  

x 
  

22 Pouco 
Frequente Subtotal - - - 1 - - 1 - -     

Coscinodiscoph
yceae          

    

Actinoptychus 
senarius 

x x 
 

x x x 
   

56 Frequente 

Actinoptychus 
splendes 

x 
        

11 Esporádic
o Aulacoseira 

ambigua    
x 

     
11 Esporádic

o Coscinodiscus 
centralis 

x 
  

x 
  

x 
  

33 Pouco 
Frequente Coscinodiscus 

contractus  
x 

       
11 Esporádic

o Coscinodiscus 
granii   

x x 
 

x 
  

x 44 Pouco 
Frequente Coscinodiscus 

sp. 
  

x 
 

x x 
 

x x 56 Frequente 

Cyclotella 
meneghiniana 

x 
  

x 
  

x 
  

33 Pouco 
Frequente Cyclotella sp. x 

  
x x 

 
x 

  
44 Pouco 

Frequente Paralia sulcata x 
 

x 
      

22 Pouco 
Frequente Thalassiosira sp. 

 
x 

 
x 

  
x 

  
33 Pouco 

Frequente Subtotal 6 3 3 7 3 3 4 1 2     

Fragilariophycea
e          

    

Ulnaria ulna x 
        

11 Esporádic
o Subtotal 1 - - - - - - - -     

Bacillariophycea
e          

    

Campylodiscus 
sp.      

x 
   

11 Esporádic
o Cocconeis cf. 

placentula 
x x 

  
x 

    
33 Pouco 

Frequente Cylindrotheca 
closterium 

x 
  

x 
     

22 Pouco 
Frequente Cymbella sp. 

   
x 

     
11 Esporádic

o Diploneis 
subovalis        

x 
  

11 Esporádic
o Encyonema 

perpusillum  
x 

 
x 

     
22 Pouco 

Frequente Encyonema sp. 
      

x 
  

11 Esporádic
o Eunotia cf. 

bilunaris  
x 

       
11 Esporádic

o Entomoneis alata 
   

x 
 

x x 
  

33 Pouco 
Frequente Entomoneis sp. x 

 
x 

  
x x 

 
x 56 Frequente 

Entomoneis sp. 1 
 

x 
  

x 
    

22 Pouco 
Frequente Gyrosigma 

nodiferum    
x 

     
11 Esporádic

o Gyrosigma sp. x x 
 

x 
  

x 
  

44 Pouco 
Frequente Navicula radiosa 

   
x 

     
11 Esporádic

o Navicula recens 
   

x 
     

11 Esporádic
o Navicula sp.  x x 

  
x x x x x 78 Frequente 

Navicula sp. 2 
      

x 
  

11 Esporádic
o Navicula cf. 

scwabei  
x 

       
11 Esporádic

o Navicula 
transitans       

x 
  

11 Esporádic
o Nitzschia gracilis 

   
x 

  
x 

  
22 Pouco 

Frequente Nitzschia cf. 
scalaris    

x 
     

11 Esporádic
o Nitzschia 

sigmoidea      
x 

   
11 Esporádic

o Nitzschia sp. x 
        

11 Esporádic
o Pinnularia 

acrosphaeria 
x 

  
x 

    
x 33 Pouco 

Frequente 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 Frequênc
ia de 

Ocorrênc
ia (%) 

Classifica
ção 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Pinnularia sp. x 
     

x 
  

22 Pouco 
Frequente Pleurosigma sp. 

     
x 

  
x 22 Pouco 

Frequente Stauroneis sp. x 
        

11 Esporádic
o Stenopterobia 

curvula 
x 

        
11 Esporádic

o Terpsinoë musica x 
        

11 Esporádic
o Tryblionella sp. x 

        
11 Esporádic

o Subtotal 12 7 1 11 3 6 10 1 4     

Dinophyceae 
         

    

Alexandrium cf. 
andersonii  

x 
     

x 
 

22 Pouco 
Frequente Alexandrium sp. 

       
x 

 
11 Esporádic

o Gonyaulax 
spinifera   

x 
     

x 22 Pouco 
Frequente Gonyaulax cf. 

grindleyi 
x 

  
x 

     
22 Pouco 

Frequente Gymnodinium sp. x x 
 

x x 
 

x x 
 

67 Frequente 

Gymnodinium 
paradoxum     

x 
    

11 Esporádic
o Gyrodinium sp. x 

  
x 

 
x 

  
x 44 Pouco 

Frequente Peridinium sp. x 
 

x 
  

x x 
 

x 56 Frequente 

Peridinium 
umbonatum 

x x 
 

x 
  

x 
  

44 Pouco 
Frequente Prorocentrum 

mexicanum  
x 

  
x 

  
x 

 
33 Pouco 

Frequente Prorocentrum 
micans  

x 
       

11 Esporádic
o Prorocentrum 

minimum 
x 

 
x x 

 
x 

  
x 56 Frequente 

Scrippsiella sp. 
 

x 
       

11 Esporádic
o Scrippsiella 

trochoidea 
x 

  
x 

     
22 Pouco 

Frequente Subtotal 7 6 3 6 3 3 3 4 4     

Euglenophyceae 
         

    

Euglena agilis 
     

x 
   

11 Esporádic
o Euglena 

anabaena var. 
anabaena 

   
x 

  
x 

  
22 Pouco 

Frequente Euglena cf. deses 
  

x 
  

x 
  

x 33 Pouco 
Frequente Euglena sp. 

 
x 

  
x 

 
x 

  
33 Pouco 

Frequente Euglena splendes 
   

x 
     

11 Esporádic
o Eutreptia sp. x 

     
x 

  
22 Pouco 

Frequente Lepocinclis acus x x 
 

x 
  

x 
  

44 Pouco 
Frequente Lepocinclis ovum 

      
x 

 
x 22 Pouco 

Frequente Lepocinclis sp. 
 

x 
  

x 
  

x 
 

33 Pouco 
Frequente Phacus cf. 

curvicauda  
x 

       
11 Esporádic

o Phacus 
curvicauda     

x 
    

11 Esporádic
o Phacus 

polytrophos    
x 

     
11 Esporádic

o Phacus sp. 
      

x 
  

11 Esporádic
o Trachelomonas 

sp. 
    

x 
    

11 Esporádic
o Trachelomonas 

volvocina     
x 

  
x 

  
22 Pouco 

Frequente Trachelomonas 
volvocinopsis    

x 
 

x x 
  

33 Pouco 
Frequente Subtotal 2 4 1 6 4 3 8 1 2     

Prasinophyceae 
         

    

Resultor mikron 
    

x 
    

11 Esporádic
o Tetraselmis sp. 

 
x 

  
x x 

 
x 

 
44 Pouco 

Frequente 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 Frequênc
ia de 

Ocorrênc
ia (%) 

Classifica
ção 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Tetraselmis sp. 1 
   

x 
  

x 
  

22 Pouco 
Frequente Subtotal - 1 - 1 2 1 1 1 -     

Prymnesiophyce
ae          

    

Chrysochromulin
a sp. 

x 
  

x 
  

x 
  

33 Pouco 
Frequente Subtotal 1 - - 1 - - 1 - -     

Total 39 29 12 41 28 22 40 17 20     

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Curva de Acumulação de Espécies 

A curva de acumulação de espécies do fitoplâncton, considerando as amostras 

coletadas nas três campanhas, ainda é crescente, o que indica que novos táxons 

poderão ser registrados na lagoa de Jaconé (Figura 9.1.2-67). 

 

Figura 9.1.2-67 - Curva de Acumulação de Espécies do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Análise Quantitativa 

 Densidade Numérica e Abundância Relativa 

A análise quantitativa do fitoplâncton é apresentada a seguir através dos resultados de 

densidade (org./mL) e abundância relativa (%) das classes taxonômicas (Figura 

9.1.2-68, Figura 9.1.2-69 e Quadro 9.1.2-30).  

Nas duas últimas campanhas, constatou-se um aumento na densidade de organismos 

em relação à primeira coleta (março/2012). Em especial, pode-se observar maior 

diferença no ponto P02, próximo ao rio Grande de Jaconé, no qual a densidade do 
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fitoplâncton oscilou entre 982 a 33.157 org./mL, na primeira e na terceira campanha, 

respectivamente.  

A menor densidade obtida na primeira amostragem pode ser devido à influência de 

chuvas mais intensas na coleta, que tendem a transportar maior fluxo de sedimentos, 

podendo interferir no processo fotossintético das algas e de cianobactérias. Na 

segunda e terceira campanha, correspondentes ao período seco e chuvoso, 

respectivamente, ocorreu uma redução no aporte de material alóctone, propiciando 

maior intensidade luminosa à coluna d’água, o que tornou as condições gerais do lago 

mais favoráveis ao desenvolvimento do fitoplâncton.  

Durante a primeira coleta, a densidade do fitoplâncton esteve associada 

principalmente à presença de táxons da classe Chrysophyceae. Esse grupo foi 

classificado como abundante (>70%) em todos os pontos amostrados na primeira 

campanha, com ênfase para o gênero Chrysococcus.  

As algas dessa classe são muito comuns em lagos ricos em vegetações aquáticas em 

decomposição e altos níveis de nitrogênio. De acordo com Reynolds (1984), esses 

organismos possuem alta atividade metabólica e produção de biomassa, indicando 

grande adaptabilidade e eficiência no uso de nutrientes sobre condições extremas de 

alta luminosidade. Em geral, seu aumento está relacionado ao declínio de outros 

grupos algais, favorecidas pelo aparecimento de nichos temporários (KLAVENESS, 

1988).  

Cabe destacar que a lagoa de Jaconé apresenta grande quantidade de macroalgas 

dos gêneros Nitella e Chara. Esses organismos podem ter sofrido redução na sua 

população devido a pouca luminosidade no meio aquático durante as chuvas, 

disponibilizando assim maior conteúdo de alimentos por decomposição de seus 

componentes aos organismos de hábito heterotrófico, incluindo as crisofíceas.  

A classe Chlorophyceae, composta pelas microalgas dos gêneros Chlorella e 

Monoraphidium (Foto 9.1.2-135 a Foto 9.1.2-138), se destacou como o grupo mais 

relevante em termos de densidade em todos os pontos amostrados na segunda e 

terceira campanha, com mais de 72% da abundância relativa na lagoa de Jaconé, 

podendo ser classificada como abundante nesses períodos. 

Segundo Palmer (1969) e Sladecek (1973), representantes do gênero Monoraphidium 

podem ser resistentes à poluição orgânica e química. Conforme anterirmente citado, a 

alga Chlorella é muito comum nos sistemas aquáticos.  

De acordo com Happey-Wood (1988), as algas verdes são, em geral, os componentes 

mais relevantes do fitoplâncton em termos numéricos e de biomassa em águas 

oligotróficas. O sucesso dessas algas em locais de menor disponibilidade de 

nutrientes decorre, em parte, das características morfológicas de suas células, de 

tamanho diminuto, que oferecem maior razão superfície/volume e área de membrana 

celular, representando uma vantagem competitiva na absorção de alimentos e de 

gases necessários à realização da fotossíntese.  

Além de nutrientes, outros fatores ambientais como pH, luminosidade e temperatura 

influenciam no desenvolvimento deste grupo de algas. Assim, a elevada proporção 
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dessas algas na segunda e terceira coleta em substituição às algas do grupo 

Chrysophyceae pode estar relacionada à maior intensidade luminosa na lagoa de 

Jaconé, ocasionada pelo menor fluxo de sólidos, condição que favorece o crescimento 

de organismos que se nutrem apenas pelo processo de fotossíntese.  

Nas três campanhas ocorridas na lagoa de Jaconé verificou-se, em menor proporção, 

a contribuição numérica das dinofíceas (Dinophyceae), que participou com 23% de 

abundância relativa do fitoplâncton na primeira amostragem (P03). A densidade 

máxima dessas algas (2.921 org./mL) foi observada no ponto P02, na terceira coleta, 

mas em menor percentual (9%) quando considerada a totalidade de algas 

contabilizadas nesse período. 

Conforme anteriormente citado, algumas espécies de dinofíceas são relatadas na 

literatura como potenciais produtoras de toxinas, porém, apenas em episódios que 

caracterizam florações (MCMAHON & SILKE, 1996; COX et al., 2005). As dinofíceas 

potencialmente produtoras de toxinas registradas na rede amostral pertencem aos 

gêneros Alexandrium, Gymnodinium e Prorocentrum (VILA et al., 2001; CIMINIELLO 

et al., 1999; FAUST et al., 1999; CASTRO & MOSER, 2012).  

Em termos numéricos, as cianobactérias foram quantificadas apenas na primeira e na 

terceira campanha, alcançando 6.079 org./mL no ponto P02, na última coleta 

(março/2013), com abundância considerada muito comum (18%). A densidade 

máxima de células foi observada para a espécie Anabaenopsis elenkinii (Foto 

9.1.2-138) que atingiu 23.328 cél./mL na mesma campanha no ponto P02, pouco 

acima do limite que caracteriza floração de algas (20.000 cél/mL), segundo Sant’anna 

(2006). 

Anabaenopsis elenkinii é uma espécie de cianobactéria formadora de florações, 

comumente inventariada em ambientes salinos e alcalinos, sendo tolerantes à ampla 

variação de pH, condutividade e salinidade (SANTOS & SANT’ANNA, 2010). A 

floração dessa espécie pode resultar na produção potencial de compostos prejudiciais 

à saúde humana e de animais. 

As diatomáceas, que ocorreram com maior representatividade nas amostras 

qualitativas, tiveram pequena participação numérica nas três campanhas. No total, as 

classes Bacillariophyceae e Coscinodiscophyceae contabilizaram no máximo 97 

org./mL no ponto P02 na primeira coleta, representando em conjunto 10% de 

abundância relativa (muito comum). 

As demais classes de algas (Chlamydophyceae, Cryptophyceae, Prasinophyceae e 

Euglenophyceae) mantiveram pequena expressão numérica na lagoa de Jaconé tanto 

no período chuvoso quanto no período seco. 
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Foto 9.1.2-135 - Classe Chlorophyceae: 

Monoraphidium contortum. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-136 - Classe Chlorophyceae: 

Monoraphidium griffithii. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

  

Foto 9.1.2-137 - Classe Chlorophyceae: 

Chlorella sp. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-138 - Classe Cyanobacteria: 

Anabaenopsis elenkinii. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Figura 9.1.2-68 - Densidade Numérica do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 

Figura 9.1.2-69 - Abundância Relativa do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Quadro 9.1.2-30 - Densidade Numérica e Abundância Relativa do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 

Cyanobacteria 
                  

Anabaena sp. 184 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anabaenopsis elenkinii - - - - 193 1 - - - - 6.079 18 - - - - 2.521 12 

Subtotal 184 7 - - 193 1 - - - - 6.079 18 - - - - 2.521 12 

Chlorophyceae 
                  

Chlorella sp. - - 
10.47

7 
93 1.934 14 - - 

12.87
1 

91 1.855 6 - - 4.060 85 1.140 5 

Monoraphidium contortum  - - - - 3.537 25 - - - - 9.671 29 - - - - 7.737 37 

Monoraphidium griffithii 
- - - - 5.747 41 - - - - 

12.35
5 

37 - - - - 8.497 40 

Subtotal - - 
10.47

7 
93 

11.21
8 

81 - - 
12.87

1 
91 

23.88
1 

72 - - 4.060 85 
17.37

3 
82 

Chlamydophyceae 
                  

Chlamydomonas 
debaryana 

- - - - - - - - - - - - - - 21 0,4 - - 

Carteria sp. - - 115 1 - - - - 23 0,2 - - - - 21 0,4 - - 

Subtotal - - 115 1 - - - - 23 0,2 - - - - 42 0,8 - - 

Chrysophyceae 
                  

Chrysococcus sp. 2.610 92 230 2 - - 850 87 368 3 - - 1.857 70 43 1 - - 

Subtotal 2.610 92 230 2 - - 850 87 368 3 - - 1.857 70 43 1 - - 

Cryptophyceae 
                  

Cryptomonas erosa 15 0,5 - - - - - - - - - - 138 5 - - - - 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 

Cryptomonas 
parapyrenoidifera 

- - - - - - - - 46 0,3 - - - - - - - - 

Subtotal 15 0,5 - - - - - - 46 0,3 - - 138 5 - - - - 

Coscinodiscophyceae 
                  

Cyclotella sp. - - - - - - 69 7 23 0,2 - - - - - - - - 

Subtotal - - - - - - 69 7 23 0,2 - - - - - - - - 

Bacillariophyceae 
                  

Cylindrotheca closterium - - - - - - 7 0,7 - - - - - - - - - - 

Encyonema perpusillum - - 23 0,2 - - 7 0,7 - - - - - - - - - - 

Entomoneis sp. - - - - - - - - - - 79 0,2 - - - - 35 0,2 

Navicula recens - - - - - - 7 0,7 - - - - - - - - - - 

Nitzschia gracilis - - - - - - 7 0,7 - - - - 15 0,6 - - - - 

Subtotal - - 23 0,2 - - 28 2,9 - - 79 0,2 15 0,6 - - 35 0,2 

Prasinophyceae 
                  

Tetraselmis sp. - - - - - - - - - - 118 0,4 - - 64 1 - - 

Subtotal - - - - - - - - - - 118 0,4 - - 64 1 - - 

Dinophyceae 
                  

Alexandrium cf. andersonii - - 23 0,2 - - - - - - - - - - 85 2 - - 

Alexandrium sp. - - - - - - - - - - - - - - 234 5 - - 

Gymnodinium sp. - - 23 0,2 - - 7 0,7 69 0,5 
  

583 22 85 2 
  

Gymnodinium paradoxum - - - - - - - - 115 1 - - - - - - - - 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 
org./
mL 

% 

Gyrodinium sp. - - - - - - - - - - 316 1 - - - - 138 1 

Peridinium umbonatum 15 0,5 - - - - 14 1,4 - - - - 31 1 - - - - 

Peridinium sp. - - - - 111 1 - - - - 158 0,5 - - - - 104 0,5 

Prorocentrum minimum - - - - 2.293 17 - - - - 2.447 7,4 - - - - 863 4 

Prorocentrum mexicanum - - 345 3 - - - - 553 4 - - - - 191 4 - - 

Prorocentrum micans - - 23 0,2 - - - - - - - - - - - - - - 

Subtotal 15 0,5 414 4 2.404 17 21 2,1 737 5 2.921 9 614 23 595 13 1.105 5 

Euglenophyceae 
                  

Euglena agilis - - - - - - - - - - 39 0,1 - - - - - - 

Euglena cf. deses - - - - 83 1 - - - - - - - - - - 35 0,2 

Lepocinclis acus - - - - - - - - - - - - 15 0,6 - - - - 

Lepocinclis ovum - - - - - - - - - - - - 15 0,6 - - - - 

Phacus polytrophos - - - - - - 7 0,7 - - - - - - - - - - 

Trachelomonas 
volvocinopsis 

- - - - - - 7 0,7 - - 39 0,1 - - - - - - 

Subtotal - - - - 83 1 14 1,4 - - 79 0,2 30 1,1 - - 35 0,2 

Total (org./mL) 2.824 100,0 
11.25

9 
100,0 

13.89
8 

100,0 982 100,0 
14.06

8 
100,0 

33.15
7 

100,0 2.654 100,0 4.804 100,0 
21.06

9 
100,0 

Anabaena sp. 1.443 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anabaenopsis elenkinii - - - - 663 - - - - - 
23.32

8 
- - - - - 9.567 - 

Total (cél/mL)  1.443 100,0 - - 663 100,0 - - - - 
23.32

8 
100,0 - - - - 9.567 100,0 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Índices de Diversidade e Equitabilidade 

Na lagoa de Jaconé, os resultados do índice de diversidade de Shannon-Wiener 

oscilaram entre 0,44 bits.ind-1 (P01), na primeira campanha, a 2,18 bits.ind-1 (P02), na 

terceira coleta (Figura 9.1.2-70). 

Os dados de equitabilidade permaneceram abaixo de 0,5 em todos os pontos 

analisados nas duas primeiras coletas, registrando valores acima de 0,73 na terceira 

campanha. Os maiores resultados de diversidade e equitabilidade observados na 

terceira coleta indicam melhor distribuição dos organismos nas amostras e menor 

predomínio de táxons em relação às demais campanhas avaliadas na lagoa de 

Jaconé. 

 

Figura 9.1.2-70 - Índices de Diversidade e Equitabilidade do Fitoplâncton na Lagoa de 

Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Índice de Similaridade 

A avaliação do Índice de Similaridade de Bray-Curtis apontou a formação nítida de 

agrupamentos de acordo com a época de amostragem, formando três clusters 

distintos, conforme Figura 9.1.2-71. 

Um deles é representativo da primeira campanha, realizada na época chuvosa, 

quando foi obtida maior semelhança (68%) entre os pontos P01 e P03, que se 

distanciaram do ponto P02, próximo ao rio Grande de Jaconé, onde é mais intenso o 

fluxo de partículas em suspensão nessa época. Nesse período as chuvas foram mais 

intensas durante as amostragens, propiciando a colonização por algas crisofíceas que 

se beneficiam de detritos vegetais em decomposição. 

Nota-se que as campanhas 2 e 3, ocorridas nas estações seca e chuvosa, 

respectivamente, apresentam maior nível de similaridade quando comparadas à 
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primeira campanha (março/2012), com nível máximo de semelhança (87%) observado 

entre os pontos P01 e P02, na segunda amostragem, indicando maior uniformidade 

nas condições gerais em todos os setores da lagoa de Jaconé no período seco. 

Esse resultado evidencia que a comunidade fitoplanctônica nessa lagoa tende a se 

adaptar de acordo com a estação do ano, devido às alterações na hidrodinâmica que 

ocorrem nesse sistema lagunar e que se refletem nos fatores abióticos, como 

luminosidade e disponibilidade de nutrientes, influenciando na eficiência do processo 

fotossintético. 

 

Figura 9.1.2-71 - Índice de Similaridade do Fitoplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Legenda: 1 - Primeira Campanha; 2 - Segunda Campana; 3 - Terceira Campanha. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Zooplâncton 

 Análise Qualitativa 

 Riqueza de Espécies 

A avaliação qualitativa do zooplâncton na lagoa de Jaconé, nas três campanhas, 

resultou na identificação de 40 táxons, pertencentes aos seguintes grupos 

taxonômicos: Filo Protozoa (12); Filo Rotifera (11); Filo Arthropoda – Subfilo 

Crustacea, Classe Branchiopoda, Subordem Cladocera (3) – Classe Copepoda, 

Ordem Calanoida (5), Ordem Cyclopoida (3) – Classe Cirripedia (2) – Classe 

Malacostraca, Ordem Decapoda (2); Filo Cnidaria (1) e Filo Annelida (1), conforme 

apresentado no Quadro 9.1.2-31 e na Figura 9.1.2-72.  

A comunidade zooplanctônica foi composta especialmente por protozoários testáceos 

(Filo Protozoa), reunindo no total 30% dos táxons inventariados, registrando espécies 

de Arcella (7 táxons), Lesquereusia (2 táxons), Centropyxis, Difflugia e Euglypha (1 

táxon cada). Os protozoários testáceos (tecamebas) são seres unicelulares e 
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eucariontes. O desenvolvimento desses organismos, em geral, está associado à maior 

disponibilidade de detritos e de compostos orgânicos solúveis no meio aquático, 

introduzidos a partir da bacia de drenagem e por fontes pontuais de poluição, como 

esgotos domésticos.  

Os rotíferos (Filo Rotifera) compreenderam 27,5% da riqueza total na lagoa de Jaconé, 

totalizando 11 táxons, com destaque para o gênero Epiphanes, com dois táxons. Os 

rotíferos possuem hábito filtrador alimentando-se de bactérias, de pequenas algas e 

de matéria orgânica particulada. Caracterizam-se por ter um ciclo de vida curto, 

resultando em uma taxa de renovação populacional elevada, o que representa uma 

vantagem competitiva frente a condições de instabilidade do meio aquático, pois a 

comunidade se adapta mais rapidamente a mudanças nos regimes hídricos e às 

alterações na qualidade da água. 

Os copépodes (classe Copepoda) ocuparam a terceira posição na composição 

taxonômica do zooplâncton, contribuindo, em conjunto, com 20% dos táxons 

amostrados. Nesse grupo, os copépodes calanóides (ordem Calanoida) representaram 

12,5% da riqueza relativa e os ciclopóides (ordem Cyclopoida) 7,5%.  

Os copépodes calanóides reuniram as espécies Acartia tonsa, Paracalanus 

quasimodo e Temora turbinata, além de formas juvenis de náuplios e copepoditos, 

enquanto os ciclopóides foram representados pelas espécies Corycaeus giesbrechti, 

Oithona oswaldocruzi e Thermocyclops decipiens. 

A classe Copepoda constitui um importante elo na cadeia alimentar aquática, 

integrando uma grande variedade de espécies. Pelo fato de permanecerem em 

suspensão, habitando uniformemente toda a massa de água, proporcionam uma maior 

disponibilidade de alimento vivo para a fauna aquática. No plâncton marinho ou de 

água doce, podem ser o grupo mais abundante, o que lhes assegura um papel 

fundamental no fluxo energético entre produtores e níveis tróficos superiores. 

A ampla ocorrência e densidade expressiva de copépodes na lagoa de Jaconé, 

conforme descrito no item a seguir, possivelmente está associada à abundância de 

clorofíceas na rede amostral, que podem servir de alimento aos organismos 

zooplanctônicos herbívoros. 

Entre os copépodes inventariados na lagoa de Jaconé, Arcatia tonsa (Foto 9.1.2-139) 

é frequentemente relatada como uma espécie dominante em sistemas salobros, 

devido à sua natureza eurihalina e aos processos de reprodução e migração 

(ANACLETO & GOMES, 2006). Os copépodes Paracalanus quasimodo (Foto 

9.1.2-140), Temora turbinata, Oithona oswaldocruzi e Corycaeus giesbrechti também 

são espécies eurihalina (LANSAC & LIMA, 1993; BOLTOVSKOY, 1981, 1999; 

KIMMERER & MCKINNON, 1987). 
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Foto 9.1.2-139 - Subfilo Crustacea – classe 

Copepoda: Acartia tonsa.  

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-140 - Subfilo Crustacea – 

classe Copepoda: Paracalanus 

quasimodo.  

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Nota: A cor dos organismos se deve ao uso do corante Rosa de Bengala. 

Os microcrustáceos cládoceros (subordem Cladocera) agruparam 7,5% do total de 

táxons, compreendendo as espécies Ceriodaphnia cornuta, usualmente encontrada 

em ambientes oligotróficos e eutróficos, Moina minuta, que normalmente está 

associada a ambientes aquáticos com bons níveis de oxigênio dissolvido, e 

Simocephalus serrulatus, que pode viver em águas humosas ou com detritos vegetais.  

Em geral, os cladóceros reúnem seres de formas e tamanhos muito variados, entre 0,2 

a 3,0 mm. A filtração de partículas é a forma principal de alimentação, somente 

algumas espécies são predadoras, isto é, capturam outros organismos. Segundo 

Pennak (1978), a maior abundância de cladóceros tende a ocorrer em sistemas 

aquáticos oligotróficos, onde o fitoplâncton é composto por partículas de menor 

tamanho, adequadas para filtração, e onde não há praticamente variações bruscas de 

oxigênio, que são mais bem toleradas por copépodes e rotíferos.  

Na rede amostral, os cirripédios (classe Cirripedia) e os decápodes (Ordem Decapoda) 

abrangeram 5% do total de táxons identificados, cada.  

Os cirripédios pertencem ao meroplâncton, organismos cuja presença no plâncton é 

apenas temporária. Nas três campanhas na lagoa de Jaconé, foram inventariadas as 

fases larvais de náuplios e cipris, organismos onívoro-herbívoros que geralmente se 

alimentam de seres nanoplanctônicos (FORNERIS, 1965; BOLTOVSKOY, 1981).  

A ordem Decapoda foi representada pelos estádios protozoea e zoea. O 

desenvolvimento desses organismos em sua fase larval inicial (náuplios) é 

influenciado por fatores abióticos, pois a larva depende das fontes internas de energia 

para sobreviver, passando a obter seu próprio alimento após a metamorfose para 

protozoea (CHEN & CHEN, 2002; ZACHARIA & KAKATI, 2004; SULKIN, 1984).  
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Os demais componentes do zooplâncton amostrados na lagoa de Jaconé foram pouco 

relevantes em termos de riqueza, constituindo cada um apenas 2,5% dos táxons 

(classe Hydrozoa e classe Polychaeta). 

Nas três coletas, a maior riqueza foi obtida no ponto P01, próximo ao canal da vila de 

Jaconé, alcançando 17 táxons na terceira campanha (março/2013), enquanto que os 

menores valores foram verificados no ponto P03, nas imediações do canal do 

Salgado, com mínimo de 8 táxons na segunda campanha (junho/2012), conforme 

Figura 9.1.2-73. Esse resultado sugere que o ponto P03 tende a sofrer maiores 

oscilações devido ao regime de marés através do canal do Salgado, o que limita o 

número de espécies nessa porção da lagoa. 

 

Figura 9.1.2-72 - Riqueza Relativa do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Figura 9.1.2-73 - Riqueza Total do Zooplâncton por Ponto na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência 

Em termos de distribuição espacial (Quadro 9.1.2-31), os táxons classificados como 

muito frequentes (>80%) foram as espécies Acartia tonsa e Oithona oswaldocruzi, 

além de náuplios de calanóides e larvas de poliquetas. Esse resultado mostra maior 

grau de adaptação desses seres à lagoa de Jaconé, relacionados provavelmente à 

abundância de alimento e à resistência que esses organismos possuem à variação de 

salinidade. 

A espécie Paracalanus quasimodo, os copepoditos de Calanoida e os náuplios de 

Cirripedia foram considerados frequentes (≥ 50% e < 80%) na rede de amostragens. 

Com a classificação “pouco freqüente” (≥ 17% e < 50%), foram registrados quatro 

táxons do filo Rotifera, dois da subordem Cladocera, um da ordem Calanoida, um da 

classe Cirripedia, dois da ordem Decapoda e quatro do filo Protozoa. 

No total foram encontrados 19 táxons considerados esporádicos (<17%), sendo 11 

táxons no ponto P01, próximo ao canal da vila de Jaconé, 6 táxons no ponto P02, 

próximo ao rio Grande de Jaconé, e 2 táxons no ponto P03, nas imediações do canal 

do Salgado. 

Das espécies encontradas, verificou-se a presença da maior parte dos rotíferos e dos 

protozoários no ponto P01, o que pode estar relacionada ao fluxo de detritos 

provenientes da vegetação afogada (macroalgas) e de compostos orgânicos solúveis 

no meio aquático. 
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Quadro 9.1.2-31 - Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Filo ROTIFERA 
         

    

Classe Monogononta 
         

    

Asplanchnopus multiceps x 
        

11 Esporádico 

Asplanchna girodi x 
        

11 Esporádico 

Brachionus calyciflorus x 
  

x 
  

x 
  

33 Pouco Frequente  

Collotheca pelagica 
  

x 
      

11 Esporádico 

Epiphanes brachionus x 
        

11 Esporádico 

Epiphanes macrourus x 
  

x 
  

x 
  

33 Pouco Frequente  

Euchlanis dilatata x 
        

11 Esporádico 

Lindia (Hololindia) tecusa 
  

x 
      

11 Esporádico 

Mytilina crassipes 
    

x 
    

11 Esporádico 

Ptygura sulcata 
   

x 
  

x 
  

22 Pouco Frequente  

Polyarthra vulgaris 
   

x 
  

x 
  

22 Pouco Frequente  

Subtotal 6 - 2 4 1 - 4 - -     

Filo ARTHROPODA 
         

    

Subfilo Crustacea 
         

    

Subordem Cladocera 
         

    

Ceriodaphnia cornuta  x 
 

x 
      

22 Pouco Frequente  

Moina minuta 
  

x 
   

x 
  

22 Pouco Frequente  
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Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Simocephalus serrulatus 
     

x 
   

11 Esporádico 

Subtotal 1 - 2 - - 1 1 - -     

Classe Copepoda 
         

    

Ordem Cyclopoida 
         

    

Oithona oswaldocruzi x x x x x x 
 

x x 89 Muito Frequente 

Corycaeus giesbrechti 
    

x 
    

11 Esporádico 

Thermocyclops decipiens 
       

x 
 

11 Esporádico 

Subtotal 1 1 1 1 2 1 - 2 1     

Ordem Calanoida 
         

    

Náuplios x x x x x x x x x 100 Muito Frequente 

Copepodito  x x x x 
  

x 
  

56 Frequente 

Acartia tonsa x x x x x x x x x 100 Muito Frequente 

Paracalanus quasimodo x x x x 
 

x 
  

x 67 Frequente 

Temora turbinata 
 

x x 
 

x 
    

33 Pouco Frequente  

Subtotal 4 5 5 4 3 3 3 2 3     

Classe Cirripedia 
         

    

Náuplios x x x x 
 

x 
 

x x 78 Frequente 

Cipris 
 

x 
   

x 
   

22 Pouco Frequente  

Subtotal 1 2 1 1 - 2 - 1 1     

Classe Malacostraca 
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Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Ordem Decapoda 
         

    

Protozoea x 
   

x 
  

x 
 

33 Pouco Frequente  

Zoea 
  

x 
     

x 22 Pouco Frequente  

Subtotal 1 - 1 - 1 - - 1 1     

Filo Cnidaria 
         

    

Classe Hydrozoa 
 

x 
       

11 Esporádico 

Subtotal - 1 - - - - - - -     

Filo ANNELIDA 
         

    

Classe Polychaeta 
         

    

Larva  x x x x x x x x x 100 Muito Frequente 

Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Filo PROTOZOA 
         

    

Arcella crenulata 
     

x 
  

x 22 Pouco Frequente  

Arcella conica 
     

x 
   

11 Esporádico 

Arcella gibbosa 
 

x 
       

11 Esporádico 

Arcella discoides 
 

x 
   

x 
   

22 Pouco Frequente  

Arcella hemispherica undulata 
        

x 11 Esporádico 

Arcella vulgaris 
    

x 
   

x 22 Pouco Frequente  

Arcella vulgaris wailesi 
  

x 
    

x 
 

22 Pouco Frequente  

Centropyxis ecornis 
  

x 
      

11 Esporádico 
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Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Difflugia limnetica 
  

x 
      

11 Esporádico 

Euglypha acanthophora 
   

x 
     

11 Esporádico 

Lesquereusia spiralis 
  

x 
      

11 Esporádico 

Lesquereusia globulosa 
     

x 
   

11 Esporádico 

Subtotal - 2 4 1 1 4 - 1 3     

Total 15 12 17 12 9 12 9 8 10     

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Curva de Acumulação de Espécies 

A curva de acumulação de espécies do zooplâncton, considerando as amostras 

coletadas nas três campanhas, se mantém crescente, o que indica que novos táxons 

poderão ser identificados na lagoa de Jaconé (Figura 9.1.2-74). 

 

Figura 9.1.2-74 - Curva de Acumulação de Espécies do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Análise Quantitativa 

 Densidade Numérica e Abundância Relativa 

A análise quantitativa do zooplâncton é apresentada a seguir através dos resultados 

de densidade (org./m³) e abundância relativa (%) das classes taxonômicas (Figura 

9.1.2-75, Figura 9.1.2-76 e no Quadro 9.1.2-32). 

Detectou-se na lagoa de Jaconé expressiva variação na densidade de organismos 

zooplanctônicos, entre 537.500 org./m3 (P01) a 1.845.200 org./m3 (P03), na primeira e 

terceira campanha, respectivamente. 

Os rotíferos apresentaram supremacia numérica na primeira coleta (março/2012), 

registrando respectivamente 774.000 org./m3 e 627.000 org./m3 nos pontos P02 e P03, 

sobretudo pela contribuição da espécie Pompholyx sulcata que chegou ao máximo de 

582.000 org./m3 (P03). Na segunda e terceira amostragem (junho/2012 e março/2013), 

ocorreu o predomínio de copépodes, principalmente dos náuplios de calanóides (Foto 

9.1.2-141), compondo 814.800 org./m3 no ponto P03 (terceira campanha). 

A abundância numérica de rotíferos é normalmente relacionada a ambientes onde há 

fluxo de sólidos e detritos associados, pois esses organismos, de hábito filtrador, 

apresentam maior capacidade para selecionar nutrientes entre as partículas orgânicas 

e inorgânicas disponíveis no ambiente. De acordo com Pejler (1983), um dos itens 

mais importantes na alimentação de Pompholyx sulcata são as bactérias e detritos, 
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sendo essa espécie frequentemente encontrada em ambientes com grande 

disponibilidade destes componentes.  

Assim, a maior densidade de rotíferos, principalmente de Pompholyx sulcata, notada 

na primeira campanha (março/2012) pode ser atribuída ao fluxo de detritos carreados 

na época chuvosa. 

A abundância de copépodes pode estar também associada ao desenvolvimento de 

clorofíceas, conforme sintetizado na análise quantitativa do fitoplâncton. De acordo 

com Sipaúba-Tavares & Rocha (1993), as clorofíceas de pequeno tamanho e parede 

celular fina, como Monoraphidium e Chlorella, inventariadas no presente estudo, são 

consideradas uma fonte importante de alimento para o zooplâncton, especialmente 

para os copépodes calanóides que são essencialmente herbívoros.  

Verificou-se também a dominância numérica de protozoários no ponto P03 (terceira 

campanha), em especial Arcella vulgaris (Foto 9.1.2-142) com 714.000 org./m3. A 

presença dos protozoários pode estar associada à disponibilidade de nutrientes 

solúveis na lagoa de Jaconé, introduzidos principalmente pelo canal do Salgado. 

Arcella vulgaris é uma das espécies que apresentam maior distribuição geográfica no 

Brasil, encontrada em materiais planctônicos, sedimento e fauna associada às 

macrófitas aquáticas (LANSAC-TÔHA et al., 2000). 

Os resultados de abundância relativa (CETESB, 2000) apontam os copépodes 

calanóides como abundantes (>60%) na maior parte das amostras coletadas, 

chegando a 93% no ponto P01, na primeira campanha. Os rotíferos foram abundantes 

nos pontos P02 (64%) e P03 (78%), ambos na primeira amostragem. 

Os ciclopóides foram classificados como muito comuns (30-60%) no ponto P01 

(segunda campanha) e P03 (terceira campanha), enquanto os protozoários foram 

muito comuns no ponto P03, na terceira coleta. Os demais táxons apresentaram 

abundância ocasional (<5%) ou rara (<1%). 
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Foto 9.1.2-141 - Náuplio de Calanoida. A 

cor do organismo se deve ao uso do 

corante Rosa de Bengala. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-142 - Filo Protozoa: Arcella 

vulgaris. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 

 

Figura 9.1.2-75 - Densidade Numérica do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Figura 9.1.2-76 - Abundância Relativa do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Quadro 9.1.2-32 - Densidade Numérica e Abundância Relativa do Zooplâncton na lagoa de Jaconé. 

Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % org./m

3
 % 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % 

Filo ROTIFERA 
                  

Classe Monogononta 
                  

Asplanchnopus 
multiceps 

2.500 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asplanchna girodi 2.500 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachionus calyciflorus 7.500 1,4 - - - - 39.000 3,2 - - - - 3.000 0,4 - - - - 

Collotheca pelagica - - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Epiphanes brachionus 
127.5

00 
23,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Epiphanes macrourus 
30.00

0 
5,6 - - - - 

129.00
0 

10,6 - - - - 
12.00

0 
1,5 - - - - 

Euchlanis dilatata 
20.00

0 
3,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lindia (Hololindia) 
tecusa 

- - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Mytilina crassipes - - - - - - - - 2.500 0,5 - - - - - - - - 

Ptygura sulcata - - - - - - 
561.00

0 
46,2 - - - - 

582.0
00 

72,4 - - - - 

Polyarthra vulgaris - - - - - - 45.000 3,7 - - - - 
30.00

0 
3,7 - - - - 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % org./m

3
 % 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % 

Subtotal 
190.0

00 
35,3 - - 5.200 0,4 

774.00
0 

63,7 2.500 0,5 - - 
627.0

00 
78,0 - - - - 

Filo ARTHROPODA 
                  

Subfilo Crustacea 
                  

Subordem Cladocera 
                  

Ceriodaphnia cornuta  
10.00

0 
1,9 - - 5.200 0,4 - - - - - - - - - - - - 

Moina minuta - - - - 10.400 0,8 - - - - - - 3.000 0,4 - - - - 

Simocephalus 
serrulatus 

- - - - - - - - - - 2.900 0,5 - - - - - - 

Subtotal 
10.00

0 
1,9 - - 15.600 1,3 - - - - 2.900 0,5 3.000 0,4 - - - - 

Classe Copepoda 
                  

Ordem Cyclopoida 
                  

Oithona oswaldocruzi 5.000 0,9 
282.5

00 
42,8 2.600 0,2 9.000 0,7 

17.50
0 

3,2 2.900 0,5 - - 
127.5

00 
23,5 44.800 2,4 

Corycaeus giesbrechti - - - - - - - - 2.500 0,5 - - - - - - - - 

Thermocyclops 
decipiens 

- - - - - - - - - - - - - - 
30.00

0 
5,5 - - 

Subtotal 5.000 0,9 
282.5

00 
42,8 2.600 0,2 9.000 0,7 

20.00
0 

3,7 2.900 0,5 - - 
157.5

00 
29,0 44.800 2,4 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % org./m

3
 % 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % 

Ordem Calanoida 
                  

Náuplios 
262.5

00 
48,8 

325.0
00 

49,2 
618.80

0 
50,1 

345.00
0 

28,4 
480.0

00 
88,9 

484.3
00 

86,5 
159.0

00 
19,8 

302.5
00 

55,8 
814.80

0 
44,2 

Copepodito  
22.50

0 
4,2 7.500 1,1 2.600 0,2 15.000 1,2 - - - - 6.000 0,7 - - - - 

Acartia tonsa 2.500 0,5 
10.00

0 
1,5 

520.00
0 

42,1 27.000 2,2 
10.00

0 
1,9 5.800 1,0 6.000 0,7 

62.50
0 

11,5 
128.80

0 
7,0 

Paracalanus quasimodo 2.500 0,5 2.500 0,4 2.600 0,2 9.000 0,7 - - 
11.60

0 
2,1 - - - - 84.000 4,6 

Temora turbinata - - 2.500 0,4 2.600 0,2 - - 7.500 1,4 - - - - - - - - 

Subtotal 
290.0

00 
54,0 

347.5
00 

52,7 
1.146.6

00 
92,8 

396.00
0 

32,6 
497.5

00 
92,1 

501.7
00 

89,6 
171.0

00 
21,3 

365.0
00 

67,3 
1.027.6

00 
55,7 

Classe Cirripedia 
                  

Náuplios 
12.50

0 
2,3 2.500 0,4 18.200 1,5 3.000 0,2 - - 2.900 0,5 - - 7.500 1,4 16.800 0,9 

Cipris - - 5.000 0,8 - - - - - - 2.900 0,5 - - - - - - 

Subtotal 
12.50

0 
2,3 7.500 1,1 18.200 1,5 3.000 0,2 - - 5.800 1,0 - - 7.500 1,4 16.800 0,9 

Classe Malacostraca 
                  

Ordem Decapoda 
                  

Protozoea 2.500 0,5 - - - - - - 2.500 0,5 - - - - 7.500 1,4 - - 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % org./m

3
 % 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % 

Zoea - - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - 16.800 0,9 

Subtotal 2.500 0,5 - - 2.600 0,2 - - 2.500 0,5 - - - - 7.500 1,4 16.800 0,9 

Filo Cnidaria 
                  

Classe Hydrozoa - - 7.500 1,1 - - - - - - - - - - - - - - 

Subtotal - - 7.500 1,1 - - - - - - - - - - - - - - 

Filo ANNELIDA 
                  

Classe Polychaeta 
                  

Larva  
27.50

0 
5,1 5.000 0,8 20.800 1,7 30.000 2,5 

12.50
0 

2,3 8.700 1,6 3.000 0,4 2.500 0,5 8.400 0,5 

Subtotal 
27.50

0 
5,1 5.000 0,8 20.800 1,7 30.000 2,5 

12.50
0 

2,3 8.700 1,6 3.000 0,4 2.500 0,5 8.400 0,5 

Filo PROTOZOA 
                  

Arcella crenulata - - - - - - - - - - 8.700 1,6 - - - - 8.400 0,5 

Arcella conica - - - - - - - - - - 2.900 0,5 - - - - - - 

Arcella gibbosa - - 2.500 0,4 - - - - - - - - - - - - - - 

Arcella discoides - - 7.500 1,1 - - - - - - 
23.20

0 
4,1 - - - - - - 

Arcella hemispherica 
undulata 

- - - - - - - - - - - - - - - - 8.400 0,5 

Arcella vulgaris - - - - - - - - 5.000 0,9 - - - - - - 714.00 38,7 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % org./m

3
 % 

org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% 
org./
m

3
 

% org./m
3
 % 

0 

Arcella vulgaris wailesi - - - - 15.600 1,3 - - - - - - - - 2.500 0,5 - - 

Centropyxis ecornis - - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Difflugia limnetica - - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Euglypha acanthophora - - - - - - 3.000 0,2 - - - - - - - - - - 

Lesquereusia spiralis - - - - 2.600 0,2 - - - - - - - - - - - - 

Lesquereusia globulosa - - - - - - - - - - 2.900 0,5 - - - - - - 

Subtotal - - 
10.00

0 
1,5 23.400 1,9 3.000 0,2 5.000 0,9 

37.70
0 

6,7 - - 2.500 0,5 
730.80

0 
39,6 

Total 
537.5

00 
100,

0 
660.0

00 
100,

0 
1.235.0

00 
100,

0 
1.215.0

00 
100,

0 
540.0

00 
100,

0 
559.7

00 
100,

0 
804.0

00 
100,

0 
542.5

00 
100,

0 
1.845.2

00 
100,

0 

 Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Índices de Diversidade e Equitabilidade 

Na primeira coleta realizada na lagoa de Jaconé, constatou-se o valor máximo do 

índice de diversidade de espécies no ponto P01 (2,4 bits.ind-1), seguido do ponto P02 

com 2,2 bits.ind-1, ambos alcançando os maiores valores de equitabilidade (0,6). Os 

menores valores de diversidade (1,26 bits.ind-1) e equitabilidade (0,40) foram 

verificados no ponto P03, conforme Figura 9.1.2-77. 

Esse resultado indica que o ponto P03, próximo ao canal do Salgado, sofreu maior 

influência das alterações hidrodinâmicas nesse período, ocasionadas pelas chuvas 

mais intensas durante as amostragens, proporcionando o desenvolvimento de 

espécies generalistas, como o rotífero Pompholyx sulcata.  

Em contraste, na segunda e na terceira campanha, os maiores valores de 

equitabilidade (0,63 bits.ind-1) e de diversidade (1,88) foram obtidos no ponto P03, 

respectivamente. Cabe destacar que nas duas últimas coletas os pontos P01 e P02 

apresentaram baixos valores de diversidade (1,57 e 0,98 bits.ind-1, respectivamente) e 

equitabilidade (0,39 e 0,27, respectivamente), o que retrata a dominância numérica de 

copépodes calanóides. Segundo evidenciado na análise quantitativa do fitoplâncton, 

observou-se nestes pontos grande número de clorofíceas, o que torna o ambiente 

adequado para o incremento deste grupo. 

 

Figura 9.1.2-77 - Índices de Diversidade e de Equitabilidade do Zooplâncton na Lagoa de 

Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Índice de Similaridade 

De acordo com o Figura 9.1.2-78, o Índice de Similaridade de Bray-Curtis aponta a 

formação de dois clusters principais, um deles agrupa todos os pontos coletados na 

segunda e terceira campanha (junho/2012 e março/2013), com 93% de semelhança 

entre as duas amostragens no ponto P02. 
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O segundo cluster reuniu os pontos amostrados na primeira coleta (março/2012), com 

maior semelhança (77%) entre os pontos P02 e P03, nas imediações do rio Grande de 

Jaconé e do canal do Salgado. Neste período as chuvas foram mais intensas durante 

as amostragens, propiciando a colonização por poríferos que se beneficiam de sólidos 

e detritos diversos. 

De forma geral, os resultados do agrupamento do zooplâncton foram similares aos do 

fitoplâncton, confirmando que a comunidade planctônica tende a se adaptar de acordo 

com a estação do ano, devido às alterações na hidrodinâmica que ocorrem nesse 

sistema lagunar e que se refletem nos fatores abióticos, como luminosidade e 

disponibilidade de nutrientes. 

 

Legenda: 1 - Primeira Campanha; 2 - Segunda Campana; 3 - Terceira Campanha. 

Figura 9.1.2-78 - Índice de Similaridade do Zooplâncton na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Invertebrados Bentônicos 

 Análise Qualitativa 

 Riqueza de Espécies 

A fauna bentônica na lagoa do Jaconé esteve representada por um pequeno número 

de táxons (total de 15 táxons), pertencentes aos seguintes grupos taxonômicos: Filo 

Annelida – Classe Oligochaeta (1), Classe Polychaeta (7); Subfilo Crustacea – Classe 

Ostracoda (1), Classe Malacostraca (4); Filo Mollusca – Classe Gastropoda (1) e Filo 

Nematoda (1). Os dados apresentados no Quadro 9.1.2-33 e no Figura 9.1.2-79 

integram o total de táxons inventariados nas tréplicas tomadas em cada ponto de 

coleta. 

Devido a sua proximidade com o ambiente costeiro, a lagoa de Jaconé apresenta uma 

composição de invertebrados bentônicos formada principalmente por organismos da 
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fauna marinha, como crustáceos, poliquetas e moluscos. Alguns desses organismos 

passam parte da sua vida associados ao substrato de fundo, sendo que outros 

permanecem durante seu ciclo completo. 

Os integrantes da classe Polychaeta (poliquetas) e do subfilo Crustacea (crustáceos) 

reuniram, respectivamente, 46 e 33% da riqueza relativa de espécies. De acordo com 

Oliver & Mackie (1996), os poliquetas e os crustáceos são geralmente os grupos de 

maior riqueza na macrofauna bentônica marinha, o que corrobora os dados 

observados na rede amostral estabelecida na lagoa de Jaconé, que se encontra sob a 

influência do ambiente marinho. 

Nessa lagoa, foram inventariadas as espécies Sigambra grubii, Laeonereis acuta, 

Neanthes succinea, Paraprionospio pinnata e Scolelepsi sp. Os poliquetas são 

comuns em regiões costeiras e estuarinas no mundo todo, especialmente naquelas 

que sofrem interferência da ocupação antrópica, como observado por Flint & Rabalais 

(1980) e Cabral & Murta (2004). Esses organismos têm sido comumente utilizados 

como indicadores de enriquecimento orgânico do ambiente, os quais são 

provenientes, sobretudo, dos despejos de efluentes domésticos (PEARSON & 

ROSENBERG, 1978).  

Dos organismos citados, a espécie Neanthes succinea e os integrantes do gênero 

Laeonereis podem alcançar elevada biomassa em áreas poluídas (SURUGIU, 2005; 

FERES et al., 2000). Paraprionospio pinnata é uma espécie que habita 

preferencialmente substratos lodosos, sendo considerada comedora não seletiva de 

sedimentos, isto é, que ingere diretamente lama (ou areia), extraindo a matéria 

orgânica necessária a sua nutrição. Pelo fato de consumirem partículas, esses 

organismos incorporam materiais recém sedimentados e em suspensão, 

características que favorecem seu emprego em estudos de bioacumulação de 

contaminantes presentes nos sedimentos (MUÑOZ & SALAMANCA, 2001).  

Na lagoa de Jaconé, os crustáceos reuniram especialmente espécies da ordem 

Amphipoda (anfípodes), no total de 3 táxons. Os anfípodes compõem um grupo 

particularmente sensível ao estresse ambiental decorrente do incremento no teor de 

matéria orgânica ou de poluentes e substâncias contaminantes (THOMAS, 1993; 

DAUVIN, 1998). Neste sentido, revestem-se de interesse do ponto de vista ecológico, 

podendo ser utilizados como indicadores de biodiversidade e de mudanças 

ambientais. 

Os oligoquetos (filo Annelida), os nematóides (filo Nematoda) e os moluscos (filo 

Mollusca) contribuíram cada qual com 7% dos táxons apresentados. 

Os oligoquetos são comumente encontrados em sedimentos ricos em matéria 

orgânica e algumas espécies toleram situações extremas como hipóxia, representando 

uma vantagem competitiva sobre as outras comunidades. Esses animais, de cor 

avermelhada, possuem cerdas no corpo para fixação no substrato e são excelentes 

indicadores do estado trófico do ambiente aquático, uma vez que tendem a resistir a 

condições ambientais adversas. Os vermes nematóides habitam o lodo acumulado no 

leito dos rios e lagos, e também suportam baixas concentrações de oxigênio 

dissolvido. 
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O grupo dos moluscos possui uma variedade de hábitos em seu ciclo de vida, 

reunindo em grande parte espécies filtradoras. Na lagoa de Jaconé, os moluscos 

foram representados por gastrópodes da família Hydrobiidae, organismos que 

exercem importante papel nas cadeias tróficas, pois são consumidores primários e 

servem de alimento a muitos outros grupos de animais, principalmente peixes, aves e 

mamíferos.  

Em termos temporais, a riqueza de invertebrados bentônicos foi considerada baixa, 

mantendo o mínimo de três táxons, na primeira campanha (março/2012), e o máximo 

de sete táxons, na segunda coleta (junho/2012), ambos registrados no ponto P01, 

próximo ao canal da vila de Jaconé, segundo exposto no Figura 9.1.2-80. 

 

 

Figura 9.1.2-79 - Riqueza Relativa de Invertebrados Bentônicos na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Figura 9.1.2-80 - Riqueza Total de Invertebrados Bentônicos por Ponto na Lagoa de 

Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência 

Na análise de distribuição espacial dos invertebrados bentônicos (Quadro 9.1.2-33) 

apenas representantes de moluscos da família Hydrobiidae foram classificados como 

muito frequentes (100%), de acordo com critério adotado por Mateucci & Colma 

(1982), indicando que são organismos mais adaptados às condições ambientais da 

lagoa de Jaconé, possivelmente devido às concentrações elevadas de compostos 

orgânicos presentes nos sedimentos. 

Nesse contexto, os crustáceos da classe Ostracoda foram qualificados como 

frequentes (78%) na rede de amostragem, enquanto que os poliquetas Sigambra 

grubii, Neanthes succinea e Paraprionospio pinnata, os crustáceos das famílias 

Gammaridae e Corophiidae e da ordem Isopoda, e também os organismos do filo 

Nematoda foram incluídos na categoria pouco frequentes. 

No total foram encontrados 6 táxons considerados esporádicos, sendo que 5 táxons 

mantiveram ocorrência exclusiva no ponto P01, próximo ao canal da vila de Jaconé, e 

1 táxon no ponto P02, nas imediações do rio Grande de Jaconé.  

Ressalta-se que os anfípodes apareceram somente na época seca, com ocorrência 

em todos os pontos de amostragem na lagoa de Jaconé. De acordo com os dados de 

qualidade da água (item 7.1.1.8), no período seco registrou-se menor concentração de 

matéria orgânica expressa em termos de DBO no ambiente aquático, o que 

provavelmente favoreceu o desenvolvimento desse grupo. Conforme citado, os 

anfípodes são sensíveis ao estresse ambiental decorrente do incremento no teor de 

matéria orgânica, de poluentes ou de substâncias contaminantes.  
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Quadro 9.1.2-33 - Distribuição Espacial e Frequência de Ocorrência de Invertebrados Bentônicos na Lagoa de Jaconé. 

Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Filo ANNELIDA 
           

Classe Oligochaeta 
  

x 
      

11 Esporádico 

Subtotal - - 1 - - - - - - 
  

Classe Polychaeta 
           

Subclasse Aciculata 
           

Ordem Phyllodocida 
           

Família Pilargidae 
           

Sigambra grubii 
  

x 
  

x 
  

x 33 Pouco Frequente 

Família Nereididae 
           

Não identificado 
 

x 
       

11 Esporádico 

Laeonereis acuta 
  

x 
      

11 Esporádico 

Neanthes succinea x 
 

x 
  

x x 
  

44 Pouco Frequente 

Família Spionidae 
           

Não identificado 
   

x 
     

11 Esporádico 

Paraprionospio pinnata 
   

x 
 

x x 
 

x 44 Pouco Frequente 

Scolelepis sp. x 
        

11 Esporádico 

Subtotal 2 1 3 2 - 3 2 - 2 
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Composição Taxonômica 
P01 P02 P03 Frequência de 

Ocorrência (%) 
Classificação 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

Subfilo CRUSTACEA 
           

Classe Ostracoda 
 

x x x x 
 

x x x 78 Frequente 

Classe Malacostraca 
           

Ordem Amphipoda 
           

Não identificado 
 

x 
       

11 Esporádico 

Família Gammaridae 
 

x 
  

x 
    

22 Pouco Frequente 

Família Corophiidae 
 

x 
     

x 
 

22 Pouco Frequente 

Ordem Isopoda 
    

x 
  

x 
 

22 Pouco Frequente 

Subtotal - 4 1 1 3 - 1 3 1 
  

Filo MOLLUSCA 
           

Classe Gastropoda 
           

Ordem Mesogastropoda 
           

Família Hydrobiidae x x x x x x x x x 100 Muito Frequente 

Subtotal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

Filo NEMATODA 
 

x 
     

x 
 

22 Pouco Frequente 

Subtotal - 1 - - - - - 1 - 
  

Total 3 7 6 4 4 4 4 5 4 
  

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Curva de Acumulação de Espécies  

A curva de acumulação de espécies dos invertebrados bentônicos, considerando as 

amostras coletadas nas três campanhas, apresenta tendência crescente, o que sugere 

que outros táxons poderão ser identificados na lagoa de Jaconé (Figura 9.1.2-81). 

 
Figura 9.1.2-81 - Curva de Acumulação de Espécies de Invertebrados Bentônicos na 

Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Análise Quantitativa 

 Densidade Numérica e Abundância Relativa 

A avaliação quantitativa da comunidade bentônica é apresentada no Quadro 9.1.2-34, 

na Figura 9.1.2-82 e na Figura 9.1.2-83 referente à "Densidade Numérica" e à 

"Abundância Relativa" na rede amostral. Os valores apresentados se referem às 

médias das tréplicas coletadas em cada ponto. 

Na lagoa de Jaconé, a densidade dos invertebrados bentônicos oscilou entre 89 e 

14.185 org./m2, nos pontos P03 e P02, na primeira e na terceira campanha, 

respectivamente. 

De modo geral, obteve-se um baixo valor de densidade da fauna bentônica nas duas 

primeiras coletas, com as maiores quantidades numéricas atribuídas aos moluscos da 

família Hydrobiidae (Foto 9.1.2-143 e Foto 9.1.2-144), alcançando 193 e 489 org./m2 

no ponto P01, próximo ao canal da vila de Jaconé, na primeira e na segunda 

amostragem (março/2012 e junho/2013), respectivamente. 

Na terceira campanha (março/2013), observou-se um aumento na densidade de 

invertebrados bentônicos com valor máximo de 14.185 org./m2 no ponto P02, nas 
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imediações do rio Grande de Jaconé. Neste ponto, a maior densidade numérica 

novamente foi conferida aos moluscos gastrópodes (13.837 org./m2
).  

Os gastrópodes ocupam vasta gama de sedimentos marinhos e de água doce. A 

grande maioria das formas bentônicas é herbívora ou detritívora, podendo ocorrer 

espécies carnívoras e, em menor proporção, de hábitos suspensívoros. A importância 

desse grupo como alimento restringe-se em geral à sua captura como presa de peixes 

demersais e crustáceos da megafauna. Algumas espécies de hidrozoários possuem 

importância epidemiológica, pois atuam como hospedeiros intermediários de 

helmintos, especialmente de trematódeos (DRUGG-HAHN, 1997; LOPES-PITONI, 

2000-2001). 

A contribuição numérica desses moluscos gastrópodes pode estar associada à 

decomposição de matéria orgânica nos sedimentos, favorecida também pela presença 

de bancos de macroalgas encontradas na lagoa de Jaconé. No geral, na terceira 

campanha a densidade da fauna bentônica alcançou valores mais acentuados em 

relação às duas últimas coletas.  

Vale ressaltar que os crustáceos apresentaram maior densidade (259 org./m2) no 

ponto P03 na segunda campanha, próximo ao canal do Salgado, em especial os 

ostrácodes (classe Ostracoda) que contribuíram com 222 org./m2 (Foto 9.1.2-145). 

Esses organismos são envolvidos por uma concha bivalve, o que favorece sua 

permanência nos sedimentos. Possuem hábito onívoro, alimentando-se de bactérias, 

algas, detritos e animais mortos. Em geral, toleram amplas condições ecológicas que 

seriam limitantes para outros microcrustáceos. 

Os poliquetos (Foto 9.1.2-146) também foram expressivos em termos quantitativos na 

lagoa de Jaconé, alcançando 259 e 348 org./m2 nos pontos P01 e P02, ambos na 

terceira coleta. Conforme citado, algumas espécies de poliquetas são oportunistas, 

capazes de colonizar rapidamente novos habitats, mesmo os sujeitos às perturbações 

ambientais.  

Em termos de abundância relativa, os moluscos foram classificados como abundantes 

(>60) nas três campanhas avaliadas. Os crustáceos foram muito comuns (>31%) nos 

pontos P02 e P03, na primeira e segunda amostragem, respectivamente. Os 

poliquetos apresentaram abundância comum (5 – 30%) em todas as coletas, enquanto 

os nemátodes computaram baixos percentuais de densidade e abundância relativa (< 

90 org./m2 e <16%) na rede amostral. 
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Foto 9.1.2-143 - Filo Mollusca – classe 

Gastropoda: família Hydrobiidae 

 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Foto 9.1.2-144 - Filo Mollusca – classe 

Gastropoda: família Hydrobiidae 

 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

  

Foto 9.1.2-145 - Subfilo Crustacea: classe 

Ostracoda. 

Foto 9.1.2-146 - Filo Annelida – classe 

Polychaeta: Sigambra grubii.  

Elaboração: Arcadis logos, 2013.  

Nota: A cor do organismo se deve ao uso do corante Rosa de Bengala. 
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Figura 9.1.2-82 - Densidade Numérica de Invertebrados Bentônicos na Lagoa de Jaconé. 

 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 

Figura 9.1.2-83 - Abundância Relativa de Invertebrados Bentônicos na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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Quadro 9.1.2-34 - Densidade Numérica e Abundância Relativa de Invertebrados Bentônicos na lagoa de Jaconé. 

Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./m² % 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 

Filo ANNELIDA 
                  

Classe Oligochaeta - - - - 22 1,0 - - - - - - - - - - - - 

Subtotal - - - - 22 1,0 - - - - - - - - - - - - 

Classe Polychaeta 
                  

Subclasse Aciculata 
                  

Ordem Phyllodocida 
                  

Família Pilargidae 
                  

Sigambra grubii - - - - 222 10,5 - - - - 156 1,1 - - - - 52 0,6 

Família Nereididae                   

Não identificado - - 52 7,5 - - - - - - - - - - - - - - 

Laeonereis acuta - - - - 22 1,0 - - - - - - - - - - - - 

Neanthes succinea 7 3,6 - - 15 0,7 - - - - 170 1,2 7 8,3 - - - - 

Família Spionidae                   

Não identificado - - - - - - 7 7,7 - - - - - - - - - - 

Paraprionospio pinnata - - - - - - 15 15,4 - - 22 0,2 7 8,3 - - 37 0,4 

Scolelepis sp. 7 3,6 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Subtotal 15 7,1 52 7,5 259 12,2 22 23,1 - - 348 2,5 15 16,7 - - 89 1,0 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./m² % 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 

Subfilo CRUSTACEA 
                  

Classe Ostracoda - - 15 2,2 37 1,7 30 30,8 104 26,9 - - 44 50,0 222 37,0 37 0,4 

Classe Malacostraca 
                  

Ordem Amphipoda 
                  

Não identificado - - 7 1,1 - - - - - - - - - - - - - - 

Família Gammaridae - - 15 2,2 - - - - 7 1,9 - - - - - - - - 

Família Corophiidae - - 81 11,8 - - - - - - - - - - 7 1,2 - - 

Ordem Isopoda - - - - - - - - 7 1,9 - - - - 30 4,9 - - 

Subtotal - - 119 17,2 37 1,7 30 30,8 119 30,8 - - 44 50,0 259 43,2 37 0,4 

Filo MOLLUSCA 
                  

Classe Gastropoda 
                  

Ordem 
Mesogastropoda                   

Família Hydrobiidae 
193 92,9 489 71,0 1.807 85,0 44 46,2 267 - 13.837 97,5 30 33,3 244 40,7 9.119 

98,
6 

Subtotal 193 92,9 489 71,0 1.807 85,0 44 46,2 267 69,2 13.837 97,5 30 33,3 244 40,7 9.119 
98,
6 

Filo NEMATODA - - 30 4,3 - - - - - - - - - - 96 16,0 - - 

Subtotal - - 30 4,3 - - - - - - - - - - 96 16,0 - - 

Total 207 100, 689 100, 2.126 100, 96 100, 385 100, 14.185 100, 89 100, 600 100, 9.244 100, 
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Composição 
Taxonômica 

P01 P02 P03 

1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 1ªC 2ªC 3ªC 

org./m² % 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 
org./m

² 
% 

org./m
² 

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota: Os valores apresentados se referem às médias das tréplicas coletadas em cada ponto. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Índices de Diversidade e Equitabilidade 

Os valores do índice de diversidade de invertebrados bentônicos foram baixos (<2 bits.ind-1) 

em todos as amostras analisadas na lagoa de Jaconé, sugerindo ambiente alterado, 

conforme Gr Figura 9.1.2-84.  

Na primeira coleta (março/2012), os menores índice de diversidade (0,43 bits.ind-1) e 

equitabilidade (0,27) foram observado no ponto P01, próximo ao canal de drenagem da vila 

de Jaconé. Em contraste, detectaram-se os maiores valores nos demais setores da lagoa 

(P02 e P03), que resultaram em diversidade entre 1,73 e 1,61 bits.ind-1, e equitabilidade entre 

0,87 e 0,81, respectivamente.  

Na segunda campanha (junho/2012) também foram verificados baixos valores destes índices, 

obtendo-se o máximo de diversidade (1,77 bits.ind-1) e equitabilidade (0,76) no ponto P03, 

nas imediações do canal do Salgado. O mesmo quadro permanece na terceira amostragem 

(março/2013), com o máximo de diversidade (0,83 bits.ind-1) e equitabilidade (0,32) no ponto 

P01.  

Os menores valores destes índices são atribuídos à baixa riqueza e à elevada dominância de 

moluscos gastrópodes. Nas três coletas, a lagoa de Jaconé revelou um predomínio numérico 

desses organismos, sugerindo uma elevada concentração de matéria orgânica nos 

sedimentos. 

 

Gr Figura 9.1.2-84 - Índices de Diversidade e de Equitabilidade de Invertebrados Bentônicos na 

Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 
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 Índice de Similaridade 

De acordo com Figura 9.1.2-85, o Índice de Similaridade de Bray-Curtis agrupou as amostras 

coletadas na segunda e na terceira campanha, totalizando 72% (P01), 73% (P02) e 78% 

(P03) de similaridade. 

Na primeira coleta (março/2012), verifica-se uma diferenciação da fauna bentônica em 

relação às demais campanhas amostradas na lagoa de Jaconé. Essa condição 

provavelmente deve-se ao aumento expressivo de moluscos gastrópodes nas duas últimas 

amostragens, o que é justificado pela alta concentração de matéria orgânica dos sedimentos 

e pela presença de macroalgas, que desempenham um importante papel como substrato e 

fonte de alimento para esses organismos. 

 

Legenda: 1 - Primeira Campanha; 2 - Segunda Campana; 3 - Terceira Campanha. 

Figura 9.1.2-85 - Índice de Similaridade de Invertebrados Bentônicos na Lagoa de Jaconé. 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

 Riqueza de Espécies Associada aos Grupos Algais 

Conforme mencionado anteriormente no item metodologia, para efeito de amostragem, 

optou-se por coletar adicionalmente amostras de organismos bentônicos associados ao 

banco de macroalgas observados na faixa central da lagoa de Jaconé a partir da segunda 

campanha. 

As macroalgas dos gêneros Nitella sp. e Chara sp., predominantes nesse ambiente, possuem 

como característica comum o fato de manterem uma grande quantidade de organismos 

associados, proporcionando habitat e proteção às espécies bentônicas (METRI, 2006). 
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Na avaliação qualitativa dos grupos algais detectou-se a presença de 25 táxons de seres 

bentônicos, dos quais 15 foram listados na análise qualitativa dos sedimentos e 19 foram 

encontrados apenas nas macroalgas, conforme Quadro 9.1.2-35. 

Dos grupos inventariados na lagoa de Jaconé, os insetos (classe Insecta), os brizoários (Filo 

Bryozoa), alguns crustáceos (Subfilo Crustácea) e moluscos (Filo Mollusca) foram registrados 

apenas associados às macroalgas.  

Os insetos são os principais representantes dos invertebrados bentônicos nos sistemas 

aquáticos tropicais. Esses organismos passam parte da vida ou seu ciclo completo associado 

ao ambiente aquático, sendo que para alguns deles a fase larval é muito mais prolongada 

que a fase adulta. Dentre os insetos amostrados nas macroalgas podem ser destacados os 

dípteros da família Chironomidae e os hemípteros da família Corixidae, que também foram 

identificados nos estudos desenvolvidos por Da-Silva (1994; 1998) e Nessimian (1993), no 

brejo-canal de Itaipuaçu, que se insere no complexo lagunar de Maricá. 

As larvas de quironomideos são onívoras oportunistas, alimentam-se de diatomáceas, 

detritos e pequenos animais, exercendo importante papel na decomposição da matéria 

orgânica. Algumas delas são dotadas de órgãos especiais, como brânquias externas, 

conseguindo sobreviver em águas fortemente poluídas e em ambientes com baixas 

concentrações de oxigênio dissolvido. 

Os hemípteros vivem geralmente em águas de baixa correnteza ou paradas, onde põem seus 

ovos sobre substratos semi-aquáticos ou macrófitas aquáticas (WETZEL, 1993). Os 

corixídeos, normalmente, alimentam-se de detritos vegetais, que podem conter protozoários e 

pequenos animais associados (COSTA-LIMA, 1940; MERRIT & CUMMINS, 1996).  

Os crustáceos formam um grupo extremamente diverso e apresentam um importante papel 

ecológico em ecossistemas estuarinos e marinhos. Nas macroalgas foram registradas as 

larvas da ordem Brachyura (carangueijos e siris) e os cirripédios. 

As formas larvais de Brachyura desempenham um importante papel na alimentação das 

larvas e dos juvenis de peixes pelágicos. Na forma adulta, os caranguejos e os siris 

representam um importante recurso comercial pesqueiro. 

Os cirripédios vivem fixados através de um pedúnculo, utilizam os cirros que são apêndices 

finos e móveis para sua alimentação. A fase larval desses organismos também foi 

inventariada na análise qualitativa do zooplâncton, conforme citado anteriormente. Os 

briozoários são pequenos invertebrados coloniais, possuem hábito séssil e são encontrados 

nos sedimentos ou incrustados em algas ou rochas (VIEIRA, 2008). 

No geral, as macroalgas agruparam, principalmente, táxons de invertebrados bentônicos com 

baixa mobilidade, como os cirripédios e os briozoários, bem como as formas larvais de 

insetos e de crustáceos que irão ocupar, quando adultos, outros extratos do ambiente 

aquático e terrestre. Em contrapartida, a fauna bentônica nas amostras de sedimento foi 

composta especialmente por grupos de hábito onívoro, que se alimentam de bactérias e 

detritos, como os moluscos e poliquetos. 
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Quadro 9.1.2-35 - Riqueza de Espécies de Invertebrados Bentônicos Associados às Macroalgas 

(família Characeae) na Lagoa de Jaconé. 

Composição Taxonômica Macroalga Sedimento 

Filo ANNELIDA     

Classe Oligochaeta 1 1  

Classe Polychaeta     

Subclasse Aciculata     

Ordem Phyllodocida     

Família Pilargidae     

Sigambra grubii   3 

Família Nereididae     

Não identificado   x 

Laeonereis acuta 1 1 

Neanthes succinea 2 2 

Subclasse Canalipalpata     

Ordem Spionida     

Família Spionidae     

Não identificado   2  

Paraprionospio pinnata   3  

Scolelepis sp.   4  

Filo ARTHROPODA     

Classe Insecta     

Ordem Diptera     

Família Chironomidae 1   

Subordem Brachycera     

Família Ephydridae 1   

Ordem Hemiptera     

Família Corixidae 1   

Subfilo CRUSTACEA     

Classe Ostracoda 1 2 

Classe Malacostraca     

Ordem Amphipoda     

Não identificado 1 x 

Família Ampithoidae 1   

Família Corophiidae 2 x 

Família Gammaridae 2 x 
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Composição Taxonômica Macroalga Sedimento 

Ordem Decapoda     

Infraordem Brachyura     

Não identificado 1   

larva 2   

Ordem Isopoda 2 x 

Classe Maxillipoda     

Subclasse Cirripedia 1   

Ordem Balanomorpha 1   

Filo BRYOZOA     

Classe Gymnolaemata     

Ordem Cheilostomida     

Família Membraniporidae     

Membranipora sp. 1   

Filo MOLLUSCA     

Não identificado 1   

Classe Gastropoda     

Subclasse Caenogastropoda     

Ordem Sorbeoconcha     

Família Hydrobiidae 1 3 

Filo NEMATODA   x 

Total 19 15 

Elaboração: Arcadis Logos, 2013. 

Espécies Exóticas, Raras ou Não Descritas 

Os táxons identificados da comunidade zooplanctônica e bentônica na lagoa de Jaconé não 

se encontram na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. 

Essa listagem consta na Instrução Normativa Nº 003, de 26 de Maio de 2003 e na Lista 

Nacional das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção, 

Instrução Normativa nº 5, de 21 de maio de 2004 (MMA 2003; 2004).  

Das espécies encontradas, o calanóide Temora turbinata é considerado exótico estabelecido. 

De acordo com o Informe sobre as Espécies Exóticas Invasoras Marinhas no Brasil (MMA, 

2009), esse copépode é observado de forma recorrente na costa brasileira, mas não 

apresenta impacto ecológico sobre as demais comunidades aquáticas. Esta espécie foi 

registrada na segunda campanha nos pontos P01 e P02 e na terceira campanha apenas no 

ponto P01. 

Espécies Indicadoras de Qualidade Ambiental 



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 856 

Na avaliação qualitativa e quantitativa do fitoplâncton foram registradas dinofíceas, relatadas 

em episódios de marés vermelhas em ambientes marinhos, em todos os pontos avaliados 

nas três campanhas realizadas na lagoa de Jaconé, mas com pequena contribuição 

numérica.   

Para o zooplâncton detectou-se a participação dos rotíferos, organismos tolerantes a 

variações bruscas de oxigênio, que se adaptam rapidamente a mudanças climáticas e às 

alterações na qualidade da água, estando geralmente associados ao aporte de detritos. 

Registraram-se também protozoários na rede amostral, cujo desenvolvimento é associado à 

disponibilidade de detritos e compostos orgânicos solúveis no ambiente aquático, 

principalmente esgotos domésticos. 

Dentre os representantes da fauna bentônica, podem ser citados como indicadores de 

qualidade ambiental os poliquetas, que surgiram em todos os pontos avaliados. Esses 

organismos habitam locais com grande concentração de matéria orgânica. Dos organismos 

encontrados, enfatizam-se as espécies Neanthes succinea e Laeonereis acuta, que podem 

alcançar elevada biomassa em áreas poluídas, além do poliqueto Paraprionospio pinnata, 

que é uma espécie característica de ambientes degradados. 

Os moluscos gastrópodes da família Hydrobiidae também exercem um importante papel 

como indicadores de qualidade ambiental na lagoa de Jaconé. Algumas espécies de 

moluscos dessa família podem atuar como hospedeiros intermediários de trematódeos, 

parasitando os vertebrados aquáticos. 

Considerações Finais 

A caracterização da biota aquática na lagoa de Jaconé envolveu a amostragem da 

comunidade planctônica (fitoplâncton e zooplâncton) e dos invertebrados bentônicos. 

Realizaram-se três campanhas, duas representativas da estação chuvosa, nos dias 29 de 

março de 2012 e 06 de março de 2013, e uma do período seco, desenvolvida em 05 de junho 

de 2012. 

A avaliação qualitativa dos grupos analisados revela uma elevada riqueza de espécies de 

fitoplâncton (108 táxons) e menor riqueza específica de zooplâncton (40 táxons) e dos 

invertebrados bentônicos (15 táxons).  

O grupo mais especioso da comunidade fitoplanctônica correspondeu às diatomáceas 

(classes Bacillariophyceae, Coscinodiscophyceae e Fragilariophyceae), compondo 39% dos 

táxons identificados nas três campanhas. 

Em termos quantitativos, a densidade do fitoplâncton esteve associada principalmente à 

presença de táxons da classe Chrysophyceae, na primeira campanha, sendo detectada, nas 

coletas posteriores, uma alteração nos padrões de dominância. Na primeira campanha, no 

período chuvoso, o desenvolvimento de crisofíceas pode estar associado à decomposição 

das macroalgas presentes na lagoa, resultando em compostos assimiláveis para essas algas 

da classe Chrysophyceae, que também realizam processo heterotrófico de nutrição. 

As algas dessa classe são muito comuns em lagos ricos em vegetações aquáticas em 

decomposição e altos níveis de nitrogênio. Esses organismos possuem alta atividade 
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metabólica e produção de biomassa, indicando grande adaptabilidade e eficiência no uso de 

nutrientes sobre condições extremas de alta luminosidade. 

Na segunda e terceira campanhas, os organismos da classe Chlorophyceae, composta pelas 

microalgas dos gêneros Chlorella e Monoraphidium, se destacaram como o grupo mais 

relevante em termos de densidade. Na estação seca e a última coleta ocorrida em época 

chuvosa, o aporte reduzido de sólidos, e o consequente aumento no grau de transparência 

das águas, parece ter sido favorável ao crescimento de algas clorofíceas do gênero Chlorella 

e Monoraphidium. 

Na análise da comunidade zooplanctônica, o grupo dos protozoários e dos rotíferos foram ao 

mais representativos em termos de riqueza, compreendendo 30% e 27,5% dos total de 

táxons inventariados nas três coletas, respectivamente. Durante o primeiro período chuvoso, 

o fluxo de detritos beneficiou o intenso crescimento de rotíferos, conforme detectado na lagoa 

de Jaconé na primeira campanha. Na época seca e na última chuvosa, a contribuição 

numérica da fauna zooplanctônica esteve associada aos copépodes, especialmente aos 

náuplios de calanóides. 

Na lagoa de Jaconé, os grupos da fauna bentônica que alcançaram os maiores valores de 

riqueza foram os poliquetas e os crustáceos, com respectivamente, 46 e 33% da riqueza 

relativa. A densidade numérica esteve associada aos moluscos da família Hydrobiidae, o que 

é justificado pela alta concentração de matéria orgânica dos sedimentos e pela presença de 

macroalgas, que desempenham um importante papel como substrato e fonte de alimento 

para esses organismos. 

De forma geral, o diagnóstico na lagoa de Jaconé indicou os pontos P01, próximo ao canal 

da vila de Jaconé, e P02, nas imediações da desembocadura do rio Grande de Jaconé, como 

sendo os ambientes mais favoráveis ao desenvolvimento das comunidades planctônicas, 

provavelmente por representarem setores com maior estabilidade hidrodinâmica.  

Verifica-se que o ponto P03, diretamente influenciado pelo canal Salgado, sofre maiores 

oscilações por efeito de marés o que dificulta o estabelecimento da fauna planctônica. 

Contudo, verificou-se neste local um maior fluxo de detritos na época chuvosa, condicionando 

o desenvolvimento de espécies do zooplâncton adaptadas a essa condição, como os 

rotíferos e protozoários. 

Para a fauna bentônica, o ponto P01 mostrou ser um ambiente mais favorável, nos três 

períodos amostrados, devido provavelmente aos mesmos motivos citados. No geral, as 

espécies da biota aquática planctônica e bentônica inventariadas em ambas as campanhas 

não apresentaram distribuição distinta em relação ao pequeno gradiente de salinidade (de 

18,9 a 24,0‰) detectado na lagoa de Jaconé.  

Em termos gerais, as populações registradas nessa lagoa são similares às comunidades 

encontradas em levantamentos realizados no complexo lagunar de Maricá e de Saquarema, 

localizados respectivamente a oeste e leste do empreendimento. Essas lagoas costeiras, que 

sofrem influência de águas salinas, estão inseridas em áreas antropizadas, cuja vegetação foi 

suprimida para implantação de pastagens. A presença de loteamentos urbanos sem a 

adequada infraestrutura de saneamento básico, confere maior potencial de poluição e de 

contaminação de suas águas.  



 Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 858 

Cabe destacar que o aporte de esgotos sem tratamento à lagoa de Jaconé tende a acarretar 

um aumento na concentração de nutrientes minerais e de matéria orgânica no meio aquático, 

propiciando uma elevação no nível de eutrofização desse sistema aquático. Esse processo 

acarreta um maior potencial de proliferação de algas (macroscópicas e microscópicas) e 

alteração nos padrões estéticos da lagoa, com aumento de cor e de turbidez das águas, além 

de oscilações de pH, e maior demanda de oxigênio dissolvido, com reflexos à biota aquática 

aeróbia, incluindo peixes.  

Os dados de biota aquática, em conjunto com as informações de qualidade da água e de 

sedimentos, apontam que os ambientes avaliados nas áreas de influência do Terminal Ponta 

Negra encontram-se alterados, porém, não estão severamente comprometidos. 
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 Sobrevivencia das espécies sensíveis G)

O laudo técnico sobre a sobrevivência das espécies de fauna vulneráveis ou em risco de 

extinção é apresentado no Anexo XXVII.  
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em campo são apresentados no painel esquerdo e os resultados do 

modelo, no direito. 

Figura 9.2.1-69 - Espectro de amplitudes das componentes u (painel 

esquerdo) e v (painel direito) da velocidade medida (azul) e a calculada 

pelo modelo (vermelho) entre os dias 29/03 a 03/05/2012. 

Figura 9.2.1-70 - Instantâneo do campo de correntes para um momento 

onde a corrente é para SW. A barra de cores lateral apresenta a 

intensidade das correntes (em m/s). 

Figura 9.2.1-71 - Instantâneo do campo de correntes para um momento 

onde a corrente é para NE. A barra de cores lateral apresenta a 

intensidade das correntes (em m/s). 

Figura 9.2.1-72 - Séries temporais da altura significativa das ondas (m), 

para o período de 28/03 a 03/05/2012. A série temporal dos dados 

coletados é apresentada em azul, enquanto que a série temporal dos 

resultados da modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

Figura 9.2.1-73 - Séries temporais do período de pico das ondas (s), para 

o período de 28/03 a 03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é 

apresentada em azul, enquanto que a série temporal dos resultados da 

modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

Figura 9.2.1-74 - Séries temporais da direção de pico das ondas (°), para 

o período de 28/03 a 03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é 

apresentada em azul, enquanto que a série temporal dos resultados da 

modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

Figura 9.2.1-75 - Histogramas direcionais da altura significativa das 

ondas. Os dados coletados em campo são apresentados no painel 

esquerdo e os resultados do modelo, no direito. 

Figura 9.2.1-76 - Histogramas direcionais do período de pico das ondas. 

Os dados coletados em campo são apresentados no painel esquerdo e 

os resultados do modelo, no direito. 

Figura 9.2.1-77 - Histograma direcional da velocidade das correntes 

(média na coluna d’água), calculado para o período de verão. 

Figura 9.2.1-78 - Histograma direcional da velocidade das correntes 

(média na coluna d’água), calculado para o período de inverno. 

Figura 9.2.1-79 - Histograma direcional da altura significativa das ondas, 

calculado para o período de verão. 

Figura 9.2.1-80 - Histograma direcional da altura significativa das ondas, 

calculado para o período de inverno. 
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Figura 9.2.1-81 - Local de lançamento do efluente tratado (ponto 

amarelo). Ao fundo, resultados de magnitude média na coluna d’água e 

direção da corrente, em um instante onde a direção da corrente é para 

SW, na configuração futura. A barra lateral de cores indica a magnitude 

da corrente (em m/s) e os vetores indicam a direção da corrente. 

Figura 9.2.1-82 - Trecho de 19,4 Km da costa fluminense entre os 

promontórios de Ponta Negra e ponta de Saquarema. 

Figura 9.2.1-83 - Imagens obtidas para a região costeira de Maricá, 2007, 

2008 e 2012, respectivamente. 

Figura 9.2.1-84 - Linhas de costa digitalizadas a partir das imagens 

obtidas 

Figura 9.2.1-85 - Localização dos transectos realizados para o estudo da 

variação da linha de costa no Município de Maricá. 

Figura 9.2.1-86 - Resultados das análises de variação da linha de costa 

no Município de Maricá realizadas para o arco praial de Jaconé. 

Figura 9.2.1-87 - Variação da praia de Jaconé sobre a influência de 

tempo bom (02/04/2012, à esquerda) e grandes ondulações (08/06/2012, 

à direita). 

Figura 9.2.2-1 - Localização dos pontos amostrais da ictiofauna. 

Figura 9.2.2-2 - Curva do coletor indicando o número de espécies 

encontradas a partir do número de amostragens (réplicas) realizadas na 

1ª campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-3 - Comparação entre os métodos de amostragem do 

número de indivíduos registrados (N) e número de espécies registradas 

(S). 

Figura 9.2.2-4 - A – Número de indivíduos e espécies registrados nos 

pontos amostrais. B - Abundância relativa (CPUE – g/m
2
.h e N/m

2
) na 

área de influência do empreendimento. 

Figura 9.2.2-5 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza 

absoluta de espécies na área de influência do empreendimento na 1ª 

campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-6 - MDS (Multidimensional Scaling) entre os pontos 

amostrais e campanhas demonstrando a similaridade utilizado o 

coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do empreendimento. 

Figura 9.2.2-7 - Rota de deslocamento da embarcação no cruzeiro de 

observação de quelônios. 

Figura 9.2.2-8 - Rota de deslocamento da embarcação no cruzeiro de 

observação de cetáceos em setembro/2012 e janeiro/2013. 

Figura 9.2.2-9 - Pontos amostrais da biota aquática. A01 a A07. 

Figura 9.2.2-10 - Curva de acúmulo de espécies/taxa do fitoplâncton 

coletado ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção 
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costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). N=14. 

Figura 9.2.2-11 - Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) 

coletada ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-12 - Distribuição da relação percentual (%) entre as classes 

fitoplanctônicas que ocorreram ao longo dos 7 pontos amostrais 

localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - 

Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-13 - Distribuição da relação percentual (%) entre 

nanoplâncton e microfitoplâncton coletado ao longo dos 7 pontos 

amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do 

TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-14 - Diversidade do fitoplâncton (bits.ind-1), equitabilidade 

(J) e riqueza total (S) nas nos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-15 - Dendrograma resultante da análise de agrupamento 

entre os 7 pontos amostrais localizado na porção costeira e marítima da 

ADA e AID do TPN - Maricá, RJ na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-16 - MDS resultante da análise de agrupamentos entre os 7 

pontos amostrais localizado na porção costeira e marítima da ADA e 

AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-17 - Chaetoceros lorenzianus (Bacillariophyceae). A03. 

Figura 9.2.2-18 - Ceratium tripos (Dinophyceae). A02 e A05. 

Figura 9.2.2-19 - Anabaena sp (Cyanophyceae). A01 e A02. 

Figura 9.2.2-20 – Pontos amostrais da biota aquática. A01 a A07. 

Figura 9.2.2-21 - Curva de acúmulo de espécies/taxa do zooplâncton 

coletado ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). N=28. 

Figura 9.2.2-22 - Abundância Relativa de Copepoda e outros grupos 

coletado ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-23 - Abundância Relativa dos grupos Copepoda e outros 

grupos que ocorreram ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na 

porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). 
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Figura 9.2.2-24 - Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado ao longo 

dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da 

ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-25 - Abundância Relativa das principais espécies de 

Copepoda que ocorreram ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas 

na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-26 - Diversidade do zooplâncton (bits.ind-1), equitabilidade 

(J) e riqueza total (S) nos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-27 - Dendrograma resultante da análise de agrupamento 

entre os 7 pontos amostrais localizado na porção costeira e marítima da 

ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-28 - MDS resultante da análise de agrupamentos entre os 7 

pontos amostrais localizado na porção costeira e marítima da ADA e 

AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-29 - Pontos amostrais da biota aquática marinha. A01 a A07. 

Figura 9.2.2-30 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza 

observada (Sobs)e Estimativa de riqueza Jacknife de primeira ordem 

para os dados da comunidade zoobentônica encontrada na Área de 

influência dos Terminais Ponta Negra, RJ. (1ª campanha - 

Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). N=42 amostras. 

Figura 9.2.2-31 - Percentual de indivíduos dos grandes grupos de 

organismos coletados nos pontos amostrais (A) do zoobentos de fundo 

inconsolidado no total (B) e na 1ª (C) e 2ª (D) campanhas na área de 

influência direta dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ/. (1ª 

campanha - Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-32 - Número médio (+desvio padrão) de indivíduos (N) 

coletados nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado 

na área de influência direta dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, 

RJ. (1ª campanha - Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-33 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de 

Margalef (d’) encontrado nos pontos amostrais do zoobentos de fundo 

inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ (1ª 

campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-34 - Valores médios e erro padrão dos índices de (A) 

Equitabilidade de Pielou (J’) e (B) Dominância de Simpson encontrados 

nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra, RJ (1ª campanha - 

setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-35 - Valores médios e erro padrão dos índices de 

Diversidade (H’) encontrados nos pontos amostrais do zoobentos de 
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fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta Negra, 

RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-36 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti 

Dimensional Scaling”) entre os pontos amostrais do zoobentos de 

fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta Negra, 

RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-37 - Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre os 

dados do sedimento (granulometria), profundidade e abundância da 

comunidade do zoobentos encontrada nos pontos amostrais do 

zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra, RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - 

janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-38 - Pontos amostrais (BP1, BP2, BP3 e BP4) da meiofauna. 

Figura 9.2.2-39 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza 

observada (Sobs) e Estimativa de riqueza Jackknife de primeira ordem 

para os dados da meiofauna praial encontrada na Área de influência dos 

Terminais Ponta Negra, RJ. 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-40 - Percentual total de indivíduos dos grandes grupos de 

organismos coletados no MLS e MLI dos pontos amostrais da 

meiofauna praial, na área de influência direta dos Terminais Ponta 

Negra, Rio de Janeiro, RJ, durante a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª 

campanha (janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-41 - Número total de indivíduos por grande grupo coletado 

no MLS e MLI dos pontos amostrais da meiofauna praial, na área de 

influência direta dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ, durante 

a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª campanha (janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-42 - Número médio (+erro padrão) de indivíduos (N) 

coletados no MLS (azul) e MLI (vermelho) dos pontos amostrais da 

meiofauna praial, na área de influência direta dos Terminais Ponta 

Negra, Rio de Janeiro, RJ, durante a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª 

campanha (janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-43 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de 

Margalef (d’) encontrado nos pontos amostrais da meiofauna praial na 

área de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª Campanha 

(Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-44 - Valores médios e erro padrão dos índices de 

Diversidade (H’) encontrados nos pontos amostrais da meiofauna praial 

na área de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª Campanha 

(Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-45 - Valores médios e erro padrão dos índices de A: 

Equitabilidade de Pielou (J’) e B: Dominância de Simpson encontrados 

nos pontos amostrais da meiofauna praial na área de influência dos 
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Terminais Ponta Negra na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-46 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti 

Dimensional Scaling”) entre os pontos amostrais do zoobentos de 

fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta Negra 

na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-47 - Pontos amostrais (BP1, BP2, BP3 e BP4) da 

macrofauna. 

Figura 9.2.2-48 - Esquema da Zonação de praias arenosas, adaptado de 

Pereira & Soares-Gomes (2009). 

Figura 9.2.2-49 - Esquema representativo do desenho para amostragem 

da epifauna em um ponto de coleta na praia de Jaconé. 

Figura 9.2.2-50 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza 

observada (Sobs) e Estimativa de riqueza Jacknife de primeira ordem 

para os dados da macrofauna praial encontrada na Área de influência 

dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-51 - Curvas do coletor para o MLS (A) e MLI (B) utilizando 

os dados de riqueza observada (Sobs) e Estimativa de riqueza Jacknife 

de primeira ordem para os dados da macrofauna praial encontrada na 

Área de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-52 - Percentual total de indivíduos dos grandes grupos de 

organismos coletados no MLS e MLI dos pontos amostrais da 

macrofauna do entre marés de praia arenosa, na área de influência 

direta dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-53 - Número total de indivíduos por grande grupo coletado 

no MLS e MLI dos pontos amostrais da macrofauna do entre marés de 

praia arenosa, na área de influência direta dos Terminais Ponta Negra 

na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-54 - Número médio (+desvio padrão) de indivíduos (N) 

coletados no MLS e MLI dos pontos amostrais da meiofauna praial, na 

área de influência direta dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-55 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de 

Margalef (d’) encontrado nos pontos amostrais da macrofauna 

bentônica do entre marés de praia arenosa na área de influência dos 

Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-56 - Valores médios e erro padrão do índice de Diversidade 

(H)’ encontrados nos pontos amostrais da macrofauna bentônica do 

entre marés de praia arenosa na área de influência dos Terminais Ponta 

Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 
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Figura 9.2.2-57 - Valores médios e erro padrão dos índices de A: 

Equitabilidade de Pielou (J’) e B: Dominância de Simpson encontrados 

nos pontos amostrais da macrofauna bentônica do entre marés de praia 

arenosa na área de influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª 

campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-58 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti 

Dimensional Scaling”) entre os pontos amostrais, da macrofauna 

bentônica do entre marés de praia arenosa, na área de influência dos 

Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-59 - Valores médios do número e densidade de tocas de O. 

quadrata encontradas nos pontos amostrais de praia arenosa na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) 

e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-60 - Valores médios da largura e comprimento da carapaça 

e do peso dos indivíduos de O. quadrata encontrados nos pontos 

amostrais de praia arenosa na área de influência dos Terminais Ponta 

Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 

Figura 9.2.2-61 - Pontos amostrais (CR1, CR2 e CR3) dos Bentos de 

Substrato Consolidado. 

Figura 9.2.2-62 - Curva do coletor indicando o número de espécies 

encontradas das amostragens (réplicas) realizadas para o fitobentos. 

Figura 9.2.2-63 - Curva do coletor indicando o número de espécies 

encontradas a partir das amostragens (réplicas) realizadas para o 

zoobentos (não fital). 

Figura 9.2.2-64 - Curva do coletor indicando o número de espécies 

encontradas a partir das amostragens (réplicas) realizadas para o 

zoobentos (fital). 

Figura 9.2.2-65 - Biomassa vegetal média (g.m2) registrada nos pontos 

amostrais na área de influência do empreendimento em ambas as 

campanhas. 

Figura 9.2.2-66 - Frequência das principais espécies de algas a partir da 

cobertura vegetal registrada nos pontos amostrais na área de influência 

do empreendimento (A – 1ª campanha e B – 2ª campanha). 

Figura 9.2.2-67 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e 

riqueza absoluta de espécies na área de influência do empreendimento 

em ambas as campanhas. 

Figura 9.2.2-68 - MDS (Multidimensional Scaling) entre as estações 

amostrais e campanhas demonstrando a similaridade utilizado o 

coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do empreendimento. 

Figura 9.2.2-69 - Abundancia total de organismos na 1ª (A1) e 2ª 

campanhas (A2) e Riqueza absoluta de espécies registradas na 1ª (B1) e 
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2ª campanhas (B2) entre os Filos animais na área de influência do 

empreendimento. 

Figura 9.2.2-70 - Abundância total, densidade (Indivíduos.m2) e núm. de 

espécies registradas nos pontos amostrais na área de influência do 

empreendimento (A – Não Fital e B – Fital). 

Figura 9.2.2-71 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e 

riqueza absoluta de espécies na área de influência do empreendimento 

(A – Não Fital e B – Fital). 

Figura 9.2.2-72 - MDS (Multidimensional Scaling) entre as estações 

amostrais demonstrando a similaridade na área de influência do 

empreendimento para o zoobentos (A – Não Fital e B – Fital). Foi 

utilizado o coeficiente de Bray-Curtis. 

Figura 10.1.1-1 - Resultados de magnitude média na coluna d’água e 

direção da corrente, em um instante onde a direção da corrente é para 

SW, nas configurações atual (painel superior) e futura (painel inferior). A 

barra lateral de cores indica a magnitude da corrente (em m/s) e os 

vetores indicam a direção da corrente 

Figura 10.1.1-2 - Resultados de magnitude média na coluna d’água e 

direção da corrente, em um instante onde a direção da corrente é para 

NE, nas configurações atual (painel superior) e futura (painel inferior). A 

barra lateral de cores indica a magnitude da corrente (em m/s) e os 

vetores indicam a direção da corrente. 

Figura 10.1.1-3 - Resultados de altura significativa e direção da onda, em 

um instante de onda proveniente de ESE e com altura entre 1,0 e 2,0 

metros, para as configurações atual (painel superior) e futura (painel 

inferior). A barra lateral de cores indica a altura significativa da onda 

(em metros) e os vetores indicam a direção da onda. 

Figura 10.1.1-4 - Resultados de altura significativa e direção da onda, em 

um instante de onda proveniente de S e com altura próxima de 2,5 

metros, para as configurações atual (painel superior) e futura (painel 

inferior). A barra lateral de cores indica a altura significativa da onda 

(em metros) e os vetores indicam a direção da onda. 

Figura 10.1.2-1 - Variação batimétrica anual, como resultado da 

simulação numérica, para a região dos terminais Ponta Negra (RJ), na 

configuração (situação) atual. 

Figura 10.1.2-2 - Variação batimétrica anual na região do 

empreendimento, como resultado da simulação numérica, para a região 

dos terminais Ponta Negra (RJ), na configuração futura. 

Figura 10.1.2-3 - Variação batimétrica anual no interior do 

empreendimento, como resultado da simulação numérica, para a região 

dos terminais Ponta Negra (RJ), na configuração futura. 

Figura 10.3.1-1 - Localização do empreendimento identificando o canal 

de acesso, bacia de evolução e berços de atracação que serão 
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dragados. A escala de cores ilustra a batimetria (futura) considerada, 

em metros. 

Figura 10.3.4-1 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em 

vermelho, e concentração na coluna d’água em um instante de operação 

no canal (área mais externa a ser dragada), para o período de verão. 

Figura 10.3.4-2 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em azul, 

e concentração na coluna d’água em um instante de operação na 

entrada da área protegida pelo quebra mar para o período de inverno. 

Figura 10.3.4-3 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em azul, 

e concentração na coluna d’água em um instante de operação no canal 

(área mais externa a ser dragada) para o período de inverno. 

Figura 10.3.4-4 - Área total das trajetórias das plumas e contornos 

referentes a 5mg/l, para o período de verão (vermelho) e de inverno 

(azul). 

Figura 10.4.1-1 - Altura significativa (m), período de pico (s) e direção de 

pico (°) segundo dados do modelo WW3 no período de 2005 a 2012. 

Figura 10.4.1-2 Espectro direcional de altura significativa (m) e período 

de pico das ondas (s), segundo dados do modelo WW3 no período de 

2005 a 2012. A escala representa a altura (m). 

Figura 10.4.1-3 Espectros direcionais mensais de janeiro a junho de 

altura significativa (m) e período de pico (s) das ondas, segundo dados 

do modelo WW3. 

Figura 10.4.2-1 Limites das malhas de cálculo utilizadas nas 

propagações das ondulações pelo modelo OLUCA. 

Figura 10.4.2-2 Levantamento batimétrico realizado na zona de surf da 

praia do Jaconé entre os dias 21 e 22 de agosto de 2013. 

Figura 10.4.2-3 - Batimetria atual na região dos Terminais Ponta Negra, 

painel superior, e batimetria futura considerando o empreendimento, 

painel inferior. 

Figura 10.4.2-4 - Estados de mar selecionados (em azul) sobre a base de 

dados total (em vermelho). Os estados de mar correspondem ao ponto 

de onda do WAVEWATCH III selecionado em águas profundas para o 

estudo. 

Figura 10.4.2-5 - Altura significativa de onda e direção associada ao 

período de pico, para uma ondulação típica de verão com Hs=1,07m, 

Tp=11,18s, proveniente de S, antes (à esquerda) e depois (à direita) das 

instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.2-6 - Altura significativa de onda e direção associada ao 

período de pico, para uma ondulação típica de inverno com Hs=3,95m, 

Tp=12,22s, proveniente de SSE, antes (à esquerda) e depois (à direita) 

das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.2-7 - Altura significativa de onda e direção associada ao 

período de pico, para uma ondulação típica de frente fria com Hs=3,04m, 

Tp=10,86s, proveniente de SSW, antes (à esquerda) e depois (à direita) 

das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.2-8 - Localização dos pontos que serão analisados para os 

dois cenários: antes e depois das instalações dos Terminais Ponta 

Negra. 

Figura 10.4.2-9 - Histograma direcional da altura significativa (m) para os 

8 anos de dados (2005 e 2012), para os dois cenários analisados: antes 

e depois das instalações dos Terminais Ponta Negra, nos pontos P1. 

Figura 10.4.2-10 - Histograma direcional da altura significativa (m) para 

os 8 anos de dados (2005 e 2012), para os dois cenários analisados: 

antes e depois das instalações dos Terminais Ponta Negra, nos pontos 

P2. 

Figura 10.4.2-11 - Histograma direcional da altura significativa (m) para 

os 8 anos de dados (2005 e 2012), para os dois cenários analisados: 

antes e depois das instalações dos Terminais Ponta Negra, nos pontos 

P3. 

Figura 10.4.2-12 - Histograma direcional da altura significativa (m) para 

os 8 anos de dados (2005 e 2012), para os dois cenários analisados: 

antes e depois das instalações dos Terminais Ponta Negra, nos pontos 

P3. 

Figura 10.4.3-1 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=1,07m, Tp=11,18s, proveniente de S, antes das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.3-2 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=1,07m, Tp=11,18s, proveniente de S, depois das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.3-3 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=3,95m, Tp=12,22s, proveniente de SSE, antes das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.3-4 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=3,95m, Tp=12,22s, proveniente de SSE, depois das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.3-5 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=3,04m, Tp=10,86s, proveniente de SSW, depois das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.3-6 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com 

Hs=3,04m, Tp=10,86s, proveniente de SSW, depois das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-1 - Transporte de sedimento gerado por uma ondulação 

com Hs=1,07m, Tp=11,18s, proveniente de S, antes das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.4-2 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação 

com Hs=1,07m, Tp=11,18s, proveniente de S, depois das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-3 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação 

com Hs=3,95m, Tp=12,22s, proveniente de SE, depois das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-4 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação 

com Hs=3,95m, Tp=12,22s, proveniente de SE, depois das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-5 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação 

com Hs=3,04m, Tp=10,86s, proveniente de SSW, antes das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-6 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação 

com Hs=3,04m, Tp=10,86s, proveniente de SSW, depois das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-1 - Localização dos perfis levantados entre os dias 21 e 22 

de agosto. 

Figura 10.4.4-2 - Composição dos perfis levantados e batimetria 

utilizada no estudo. Em vermelho, profundidade de fechamento média 

da praia de Jaconé de 7,0 metros. 

Figura 10.4.4-3 - Ajuste do perfil 1 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-4 - Ajuste do perfil 2 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-5 - Ajuste do perfil 3 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-6 - Ajuste do perfil 4 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-7 - Ajuste do perfil 5 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-8 - Ajuste do perfil 6 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-9 - Ajuste do perfil 7 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 
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Figura 10.4.4-10 - Ajuste do perfil 8 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-11 - Ajuste do perfil 9 a um perfil de Dean. Pontos azuis 

representam dados do levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e 

em verde a profundidade de fechamento. 

Figura 10.4.4-1 - Localização dos pontos de cálculo do fluxo de energia 

antes da implantação dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-2 - Direção e magnitude do fluxo médio de energia 

analisado para os 8 pontos ao longo do arco praial de Jaconé, antes das 

instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-3 - Forma em planta de equilíbrio da praia de Jaconé (em 

vermelho), em rosa a região de alteração da onda pelo promontório de 

Ponta Negra, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-4 - Direção e magnitude do fluxo médio de energia 

analisado para os 5 pontos ao longo do arco praial de Jaconé, depois 

das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-5 - Futura forma em planta de equilíbrio da praia de Jaconé 

(em vermelho), em rosa a região de alteração da onda pelo quebra-mar, 

depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Figura 10.4.4-6 - Desenho final da progradação da linha de costa da 

praia de Jaconé depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Tabela 9.1.3-30 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - 
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Geral - 2000 e 2005 a 2009. 
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Tabela 9.1.3-32 - Condição de moradia nos municípios da AII e estado 

do Rio de Janeiro, 2010. 

Tabela 9.1.3-33 - Estimativa do Déficit Habitacional Básico nos 

municípios da AII e no estado do Rio de Janeiro - 2000. 

Tabela 9.1.3-34 - Condição legal da moradia nos municípios da AID e no 
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Tabela 9.1.3-36 - Estimativa do Déficit Habitacional Básico nos 

municípios da AID e no estado do Rio de Janeiro - 2000. 

Tabela 9.1.3-37 - Proporção da população coberta pelos Programas 

Saúde da Família e Agentes Comunitários nos Municípios de Maricá, 

Niterói, Saquarema, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio de 

Janeiro, 2004 a 2009. 

Tabela 9.1.3-38 - Principais categorias de pescado desembarcado pelas 

frotas industriais no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2002 e 

2006. 

Tabela 9.2.1-1 - Classificação dos grãos em função do diâmetro. 

Tabela 9.2.1-2 - Coordenadas dos pontos de coleta de sedimento para 

primeira campanha. 

Tabela 9.2.1-3 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN - (SS01-SS09). 

Tabela 9.2.1-4 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN - (SS01-SS09). 

Tabela 9.2.1-5 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN (SS10-SS18). 

Tabela 9.2.1-6 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN (SS10-SS18). 

Tabela 9.2.1-7 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN (SS19-SS27). 

Tabela 9.2.1-8 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 
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Tabela 9.2.1-9 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no 

sedimento na região de implantação do TPN (SS28-SS36). 

Tabela 9.2.1-10 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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Tabela 9.2.1-11 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

no sedimento na região de implantação do TPN (SS37-SS45). 

Tabela 9.2.1-12 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

no sedimento na região de implantação do TPN (SS37-SS45). 

Tabela 9.2.1-13 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

no sedimento na região de implantação do TPN (SS46-SS53). 
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Tabela 9.2.1-14 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

no sedimento na região de implantação do TPN (SS46-SS53). 

Tabela 9.2.1-15 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta 

de sedimentos. 

Tabela 9.2.1-16 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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Tabela 9.2.1-18 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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Tabela 9.2.1-19 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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Tabela 9.2.1-20 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta 
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Tabela 9.2.1-21 Coordenadas dos pontos de coleta de água, 

profundidade e hora de coleta das amostras. 

Tabela 9.2.1-22 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

Tabela 9.2.1-24 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 
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Tabela 9.2.1-25 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-26 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-27 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-28 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-29 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-30 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-31 - Coordenadas dos pontos de coleta de água, 

profundidade e hora de coleta das amostras. 

Tabela 9.2.1-32 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

Tabela 9.2.1-33 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 
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Tabela 9.2.1-34 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

Tabela 9.2.1-35 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-36 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-37 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

Tabela 9.2.1-38 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-39 Resultados das análises físicas e químicas realizadas na 

água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-40 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas 

na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

Tabela 9.2.1-41 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do 

vento (°) para o período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de 

janeiro a 31 de março de 2012. A direção é medida em graus a partir do 

norte geográfico e segue a convenção meteorológica. 

Tabela 9.2.1-42 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do 

vento (°) para o período de 1 de janeiro a 31 de março de 2012. A direção 

é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção 

meteorológica. 

Tabela 9.2.1-43 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do 

vento (°) para o período de 1 de junho a 31 de agosto de 2011. A direção 

é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção 

meteorológica. 

Tabela 9.2.1-44 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) 

das correntes medidas na superfície (2 m), para o período de 29 de 

março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é medida em graus a 

partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

Tabela 9.2.1-45 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) 

das correntes medidas em meia água (9 m), para o período de 29 de 

março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é medida em graus a 

partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

Tabela 9.2.1-46 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) 

das correntes medidas junto ao fundo (17 m), para o período de 29 de 

março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é medida em graus a 

partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

Tabela 9.2.1-47 - Ocorrência conjunta de altura significativa (m) e 

direção (°) da onda, para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio 

de 2012. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e 

segue a convenção meteorológica. 

Tabela 9.2.1-48 - Ocorrência conjunta de período (s) e direção (°) da 

onda, para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A 
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direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 

convenção meteorológica. 

Tabela 9.2.1-49 Constantes harmônicas da maré, extraídas a partir da 

série temporal de elevação apresentada na Figura 23. 

Tabela 9.2.1-50 - Características das grades numéricas. 

Tabela 9.2.1-51 - Comparação entre os resultados da modelagem e os 

dados medidos em campo. 

Tabela 9.2.1-52 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) 

das correntes (média na coluna d’água), para o período de verão. A 

direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 

convenção vetorial. 

Tabela 9.2.1-53 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) 

das correntes (média na coluna d’água), para o período de inverno. A 

direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a 

convenção vetorial. 

Tabela 9.2.1-54 - Ocorrência conjunta de altura (m) e direção (°) das 

ondas, para o período de verão. A direção é medida em graus a partir do 

norte geográfico e segue a convenção meteorológica. 

Tabela 9.2.1-55 - Ocorrência conjunta de altura (m) e direção (°) das 

ondas, para o período de inverno. A direção é medida em graus a partir 

do norte geográfico e segue a convenção meteorológica. 

Tabela 9.2.1-56 - Características comparativas do efluente da BP e do 

TPN. 

Tabela 9.2.1-57 - Data de obtenção, fonte, tipo, sensor e resolução 

espacial das imagens obtidas. 

Tabela 9.2.2-1 - Lista de espécies com número de organismos 

registrados, abundância relativa e frequência de ocorrência nos pontos 

de amostragem (P1, P2 e P3). 

Tabela 9.2.2-2 - Lista de espécies com número de organismos 

registrados, abundância relativa e frequência de ocorrência pontos de 

amostragem (P1, P2 e P3) (Continuação). 

Tabela 9.2.2-3 - Lista de espécies com comprimento (C) e peso (P) 

médio, desvio padrão, mínimo e máximo desses valores entre os pontos 

amostrais. 

Tabela 9.2.2-4 - Lista de espécies com comprimento e peso médio, 

desvio padrão, mínimo e máximo desses valores entre os pontos 

amostrais (Continuação). 

Tabela 9.2.2-5 - Lista de espécies com número de indivíduos 

registrados, proporção sexual e estágio de maturação gonadal. 

Tabela 9.2.2-6 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza 

absoluta de espécies (S) na área de influência do empreendimento na 1ª 

campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 
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Tabela 9.2.2-7 - Analise de dissimilaridade SIMPER entre as campanhas 

na área de influência do empreendimento. 

Tabela 9.2.2-8 - Lista de Espécies de Quelônios entre as bacias de 

Campos e Santos indicando o seu status de conservação de acordo 

com as respectivas agências. 

Tabela 9.2.2-9 - Lista de Espécies de Cetáceos entre as bacias de 

Campos e Santos indicando o seu ststus de conservação de acordo 

com as respectivas agências. 

Tabela 9.2.2-10 - Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) 

coletada ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção 

costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Tabela 9.2.2-11 - Resultados da análise de dissimilaridade (SIMPER) 

entre 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013) nos 

agrupamentos formados no Cluster e MDS. Legenda: Diss.= 

Dissimilaridade; Ab.=abundância; Contrib.=contribuição; 

Cum.=cumulativa. 

Tabela 9.2.2-12 - Densidade (Ind.m
-3

) do zooplâncton coletado ao longo 

dos 7 pontos amostrais localizados na porção costeira e marítima da 

ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). Táxons 

em negrito correspondem ao maior nível taxonômico. 

Tabela 9.2.2-13 - Resultados da análise de dissimilaridade (SIMPER) 

entre as campanhas de setembro/2012 e janeiro/2013, com os valores de 

contribuição das espécies encontradas em cada um deles. Legenda: 

Diss.= Dissimilaridade; Ab.=abundância; Contrib.=contribuição; 

Cum.=cumulativa. 

Tabela 9.2.2-14 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de 

indivíduos, riqueza de Margalef (d’) e densidade, e dos índices de 

diversidade (H’), equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de Simpson 

nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra, RJ (1ª Campanha - 

setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). 

Tabela 9.2.2-15 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são 

apresentados para cada parâmetro analisado da comunidade 

zoobentônica em relação aos fatores Ponto amostral, Campanha (1ª 

Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). e a interação 

entre eles. 

Tabela 9.2.2-16 - Resultados da análise PERMANOVA da endofauna 

entre pontos amostrais e campanhas (1ª campanha - setembro/2012; 2ª 

campanha - janeiro/2013) da área dos Terminais Ponta Negra, RJ, e 

respectivas interações. (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-17 - Resultados da análise post hoc par a par da Permanova 

entre os pontos amostrais em cada campanha de amostragem (1ª 

Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). da área dos 
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Terminais Ponta Negra, RJ. Teste t: t; p e p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-18 - Resultados da análise post hoc par a par da Permanova 

dos pontos amostrais entre as campanhas de amostragem (1ª 

Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013) da área dos 

Terminais Ponta Negra, RJ. Teste t: t; p e p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-19 - Contribuição percentual das espécies para a 

dissimilaridade entre os grupos que diferiram significativamente na 

PERMANOVA para a 1ª campanha. 

Tabela 9.2.2-20 - Contribuição percentual das espécies para a 

dissimilaridade entre os grupos que diferiram significativamente na 

PERMANOVA para a 2ª campanha. 

Tabela 9.2.2-21 - Contribuição percentual das espécies para a 

dissimilaridade dos pontos que diferiram significativamente na 

PERMANOVA entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª 

Campanha – janeiro/2013). 

Tabela 9.2.2-22 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de 

indivíduos e riqueza de Margalef (d’), e dos índices de diversidade (H’), 

equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de Simpson nos pontos 

amostrais da meiofauna praial na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013). 

Tabela 9.2.2-23 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são 

apresentados para cada parâmetro analisado da comunidade 

zoobentônica da meiofauna em relação aos fatores Ponto amostral, 

Nível (MLS e MLI) na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013) e a interação entre eles. 

Tabela 9.2.2-24 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna 

praial entre pontos amostrais (PO), níveis (Ni) e campanhas (Ca) (1ª 

campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) da área dos 

Terminais Ponta Negra, RJ, e respectivas interações. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-25 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna 

praial entre os níveis (MLS x MLI) em cada campanha, e por nível entre 

as campanhas (1ª campanha - setembro/2012 x 2ª campanha - 

janeiro/2013). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-26 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna 

praial entre os pontos amostrais por nível (MLS e MLI) em cada 

campanha (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) e 

dos pontos entre as campanhas por nível de maré. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-27 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna 

praial para a dissimilaridade entre as campanhas (1ª Campanha - 

setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: 
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dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem de 

contribuição; Cum: cumulativa. 

Tabela 9.2.2-28 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna 

praial para a dissimilaridade entre os níveis (faixas) de maré (MLS: 

Médiolitoral superior; MLI: Médiolitoral inferior) por campanha e entre as 

campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio 

padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

Tabela 9.2.2-29 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna 

praial para a dissimilaridade dos pontos amostrais entre os níveis 

(faixas) de maré (MLS: Médiolitoral superior; MLI: Médiolitoral inferior) 

por campanha e entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª 

Campanha – janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: 

desvio padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

Tabela 9.2.2-30 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna 

praial para a dissimilaridade dos pontos amostrais por níveis (faixas) de 

maré (MLS: Médiolitoral superior; MLI: Médiolitoral inferior) entre as 

campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio 

padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

Tabela 9.2.2-31 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de 

indivíduos e riqueza de Margalef (d’), e dos índices de diversidade (H’), 

equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de Simpson nos pontos 

amostrais da macrofauna praial na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

Tabela 9.2.2-32 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são 

apresentados para cada parâmetro analisado da comunidade 

zoobentônica da macrofauna em relação aos fatores Ponto amostral, 

Nível (MLS e MLI), Campanha (1ª campanha - setembro/12; 2ª campanha 

- janeiro/13) e a interação entre eles. 

Tabela 9.2.2-33 - Resultados da análise PERMANOVA da macrofauna 

praial entre pontos amostrais (PO), níveis (Ni) e campanhas (Ca) (1ª 

campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) da área dos 

Terminais Ponta Negra, RJ, e respectivas interações. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-34 - Resultados da análise PERMANOVA par a par da 

macrofauna praial entre os níveis (MLS x MLI) em cada campanha, e por 

nível entre as campanhas (1ª campanha - setembro/2012 x 2ª campanha 

- janeiro/2013). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

Tabela 9.2.2-35 - Resultados da análise PERMANOVA par a par da 

macrofauna praial dos pontos amostrais entre campanhas (1ª campanha 

- setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) por nível (MLS e MLI). (d.f) 

graus de liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 
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9.1.3. Meio Socioeconômico 

No presente capítulo são abordados os temas relativos ao processo de ocupação das Áreas 

de Influência Indireta e Direta (AII e AID) e respectiva organização societária no que se refere 

aos aspectos de estrutura espacial urbana, economia e finanças públicas, população, 

equipamentos sociais e condições de vida. Inicialmente é apresentada a metodologia de 

coleta e análise empregada para o estudo desse conjunto de aspectos ou temas, seguindo-

se exposições temáticas individualizadas. 

A) Metodologia de trabalho 

A caracterização da estrutura produtiva considerou seu processo histórico de organização e 

foi realizada por meio de variáveis relativas à evolução da atividade econômica, à 

caracterização setorial das atividades, aos meios e instrumentos de intervenção e à 

infraestrutura produtiva. A abrangência da análise se deu no nível das atividades urbanas e 

peri-urbanas presentes na área de estudo, com ênfase nos grandes vetores ou eixos de 

crescimento. Esta última análise foi realizada à luz do diagnóstico da dinâmica econômica de 

toda a região Sudeste, do Estado do Rio de Janeiro e por fim dos municípios sob influência 

socioeconômica do empreendimento: Maricá e Saquarema. O município de Maricá será a 

sede do futuro empreendimento e beneficiário dos impostos a serem gerados; por outro lado, 

o município de Saquarema também está localizado nas proximidades da área do 

empreendimento e sofrerá seus impactos - negativos e positivos de forma direta.  

Os estudos referentes à estrutura produtiva e de serviços foram desenvolvidos com base em 

dados secundários, desde que permitissem a compreensão da temática em questão. Sempre 

que possível, e quando pertinente, os dados secundários foram complementados com dados 

primários, obtidos na AID, de forma a possibilitar uma melhor compreensão da dinâmica e 

das interações existentes. Destaca-se quanto a esse aspecto a caracterização da atividade 

pesqueira, que é desenvolvida no item relativo à Dinâmica Sociocultural, por ser realizada 

predominantemente de forma artesanal. 

A caracterização setorial das atividades se fez por meio de indicadores da indústria, de 

serviços e da agropecuária para esses dois municípios. Foram também analisadas as 

dimensões do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal por refletir desenvolvimento 

humano com maior precisão do que os indicadores de PIB, sempre em comparação com o 

contexto regional. 

Para o estudo populacional foram utilizados os principais indicadores demográficos presentes 

nas bases estatísticas disponíveis, considerando-se o período 1.980 - 2.010 para a avaliação 

dos grandes fluxos e, o intervalo inter censitário 2.000 - 2.010, para a compreensão das 

variáveis que qualificam aqueles fluxos. Foi dada especial atenção à população com 

domicílios - permanentes e temporários, localizados no interior da Área Diretamente Afetada 

(ADA). 

As seguintes fontes secundárias foram utilizadas: IBGE - Instituto Brasileiro de Estatística e 

Geografia (principalmente pelo Departamento de Contas Nacionais); Fundação CEPERJ - 

Centro Estadual de Estatísticas Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro; Fundação Getúlio Vargas; Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD); 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal; Ministério do Trabalho; e Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados, além de pesquisa bibliográfica.  
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No que se refere às condições de vida, foi dada ênfase aos temas educação, saúde, 

habitação e segurança pública. O diagnóstico da habitação foi estruturado de modo a 

fornecer um panorama geral da configuração habitacional existente nos municípios da AII e 

da AID, de forma comparativa com a situação presente no estado do Rio de Janeiro. Foram 

priorizadas as características e a condição dos domicílios tendo por base dados do Censo 

Demográfico do IBGE 2010, bem como a análise do déficit habitacional elaborada pela 

Fundação João Pinheiro para o ano 2000. Em seguida foi realizada a caracterização dos 

domicílios existentes no entorno próximo da ADA, através de observação in loco e vasto 

registro fotográfico. 

Em relação à segurança pública foi priorizada a caracterização da estrutura física e humana 

dos órgãos especializados, (polícias civil, militar e guarda municipal, judiciário e corpo de 

bombeiros), utilizando informações disponíveis em sites oficiais dessas instituições. Foram 

também utilizados os dados do Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE, disponíveis para o 

ano de 2009. Foram igualmente considerados os índices de criminalidade disponibilizados 

pelo Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro - ISP. Procedeu-se ao 

cálculo das principais ocorrências para os crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e 

demais registros policiais significativos, estabelecendo taxas por 10.000 habitantes em 2011, 

de modo a tornar comparáveis entre si os atributos dos diferentes municípios, evitando as 

distorções decorrentes do tamanho das respectivas populações. Para os municípios da AID, 

foi realizado o recorte da série temporal 2007-2011 para avaliar a evolução da criminalidade 

no período. Os principais projetos e programas governamentais deste segmento são 

apresentados no Anexo XXVIII. 

Para o segmento educação foi estabelecida a caracterização do nível educacional da 

população, bem como dos recursos físicos e humanos do sistema educacional, utilizando 

dados disponibilizados pelo IBGE e INEP, além de informações cedidas pelas secretarias 

municipais de educação.  

O estudo das condições de saúde da população local e regional foi baseado em dados 

secundários e levantamentos de campo. Seu desenvolvimento foi feito considerando os 

critérios de regionalização do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme orienta a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde de 2001. Os dados secundários que subsidiam o 

trabalho são aqueles sistematizados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. A base histórica de ocorrência das 

doenças e das informações obtidas não apresenta um período uniforme, pois a pesquisa 

priorizou as informações mais recentes que obtidas por meio de pesquisas no Departamento 

de Informática do Ministério da Saúde - DATASUS, e que eram disponíveis para o ano de 

2008 (mortalidade) e de 2009 (demais indicadores). As informações provenientes do Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação já haviam sido disponibilizadas para o ano de 2010 no 

momento dos levantamentos.  

Após a sistematização e análise de consistência dos dados, foi desenvolvido o estudo 

descritivo dos indicadores de saúde (perfil de atendimento, infraestrutura e padrões de 

morbidade e mortalidade), o que possibilitou identificar os principais agravos presentes na 

região em estudo. Paralelamente, como a temática de saúde incorpora uma territorialidade 

específica, buscou-se contextualizar as áreas de influência do empreendimento no âmbito da 

regionalização institucional da saúde no estado do Rio de Janeiro. Os levantamentos em 

campo foram realizados em abril de 2012, com o objetivo de identificar possíveis locais de 
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incidência de vetores de doenças na região e identificação dos principais agravos. Foram 

feitas observações na futura área operacional, e na vegetação mais próxima e no entorno, 

assim como nos locais onde serão realizadas as obras.  

Por último, no que se refere ao sistema viário e à infraestrutura urbana, foram levantados os 

dados secundários disponíveis - Censo Demográfico de 2010 e Rede de Cidades do IBGE, 

Agência Nacional das Águas - ANA, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SINIS, Fundação Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Funcionários Públicos do 

Rio de Janeiro - CEPERJ, Código de Trânsito Brasileiro - CTB e Confederação Nacional dos 

Transportes - CNT, principalmente. A caracterização da infraestrutura foi complementada 

através de levantamentos, com entrevistas com dirigentes de diferentes secretarias, órgão 

públicos e de empresas prestadoras de serviços dos municípios da AID, e observações 

diretas de campo, com o competente registro fotográfico.  

Os resultados dos trabalhos estão apresentados nos itens que se seguem. 

B) Histórico de Ocupação da AII 

O projetado Terminal Ponta Negra localiza-se na zona costeira norte da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, espaço repleto de contrastes físicos, bióticos e socioeconômicos. Ao longo 

do litoral, são encontradas áreas para onde convergem intensa urbanização, atividades 

industriais de ponta e atividades portuárias, áreas de bioma de mata atlântica em diferentes 

estágios de conservação protegidas pela legislação ambiental, bem como uma exploração 

turística em larga escala. 

A zona costeira fluminense foi, historicamente, bastante ocupada. No século XX, registrou-se 

grande desenvolvimento por conta do histórico de ocupação do próprio país e também pelo 

fato de que o município do Rio de Janeiro era o então Distrito Federal (município Neutro). À 

essa importância aliou-se o inegável dote portuário da região, que escoava as produções das 

minas gerais, além do café produzido também no estado do Rio. Tal combinação resultou em 

um expressivo desenvolvimento econômico de toda a região vizinha à capital. 

Houve notável polarização em torno da cidade do Rio de Janeiro, tanto em relação à 

dinâmica demográfica quanto ao que tange à esfera econômica. Não obstante a instalação 

das linhas de bonde e da malha ferroviária, a integração das áreas urbanas da Região 

Metropolitana sempre foi centralizadora. Com a implantação da Rodovia Washington Luís 

(BR-040) e da Presidente Dutra (BR-116) criaram-se novos eixos de acesso às áreas no 

entorno da Baía da Guanabara.  

A fusão da cidade do Rio de Janeiro com seu entorno físico veio em 1975, onde as 

disparidades existentes entre a primeira e o interior do estado eram notáveis, ratificando a 

concentração metropolitana como uma das mais marcantes características do território 

fluminense. No decorrer do processo de substituição de importações e acelerado crescimento 

econômico brasileiro, a região Sudeste foi a maior expoente, atraindo um vasto contingente 

de migrantes para, principalmente, o entorno das áreas metropolitanas. Niterói, por exemplo, 

cresceu vertiginosamente com a presença de usos residenciais, comerciais, de serviços e 

industriais, para além da presença significativa de usos institucionais. 

Além do forte processo de ocupação da região metropolitana, estreitamente vinculada à 

expansão do município do Rio de Janeiro, o interior do Estado não demonstrou 
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desenvolvimento econômico compatível. Outrossim, o interior também não sofreu com as 

problemáticas de uso e ocupação do solo incorridos na região metropolitana, tais como os 

processos de ocupação irregular de encostas e mangues.  

Maricá e Saquarema foram preservadas desse movimento principalmente por seu acesso 

entremeado pelas serras da Tapuaba, do Lagarto e da Tiririca, à época mais difíceis de 

serem transpostas. A divisão serrana e costeira, aliada à presença de propriedades rurais 

relativamente vastas, contribuíram para a manutenção de características rurais e de 

pequenos aglomerados urbanos próximos aos centros históricos, com o desenvolvimento 

modesto de domicílios de veraneio. Enquanto isso, e apesar do dinamismo econômico, a 

região metropolitana do Rio de Janeiro acentuava disparidades e contradições sociais, 

evidenciados pela má distribuição dos serviços e equipamentos urbanos, a crescente 

demanda por habitação e consequente aumento das submoradias (LAGO, 2009)1. 

Mais recentemente, entretanto, houve um forte crescimento da indústria petrolífera ao norte e 

uma consolidação da Baía de Sepetiba ao sudoeste como exportadora de minérios, além de 

área de desenvolvimento industrial. Eis que a falta de infraestrutura social, que é evidente na 

região metropolitana, ocorreu também nas novas áreas de expansão que apresentaram taxas 

de crescimento demográfico superiores à média estadual. 

Essa forma desordenada de crescimento, evidenciada pela região de Macaé2 e pela Baía de 

Sepetiba3 e seus diversos conflitos ambientais e sociais, teve uma forte contribuição da falta 

de planejamento ex-ante a chegada de grandes investimentos em indústrias de base e 

portuárias. A instalação do COMPERJ, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro em Itaboraí 

foi objeto de um planejamento social e ambiental voltado para não repetir os exemplos 

anteriormente citados e almejar uma inserção que potencialize a criação de empregos e a 

ocupação ordenada do território costeiro. 

A inserção do Terminal Ponta Negra segue a mesma contextualização. Maricá e Saquarema 

detêm origens similares, cujos povoados surgiram no final do século XVI a cargo dos 

portugueses que haviam recebido terras em doação. Ambos os municípios foram explorados 

intensamente por atividades agrícolas e mão de obra escrava. Após a abolição da 

                                                

1
 Mais de 11% dos habitantes da capital fluminense viviam em domicílios em localidades subnormais em 2000, o que representa 

cerca de 1,2 milhão de pessoas. 

2
 Macaé, sede da Petrobrás na exploração de petróleo e gás da Bacia de Campos, sofreu as consequências de rápido e 

desordenado crescimento. Sua população quase triplicou nos últimos 20 anos, período no qual 14 favelas surgiram. A indústria 

do petróleo emprega cerca de 50 mil trabalhadores diretos e indiretos, que demandam setores correlatos como serviços, 

construção civil e hotelaria. Além do fator natural presente, a região contou com estratégias de incentivos fiscais para a 

instalação de indústrias, desde a doação de terrenos e fornecimento de crédito até reduções ou isenções de impostos municipais 

e estaduais, a exemplo do Fundo de Desenvolvimento de Campos de Goytacazes (Fundecam) e o Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social de Macaé (Fumdec). 

3
 A Baía de Sepetiba abriga grandes conglomerados siderúrgicos, terminais marítimos exportadores de minérios, centrais 

térmicas de geração de energia, rodovias federais, ferrovias, concentrações urbano-industriais importantes, instalações militares 

da Aeronáutica e da Marinha (incluindo a construção da base dos submarinos nucleares) e áreas urbanas densamente 

povoadas - convivendo em áreas exíguas entre a montanha, o mangue e o mar. 
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escravatura essas atividades diminuíram ao ponto dos municípios se consolidarem com 

população agrária estável de atividade desconcentrada e regiões turísticas especialmente de 

veraneio. 

a) Expansão urbana  

A maioria dos municípios da região costeira fluminense detém zonas urbanas concentradas 

no litoral e no entorno das lagoas que lhe são características. A região dos lagos, que se 

inicia em Maricá e se estende para leste por Saquarema, ao longo da costa, apresenta 

fenômeno de ocupação acelerada nos últimos anos, motivada pela combinação entre a busca 

de opções de moradia e a busca de belas paisagens e praias ainda pouco poluídas. A 

combinação dessas duas especializações marca sobremaneira a estrutura e dinâmica 

econômica dos municípios da AID: espraiamento do uso residencial por conta da expansão 

da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e grande concentração de residências 

secundárias para lazer. 

Segundo Lago (2009), a pressão exercida pelo município do Rio de Janeiro já ocorre desde 

os anos 70 no município de Niterói, impulsionado pela construção da ponte que liga ambos 

municípios. A área urbana iniciou processo de adensamento e as áreas de expansão 

começaram a ser rapidamente ocupadas. Mais recentemente até as áreas outrora destinadas 

ao lazer, em especial a chamada região oceânica composta pelos bairros Itaipu e Piratininga, 

vem sofrendo conversão em sua ocupação para servirem de moradia permanente. Essa 

pressão exercida pela expansão da Região Metropolitana também atinge Maricá, fazendo 

com que áreas historicamente ocupadas pela agricultura sejam convertidas em áreas de uso 

residencial (RANDOLPH, 2008).  

Já a atividade turística local é caracterizada pelas residências de temporada, marcada pelas 

segundas residências para veraneio e também como opção de lazer nos finais de semana. A 

ocupação temporária ocorre em 31% dos domicílios da AID, sendo que 59% são ocupados 

permanentemente e ainda há 12% vazios. Cabe destacar que praticamente 9% do total das 

residências temporárias do Estado do Rio de Janeiro encontram-se localizadas na AID, 

contra apenas 1,8% dos domicílios totais e 1,3% dos domicílios ocupados permanentemente. 

A marcante característica de local de veraneio contorna também as atividades comerciais e 

de serviços, marcadas pela temporalidade de atuação e informalidade nas baixas 

temporadas. O Mapa 9.1.3-1 a seguir, mostra a expansão da mancha urbana na região do 

estudo, em quatro horizontes temporais: os anos de 1980, 1990, 2000 e 2010.  

A sobreposição das manchas urbanas permite identificar os principais vetores de expansão, 

que estão na direção dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá por meio do eixo da 

BR-101; e no sentido do município de Maricá, onde se observam focos de ocupação urbana 

principalmente no entorno da RJ-106. Também permite verificar a dinâmica de expansão, 

cujas principais características são: 

 i. a ocupação das áreas de baixada próximas à costa e a barreira criada pelos aclives 

acentuados, característica visualizável de forma clara pelas manchas não ocupadas no 

município de Niterói, tais como o Morro do Castro (no alinhamento da chegada da ponte 

Rio Niterói) e pelo Morro do Pico (oposto ao Pão de Açúcar); 

 ii. o adensamento da região metropolitana do Rio de Janeiro, característica visualizável 

pelas tonalidades mais escuras (representando ocupações mais antigas) no entorno das 

manchas urbanas de 1980 de Niterói e São Gonçalo, partindo para as manchas de 1990 
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também em Itaboraí e em Maricá; finalmente passando para os anos mais recentes com 

mais intensidade em Maricá, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito. Esse último movimento de 

expansão (2000/2010), denota a escassez de áreas urbanas próximas à radial que se 

cria a partir do centro geográfico do município do Rio de Janeiro. As mesmas 

observações quanto à expansão das manchas urbanas faz notar que a dinâmica dos 

municípios Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Arraial do Cabo é distinta da 

expansão do município do Rio de Janeiro e sua região metropolitana; 

 iii. a terceira característica marcante, é o papel das estradas e rodovias na determinação 

dos vetores de expansão urbana, onde se destacam as ocupações coincidentes com as 

áreas de entorno dos principais eixos rodoviários. Evidencia-se que o processo de 

ocupação antrópica está inter-relacionado com a oferta de infraestrutura de transportes: 

 

Em Maricá, nota-se que a sede urbana e alguns de seus distritos se desenvolveram 

linearmente ao longo do eixo da rodovia RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto). A RJ-118 (Estrada 

Sampaio Corrêa - Jaconé) também influenciou a ocupação de pequenos núcleos urbanos ao 

longo de seu eixo, cruzando as lagoas de Guarapiné e Jaconé, bem como a ocupação da 

área da Ponta Negra em sua porção sul (oposta ao empreendimento ora estudado). Já a 

faixa litorânea, com seu claro apelo paisagístico, foi ocupada linearmente no entorno da 

Avenida Central; 

Já em Saquarema, a ocupação se deu principalmente ao longo da RJ-128 (Avenida 

Saquarema e depois Estrada do Palmital) e sua intersecção com a RJ-106 (Rodovia Amaral 

Peixoto); 

Alguns dos demais municípios na área de influência indireta do empreendimento proposto 

também detêm relações intrínsecas de ocupação ao longo de vias, a exemplo de Tanguá, 

cuja sede urbana se desenvolveu linearmente ao longo do eixo da rodovia BR-101, inclusive 

utilizando-a como via urbana (denominada Rua Silva Souza dos Santos). Já Rio Bonito 

cresceu ao redor da estação ferroviária da Linha Rio-Vitória, com áreas de maior densidade 

estendendo-se ao longo e nas adjacências do rio Bonito e da ferrovia, nas áreas planas entre 

a BR-101 e a Serra do Sambe. Observam-se ainda ocupações urbanas na margem da BR-

101 e no entroncamento da BR-101 com a RJ-124 (Via Lagos), que liga o Município à São 

Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. 
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Verifica-se que a estruturação do espaço urbano na região de estudo, historicamente, não se 

deu por meio de uma mancha urbana contínua e crescente. Pelo contrário, a expansão se 

configurou de forma descontínua e restringida a alguns pontos específicos e ao longo dos 

eixos do sistema de transportes: inicialmente, as ferrovias, e mais recentemente, as rodovias. 

Em especial, nota-se a influência da rodovia federal BR-101 e das estaduais RJ-106, RJ-144 

e a RJ-124. 

Enquanto os contornos acentuados do relevo e as características do sistema de transporte 

ajudaram a conformar a localização das ocupações urbanas da área, a intensidade 

(densidade ocupacional) e forma (tipologia e padrão construtivo) foram motivadas também 

por outras forças, como a implantação de indústrias e serviços e a saturação de áreas 

urbanas, levando à busca de novos espaços (espraiamento).  

Na sequencia da consolidação de núcleos urbanos centrais e bem localizados em relação à 

dinâmica econômica sob influência da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vem sendo 

observada uma tendência de queda em suas densidades de ocupação. Esse movimento vem 

ocorrendo paralelamente à consolidação de determinadas áreas da periferia e à expansão 

das fronteiras das áreas satélites, uma vez que a valorização imobiliária nas áreas mais 

centrais resulta na busca por terrenos mais baratos e na ocupação das áreas mais afastadas, 

em geral, pela população mais carente. 

Segundo Loureiro (2006), deve-se destacar que a intensa valorização imobiliária dos núcleos 

urbanos ocasionou a propagação de loteamentos ilegais, em vários municípios da Baixada 

Fluminense e São Gonçalo, e, no município do Rio de Janeiro, o crescimento populacional 

das favelas. Este fenômeno é confirmado pela diminuição populacional em termos absolutos 

nas áreas centrais e aumento significativo nas áreas de expansão de perfil social superior e 

de perfil popular (LAGO, 2009). 

Novamente segundo Loureiro (2006), a ampliação da infraestrutura urbana básica, em geral, 

não acompanhou a expansão física da configuração da malha urbana, sendo este processo 

de espraiamento conjugado à precarização das condições de habitabilidade. Esse processo 

induziu o desenvolvimento de habitações subnormais, da favelização das áreas periféricas e 

da informalização das moradias por meio da autoconstrução, tendo como consequência, 

entre outras evidências, a favelização dos subúrbios no entorno dos principais eixos 

rodoviários. 

A ocupação histórica no entorno de infraestruturas industriais e de transporte (da primeira 

consequentes ou sequentes), permitiu a criação de sub-redes de infraestrutura que 

viabilizaram novas áreas de ocupação, não obstante a dinâmica de ocupação fosse 

igualmente decorrente de outras dinâmicas. Torna-se claro pelo histórico de ocupação do 

Estado do Rio de Janeiro que a implantação de indústrias, em conjunto com a saturação de 

áreas urbanas, levou à busca por novos espaços pela população (RANDOLPH, 2008).  

Serra et al. (2003) demonstrou o espraiamento ocorrido em Macaé por conta da instalação da 

sede de exploração de petróleo e gás da Bacia de Santos pela Petrobras no município. 

Comparando a evolução dos preços imobiliários (tanto de venda quanto de aluguel) nesse 

município com os de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro e Vitória, o estudo em apreço 

comprovou que tanto o valor médio de venda quanto o de aluguel em Macaé encontravam-se 
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muito acima da média dos demais municípios, levando-se em consideração o mesmo padrão 

habitacional e zona de residência. 

b) Vetores de crescimento urbano 

Em entrevista com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Maricá (agosto/2013), foram 

apontados os principais vetores de crescimento urbano no município, conforme mostra o 

Mapa 9.1.3-2., onde também é indicada a densidade demográfica por setor censitário, 

conforme dados do IBGE 2010.  

O vetor que mais se destaca localiza-se no Distrito de Inoã, Unidade de Planejamento 3 

(Itaipuaçu) que, no geral, apresenta média densidade demográfica com residências 

características de classe média alta. A região, composta por loteamentos denominados 

Jardim Atlântico Oeste, Jardim Atlântico Central e Jardim Atlântico Leste, cresce para o norte, 

acompanhando a estrada de Itaipuaçu em direção à RJ-106 ou Rodovia Amaral Peixoto. 

Entende-se que esse crescimento está associado à proximidade com a cidade de Niterói, 

sendo a região polarizada pelo município vizinho. O crescimento se dá em área estabelecida 

pelo Plano Diretor (Lei complementar n°145, de 10 de outubro de 2006) como uma ZR - 

Zonas Residenciais, que “são aquelas onde prevalece o uso para moradias unifamiliares ou 

multifamiliares e as atividades de apoio ou complementaridade a esse uso, compatíveis entre 

si” (Inciso I, Art. 142). 

Outro local onde se verifica um vetor de crescimento, embora com intensidade ainda fraca, é 

no bairro do Pilar, Distrito de Manoel Ribeiro, na Unidade de Planejamento 11. De acordo 

com a Secretaria, o crescimento mais expressivo se dará à médio/longo prazo, ao longo da 

RJ-114 ou Estrada de Ubatiba, no sentido norte. Um importante fator de atração para essa 

porção vem sendo a proximidade com o COMPERJ, em Itaboraí, que poderá ser facilmente 

acessível através da RJ- 114. 

A região em apreço se caracteriza por ocupações residenciais de classe média alta, 

apresentando baixa densidade. O Plano Diretor classifica a área lindeira à rodovia como ZC - 

Zonas Comerciais, ou seja, “aquelas onde prevalecem as atividades comerciais e de 

prestação de serviços, classificadas de acordo com as intensidades dessas atividades, 

admitida a incidência de uso residencial e de atividades econômicas ligadas ao setor 

terciário” (Inciso II, Art. 142). Essa faixa lindeira de Zona Comercial, por sua vez, possui um 

entorno classificado como ZUAP - Zonas de Uso Agropecuário, “aquelas onde prevalecem 

atividades agrícolas e de criação animal e aquelas de apoio e complementação compatíveis 

entre si” (Inciso VIII, Art. 142).  

Os mapas do Zoneamento Municipal de Maricá, são divididos em 13 UPs - Unidades de 

Planejamento e encontram-se no Anexo XXIX. 
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No município de Saquarema, os vetores de crescimento apontados pela Secretaria Municipal 

de Obras e Urbanismo (agosto/2013) ocorrem principalmente entorno das áreas urbanas 

mais adensadas do município. Observa-se, no distrito de Bacaxá, que os vetores de 

crescimento acompanham a RJ-106 ou Rodovia Amaral Peixoto em direções opostas: 

Sampaio Correia/Maricá, à oeste, e Araruama, à leste. Outro vetor indicado localiza-se na 

divisa do distrito de Bacaxá com o distrito sede de Saquarema, acompanhando uma estrada 

municipal (Estrada da Barreira) em direção ao bairro Jardim. 

Quanto à sobreposição dos vetores em relação ao zoneamento municipal, nota-se que os 

vetores que acompanham a Rodovia Amaral Peixoto estão situados em áreas classificadas 

no Plano Diretor como ZEU - Zona de Expansão Urbana, ou seja, área que “abrange os 

terrenos não parcelados, destinados ao crescimento urbano” (Art. 55 §5°). Já a região de 

Jardim não possui classificação de zoneamento estabelecido no Plano Diretor em vigência. 

O mapa de Zoneamento do Município de Saquarema pode ser visto no Anexo XXX. 

A seguir, o Mapa 9.1.3-3, mostra os vetores de crescimento urbano no município de 

Saquarema sobrepostos à densidade demográfica dos setores censitários (IBGE, 2010). 
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C) Perspectivas de ocupação da AID 

Maricá e Saquarema não abrigam empreendimentos de vulto suficiente para provocar 

alterações na funcionalidade e no desempenho produtivo de seus centros urbanos, não 

obstante a própria sede urbana de Maricá ter se desenvolvido linearmente à rodovia RJ-106, 

com base em impulsos externos, principalmente de caráter metropolitano. 

Conforme observado na apresentação da Área de Influência Indireta, no processo de 

metropolização foram constantes os movimentos de ocupação das franjas urbanas, com 

valorização diferenciada da terra urbana ofertada à consumidores de diversas faixas de renda 

por meio de loteamentos populares, condomínios fechados, etc.  

a) Histórico de valorização imobiliária e valor da terra 

A ocupação mais ampla da AID ocorreu por meio da multiplicação de loteamentos. Em 

Maricá, mas de forma semelhante em Saquarema, de acordo com Martins4, o parcelamento 

das terras teve início de forma mais intensa no decorrer da década de 1940 através da 

aquisição e loteamento de fazendas. Os anos da década de 1950 registraram a aceleração 

desse processo, informando o autor citado que uma única empresa se tornou proprietária de 

quase toda a orla de Maricá, de Itaipuaçu até Ponta Negra, e que a mesma atuava como 

imobiliária, construtora e financeira simultaneamente. Esse sistema se manteve até 

recentemente, com vendas de lotes em prestações reduzidas e prazos elásticos, com imóveis 

a venda cujos loteamentos haviam sido aprovados nas décadas de 1950 e 60. Vale registrar 

como elemento indutor importante neste período, a implantação da Rodovia Amaral Peixoto, 

no primeiro quinquênio dos anos 50. 

Como ocorre em geral em todos os processos de valorização imobiliária, a intervenção dos 

investimentos públicos tem papel extremamente relevante, no caso em apreço se destaca 

não apenas a implantação dessa rodovia, mas sua duplicação concluída entre 2005 e 2006. 

Outro grande momento de valorização ocorreu em 1974, com a inauguração da ponte Rio - 

Niterói, com intenso impacto em toda a região dos Lagos e criação da base para o 

surgimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Especialmente para Saquarema, e 

em menor proporção inicialmente para Maricá, o turismo e as condições para a prática do 

surfe representaram um fator importante de atratividade. No final dos anos da década de 

1970 a construção da ponte do Boqueirão, viabilizando o acesso rodoviário a partir de Maricá 

para a região de restingas impulsionou fortemente o loteamento desse segmento.  

Nesse contexto, nos anos das décadas de 1970 e 80 foram diversos os projetos de 

implantação de grandes empreendimentos imobiliários que foram inviabilizados, entre outros 

aspectos, pela transformação da área de restinga em APA. É nesse período, também, que a 

AID perde suas características de área rural e de predomínio das atividades primárias - 

agropecuária e pesca, para crescentemente se transformar em área privilegiada de 

loteamentos, com grande proporção de residenciais secundárias, incremento dos serviços e, 

especialmente, da construção civil. 

                                                

4
 MARTINS, Ângela Maria Moreira. O parcelamento da terra no município de Maricá, Estado do Rio de Janeiro. 1986. 160f. 

Dissertação (Mestrado em Geociências) – Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 

1986 
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Ainda segundo Martins, organizando informações do Cadastro de Imóveis da Prefeitura de 

Maricá, o número de lotes aprovados (ver quadro a seguir) teve seu maior movimento 

destacadamente na década de 1950 e apresenta flutuações vinculadas ao comportamento da 

economia e do mercado imobiliário, com outro momento de forte expansão na década de 

1970. 

Quadro 9.2-1 - Número de lotes aprovados - Maricá - 1940 a 1990. 

Município 

Anos 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 

Maricá 5.000 65.000 5.000 20.000 9.000 10.000 

Fonte: Cadastro de Imóveis da Prefeitura Municipal de Maricá. 

Vale ressaltar que os loteamentos são investimentos de longo prazo de maturação, de modo 

que tende a existir um significativo hiato entre a aquisição das terras com objetivo de 

investimento imobiliário dentro da perspectiva de sua valorização, a implantação dos 

loteamentos e a efetiva comercialização dos lotes. Desse modo, na AID, a aquisição de 

amplas áreas e seu loteamento - especialmente considerando as áreas mais valorizadas - 

acessíveis pela rodovia e próximas ao sistema lagunar e marítima, precedeu em muito o 

efetivo incremento da urbanização. Estima-se que já no final dos anos da década de 1980 a 

quase totalidade da restinga estava loteada, mas não necessariamente colocada no 

mercado. 

Um dos principais problemas intervenientes no avanço dos loteamentos refere-se, sem 

dúvida, à forte carência de infraestruturas, especialmente o abastecimento de água e a coleta 

de esgotos. Nesse contexto a expansão dos loteamentos ocorreu de forma desorganizada e 

incluindo como ônus do consumidor arcar com os custos de serviços públicos deficitários ou 

inexistentes. 

De acordo com SOCHACZEWSK5, quando na década de 1990 o transbordamento 

metropolitano atingiu fortemente o município de Maricá quase duplicando sua população e 

tendo por motivo central a busca de moradia barata e não muito distante do centro 

empregador, verificou-se uma forte intensificação da especulação imobiliária, com 

continuidade nas duas últimas décadas, dada à permanência do processo migratório, 

matizado agora por outros elementos comentados na sequencia.  

Um dos mais importantes, já citado, foi a duplicação da Rodovia Amaral Peixoto, concluída 

entre os anos de 2005 e 2006 no trecho entre Tribobó e Maricá e que criou novas condições 

de acessibilidade, colocando Maricá a 1 - 1 ½ hora do centro do Rio de Janeiro. Essa nova 

                                                

5
 SOCHACZEWSKI, Jacques. CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO ADOTADO PELO MUNICÍPIO DE MARICÁ, RJ. Niterói, 

2004 
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acessibilidade vem se constituindo em fator de grande atratividade para a fixação de novas 

populações, diversificando o perfil socioeconômico dos novos migrantes. 

Assumem relevo segmentos à procura de locais tranquilos e longe do trânsito e da balbúrdia 

urbana, fato que já se reflete na oferta imobiliária local. Malgrado sejam mantidas as 

facilidades de venda - prazo e financiamento, os preços de diversos loteamentos mais 

próximos ao traçado da rodovia duplicada quase duplicaram de preço comparativamente aos 

mais afastados, adicionando à mais fácil acessibilidade, alguns elementos de status - 

serviços e equipamentos comunitários, além de jardins e áreas denominadas de preservação 

ambiental. Vale observar que atualmente só são admitidos pelo poder público municipal 

loteamentos com infraestruturas próprias nas áreas de expansão. A implantação do 

COMPERJ representou um fator adicional de atratividade para as porções lindeiras à rodovia, 

especialmente em seu trecho até o cruzamento no sentido de Itaboraí. 

É nesse contexto que se deu a recente “descoberta” do mercado consumidor regional com a 

desconcentração de atividades terciárias até então mantidas na cidade do Rio de Janeiro, e 

que se direciona para uma população - especialmente aquela de renda média e alta, que 

necessitava deslocar-se para o Rio ou para Niterói para adquirir produtos mais sofisticados. 

Esse aspecto teve por marco cronológico (2004) a construção do São Gonçalo Shopping Rio 

junto à BR- 101, em São Gonçalo, e agora se faz presente em Maricá, com a chegada de 

marcas tradicionais e novos equipamentos comerciais e serviços.  

Como fator notável deve ainda ser citado o projeto de um grande resort - cujos detalhes são 

apresentados no item relativo à atividade turística, que por sua dimensão e vinculação ao 

trading turístico internacional, caso seja efetivamente implantado, deverá proporcionar forte 

valorização imobiliária de seu entorno mais amplo, especialmente para loteamentos mais 

sofisticados e direcionados ao público de renda média e alta. 

Vale observar, enquanto conclusão dessa síntese do histórico e características da 

valorização imobiliária e valor da terra na AID, que apesar de não terem sido encontrados 

registros estatísticos relativos à evolução do valor dos imóveis - os dados disponíveis na 

Prefeitura Municipal relativos à evolução da Planta Genérica de Valores e à cobrança do 

ITBI6 não se prestam facilmente a essa análise - as observações realizadas, assim como 

conversas com agentes imobiliários e outros informantes, deixaram claro que atualmente se 

vivencia uma situação de intensa valorização e que ela vem sendo susceptível à influência de 

um grande número de fatores que deverão ser considerados numa futura atualização do 

plano diretor municipal. Destaque também, como elemento novo, o fato de que, na sequencia 

dos investimentos públicos, começam a aparecer de forma disseminada os investimentos 

privados, num movimento que poderá chegar a ser capaz de, pelo menos em parte, 

realimentar a valorização imobiliária. 

 Em relação especificamente ao distrito de Ponta Negra, vale observar que sua ocupação 

também foi fortemente influenciada pela implantação da RJ-118, muito embora, conforme já 

observado, não por decorrência de grandes empreendimentos. Maricá em específico e, em 

                                                

6
 Foram identificados apenas os dados relativos ao volume de recolhimento desse imposto municipal, o que indicou uma forte 

aceleração das transações imobiliárias nos últimos anos. 
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menor grau, Saquarema, já estão se constituindo em opção de moradia para um significativo 

contingente de população da região metropolitana. Já há sinais de conurbação ao sul do 

município, quiçá pelo ambiente mais bem preservado, também, a custos de vida menores no 

que se refere a preços de imóveis e aluguéis. 

D) Rede de Cidades e Hierarquia Funcional  

Em 2007 o IBGE investigou a rede urbana nacional e construiu um mapa da polarização das 

cidades brasileiras, publicado no estudo Regiões de Influência de Cidades - REGIC. Os 

critérios adotados pelo estudo permitem visualizar as ligações entre as cidades, delineando 

suas áreas de influência e esclarecendo a articulação das redes no território por meio da 

classificação dos centros urbanos segundo seu papel na rede urbana do país. O REGIC 

possibilita, dessa forma, visualizar a importância relativa de Maricá e Saquarema frente as 

suas órbitas de influência.  

A classificação privilegia a função de gestão do território, avaliando níveis de centralidade do 

Poder Executivo e do Judiciário no nível federal, e de centralidade empresarial, bem como a 

presença de diferentes equipamentos e serviços. Objetiva-se, dessa forma, “subsidiar o 

planejamento estatal e as decisões quanto à localização das atividades econômicas de 

produção e consumo, bem como prover ferramentas para o conhecimento das relações 

sociais e dos padrões sociais que delas emergem” (REGIC, 2008, p. 9). 

A estruturação das redes urbanas nacionais subdivide-se em metrópoles, capitais regionais, 

centros sub-regionais, zonais e os locais. São Paulo classifica-se como Grande Metrópole 

Nacional, sendo Rio de Janeiro e Brasília classificados como Metrópole Nacional e Manaus, 

Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre como 

Metrópoles. 

Já as capitais regionais, que reúnem 70 centros, subdividem-se em: a) capital regional A (11 

cidades, medianas de 955 mil habitantes e 487 relacionamentos); b) capital regional B (20 

cidades, medianas de 435 mil habitantes e 406 relacionamentos); e c) capital regional C (39 

cidades, medianas de 250 mil habitantes e 162 relacionamentos).  

Os centros sub-regionais, composto por 169 centros, são menos atuantes e geralmente 

possuem relacionamento com as metrópoles nacionais. Estão subdivididos em: a) centro sub-

regional A (85 cidades, medianas de 95 mil habitantes e 112 relacionamentos); e b) centro 

sub-regional B (79 cidades, medianas de 71 mil habitantes e 71 relacionamentos). 

O Quadro 9.2-2 a seguir traz as interligações de influência dos municípios investigados. 

Percebe-se que virtualmente todos os municípios influenciados pelo empreendimento ligam-

se diretamente com a Metrópole Rio de Janeiro. Apenas Cabo Frio figura como centro sub-

regional e desenvolve relações paralelas com Iguaba Grande que não são diretamente 

intermediadas pela Metrópole. Estas relações de dependência entre municípios, entre outras 

características, permitem a identificação de cidades que se constituem basicamente com a 

função de dormitórios, com expressiva população e alto índice de movimentos pendulares, 

subordinados à centros maiores.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 21 

Quadro 9.2-2 - Interligações de influência na área de estudo. 

Centro Local 

Areal (RJ); Cachoeiras 
de Macacu (RJ); Carmo 

(RJ); Casimiro de 
Abreu (RJ); Miguel 

Pereira (RJ); Paty do 
Alferes (RJ); 

Saquarema (RJ); 
Tanguá (RJ); 

Vassouras (RJ) 

Iguaba Grande (RJ) 
Maricá 
(RJ) 

Silva 
Jardim 

(RJ) 

Centro Zona B  
Araruama 

(RJ) 
Rio Bonito 

(RJ) 
 

Rio Bonito 
(RJ) 

Centro Zona A      

Centro Sub Regional B      

Centro Sub Regional A     
Cabo Frio 

(RJ) 

Capital Regional C      

Capital Regional B    
Niterói 
(RJ) 

 

Capital Regional A      

Metrópole Rio de Janeiro (RJ) 

Fonte: IBGE (2008). Elaboração: ARCADIS logos. 

Observa-se que Maricá, devido à sua proximidade, subordina-se diretamente a Niterói antes 

da capital fluminense. O município em questão foi incluído na criação da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (Lei Complementar nº 20/1974), juntamente com os 

municípios de Niterói, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, 

Paracambi, Petrópolis (incluindo São José do Vale do Rio Preto), São Gonçalo, São João de 

Meriti e Mangaratiba. 

Conforme a Lei nº 1.227/1987 que aprova o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social 

1988/1991, o Governo do Estado formaliza a seguinte divisão territorial em oito regiões: 

Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, 

Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. Uma vez que esta composição 

é aplicada na elaboração de políticas públicas, houve alterações tanto na denominação 

quanto na composição de algumas regiões do Estado, influenciando Maricá7. 

A Lei Complementar nº 97/2001 cria uma nova microrregião denominada dos Lagos, 

incluindo ambos municípios da AID e promovendo, assim, a retirada de Maricá da Região 

                                                

7
 Segundo definição do IBGE, a divisão regional serve para “...subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de 

atividades econômicas, sociais e tributárias; subsidiar o planejamento, estudos e identificação de estruturas espaciais de regiões 

metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais.” (IBGE. Disponível em http://www.ibge.gov.br) 
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Metropolitana. Além deste e Saquarema, a região incluiu Araruama, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim, todos 

municípios das baixadas litorâneas. 

Maricá, bem como o município de Petrópolis, optaram por deixar a composição da Região 

Metropolitana. A inclusão de Maricá na região dos Lagos e de Petrópolis na região Serrana, 

ambas com vocação turística, reflete a estagnação econômica que permeava o Estado do 

Rio de Janeiro à época. Já em 2009, por força da Lei Complementar n° 133, Maricá é retirado 

da Região das Baixadas Litorâneas e novamente inserido na Região Metropolitana. Ao 

mesmo tempo, a dita Lei confirma a composição da Microrregião dos Lagos, incluindo 

Saquarema. 

Essa nova denominação expressa, em nível local, a realidade do espaço geográfico 

resultante de elementos particulares do quadro natural e das relações sociais e econômicas, 

haja vista que Maricá encontra-se na vertente de pressões populacionais da expansão da 

Metrópole e da manutenção de seu status quo histórico de município praiano-turístico de 

características rurais, similar ao vizinho Saquarema. Os movimentos de inclusão, exclusão e 

posterior re-inclusão do município na Região Metropolitana refletem a situação de confluência 

de distintos interesses na qual Maricá se encontra.  

E) Dinâmica Econômica Regional e Local 

A análise da estrutura produtiva e de serviços tem como objetivo fornecer uma visão 

compreensiva das formas como a população utiliza os recursos naturais, humanos e de 

capital disponíveis na região do empreendimento, procurando entender as relações 

existentes entre os vários setores de atividades econômicas da área em estudo e os da 

região onde esta se insere.  

O diagnóstico da estrutura produtiva e de serviços objetiva identificar características 

particulares ao desenvolvimento econômico da região e do contexto local onde o 

empreendimento estará inserido. Tal conhecimento fornece subsídios para uma posterior 

identificação e análise dos efeitos e impactos decorrentes do empreendimento proposto, 

tanto em sua fase de implantação como de operação, seja em relação ao contexto regional, 

seja localmente, catalisando as potencias sinergias positivas, mitigando as negativas e 

abrindo oportunidades para o desenvolvimento econômico. 

A presente seção permitirá, em conjunto com a descrição dos aspectos demográficos e da 

organização social, cultural e político-institucional, identificar em quais setores as 

probabilidades de ocorrência de ganhos e perdas são maiores. Esse conhecimento permitirá 

desenhar programas para, por exemplo, considerar da melhor forma o potencial da mão de 

obra local, aproveitando o empreendimento como catalisador da economia local tanto em sua 

fase de implantação como de operação. 

a) Estrutura Produtiva e de Serviços  

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda unidade da federação em termos de Produto Interno 

Bruto, tendo atingido o montante de R$ 353,88 bilhões em 2009. Entre os anos de 2000 e 

2009, o crescimento real da economia foi de 26%, resultado pouco inferior ao nacional. O 

Estado respondeu, em média neste período, por 11% do PIB brasileiro, superado pelo estado 

de São Paulo (33,5%) e seguido por Minas Gerais (8,9%). 
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O setor mais característico e indutor das inversões no Estado foi o de exploração e 

beneficiamento de petróleo e gás natural, incentivadas pela combinação da presença das 

maciças reservas de óleo na Bacia de Campos com o alto preço internacional do petróleo8. 

Além deste, o valor praticado para as commodities minerais e agrícolas também motivou 

investimentos no setor portuário e logístico, com a implantação de retroáreas e estruturas de 

apoio. O Arco Metropolitano do Rio de Janeiro vem a corroborar os investimentos realizados 

e propiciar importante alteração na dinâmica de movimentação dos municípios em seu 

entorno. Além disso, destacam-se a realização dos eventos esportivos Copa do Mundo de 

Futebol e as Olimpíadas de 2016. 

Segundo relatório da CEPERJ (2011) está prevista a atração de expressivos R$ 40 bilhões 

na instalação de refinarias de petróleo, construção de navios petroleiros, fabricação de 

automóveis e a construção de complexos portuários no interior do estado, como já 

explicitados na seção anterior. Esses investimentos recaem não apenas na capital do estado 

e sua região metropolitana, mas também em outros municípios, promovendo uma 

desconcentração das atividades industriais. Esses deslocamentos espaciais têm gerado 

novas dinâmicas de mobilidade populacional e de organização de mercados de trabalho, com 

possibilidade de melhor integração intersetorial das atividades, sinalizando a formação de 

nova regionalização da economia no Estado. Nesse contexto econômico é que se insere o 

TPN, que proverá suporte às atividades de exploração de petróleo e gás natural, além de 

criar um elo logístico com o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ9, já 

vislumbrado pela implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.  

Conforme já observado, a economia da AII a partir dos anos da década de 1950 entrou num 

prolongado período de esvaziamento econômico com a afetação dos principais segmentos 

produtivos: o sistema portuário de Niterói, a indústria da construção naval, a cafeicultura do 

Norte do estado e o tradicional setor têxtil perderam competitividade e foram 

progressivamente desativados. No final do primeiro quinquênio dos anos da década de 1970, 

dois fatores impactaram intensamente Niterói: (i) a fusão com a Guanabara e a transferência 

da capital para a cidade do Rio de Janeiro, ocasionando o deslocamento de agências e 

escritórios, agravando o esvaziamento econômico e, (ii) a entrada em funcionamento da 

                                                

8
 A Bacia de Campos é a maior produtora nacional de petróleo; próximo a ela está a província do pré-sal, com boas perspectivas 

de exploração. Uma marcante característica do setor petroleiro, assim como ocorre com grande parte das indústrias de base, é 

sua imobilidade - sua dinâmica extrativista e cadeia produtiva necessita estar próxima às áreas produtoras. 

9
 O empreendimento prevê a geração de mais de 200 mil empregos diretos, indiretos e por “efeito-renda”, durante os cinco anos 

da obra e após a entrada em operação; todos em escala nacional. Será formado por unidades de refino (inicialmente para 165 

mil barris/dia de óleo pesado nacional, prevendo-se a implantação de planta semelhante três a quatro anos após a entrada em 

operação) e unidades geradoras de produtos petroquímicos de 1ª geração (propeno, butadieno, benzeno, entre outros), e com 

uma capacidade de eteno da ordem de 1,3 milhão de toneladas/ano. Haverá também um conjunto de unidades de 2ª geração 

petroquímica com produção de estireno, etileno-glicol, polietilenos e polipropileno, entre outros. Além disso, haverá uma Central 

de Produção de Utilidades (CDPU), responsável pelo fornecimento de água, vapor e energia elétrica necessários para a 

operação de todo o Complexo. 
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ponte Rio - Niterói, que elevou o grau de centralidade da capital sobre a Grande Niterói e 

sobre o interior do Estado. 

Esse quadro só começou a ser revertido na década de 1980, no quadro de expansão 

metropolitana, com a consolidação de diversas vocações. Os melhores resultados no novo 

quadro em formação foram alcançados principalmente pelo polo urbano regional - Niterói, 

que podia se valer de um importante conjunto de equipamentos urbanos e sociais, públicos e 

privados, acumulados no período em que foi capital estadual, bem como de um grande 

contingente populacional, onde uma fração relevante pertencia aos estratos de renda média e 

superior, compondo um mercado consumidor significativo.  

Dentro do processo geral de terceirização da economia, Niterói passou por amplo 

crescimento dos serviços, movimento que ocorreu paralelamente, a grande expansão 

imobiliária, com a verticalização acelerada de diversos bairros e forte concentração de 

famílias de renda média e alta. Nesse contexto, contribuíram para a intensidade desse 

movimento a implementação de políticas de renovação urbana e de fomento ao turismo, bem 

como investimentos particulares que propiciaram a multiplicação do lançamento de novos 

serviços e comércios crescentemente sofisticados, como shopping centers, hospitais e 

clínicas particulares, colégios e universidades privadas.  

A retomada da atividade industrial ocorreu mais adiante e se deveu principalmente à 

localização privilegiada de Niterói em relação aos principais campos petrolíferos do país - as 

bacias de Campos e de Santos. A grande expansão desse setor permitiu a recuperação da 

indústria naval e a atração de investimentos em empresas de offshore a estaleiros, entre 

outras.  

Em 1980, Niterói respondia por 46% do PIB da AII, tendo como única participação 

comparável neste âmbito, a do vizinho Município de São Gonçalo. Para este, no entanto, 

assim como para a parcela maior dos municípios restantes da AII - especialmente aqueles 

localizados nas franjas periurbanas da metrópole e que conviviam com um prolongado 

esvaziamento econômico de suas atividades econômicas predominantemente primárias, os 

anos das décadas de 1980 e 1990 foram marcados pelo transbordamento populacional da 

metrópole e intenso processo de urbanização. Enquanto Niterói absorveu principalmente 

segmentos de média e alta renda, São Gonçalo e os demais municípios mais próximos 

absorveram grandes contingentes de famílias que migravam pressionadas pela valorização 

imobiliária. Desse modo se especializaram, situação que em grande parte já se fazia presente 

em São Gonçalo, como cidades dormitório. Vale observar que em 1980 os deslocamentos 

casa-trabalho fora de seu município de residência na metrópole fluminense atingia 52% da 

população ocupada. 

Afora Niterói e São Gonçalo, os demais municípios da AII apresentavam baixa densidade 

econômica e, como visto, predomínio de atividades primárias pouco dinâmicas, 

comparecendo com pequenas participações no PIB regional, como pode ser observado na 

Tabela 9.1.3-1 a seguir. No conjunto do período 1980 - 2000, foram muito pouco significativas 

as alterações nessa distribuição, malgrado o crescimento real do PIB nesses 20 anos - 2,7% 

aa - tenha sido importante, especialmente considerando o contexto da economia fluminense 

nesse período. 
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Tabela 9.1.3-1 - Evolução do PIB dos municípios da AII e da AID, 1980 - 2000, em valores 

constantes (R$ mil) do ano 2000. 

Municípios da AII e da AID 

1980 2000 Taxa Média Anual de 

Crescimento (%) R$ mil (%) R$ mil (%) 

Maricá 154.745 2,4 379.357 3,46 4,58 

Saquarema 87.906 1,37 258.386 2,36 5,5 

Niterói 2.960.958 46 4.066.706 37,1 1,6 

São Gonçalo 2.292.358 35,6 4.174.172 38,1 3 

Itaboraí 395.602 6,14 774.659 7,07 3,4 

Tangua - - 104.940 0,96 - 

Rio Bonito 141.226 2,19 281.804 2,57 3,5 

Silva Jardim 26.973 0,42 84.461 0,77 5,9 

Araruama 228.816 3,55 448.893 4,1 3,4 

Iguaba Grande - - 80.707 0,74 - 

São Pedro da Aldeia 150.664 2,34 302.847 2,76 3,6 

Total 6.439.248 100 10.956.932 100 2,7 

Fonte: IPEADATA, acesso em 12/09/2013 

Os municípios da AID estão entre aqueles que apresentaram as maiores taxas de 

crescimento real do PIB - acima de 4,5% aa nesses 20 anos, porém a diminuta densidade de 

suas respectivas economias não permitiu que esse desempenho ocasionasse maior 

alteração de suas posições no ranking regional. Vale destacar que nesse período Saquarema 

consolidou sua vocação como município turístico, não tendo sido atingido pelo 

transbordamento metropolitano, exceto na forma de residências secundárias, fixando-se 

como estas suas principais características sociais e econômicas. Já para Maricá, verificou-se 

uma situação intermediária, com forte ocupação por residências permanentes - 

predominantemente de baixa e média renda, de sua porção mais próxima de Niterói e 

consolidação como área privilegiada de segundas residências e turismo, no restante de seu 

território. Isto é, Saquarema consolidou sua vocação litorânea e turística, enquanto Maricá, 

simultaneamente, a vocação metropolitana e litorânea, em diferentes partes de seu amplo 

território. No contexto da AII destacaram-se na última década pela intensidade da 

urbanização e do incremento populacional os municípios de Maricá, Itaguaí e Tanguá, onde o 

incremento da população migrante foi de 340%, 149% e 131%, respectivamente.  

Conforme observado, e segundo indicação do estudo da rede de cidades do IBGE, os 

municípios componentes da área de influência direta e indireta do empreendimento detêm 

estruturas produtivas dependentes da metrópole do Rio de Janeiro, sem denotação de 

dinâmica própria que não seja a de recepção de moradores excluídos do grande centro e de 

veranistas. De toda a AII, Niterói e São Gonçalo continuaram a destacar-se pelo maior vulto 

econômico quando comparados aos demais municípios do Estado do Rio de Janeiro. O 

Quadro 9.2-3 a seguir, ilustra a situação por meio do ranking dos cinco maiores municípios 

fluminenses e da posição de Maricá e Saquarema dentre os 92 municípios do Rio de Janeiro 
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relativo ao PIB, PIB per Capita e os valores agregados nos três setores de atividade no ano 

de 2009. 

Quadro 9.2-3 - Ranking das principais economias do estado do Rio de Janeiro - 2009. 

Ranking PIB PIB per capita 
VAB 

Agropecuária 

VAB 

Indústria 

VAB 

Serviços 

1
o
 Rio de Janeiro Porto Real Campos dos 

Goytacazes 
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 

2
o 
 Duque de 

Caxias 
Quissamã Teresópolis Campos dos 

Goytacazes 
Duque de 

Caxias 

3
o
 Campos dos 

Goytacazes 
São João da 

Barra 
São Francisco de 

Itabapoana 
Duque de 

Caxias 
Niterói 

4
o
 Niterói Rio das Ostras Sumidouro Rio das Ostras São Gonçalo 

5
o
 São Gonçalo Piraí Rio de Janeiro Cabo Frio Nova Iguaçu 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) 

Maricá 33
o
 78

o
 72

o
 41

o
 25

o
 

Saquarema 39
o
 49

o
 58

o
 51

o
 32

o
 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

As posições relativas dos municípios na última década são evidenciadas pela Tabela 9.1.3-2 

a seguir, que traz a participação de cada um dos PIBs dos municípios da AID e AII no total do 

Estado do Rio de Janeiro. Percebe-se que tanto Maricá quanto Saquarema aumentaram suas 

participações relativas no PIB estadual, tendo crescido nesse último período a taxas de 

respectivamente 6,8% aa e 5,0% aa em termos reais, enquanto o conjunto da região 

apresentou crescimento (1,7%), inferior ao das duas décadas anteriores. Nesse contexto os 

municípios da AID atingiram patamares expressivos em seus produtos - o PIB de Maricá 

supera a marca de um bilhão de reais, enquanto Saquarema atinge quase um bilhão. Esses 

aumentos relativos tornam-se ainda mais expressivos quando comparados aos movimentos 

relativos dos demais municípios considerados, que mantiveram na última década suas 

atividades estáveis em relação ao restante do Estado. São Gonçalo teve crescimento 

negativo em termos reais e Niterói cresceu à taxa anual média de 2,1%. 

Cabe ressaltar que a manutenção da participação relativa não se repetiu em todas as regiões 

fluminenses, haja vista a descentralização paulatina do PIB estadual impulsionado 

principalmente pelo crescimento das regiões Norte Fluminense e Costa Verde, que 

comportam infraestruturas para, respectivamente, a indústria petrolífera e 

portuária/exportadora.  
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Tabela 9.1.3-2 - Produto Interno Bruto (PIB) em mil reais e PIB per capita dos municípios da AID, 

da AII e do estado do Rio de Janeiro - 2000 e 2010, a preços de mercado. 

Áreas de 
Influência / 

Municípios e 
UF 

2000 2010 

PIB Participação PIB per 
capita 
(R$) 

PIB Participação PIB per 
capita 
(R$) (R$ mil) RJ (%) (R$ mil) RJ (%) 

AID 
Maricá 375.542,63 0,27% 4.772,43 1.644.995,00 0,40% 12.900,00 

Saquarema 236.945,28 0,17% 4.436,85 946.030,00 0,23% 12.746,00 

AII 

Niterói 4.381.732,56 3,14% 9.505,71 11.214.103,00 2,75% 23.011,00 

São 
Gonçalo 

4.139.433,88 2,96% 4.607,98 10.340.756,00 2,54% 10.342,00 

Itaboraí 778.512,44 0,56% 4.088,59 2.186.487,00 0,54% 10.026,00 

Tanguá 102.552,77 0,07% 3.882,96 290.655,00 0,07% 9.458,00 

Rio Bonito 267.178,28 0,19% 5.345,28 856.989,00 0,21% 15.417,00 

Silva 
Jardim 

81.419,91 0,06% 3.792,79 192.515,00 0,05% 9.013,00 

Araruama 430.335,21 0,31% 5.102,33 1.264.898,00 0,31% 11.291,00 

Iguaba 
Grande 

78.143,23 0,06% 5.016,26 236.044,00 0,06% 10.327,00 

São Pedro 
da Aldeia 

322.495,41 0,23% 4.996,91 940.787,00 0,23% 10.689,00 

Estado do Rio 
de Janeiro 

139.754.794,68 100% 9.642,44 407.122.794,00 100,00% 25.455,00 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 

Dos municípios componentes da AII, Niterói permanece detendo o maior produto. Em um 

mesmo patamar, e muito superior aos demais municípios, está o produzido por São Gonçalo. 

Este último município detém, distintamente de Niterói, uma população muito superior, o que 

faz com que seu PIB per capita seja menos da metade daquele. Considerando-se um PIB per 

capita estadual de R$ 22 mil, Maricá e Saquarema estão bastante aquém da média, que é 

puxada para cima por conta do resultado auferido por segmentos industriais e de petróleo e 

gás. 

Corrigindo-se a variação do produto interno pela inflação (IPCA/IBGE), tem-se pelo Gráfico 

9.2-1 a seguir, a representação dos movimentos ocorridos ao longo da última década. A base 

100 no ano de 2000 permite visualizar com rapidez o brusco desenvolvimento que o 

município de Saquarema obteve ao longo dos últimos cinco anos, motivado em grande parte 

pelo crescimento do setor de prestação de serviços. Cabe mencionar a estratégia do 

município em reduzir a alíquota de seu imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 28 

para atração de um maior número de empresas, estratégia que tem seu respaldo nas Leis 

Complementares nº 16/2004 e 20/2007 do dito município10. 

Maricá, embora não de forma tão expressiva, também cresceu ao longo da década pari passu 

ao Estado do Rio de Janeiro, superando o crescimento estadual nos últimos três anos. 

Resultado da década aponta para o crescimento de 60% para o PIB de Maricá e de 40% para 

o PIB Estadual. Os movimentos econômicos do Estado ocorreram em linha com o 

desenvolvimento econômico do Brasil, que de 2000 para 2009 aumentou sua economia em 

50% em termos reais. 

Gráfico 9.2-1 - Variação cumulativa do PIB de Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 2000 

a 2009, em preços constantes (2000=100). 

 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos 

Acompanhando a evolução do PIB, o PIB per capita dos municípios também sofreu 

alterações significativas ao longo da última década. Saquarema, que cresceu seu produto em 

pouco mais de 80% de 2000 a 2009, deteve um aumento do PIB per capita da ordem de 

40%. Enquanto o PIB de Maricá cresceu em quase 60% no período analisado, a distribuição 

                                                

10
 Os setores prestadores de serviço com incentivos fiscais são: informática e congêneres; pesquisas e desenvolvimento de 

qualquer natureza; saúde, assistência médica e congêneres; medicina e assistência veterinária e congêneres; cuidados 

pessoais, estética, atividades físicas e congêneres; relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, 

manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres; educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 

instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza; relativos a hospedagem, turismo, viagens e 

congêneres; intermediação e congêneres; guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres; relativos à 

fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia; relativos a bens de terceiros; apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, 

comercial e congêneres; regularização de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 

cobertura de contratos e seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres; portuários, aeroportuários, 

ferroportuários, de terminais rodoviários; ferroviários e metroviários; programação e comunicação visual, desenho industrial e 

congêneres; chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres; assistência social; 

avaliação de bens de qualquer natureza; biblioteconomia; biologia, biotecnologia e química; técnicos em edificações, eletrônica, 

eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres; desenhos técnicos; desembaraço aduaneiro, comissários, 

despachantes e congêneres; investigações particulares, detetives e congêneres; reportagem, assessoria de imprensa, 

jornalismo e relações públicas; artistas, atletas, modelos e manequins; museologia; e relativos a obras de arte sob encomenda. 
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dessa riqueza permaneceu virtualmente constante. O crescimento econômico foi oriundo de 

crescimento populacional e geração de renda por conta de alguns empreendimentos, 

resultando em uma tendência bastante preocupante para o município. 

A comparação entre os gráficos de PIB e PIB per capita permite visualizar o crescimento de 

forma distinta da renda per capita, que aumentou de forma expressiva porém menos 

contundente. O Estado do Rio de Janeiro cresceu em volume 40% e em termos per capita 

27%; enquanto que os respectivos dados para o País foram de 50% e 35% ao longo da 

última década. Percebe-se, por conta do comparativo estadual e nacional, que a situação 

ocorrida em Saquarema não é descolada do desenvolvimento econômico maior, enquanto 

que Maricá preocupa por não ter aumento real de PIB per capita ao longo de toda a última 

década. 

Gráfico 9.2-2 - Variação cumulativa do PIB per capita de Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e 

Brasil - 2000 a 2009, em preços constantes (2000=100). 

 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos. 

O Gráfico 9.2-3 a seguir, ilustra como os dois municípios da AID alteraram a composição 

relativa de suas atividades econômicas ao longo da década. Maricá viu uma redução relativa 

de suas atividades agropecuárias, que já representavam em 2000 apenas 1,4% de seu PIB. 

Vale ressaltar que em 1980 essa participação já era reduzida, pouco inferior a 10%, 

verificando-se um progressivo desgaste dos remanescentes dessa atividade. Houve um 

aumento significativo da indústria em 2010, passando de 12,8% para 31,7%, reduzindo o 

percentual dos serviços para 67,8%. Saquarema deteve comportamentos similares tanto em 

relação à queda de expressividade da agricultura ( 12,4% em 1980, 1,9% em 2000 e 1% em 

2010), quanto ao aumento das atividades industriais, espelho do que ocorreu no Estado do 

Rio de Janeiro. 

No Estado as atividades industriais se expandiram de modo mais acelerado que os demais 

setores, com um crescimento de 28,1% e destaque para as indústrias: extrativa mineral, 47%; 

bebidas, 31%; minerais não metálicos, 40%; e metalurgia, 33%. Por outro lado, evidencia-se 

a participação inexpressiva do setor agropecuário. 
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Gráfico 9.2-3 - Participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária, indústria e 

serviços - Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro - 2000 / 2010. 

 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2012). Elaboração: ARCADIS logos.  

De 2000 para 2010 os municípios detiveram crescimentos distintos nos três setores 

econômicos. No período, a maioria dos municípios da AII apresentou queda na participação 

relativa do setor agropecuário e crescimento no setor de serviços. São Gonçalo, Silva Jardim 

e Iguaba Grande detinham em 2000, respectivamente, um setor agropecuário responsável 

por 0,4%, 8,5% e 0,9% dos seus PIBs. Esses porcentuais caíram em 2010 para, 

respectivamente, 0,3%, 4,3% e 0,6%. Os dados mencionados estão dispostos na Tabela 

9.1.3-3 e na Tabela 9.1.3-4 a seguir, sendo o primeiro para o ano de 2000 e o segundo para 

2010, ambos em valores correntes (sem correção de movimento de preços). 

Tabela 9.1.3-3 - Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária, indústria e serviços dos 

municípios da AID e da AII - 2000 (preços correntes). 

Áreas de Influência / 
Municípios e UF 

VAB 

Agropecuária 

VAB 

Indústria 

VAB 

Serviços 

(R$ mil) (%) (R$ mil) (%) (R$ mil) (%) 

AID 

Maricá 4.998,52 1,4% 46.048,65 12,8% 309.176,10 85,8% 

Saquarema 4.270,95 1,9% 21.960,39 9,6% 201.837,23 88,5% 

AII 

Niterói 7.138,76 0,2% 529.056,50 13,0% 3.519.602,89 86,8% 

São Gonçalo 13.627,37 0,4% 617.798,94 16,0% 3.227.185,90 83,6% 

Itaboraí 3.706,53 0,5% 115.311,10 15,6% 617.848,47 83,8% 

Tanguá 936,19 1,0% 18.529,13 19,1% 77.326,40 79,9% 

Rio Bonito 4.349,99 1,8% 37.604,55 15,3% 204.615,44 83,0% 

Silva Jardim 6.757,31 8,5% 10.704,93 13,5% 61.639,50 77,9% 

Araruama 12.316,16 3,0% 52.451,66 12,8% 344.261,90 84,2% 

Iguaba Grande 669,97 0,9% 7.482,33 10,0% 66.893,65 89,1% 
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Áreas de Influência / 
Municípios e UF 

VAB 

Agropecuária 

VAB 

Indústria 

VAB 

Serviços 

(R$ mil) (%) (R$ mil) (%) (R$ mil) (%) 

São Pedro da 
Aldeia 

6.984,08 2,2% 30.870,25 9,9% 274.266,64 87,9% 

Estado do Rio de Janeiro 781.590,28 0,7% 28.549.245,87 24,0% 
89.380.787,4

0 
75,3% 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2012). Elaboração: ARCADIS logos.  

Tabela 9.1.3-4 - Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária, indústria e serviços dos 

municípios da AID e da AII - 2010 (preços correntes). 

Áreas de Influência / 
Municípios e UF 

VAB VAB VAB 

Agropecuária Indústria Serviços 

(R$ mil) (%) (R$ mil) (%) (R$ mil) (%) 

AID 
Maricá 7.614,41 0,5% 501.582,01 31,7% 1.074.293,27 67,8% 

Saquarema 8.699,49 1,0% 125.317,40 14,4% 734.917,65 84,6% 

AII 

Niterói 15.695,70 0,2% 1.767.083,78 18,2% 7.923.712,54 81,6% 

São Gonçalo 28.490,96 0,3% 1.434.854,62 14,9% 8.180.538,11 84,8% 

Itaboraí 10.717,56 0,5% 352.040,70 17,3% 1.673.618,26 82,2% 

Tanguá 3.864,37 1,4% 42.501,48 15,6% 226.582,92 83,0% 

Rio Bonito 6.311,88 0,8% 126.164,73 16,1% 649.616,68 83,1% 

Silva Jardim 7.892,07 4,3% 18.598,70 10,2% 155.122,67 85,4% 

Araruama 18.758,94 1,6% 180.170,35 15,3% 976.202,40 83,1% 

Iguaba Grande 1.380,18 0,6% 22.183,82 9,8% 201.766,96 89,5% 

São Pedro da 
Aldeia 

10.683,64 1,2% 95.949,49 10,9% 775.065,56 87,9% 

Estado do Rio de Janeiro 1.449.017,83 0,4% 96.617.935,99 28,1% 
246.338.471,

02 
71,5% 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2012). Elaboração: ARCADIS logos  

O papel da administração pública na composição do PIB dos municípios da AID e AII é 

bastante importante. Enquanto para o Estado do Rio de Janeiro o valor agregado pela 

administração pública em 2010 foi de 19%, para os municípios em questão a média foi 37%. 

Em 2000, enquanto que a média estadual era de 16%, a média dos municípios era de 31%, 

destacando o crescimento do setor. Os municípios de Silva Jardim, Tanguá e Iguaba Grande 

são os que detêm as maiores participações do setor público - de 52%, 45% e 43%, 

respectivamente. No caso de Maricá, o peso do setor público é de 31%, e de Saquarema 

34%, como pode ser observado na Tabela 9.1.3-5 a seguir. Verifica-se que se entre os anos 

de 2000 e 2010 a alteração nesse tipo de participação da administração pública foi 

praticamente imperceptível. No entanto, comparativamente a 1980, observa-se um salto 
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extraordinário, pois o peso desse setor era de apenas 11,9% e 7,9% para Maricá e 

Saquarema. 

Tabela 9.1.3-5 - Valor Adicionado Bruto (VAB) da administração pública nos municípios da AID e 

da AII - 2000 e 20010 (preços correntes) 

Áreas de Influência / 
Municípios e UF 

VAB Administração Pública 

Ano de 2000 Ano de 2010 

(R$ mil) (% do PIB) (R$ mil) (% do PIB) 

AID 
Maricá 111.805,93 30% 494.939,52 31% 

Saquarema 81.835,39 35% 292.885,50 34% 

AII 

Niterói 702.956,53 16% 2.078.690,02 21% 

São Gonçalo 1.132.567,89 27% 3.509.937,96 36% 

Itaboraí 263.117,20 34% 827.812,24 41% 

Tanguá 40.385,38 39% 123.274,76 45% 

Rio Bonito 75.144,39 28% 221.274,70 28% 

Silva Jardim 35.591,30 44% 94.165,48 52% 

Araruama 126.524,12 29% 413.743,29 35% 

Iguaba Grande 23.294,88 30% 95.972,04 43% 

São Pedro da 
Aldeia 

90.440,59 28% 338.717,18 38% 

Estado do Rio de Janeiro 21.834.416,17 16% 64.438.535,36 19% 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos  

O conjunto de Gráfico 9.2-4 a seguir traz as variações cumulativas do valor agregado bruto 

dos três setores para cada um dos municípios da AID e, para parâmetro de comparação, do 

Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Importa destacar que a variação é calculada sob bases 

constantes, isso é, medidas em termos reais por já terem sido descontadas dos movimentos 

gerais de preços. A perda de importância relativa do setor agropecuário torna-se nítida, bem 

como o avanço do setor de serviços. Em uma década, a agricultura de Maricá decresceu 

60%, enquanto que em Saquarema a queda foi de 20%. O estado fluminense também 

revelou queda similar, de 20% no período.  

Como apontado anteriormente, Saquarema apresentou expressivo crescimento - mais do 

80% - em seu setor de serviços, enquanto que Maricá apresentou aumento real de 70%. Para 

o Estado do Rio de Janeiro a variação também foi expressiva porém menor, em 40%. Já os 

movimentos recentes do setor industrial denotam a retomada de atividade nos municípios da 

AID e no estado do Rio de Janeiro, que não obstante queda entre 2008 e 2009, manteve 

crescimento de quase 40%. Estes movimentos são bastante distintos da tendência de 

pequenas flutuações positivas e negativas da produção industrial nacional, que ao longo da 

última década cresceu apenas pouco mais de 15%.  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 33 

Gráfico 9.2-4 - Variação cumulativa do VAB da Agropecuária, da Indústria e dos Serviços de 

Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 2000 a 2009, preços constantes (2000=100). 

 

 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos. 

Como se pode observar pelos gráficos anteriores, os movimentos de Maricá e Saquarema em 

parte refletem os desenrolares econômicos do Estado do Rio de Janeiro ao longo da última 

década. Esta foi marcada por um crescimento expressivo do conjunto da economia do país, 

tendo o Rio de Janeiro sido beneficiado por importantes investimentos públicos e privados. 

b) Estrutura Produtiva e de Serviços da AID 

Nos municípios da AID, o crescimento do setor terciário é evidenciado pelo número de 

empresas que atuam localmente, visualizáveis pelo Quadro 9.2-4 a seguir. Ao longo da última 

década foram abertos em Maricá 290 novos estabelecimentos de comércio e outros 226 

prestadores de serviço, traduzindo-se respectivamente em taxas de crescimento de 78% e 

81%. Ao longo do mesmo período, 49 novas indústrias foram instaladas no município, taxa de 

61% em relação às 80 existentes em 2000. Em números absolutos, são 1.971 empresas 

ativas sediadas no município de Maricá, sendo que 59% destas se dedicam ao comércio e 

serviços.  
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Quadro 9.2-4 - Dados do Cadastro Central de Empresas - Maricá - 2000, 2005 e 2009. 

Setor 

MARICÁ SAQUAREMA 

2000 2005 2009 2000 2005 2009 

Comércio 374 500 664 326 407 552 

Serviços 278 349 504 253 349 668 

   Agências bancárias 5 5 6 4 5 5 

Indústria 80 81 129 66 68 154 

   Construção Civil 20 16 33 15 13 58 

   Extrativa Mineral 7 5 10 4 5 5 

   Ind. De transformação 52 60 86 46 49 91 

   Serviços Ind. De 
utilidade pública (SIUP) 

1 0 0 1 1 0 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2009. Elaborado por: ARCADIS logos, 2011. 

Maricá detém uma razão de 155 empresas ativas para cada 10 mil habitantes. Com um total 

de 1.374 empresas ativas, Saquarema tem índice de 758. Não há predomínio das empresas 

de comércio e serviços no município, com participação de 22%, em Saquarema.  

Ambos os municípios da AID apresentam números relativamente altos de empresas de 

construção civil em relação ao total da indústria, o que indica a especialização em domicílios 

de ocupação temporária e de expansão de áreas residenciais. No intuito de investigar tal 

vertente de dinâmica econômica, foram observados os dados da pesquisa de serviços de 

hospedagem realizada pelo IBGE (2011). O levantamento foi realizado para a Região 

Metropolitana de grandes cidades mas não para todos os municípios do Estado, não 

permitindo o estabelecimento de relações com o município de Saquarema e os demais 

municípios da AII. Não obstante, o Quadro 9.2-5 a seguir, traz dados de municípios 

selecionados que ilustram a posição de Maricá. 

Nesse município há um total de 516 leitos de hospedagem. Transformando-se a informação 

em índice a cada 10 mil habitantes, tem-se um total de 40,5 leitos - não expressivo em 

relação aos outros municípios mais próximos e também componentes da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Compreende-se assim que não há especialização de 

turismo com abrigo em hospedagens, mas sim fluxo de pessoas que ocupam habitações de 

forma temporária, principalmente de veraneio. A distinção entre estas tipologias de turismo se 

faz importante pois a primeira motiva desenvolvimentos mais expressivos na cadeia de 

serviços. 
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Quadro 9.2-5 - Número de Serviços de Hospedagem em Municípios Selecionados da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro - 2011. 

 Maricá Niterói Itaboraí Tanguá 
São 

Gonçalo 
Guapimirim 

Total de Leitos para 
Hospedagem* 

516 3.493 1.161 0 1.756 412 

Índice de Leito por 
10 mil habitantes 

40,5 71,6 53,3 0,0 17,6 80,0 

Habitantes 127.461 487.562 218.008 30.732 999.728 51.483 

* Os leitos incluem hotéis, hotéis históricos, resorts, hotéis fazenda, pensões de hospedagem e 

estabelecimentos de cama e café (pousadas domiciliares), dormitórios e hospedarias. 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas 2009. Elaborado por: ARCADIS logos, 2011. 

Por último, no que se refere às atividades primárias, o Censo Agropecuário de 2006 do IBGE, 

indica que existiam à época 162 estabelecimentos rurais no município de Maricá e que 

ocupavam uma área de 7,6 mil hectares. Já em Saquarema esses estabelecimentos eram em 

número de 327, distribuídos numa área de 9,4 mil hectares. As áreas médias eram de 46,7 

hectares em Maricá e 28,7 hectares em Saquarema, com bastante similaridade em relação à 

média do Estado, de 35 ha. 

As principais culturas permanentes presentes nos dois municípios AID somam uma área 

plantada de menos 2 mil ha, com destaque para coco-da-baía, banana e limão. Em 

Saquarema, a lavoura de coco-da-baía possui importância no contexto da modesta produção 

estadual (com participação de 38,64%, de acordo com o IBGE 2011). Dentre as culturas 

temporárias, destacam-se a mandioca e a cana-de-açúcar, muito embora nenhuma em 

quantidades e valores significativos. Pela área plantada, percebe-se que há predomínio de 

culturas permanentes, características de agricultura não mecanizada e familiar. 

c) Finanças Públicas na AID 

Os municípios de Maricá e Saquarema obtiveram receita total em 2011 de R$ 240 milhões e 

R$ 155 milhões respectivamente. O primeiro possui 58% da receita proveniente de 

transferências do Estado e da União, enquanto o segundo 40%. Ressaltando que Maricá 

possui 28% de suas receitas provenientes de royalties do petróleo, enquanto para 

Saquarema esse percentual é de 5%. A recente discussão sobre os royalties do Petróleo não 

afetou a participação já conquistada pelos municípios. A distribuição de receitas oriundas da 

exploração do pré-sal, entretanto, beneficiarão Maricá de forma menos expressiva do que se 

previa. 

As receitas tributárias montam em 16,7% do total em Maricá e 19,8% em Saquarema, 

destacando-se a participação do IPTU para ambos os municípios e também do ISS para 

Saquarema, oriundo principalmente da estratégia já comentada de incentivo fiscal. A 

arrecadação de IPTU do município de Maricá representa a contrapartida de se ter um 

percentual tão expressivo de residências de uso temporário, haja visto que tais habitações 

não demandam serviços públicos na mesma intensidade que as de ocupação permanente, 

embora recolham o devido IPTU. 
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A situação de Maricá é ainda marcada pela baixa participação percentual da arrecadação 

tributária, que é bastante inferior às transferências do Estado e da União. A situação de 

Saquarema é um pouco mais equilibrada, talvez pela menor dependência do valor dos 

royalties. As receitas de capital representam apenas 1,9% para Maricá, sendo que para 

Saquarema o percentual é de 11,3% composto basicamente por transferências de capital (ver 

Tabela 9.1.3-6, a seguir).  

Tabela 9.1.3-6 - Valor e participação das receitas municipais de Maricá e Saquarema - 2011 

Rubrica 

Maricá Saquarema 

(R$) 
(% receita 

total) 
(R$) 

(% receita 
total) 

Receitas Correntes 235.574.678 98,1% 137.636.020 88,7% 

Receita de contribuições 11.796.322 4,9% 6.836.569 4,4% 

Transferências 138.238.754 57,6% 61.931.508 39,9% 

  Transferências do Estado 28.884.347 12,0% 22.753.008 14,7% 

    ICMS 20.441.263 8,5% 17.417.613 11,2% 

    IPVA 5.794.017 2,4% 2.798.221 1,8% 

    Outras 2.649.067 1,1% 2.537.174 1,6% 

  Transferências União 109.354.407 45,5% 39.178.500 25,3% 

     Royalties 68.030.776 28,3% 7.745.864 5,0% 

     FPM 27.829.577 11,6% 21.281.441 13,7% 

    Outras 13.494.054 5,6% 10.151.194 6,5% 

Receitas tributárias 40.178.304 16,7% 30.657.915 19,8% 

  IPTU 16.770.626 7,0% 11.003.212 7,1% 

  ISS 10.747.874 4,5% 13.393.172 8,6% 

  ITBI 7.243.052 3,0% 1.698.288 1,1% 

  Taxas 2.275.569 0,9% 2.383.416 1,5% 

Outras receitas 40.552.968 16,9% 34.044.210 21,9% 

Receita patrimonial 4.808.330 2,0% 4.165.818 2,7% 

Receitas de Capital 4.594.697 1,9% 17.516.156 11,3% 

  Alienação de Bens 0 0,0% 0 0,0% 

  Transferências 4.594.697 1,9% 17.516.156 11,3% 

Receita Total (Corrente + 
Capital) 

240.169.375 100,0% 155.152.176 100,0% 

Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis - SISTN - Balanço Orçamentário Anual (2011). 

Elaboração: ARCADIS logos. 2013. 
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Em ambos os municípios da AID a quota-parte do ICMS estadual representa 

aproximadamente 10% do total das receitas. A média dessa participação entre os 92 

municípios do Estado do Rio de Janeiro aponta para 18%. O percentual indica que não há 

uma grande dependência das transferências, assim como uma menor correlação com os 

desenvolvimentos econômicos do Estado.  

A geração de valor adicionado decorrente da existência do Terminal Ponta Negra será 

importante para o incremento da quota-parte de ICMS do município de Maricá. Embora o 

ICMS seja um imposto estadual, 25% pertencem aos municípios, conforme estabelecido no 

inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal. Além do mais, o parágrafo único desse 

mesmo inciso IV estabelece que as parcelas de receita pertencentes aos Municípios serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: i) três quartos, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 

realizadas em seu território; e ii) até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual, ou 

no caso de territórios, de lei federal.  

A Tabela 9.1.3-7 a seguir traz o ranking de receitas totais no Estado do Rio de Janeiro, onde 

evidencia-se a participação dos municípios como sendo modesta tanto em termos absolutos 

como per capita. Maricá recebeu em 2011 cerca de R$ 1,8 mil por habitante, enquanto que 

Saquarema recebeu R$ 1,9 mil. A operação de um terminal portuário como o TPN deverá 

provocar um aumento de receitas em Maricá bastante interessante do ponto de vista de sua 

composição, haja visto que implicará em receita independente de fontes de transferência e 

exploração de recursos naturais. 

Tabela 9.1.3-7 - Valor e participação das receitas municipais de Maricá e Saquarema - 2011. 

Ranking Município Receita Total
1
 (R$) Receita per Capita 

(R$)  

1º Rio de Janeiro 15.886.560.954,50 2.499,48 

2º Campos dos Goytacazes 2.028.013.364,72 4.332,56 

3º Macaé 1.550.235.140,70 7.297,53 

4º Duque de Caxias 1.491.152.354,23 1.731,57 

5º Niterói 1.151.139.770,73 2.350,61 

(...) - - - 

23º Maricá 

 

 

 

236.204.779,00  

 

 

 

 

 

1.798,22 

35º Saquarema 146.923.049,28 1.935,59 

Nota: ¹receita total, exceto intraorçamentárias 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 2013. 

Em termos de evolução recente, ambos municípios da AID detiveram incrementos em suas 

receitas. O Gráfico 9.2-5 a seguir, traz os movimentos dos últimos cinco anos, relativizados 

pelas receitas auferidas pelo Estado do Rio de Janeiro. A continuar no atual ritmo de 

expansão, ambos os municípios deterão capacidade de investimento privilegiada em relação 

à outros municípios do Estado.  
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Gráfico 9.2-5 - Evolução Recente das Receitas Totais de Maricá, Saquarema e Estado do Rio de 

Janeiro, variação real corrigida pelo IPCA (2005=100). 

 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2011). Elaboração: ARCADIS logos. 

No encontro de contas entre as receitas e despesas, o município de Maricá obteve em 2011 

um saldo negativo de R$ 8,7 milhões. Entretanto, o município de Saquarema obteve no 

mesmo ano um saldo positivo de R$ 5,6 milhões. As despesas municipais de Maricá e 

Saquarema apresentaram um volume global, em 2011, de R$ 2.441 milhões e R$ 141 

milhões respectivamente, conforme a Tabela 9.1.3-8 abaixo.  

Tabela 9.1.3-8 - Valor e participação das despesas municipais de Maricá e Saquarema - 2011. 

Rubrica 

Maricá Saquarema 

(R$ mil) (% despesa total) (R$ mil) (% despesa total) 

Despesas 244.989,80 100,00% 141.309,10 100,00% 

 Pessoal 104.610,64 42,70% 67.545,75 47,80% 

 Custeio 94.811,05 38,70% 42.675,35 30,20% 

 Investimento 39.198,37 16,00% 28.544,44 20,20% 

 Juros e amortização da dívida 6.614,72 2,70% 2.543,56 1,80% 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 

Nota-se que Maricá possui 42% e Saquarema 48% das despesas concentradas em despesas 

com pessoal, que são em sua maioria rígidas. Esta função de despesa inclui aposentadorias, 

pensões, salários-família, obrigações patronais e contribuições para entidades fechadas de 

previdência. Os municípios passaram a comprometer uma fatia menor da receita corrente 

com pessoal em função do menor crescimento dos gastos com o funcionalismo se 

comparado com a expansão de outros itens importantes da despesa, como os demais 

custeios e os investimentos, e com o aumento da própria receita corrente. 

Na média do Estado do Rio de Janeiro, a maioria do pessoal contratado está sob o regime 

estatutário (60%) enquanto 15% são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Os servidores comissionados equivalem a 9,5% do total, os estagiários a 1,6%. Os demais 
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13,5% restantes são servidores “sem vínculo permanente”, categoria que abrange os 

funcionários cedidos por outros órgãos públicos federais ou estaduais, os prestadores de 

serviços que atuam como profissionais liberais. 

O Gráfico 9.2-6 a seguir, mostra a tendência de comportamento das principais categorias de 

despesa para Maricá onde, ao contrário do movimento percebido no restante do Estado, as 

despesas com pessoal crescem em participação do total. Parte desse movimento se deve 

aos investimentos, pequenos e bastante variáveis.  

Gráfico 9.2-6 - Evolução da Composição das Despesas de Maricá 2006 - 2011. 

 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 

Maricá detém um perfil mais próximo ao do Estado do Rio de Janeiro, com 36% servindo 

como custeio em 2011 frente aos 39% do agregado maior. Já Saquarema dispende 30% com 

a despesa corrente da administração pública municipal (exceto pessoal e juros da dívida). A 

despesa com pessoal também faz parte do custeio, fazendo com que municípios com peso 

maior da administração pública detenham maiores custos com a função - como é o caso de 

Maricá11. 

O Gráfico 9.2-7 a seguir, mostra a evolução das despesas em Saquarema, onde se percebe 

uma efetiva redução na função das despesas pessoais e um brusco aumento com 

investimentos. Foram R$ 62,8 milhões investidos, montante bastante superior ao padrão 

histórico e alavancado pelo ingresso de transferências voluntárias de capital advinda do 

                                                

11
 Os dois maiores itens das despesas de custeio englobam a aquisição de material de consumo e os serviços de terceiros. O 

primeiro contempla todos os produtos de uso não duradouro, tais como medicamentos, materiais hospitalares, combustível, 

peças, material utilizado nas escolas etc. Já os serviços de terceiros são as despesas com iluminação, limpeza pública, coleta de 

lixo, telefonia, sinalização da cidade, manutenção de parques e jardins e dos prédios públicos, entre outros. 
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governo estadual, conforme consta em seu Balanço Anual. Essas transferências, de R$ 30,5 

milhões, permitiram o investimento extraordinário em 2010; não obstante, o município sempre 

deteve percentuais maiores de suas despesas voltadas para investimentos. Em 2011, houve 

novamente um aumento do percentual das despesas com pessoal, levando a uma redução 

dos investimentos. Muito embora Saquarema detenha uma população 40% menor do que 

Maricá, consegue investir um percentual bastante superior. 

Gráfico 9.2-7 - Evolução da Composição das Despesas de Saquarema 2006 - 2011. 

 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2011). Elaboração: ARCADIS logos. 

Como forma e ilustrar a diferença na gestão dos recursos de ambos municípios da AID, 

ilustram-se na sequencia, conforme gráfico a seguir, as principais categorias de despesas, 

inclusive aquelas relativas ao Estado do Rio de Janeiro. Faz-se notar que nenhum dos 

municípios detém obrigações expressivas quanto ao pagamento de juros e amortizações. 
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Gráfico 9.2-8 - Composição das Principais Despesas de Maricá, Saquarema e do Estado do Rio 

de Janeiro - 2011. 

 

Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 

Como forma de ilustrar a aplicação dos recursos em serviços básicos para a qualidade de 

vida das populações, apresentam-se na sequencia o Gráfico 9.2-9, relativo aos gastos com 

educação e saúde, corrigidos pelo IPCA e em milhões de reais.  

Como forma de relativizar tais dados com a média dos demais municípios do Estado do Rio 

de Janeiro, tem-se que os gastos com educação no município de Maricá foram de R$ 4.033 

por aluno, número pouco superior à Saquarema, que dispendeu R$ 3.905 por aluno. No 

mesmo ano, 2011, a média de dispêndio por aluno no Estado foi de R$ 4.399. Isso é, ambos 

municípios da AID invertem recursos inferiores à média em educação. Situação bastante 

distante ocorre com os gastos em saúde. O dispêndio médio dos 92 Estados Fluminenses é 

de R$ 495 por habitante, enquanto que Saquarema dispende 6% a menos que a média (R$ 

465) e Maricá 31% (R$ 4.338).  

Gráfico 9.2-9 - Evolução das Despesas em Saúde e Educação de Maricá e Saquarema em 

milhões de reais, corrigidos pelo IPCA. 
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Fonte: Finanças dos Municípios Fluminenses (2012). Elaboração: ARCADIS logos. 

Dentre as funções de governo, a educação é a que consome a maior parte dos recursos da 

administração municipal, respondendo, na média de 2011, a 20% da despesa total no Estado 

do Rio de janeiro. Nesta relação, Maricá despende 24% com o setor, enquanto que 

Saquarema 30%. Uma das principais razões dessa grande fatia da educação nos orçamentos 

municipais é a obrigatoriedade constitucional de aplicação mínima de 25% da receita de 

impostos e das transferências oriundas de impostos na área. Dentre os 92 municípios 

fluminenses, 32 aplicaram acima de 30% dos recursos vinculados em educação. 

Já quanto à saúde, as despesas são composições de gastos próprios e de transferências do 

SUS. Geralmente os municípios com alta receita em decorrência dos recursos dos royalties 

do petróleo e do gás natural possuem uma menor dependência das transferências do SUS. 

Em Maricá, os dispêndios com saúde representam 18% do total, sendo que em Saquarema 

representam 25%. Mesmo com gasto baixo em relação à média Estadual, de 21,2%, Maricá 

cumpriu a meta de aplicação de no mínimo 15% de suas receitas em saúde, conforme a 

Emenda Constitucional número 29/200012.  

F) Infraestrutura 

a) Sistema Viário e transporte  

Neste item serão analisados aspectos relacionados aos sistemas de logística e transporte 

que servem as áreas de influência, compreendendo rodovias, ferrovias, portos e dutovias. 

Contexto Regional e AII 

Rodovias 

As principais rodovias que servem a AII compreendem: 

 Ponte Rio-Niterói: compreende a travessia da baia de Guanabara interligando as cidades 

do Rio de Janeiro e Niterói; 

 BR 101, no trecho entre a Ponte Rio-Niterói e Rio Bonito; passando por Itaboraí; 

 RJ 124 interligando a BR 101 em Rio Bonito com a RJ 106 em São Pedro da Aldeia na 

região dos lagos; 

 RJ 104 - Niterói-Manilha, interligando a Ponte Rio-Niterói com a BR 101 em Itaboraí; 

 RJ 106, situada mais junto à costa, interligando a RJ 104 em São Gonçalo com São 

Pedro da Aldeia na região dos lagos, passando por Maricá. 

 

A Figura 9.1.3-1 a seguir mostra a localização dessas rodovias. 

                                                

12
 As receitas que compõe a base para inferir o percentual mínimo de 15% são: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), Imposto de Renda 

Retido na Fonte (IRRF), transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), 

Imposto Territorial Rural (ITR) e Imposto Sobre Produtos Industrializados – Exportação (IPI exportação). 
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Figura 9.1.3-1 - Principais Rodovias da AII 

 

Fonte: DER, Rio de Janeiro. 
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As principais características das rodovias citadas são descritas a seguir. 

Ponte Rio-Niterói 

 Rodovia federal, sob a jurisdição do DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (trecho da rodovia BR 101) - concedida à concessionária privada Ponte 

(Gupo CCR); 

 Extensão de 13 km; 

 Pista dupla, com quatro faixas de rolamento em cada sentido; 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em bom estado de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais de amplo raio; 

 Perfil com aclive / declive leve: 

 Volume de tráfego de alta intensidade, informado pela concessionária como sendo 

atualmente de 145 mil veículos por dia; note-se há restrições à circulação de caminhões 

como segue, conforme informado pela concessionária: 

 diariamente é proibida a passagem de qualquer tipo de caminhão pela Ponte, no 

horário entre 4:00h e 10:00h, somente na pista sentido Rio de Janeiro; neste mesmo 

horário, mas na pista sentido Niterói, caminhões com dois eixos podem atravessar; 

 caminhões e carretas com três eixos ou mais, sem necessidade de AET, podem 

atravessar a Ponte somente no horário das 22:00h às 4:00h; a restrição vale para 

todos os dias (úteis, finais de semana e feriados) e para os dois sentidos de direção 

da rodovia. 

 

A interligação entre os dois lados da baia para os caminhões / horários sujeitos às restrições 

acima deve ser realizada pela BR 493 (Itaboraí-Magé), BR 116 / BR 493 (Magé-Duque de 

Caxias) e BR 116 / BR 040 (Duque de Caxias-Rio de Janeiro); 

 Principais interligações com outras rodovias: BR 116 / BR 040 no Rio de Janeiro, a oeste 

da baia, e, BR 101 e RJ 104 em Niterói, a leste da baia. 

 

BR 101 entre Ponte Rio-Niterói / RJ 104 e RJ 124 

 Rodovia federal, sob a jurisdição do DNIT - concedida à concessionária privada 

Autopistas Fluminenses (Gupo OHL - trecho da rodovia entre a Ponte Rio-Niterói e a 

divisa RJ/ES); 

 Extensão de 24 km; 

 Pista dupla, com duas faixas de rolamento em cada sentido; 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em bom estado de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais de amplo raio; 

 Perfil com ondulação moderada; 

 Volume de tráfego de alta intensidade; 

 Principais interligações com outras rodovias: Ponte Rio-Niterói, RJ 104 em Itaboraí e BR 

493 em Itaboraí. 
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Segundo a Pesquisa Rodoviária 2011 realizada pela Confederação Nacional do Transporte-

CNT, a rodovia foi avaliada como estando em estado bom em geral e quanto a pavimento, 

sinalização e geometria no trecho considerado.  

RJ 124 entre a BR 101 e RJ 106 em São Pedro da Aldeia 

 Rodovia estadual, sob a jurisdição do DER/RJ, concedida à concessionária privada Via 

Lagos (Grupo CCR); 

 Extensão de 57 km; 

 Pista dupla, com duas faixas de rolamento em cada sentido; 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em bom estado de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais de amplo raio; 

 Perfil com ondulação moderada; 

 Volume de tráfego de baixa ou média intensidade, mais alto em períodos de férias de 

verão e feriados prolongados; 

 Principais interligações com outras rodovias: BR 101 em Rio Bonito e RJ 106 em São 

Pedro da Aldeia. 

 

Segundo a Pesquisa Rodoviária 2011 realizada pela CNT, a rodovia foi avaliada como 

estando em estado bom em geral e quanto a pavimento e geometria e em estado ótimo 

quanto a sinalização.  

RJ 104 (Niterói-Manilha) entre a Ponte Rio-Niterói e BR 101 em Itaboraí 

 Rodovia estadual, sob a jurisdição do DER/RJ - Fundação Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado do Rio de Janeiro; 

 Extensão de 24 km; 

 Pista dupla, com duas faixas de rolamento em cada sentido, com características de via 

urbana no trecho mais próximo à Ponte Rio-Niterói; 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em bom estado de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais de amplo raio; 

 Perfil conforme mostrado no gráfico abaixo para o trecho entre a Ponte Rio-Niterói e 

acesso à RJ 106 (12 km), com greide máximo de 7,8% em trecho de 200m ou mais de 

extensão (os dados de altitude / greide das rodovias citados neste estudo foram obtidos 

por meio de registro em aparelho GPS), indicando terreno com ondulação em geral 

moderada, apenas mais acentuada em trecho com extensão de cerca de 1 km: 
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Gráfico 9.2-10 - Perfil topográfico da RJ 104 entre a Ponte Rio-Niterói e a RJ 106. 

 

 Volume de tráfego de alta intensidade, principalmente no trecho mais próximo à Ponte 

Rio-Niterói; 

 Principais interligações com outras rodovias: Ponte Rio-Niterói (BR 101), RJ 106 em São 

Gonçalo e BR 101 em Itaboraí. 

 

Segundo a Pesquisa Rodoviária 2011 realizada pela CNT, a rodovia foi avaliada como 

estando em estado bom em geral e quanto a pavimento, sinalização e geometria.  

A Foto 9.2-1 a seguir mostra um trecho da rodovia. 

 

Foto 9.2-1 - Vista no sentido oeste da RJ 104 entre Ponte Rio-Niterói e RJ 106 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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RJ 106 entre RJ 104 e RJ 118 

 Rodovia estadual, sob a jurisdição do DER/RJ; 

 Extensão de 40 km; 

 Pista dupla, com duas faixas de rolamento em cada sentido entre a RJ 104 e acesso a 

Maricá (30 km) e pista simples com uma faixa de rolamento por sentido daí até a RJ 118 

(10 km); 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em estado regular de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais de amplo raio, exceto por algumas curvas mais 

acentuadas; 

 Perfil conforme mostrado no gráfico abaixo, com greide máximo de 6,6% em trecho de 

200m ou mais de extensão, indicando terreno com ondulação moderada: 

 

Gráfico 9.2-11 - Perfil topográfico da RJ 106 entre RJ 104 e RJ 118. 

 

 Volume de tráfego de alta / média intensidade nos primeiros quilômetros, gradativamente 

se reduzindo no sentido de Maricá e RJ 118; 

 Principais interligações com outras rodovias: RJ 104 em São Gonçalo, RJ 114 (para 

Itaboraí) e RJ 118 (para o núcleo urbano de Ponta Negra e alternativa à RJ 106 para 

Saquarema, na região dos lagos). 

 

Segundo a Pesquisa Rodoviária 2011 realizada pela CNT, a rodovia foi avaliada como 

estando em estado regular em geral e quanto a pavimento, sinalização e geometria. 

As fotos a seguir mostram dois trechos da rodovia. 
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Foto 9.2-2 - Vista no sentido oeste da RJ 106 

entre RJ 104 e acesso a Maricá. Notar pista 

dupla. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-3 - Vista no sentido oeste da RJ 106 

entre acesso a Maricá e a RJ 118. Notar pista 

simples. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Ferrovias 

A AII é servida diretamente por duas linhas ferroviárias: 

 Niterói-Campos dos Goytacazes, parte da malha da concessionária FCA-Ferrovia Centro-

Atlântica (Vale), passando por Rio Bonito, Silva Jardim e Macaé, apresentando as 

seguintes características principais: 

 extensão de 270 km; 

 linha singela; 

 bitola métrica (1,0m); 

 interligações com outras linhas ferroviárias: Campos dos Goytacazes, RJ-Vitória, ES 

(FCA) e Campos dos Goytacazes, RJ-Salvador, BA (FCA, passando por Belo 

Horizonte, MG). 

 

 Niterói-Cabo Frio, linha desativada (atualmente sem trilhos), porém com faixa de domínio 

disponível, em condições de reativação, integrante da antiga Estrada de Ferro Imperatriz 

Leopoldina, passando por Maricá, com extensão aproximada de 130 km. 

 

A Figura 9.1.3-2 a seguir mostra a localização das duas linhas ferroviárias citadas. 
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Figura 9.1.3-2 - Linhas Ferroviárias AII. 
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Portos 

A AII é servida pelo porto de Niterói, que apresenta as seguintes características principais: 

 Autoridade Portuária: CDRJ-Companhia Docas do Rio de Janeiro (vinculada à Secretaria 

Especial de Portos, federal); 

 Instalações: 

 cais comercial com 431m de extensão, dispondo de três berços de atracação com 

profundidade variando entre 3m e 6m; 

 dois armazéns, com área total 3.300m² e capacidade de 12.000t; 

 dois pátios descobertos totalizando 3.584m² 

 Canal de acesso com extensão de 14km, largura de 70m e profundidade de 6m; 

 Acessos terrestres: 

 rodoviário: RJ 104 e BR 101, 

 ferroviário: linha Niterói-Campos de Goytacazes da malha da FCA; 

 Movimento em 2011: 72,7 mil toneladas, praticamente em sua totalidade de carga geral, 

conforme informado pela ANTAQ-Agência Nacional de Transportes Aquaviários.  

 

Dutovias 

A AII é servida pela malha de dutos Sudeste - RJ/MG da Transpetro, compreendendo os 

seguintes dutos totalizando 1.356,5 km de extensão, com 24 pontos de entrega e duas 

estações de compressão (informações da Transpetro): 

 Gasduc II (Silva Jardim-Reduc); 

 Gasduc III (Túnel do Gasduc III - Duque de Caxias); 

 Gasbel I e II (Rio-Belo Horizonte); 

 Gasjap (Japeri-Reduc); 

 Gascar (Lorena-Japeri); 

 Gasvol (Rio de Janeiro-Volta Redonda); 

 trecho no estado do Rio de Janeiro do Gaspal (Rio de Janeiro-São Paulo)ç 

 gasoduto de interligação do terminal de GNL da Baía de Guanabara. 

 

A Figura a seguir mostra a localização dos dutos citados. 
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Figura 9.1.3-3 - Dutovias da AII. 

 

Fonte: Transpetro. 

Adicionalmente, está situado na AII a faixa de domínio de futuro duto da Transpetro, 

interligando o local deste empreendimento com o COMPERJ-Complexo Petroquímico do Rio 

de Janeiro, em fase de implantação no município de Itaboraí. 

AID 

A seguir são analisados aspectos relacionados aos sistemas de logística e transporte que 

servem a AID, compreendendo rodovias e ferrovias. Cite-se, adicionalmente, o futuro duto 

situado entre o local do empreendimento e o COMPERJ, referido anteriormente em relação à 

AII. 

Rodovias 

As principais rodovias que servem a AID compreendem: 

 RJ 106, interligando a RJ 104 em São Gonçalo com São Pedro da Aldeia na região dos 

lagos, passando por Maricá, descrita anteriormente em relação à AII; 

 RJ 118, interligando a RJ 106 com o núcleo urbano de Sampaio Correia, passando junto 

aos núcleos urbanos de Ponta Negra e Jaconé, bem como ao local do empreendimento. 

 RJ 114, interligando Itaboraí a Maricá, recentemente restaurada. 

 

A Figura 9.1.3-4 a seguir mostra a localização dessas rodovias: 
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Figura 9.1.3-4 - Principais Rodovias da AID 

 

A seguir são descritas as características principais da RJ 118. 

RJ 118 

 Rodovia estadual, sob a jurisdição do DER/RJ; 

 Extensão de 32 km; 

 Pista simples, com uma faixa de rolamento em cada sentido; 

 Pavimentação asfáltica do leito carroçável em estado regular de conservação; 

 Alinhamento com curvas horizontais acentuadas em certos trechos; 

 Perfil conforme mostrado no gráfico para o trecho entre a RJ 106 e o local do 

empreendimento (9 km), com greide máximo de 4,3% em trecho de 200m ou mais de 

extensão, indicando terreno com ondulação leve: 
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Gráfico 9.2-12 - RJ 118 entre RJ 106 e local do empreendimento - Perfil. 

 

 Volume de tráfego de baixa intensidade; 

 Principais interligações com outras rodovias: RJ 106 em Manoel Ribeiro e Sampaio 

Correia. 

 

Segundo a Pesquisa Rodoviária 2011 realizada pela Confederação Nacional do Transporte-

CNT, a rodovia foi avaliada como estando em estado bom em geral e quanto a pavimento, 

sinalização e geometria.  

As fotos a seguir mostra um trecho da rodovia. 

  

Foto 9.2-4 - pista da interseção da RJ 118 com 

a RJ 106 (em segundo plano). 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-5 - Vista no sentido oeste do trecho 

da RJ 118 entre o local do empreendimento e a 

Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Hierarquização Viária 

Para efeito deste estudo, considerou-se a classificação das vias conforme estipula o Código 

de Trânsito Brasileiro - CTB, que determina: 

Vias de trânsito rápido - (limite de 80 kmh): é “aquela caracterizada por acessos especiais 

com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e 

sem travessia de PEDESTRES em nível”. 

Vias arteriais - (limite de 60 kmh): é “aquela caracterizada por interseções em nível, 

geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 

secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade”. 

Vias coletoras - (limite de 40 kmh): é “aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que 

tenha necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o 

trânsito dentro das regiões da cidade”.  

Vias locais (limite de 30 kmh): é “aquela caracterizada por interseções em nível não 

semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas”.  

A rede viária instalada no município de Maricá pode ser hierarquizada conforme informações 

disponíveis na Lei nº 2272, de 14 de novembro de 2008, que estabelece o Código de Obras 

Municipal. Nela, são indicadas como vias coletoras e arteriais, aquelas inseridas na Zona de 

Comércio de Bairro - ZC2, que tem por objetivo estabelecer ao menos um centro de bairro em 

cada bairro, onde as atividades comerciais e de serviços de primeira necessidade serão 

permitidos através de índices e parâmetros urbanísticos adequados (Art.10 da Lei 2272/08). 

Com relação às ciclovias, a Prefeitura não dispõe de levantamento das ciclovias existentes, 

embora o Plano Diretor (Lei Complementar nº 145, de 10 de outubro de 2006) indique a 

necessidade de se implantar rede de ciclovias e ciclofaixas em cada Unidade de 

Planejamento. 

Para a classificação das vias, considerou-se os parâmetros indicados pelo Código de Trânsito 

Brasileiro - CTB, resultando assim no mapa de hierarquização viária, conforme Figura 9.1.3-5 

a seguir. 
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Figura 9.1.3-5 - Hierarquização Viária de Maricá. 

 

Elaboração ARCADIS logos, 2013. 

Em Saquarema, a Prefeitura disponibilizou, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, o mapa do Sistema Viário, constante no Plano Diretor Participativo de 2006 (ver 

Figura 9.1.3-6). Nele são indicadas as rodovias estaduais, estradas municipais e ciclovias. 

Não há indicação de hierarquização das vias, sendo possível classificá-las, de acordo com o 

CTB: 

 rodovias estaduais como vias de trânsito rápido; 

 estradas municipais como vias arteriais; 

 demais vias como coletoras e locais. 
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Figura 9.1.3-6 - Hierarquização Viária de Saquarema. 

 

Fonte: Plano Diretor Participativo de Saquarema, 2006. 

 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 57 

Transporte Público 

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte de Maricá (2013), atualmente o 

município é atendido por empresa de ônibus, a Viação Costa Leste, com uma frota de 18 

ônibus. Entre as principais linhas, destacam-se os trechos Maricá-Ponta Negra e Maricá-

Jaconé, sendo esta última a única linha da empresa a fazer conexão com o município de 

Saquarema. O custo da passagem é de R$ 2,70 e não há integração entre as linhas. De 

acordo com a Secretaria, embora não exista uma pesquisa de satisfação do usuário, há 

muitas reclamações da população, inclusive com apoio do Ministério Público, sobre os 

serviços prestados pela empresa. As queixas relacionam-se à quantidade insuficiente de 

ônibus, à cobertura de atendimento, à qualidade da prestação dos serviços e à falta de 

acessibilidade dos mesmos - para portadores de necessidades especiais, por exemplo. 

Visando melhorar a situação do transporte público municipal, a Prefeitura investe na criação 

da Maricá Trans, uma empresa municipal de ônibus que visa atender ao município de uma 

extremidade à outra, ou seja, de Itaipuaçú à Ponta Negra. A intenção é de que a linha seja 

circular e de caráter social, passando pelos principais equipamentos públicos (UPA, Fórum, 

Prefeitura) e empreendimentos habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida, rodando 24 

horas por dia, com tarifa em torno de R$ 2,00. Segundo informações do site da Prefeitura 

Municipal, notícia publicada em 20 de Junho de 2013: “...De acordo com o modelo já licitado 

pela Prefeitura, os ônibus da empresa municipal terão capacidade de transportar entre 38 e 

46 passageiros sentados, serão todos equipados com ar condicionado, acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais e contarão ainda com cobradores. O investimento da 

Prefeitura na aquisição dos ônibus é de R$ 10,5 milhões e a previsão é que os primeiros 

veículos sejam entregues em 60 dias.” Em entrevista realizada em agosto/2013, a Secretaria 

Municipal de Transporte informou que os ônibus devem chegar no final de outubro e 

começam a operar no final do ano. São 17 ônibus urbanos, 8 ônibus BRS (Bus Rapid 

Service) e 3 ônibus jardineiras. 

O município também conta com transporte pela empresa Viação Nossa Senhora do Amparo, 

cujo itinerário abrange tanto linhas municipais quanto intermunicipais, interligando Maricá aos 

municípios do Rio de Janeiro e Niterói. Sua frota é composta por 43 ônibus. 

Como meio de transporte complementar, a população conta com 54 vans e 145 moto-táxis, 

ambos em processo de recadastramento. 

A Prefeitura pretende ainda incluir o Plano de Mobilidade no novo Plano Diretor, realizar 

pesquisa de origem/destino, integrar os principais modais e implantar o sistema de integração 

entre as linhas por meio do “maricard”. 

O município de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços 

Públicos (agosto/2013) informou que a concessão dos serviços de transporte público no 

município é da empresa Rio Lagos. O custo da passagem é de R$ 2,60, sem integração entre 

as linhas, e a frota é composta por 53 ônibus urbanos, sendo 5 veículos novos. 

De acordo com a Secretaria, alguns bairros do 3º distrito (Sampaio Correia) ainda não são 

atendidos por transporte público. A previsão é de que, com a implantação do Porto em Ponta 

Negra haverá demanda por transporte na região. 
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O transporte intermunicipal é realizado pelas empresas Viação 1001, Viação Salineira e 

Viação Rio Ita, que interligam Saquarema aos municípios de Niterói, Rio de Janeiro, 

Araruama e Cabo Frio. 

Quanto à satisfação do usuário, o município não dispõe de pesquisa oficial para mensurar o 

grau de satisfação em relação ao transporte público oferecido. De qualquer forma, a 

Secretaria informou que as principais reclamações recebidas são referentes à falta de 

horários disponibilizados pela empresa e a superlotação dos ônibus. 

Ferrovias 

A AII é servida diretamente pela linha Niterói-Campos dos Goytacazes, parte da malha da 

concessionária FCA-Ferrovia Centro-Atlântica (Vale), passando por Rio Bonito, Silva Jardim e 

Macaé, conforme descrita anteriormente em relação à AII. 

Dutovias 

Está situada na AID parte da faixa de domínio de futuro duto da Transpetro, interligando o 

local do empreendimento com o COMPERJ-Complexo Petroquímido do Rio de Janeiro, em 

fase de implantação no município de Itaboraí, conforme citado anteriormente em relação à 

AII. 

ADA 

A ADA é seccionada pela via de interligação entre a RJ 110 e a RJ 102. Para implantação do 

empreendimento o empreendedor deverá obter autorização do DER para desvio desta 

interligação para o extremo leste do terreno da DTA.  

b) Geração e Distribuição de Energia Elétrica 

Contexto Regional  

Segundo informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a 

capacidade instalada de geração de energia no Rio de Janeiro é estimada em 8.683.482 KW 

de potência em 2012, gerados por 88 empreendimentos existentes no estado, o que equivale 

a 7,6% do total da energia elétrica produzida no país. Está prevista para os próximos anos a 

construção de três Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH), uma Usina Hidrelétrica de 

Energia (UHE), uma Usina Termelétrica de Energia (UTE) e uma Usina Termonuclear (UTN), 

que juntas adicionarão 3.660.699 KW na capacidade de geração existente. 

A AII é atendida pelo complexo transmissor do Paranapanema, com linha de transmissão de 

345 KV. A Ampla Energia e Serviços S/A, atuante nos municípios da AII e AID, é empresa do 

setor privado, criada em 2004, possuindo concessão no serviço de distribuição de energia 

elétrica a 66 municípios do estado do Rio de Janeiro. Segundo a ANEEL, esta empresa 

possui a 6ª mais alta tarifa residencial vigente no país, passando por revisões tarifárias 

anualmente. Os municípios da AII não possuem em seus territórios unidades geradoras, 

sendo toda a energia consumida proveniente de outras localidades. 

Na AII o percentual de domicílios atendidos com energia elétrica é superior a 99,6%, com 

exceção de Silva Jardim cujo percentual é de 98,73%, conforme a Tabela 9.1.3-9. Uma 
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pequena parcela dos consumidores possui outras fontes de energia como gás, diesel, placas 

fotovoltaicas, entre outros.  

Tabela 9.1.3-9 - Domicílios particulares permanentes atendidos com energia elétrica na AII, 2010 

Municípios 

 Fornecimento de Energia Elétrica   

Fornecimento por 
Cia. Distribuidora 

Fornecimento 
por outras 

fontes 

Sem 
fornecimento 

% de 
atendimento 

Niterói 167.288 1.877 72 99,96 

São Gonçalo 322.298 3.284 300 99,91 

Itaboraí 68.207 1.087 128 99,82 

Tanguá 9.571 54 33 99,66 

Rio Bonito 16.984 126 61 99,64 

Araruama 35.453 243 11 99,69 

Silva Jardim 6.591 37 85 98,73 

São Pedro da Aldeia 27.436 249 58 99,79 

Iguaba Grande 7.447 127 6 99,92 

Total AII 725.942 8.230 854 99,87 

Rio de Janeiro 5.171.396 65.718 5.897 99,89 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

c) Caracterização da Área de Influência Direta e da Área Diretamente Afetada 

Assim como observado para a AII, os municípios da AID não possuem em seus territórios 

unidades geradoras, sendo a energia consumida proveniente de outras localidades. Maricá e 

Saquarema também são atendidos pela Ampla Energia e Serviços S/A, com percentual de 

atendimento elevado, conforme pode ser verificado na Tabela 9.1.3-10. Saquarema 

apresenta maior representatividade no uso de outras fontes de energia, que atendem 587 

domicílios, ou 2,5% do total.  

Tabela 9.1.3-10 - Domicílios particulares permanentes atendidos com energia elétrica na AID. 

Municípios 

Existência de Energia Elétrica   

Fornecimento por 
Cia. Distribuidora 

Fornecimento por 
outras fontes 

Sem 
fornecimento 

% de 
atendimento 

Maricá 42.200 559 51 99,88 

Saquarema 22.467 587 49 99,79 

Total AID 64.667 1.146 100 99,85 

Rio de Janeiro 5.171.396 65.718 5.897 99,89 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 
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As ligações ativas são predominantemente residenciais (95,6% em Maricá e 92,3% em 

Saquarema), cabendo às demais categorias de consumidores, respectivamente 3,7% e 5,7% 

do montante. No que se refere ao consumo, o uso residencial em Marica corresponde a 

72,9% dos 163.205 MWh contabilizados no município, seguindo-se 15,1% relativos ao 

comércio e 5,5% à indústria. Já em Saquarema, o uso residencial é menos representativo - 

59,3% dos 96.370 MWh consumidos no município, sendo proporcionalmente mais expressivo 

no comércio (19,2%), verificando-se o inverso em relação à industrial (0,7%). O uso rural é 

muito reduzido em Maricá, elevando-se para 8% em Saquarema. Os demais setores, que 

inclui o uso institucional, responde por 12,9% do consumo nesse último município.  

O perfil do uso da energia elétrica na AID difere significativamente da média do estado do Rio 

de Janeiro, onde o setor residencial, apesar de ser o que mais consome, tem uma 

representatividade menor (apenas 35,4%), enquanto o setor industrial responde por 25,6% e 

o comercial por outros 24,8% (ver Gráfico 9.2-13 a seguir). 

Gráfico 9.2-13 - Consumo de energia elétrica por categoria. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

d) Abastecimento de Água e Saneamento 

O saneamento básico é um componente fundamental na infraestrutura dos municípios, tendo 

reflexo direto sobre o ambiente, a saúde e o bem-estar da população. O Pacto pelo 

Saneamento, concebido pela Secretaria de Estado do Ambiente em 2007, é o principal 

programa do estado do Rio de Janeiro para este segmento, com o objetivo de dobrar a coleta 

e tratamento de esgoto em quatro anos, passando de 30% para 60%, bem como a 

erradicação dos lixões. Este programa está dividido em dois subprogramas: (i) Rio + Limpo, 

que visa universalizar os sistemas de coleta e tratamento de esgoto, estendendo o serviço à 

zona rural por meio do Rio Rural e, (ii) Lixão Zero, que se destina à erradicação dos lixões e à 

implantação de aterros sanitários. A adesão dos municípios ao programa é realizada 

mediante consórcio público. 
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Contexto Regional - AII 

Os municípios que compõem a AII são atendidos pela Companhia Estadual de Águas e 

Esgoto - CEDAE e por três outras empresas de menor porte. A área de influência dessas 

últimas engloba Araruama e Silva Jardim (empresa concessionária Águas de Juturnaíba), e 

Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia (empresa concessionária Prolagos), respondendo 

pelos serviços e obras de implantação, ampliação, manutenção e operação dos sistemas de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto das áreas urbanas. Seus contratos 

de concessão tiveram início em 1998, com duração de 25 anos. Em Niterói, a empresa Águas 

de Niterói é responsável pela distribuição de água, utilizando mananciais subterrâneos como 

forma de abastecimento complementar. Os demais municípios são atendidos pela CEDAE, 

que opera e mantém a captação, tratamento, adução e distribuição das redes de água e 

coleta, transporte, tratamento e destino final dos efluentes. Em Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá, 

essas empresas são responsáveis apenas pelos serviços de abastecimento de água, sendo 

os serviços de coleta e tratamento de esgoto de responsabilidade das municipalidades. 

Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, recebem a água retirada do Canal de Imunana, proveniente 

do rio Macacu, que é tratada na ETA Laranjal em São Gonçalo. Araruama, Silva Jardim, São 

Pedro da Aldeia e Iguaba Grande tem por manancial o rio São João/represa Juturnaíba, 

sendo que os municípios restantes, Tangua e Rio Bonito, são abastecidos respectivamente 

pelos rios Caceribú e Bacaxá.  

Previsão de demanda realizada pela Agência Nacional de Águas - ANA, com horizonte em 

2015, indica para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, e Tanguá o risco de escassez do recurso se 

os sistemas não forem ampliados. Para os demais municípios o prognóstico é satisfatório. Em 

relação a Niterói a avaliação da ANA é reiterada pela Agenda 21 Comperj13, com base na 

perspectiva de intensificação do crescimento da cidade em decorrência da implantação e 

operação do novo complexo petroquímico, devendo-se ressaltar que esse empreendimento 

será abastecido pela Estação Alegria, localizada no município do Rio de Janeiro.  

As análises relativas ao abastecimento de água na AII destacam ainda o fato de que o 

município de São Gonçalo tem apresentado crescimento no número de domicílios superior ao 

ritmo de expansão da rede de distribuição de água, com redução da taxa de atendimento 

entre os anos de 2006 e 2008. Como aspecto positivo destaca-se no Município de Rio Bonito 

um significativo crescimento de a taxa de atendimento urbano, 11,6% entre 2008 e 2009, 

malgrado ela permaneça ainda entre as mais reduzidas da região (ver Quadro 9.2-6). 

Quadro 9.2-6 - Sistema de Abastecimento de Água e demanda para 2015 nos municípios da AII. 

Municípios 
Prestador de 

Serviços 
Sub-bacia 

Hidrográfica 
Manancial Situação (até 2015) 

Niterói CAN Baía de Guanabara Canal Imunana 
Requer ampliação 
do sistema 

São 
Gonçalo CEDAE Baía de Guanabara Canal Imunana 

Requer ampliação 
do sistema 

                                                

13
 Disponível na página http://agenda21comperj.com.br/diagnosticos. 
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Municípios 
Prestador de 

Serviços 
Sub-bacia 

Hidrográfica 
Manancial Situação (até 2015) 

Itaboraí CEDAE Baía de Guanabara Canal Imunana 
Requer ampliação 
do sistema 

Tanguá CEDAE Baía de Guanabara Rio Caceribú 
Requer ampliação 
do sistema 

Rio Bonito CEDAE Baía de Guanabara 
Rio Bacaxá, Serra do 
Sambé Satisfatória 

Araruama 
Águas de 
Juturnaíba Lagos São João 

Rio São João - 
Represa Juturnaíba Satisfatória 

Silva Jardim 
Águas de 
Juturnaíba Lagos São João 

Rio São João - 
Represa Juturnaíba Satisfatória 

São Pedro 
da Aldeia Prolagos Lagos São João 

Rio São João - 
Represa Juturnaíba Satisfatória 

Iguaba 
Grande Prolagos Lagos São João 

Rio São João - 
Represa Juturnaíba Satisfatória 

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008, o populoso Município 

de São Gonçalo era, no contexto da AII, aquele com maior volume de água tratada e 

distribuída diariamente, malgrado apresentasse em 2010 um índice de atendimento de 

apenas 79,68%. Niterói era o município com maior índice de atendimento, 97,36% dos 

domicílios, bastante superior ao resultado apresentado pelo conjunto do estado do Rio de 

Janeiro, de 84,58%. Os municípios de Itaboraí (27%), Tanguá (30,59%) e Silva Jardim 

(43,18%) são os que apresentam as menores taxas de atendimento dos domicílios. Ver a 

Tabela 9.1.3-11 a seguir. 

Tabela 9.1.3-11 - Volume de água trata e distribuída por dia em 2008 e atendimento dos 

domicílios pela rede geral de abastecimento de água em 2010. 

Município 
Volume de água tratada 
e distribuída por dia (m³ 

em 2008) 

Domicílio (2010) Índice de 
Atendimento (%) 

(2010) Total Atendidos 

Niterói 155.520 169.237 164.768 97,36 

São Gonçalo 215.981 325.882 259.672 79,68 

Itaboraí 23.531 69.422 18.750 27,01 

Tanguá 2.510 9.658 2.954 30,59 

Rio Bonito 68.841 17.171 9.571 55,74 

Araruama 35.612 35.807 31.918 89,14 

Silva Jardim 3.133 6.713 2.899 43,18 

São Pedro da Aldeia 18.468 27.743 24.293 87,56 

Iguaba Grande 6.335 7.580 6.235 82,26 

Estado do RJ - 5.243.011 4.434.277 84,58 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE, e Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008, IBGE. 

Elaboração: ARCADIS logos. 
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Cabe ressaltar que a avaliação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário das 

cidades brasileiras aponta para a tendência de defasagem da infraestrutura de atendimento 

frente ao crescimento urbano, tendo sido priorizada a ampliação das redes de distribuição de 

água. A ANA indica ainda que 80% da água de abastecimento que entra nos domicílios 

voltam ao sistema na forma de esgoto doméstico. Entre os municípios da AII, Niterói é o que 

apresenta os melhores índices de coleta e tratamento de esgoto doméstico. Seu sistema de 

tratamento é composto por sete ETEs e trata 100% dos 78% de esgoto coletado, índice de 

atendimento que também é superior ao apresentado pelo conjunto do estado do Rio de 

Janeiro.  

Os dados do Censo Demográfico de 2010 para São Gonçalo indicam que 68% dos esgotos 

domésticos estão ligados à rede geral de esgoto ou pluvial. Porém, quando se considera 

apenas a rede coletora de esgoto, este percentual caí para 1,6%, levando a que a Agenda 21 

do Comperj caracterize este município como de extrema precariedade, colocando-se entre os 

piores do país neste segmento. O mesmo ocorre a Itaboraí, onde 40,45% dos esgotos 

domésticos eram encaminhados para rede geral de esgoto ou pluvial, mas apenas 0,05% 

tinham algum tipo de tratamento antes de ser encaminhado aos corpos hídricos.  

Desse modo, também nesse caso, fica configurada uma situação de extrema precariedade, 

que é apenas parcialmente atenuada pelo uso de fossas sépticas, aspecto que também se 

verifica para Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia e, em menor proporção, para 

Silva Jardim e Rio Bonito. Tanguá, cujo serviço de esgoto é administrado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, apresentava um dos melhores índices reais de esgotamento 

sanitário na AII, pois apesar de possuir apenas 55,8% de seus domicílios ligados à rede geral 

de esgoto ou pluvial, aproximadamente 40% do esgoto produzido recebia algum tipo de 

tratamento. Não foram encontradas informações a respeito da taxa de esgoto tratado no 

restante dos municípios. 

Desse modo, se por um lado a quase totalidade dos domicílios da AII possui banheiro ou 

sanitário (conforme a Tabela 9.1.3-12 a seguir), o esgotamento dos resíduos se apresenta 

como muito problemático, não apenas pelos baixos percentuais de captação em redes e 

tratamento, mas também devido à ampla utilização de modalidades precárias. Considerando-

se a situação média do Estado do Rio de Janeiro, onde a captação em rede (de esgoto ou 

pluvial) e o uso de fossa séptica se elevam a 86,19% do total de domicílios, na AII apenas 

Niterói apresenta desempenho superior (92,19%), observando-se que à exceção de Iguaba 

Grande, nos demais municípios a proporção de modalidades precárias de esgotamento é 

superior à média, destacando-se Itaboraí, Tangua, Araruama e Silva Jardim, com percentuais 

de domicílios superiores a 30%.  

Tabela 9.1.3-12 - Tipo de esgotamento sanitário e domicílios com banheiro ou sanitário. 

Municípios 

Tipo de Esgotamento Sanitário (%) 
Domicílios 

com banheiro 
ou sanitário 

(%) 

Rede Geral 
de Esgoto ou 

Pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar 

Vala 
Rio, 

Lago ou 
Mar 

Outros 

Niterói 87,01 5,09 1,91 3,57 2,00 0,35 99,92 

São Gonçalo 68,28 13,73 4,30 8,30 4,63 0,66 99,91 
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Municípios 

Tipo de Esgotamento Sanitário (%) 
Domicílios 

com banheiro 
ou sanitário 

(%) 

Rede Geral 
de Esgoto ou 

Pluvial 

Fossa 
Séptica 

Fossa 
Rudimentar 

Vala 
Rio, 

Lago ou 
Mar 

Outros 

Itaboraí 40,45 25,43 14,10 16,23 2,46 1,08 99,75 

Tanguá 55,87 3,26 18,80 17,15 3,96 0,45 99,48 

Rio Bonito 57,49 18,96 9,95 10,56 2,47 0,38 99,81 

Araruama 17,56 47,29 28,73 3,94 1,67 0,50 99,70 

Silva Jardim 38,98 22,17 23,28 10,93 3,28 0,70 99,34 

São Pedro da 
Aldeia 

46,01 35,35 15,56 1,78 0,43 0,48 99,61 

Iguaba Grande 33,32 53,88 8,42 2,49 0,74 1,04 99,89 

Total da AII 60,85 18,67 9,25 7,39 3,11 0,60 99,86 

Estado do Rio 
de Janeiro 

76,59 9,60 5,70 4,67 2,86 0,45 99,87 

Fonte: Rede Cidades IBGE 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

Quanto à coleta do lixo domiciliar pelos serviços de limpeza urbana, entre os municípios da 

AII apenas Niterói e Iguaba Grande apresentam taxa de atendimento inferior à média do 

Estado do Rio de Janeiro que era de 86,2% em 2010. São Pedro da Aldeia e Tanguá exibem 

os melhores desempenhos (94,6% e 90,56% respectivamente), observando-se que de modo 

geral a ausência desse serviço ocorre nas áreas rurais onde predominam a queima ou o 

despejo em terrenos baldios. Como pode ser observado na Tabela 9.1.3-13 a seguir, a 

situação aparentemente mais crítica era a de São Gonçalo, extremamente populoso e 

urbanizado, onde para 2,16% dos domicílios o lixo doméstico era lançado em locais não 

apropriados. 

Tabela 9.1.3-13 - Domicílios particulares permanentes atendidos por serviço de coleta de lixo. 

Municípios 

Coletado 

Queimado 
Jogado em 

Terreno 
Baldio 

Outros Diretamente 
por serviço de 

limpeza 

Em caçamba 
de serviço de 

limpeza 

Niterói 83,01 15,97 0,30 0,65 0,07 

São Gonçalo 88,76 5,02 3,61 2,16 0,45 

Itaboraí 89,08 3,83 5,98 0,72 0,39 

Tanguá 90,56 3,00 6,11 0,07 0,26 

Rio Bonito 87,83 4,68 7,09 0,23 0,17 

Araruama 88,69 4,93 5,83 0,33 0,21 

Silva Jardim 88,63 0,79 9,71 0,22 0,64 

São Pedro da Aldeia 94,58 1,48 3,51 0,25 0,17 
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Municípios 

Coletado 

Queimado 
Jogado em 

Terreno 
Baldio 

Outros Diretamente 
por serviço de 

limpeza 

Em caçamba 
de serviço de 

limpeza 

Iguaba Grande 83,36 15,34 0,95 0,18 0,16 

Total AII 87,16 7,48 3,34 1,28 0,46 

Rio de Janeiro 86,24 10,63 2,04 0,84 0,26 

Fonte: Rede Cidades IBGE 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

Deste modo se pode observar que o principal problema referente ao lixo nas cidades não 

consiste nos sistemas de coleta, mas no destino final, que geralmente é feito de forma 

inadequada em lixões ou terrenos baldios. Neste contexto, a Lei Federal nº 12.305 de 2010 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que os municípios formulem 

seus Planos de Saneamento Básico até 2012, devendo iniciar sua execução até 2014. 

Os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, 

referente ao ano de 2008, informam sobre as unidades de disposição e processamento de 

resíduos sólidos existentes nos municípios da AII.  

O município de Niterói possui o Aterro Controlado do Morro do Céu desde 1983, e recebeu 

em 2008 um total de 210.646 toneladas. Essa unidade de processamento conta com uma 

Unidade de Tratamento para Incineração, Célula para RSS (resíduos de serviços de saúde) e 

Usina de Triagem e Desidratação do Lixo em área cercada, com sistemas de drenagem de 

água, gases e chorume, sendo que este último recebe tratamento fora da unidade. Este 

aterro não possui impermeabilização do solo nem aproveitamento dos gases como recurso 

energético.  

Em Rio Bonito, desde 1996, funciona um Aterro Sanitário Municipal operado pela Prefeitura, 

que em 2008 recebeu um total de 13.830 toneladas de resíduo sólido. Essa unidade opera 

em área aberta, sem qualquer tipo de drenagem de água, gases ou chorume, sem sistema de 

impermeabilização do solo, tratamento de subprodutos ou sua utilização como recurso 

energético. Em São Gonçalo funciona a maior unidade de processamento de resíduos sólidos 

da AII. O Aterro de Itaoca (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S/A, do grupo 

Haztec), funciona desde 2004, e em 2008 recebeu 315.058 toneladas de resíduos sólidos. 

Conta com duas unidades de triagem (Azul e Amarela), uma Central de Poda e Galhadas, 

uma Central de Entulho e um Incinerador. Essa unidade de processamento funciona em área 

cercada, com base impermeabilizada, drenagem de gases e chorume sendo este último 

tratado na própria unidade (ver Quadro 9.2-7 a seguir). Os demais municípios não possuem 

aterro sanitário, não constando informações sobre o destino do resíduo sólido gerado em 

seus territórios no banco de dados do SINIS ou IBGE. 
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Quadro 9.2-7 - Unidades de Disposição e Processamento de Resíduos Sólidos nos municípios 

da AII em 2008. 

Município Unidade de Processamento 
Ano de início 
da operação 

Quantidade 
recebida (ton.) 

Operador 

Niterói 

Aterro Controlado do Morro do Céu 1983 210.646 Prefeitura 

Unidade de Tratamento para 
Incineração de RSS 

2002 não informado Prefeitura 

Célula para RSS no aterro Morro 
do Céu 

1998 não informado Prefeitura 

Usina de Triagem e Desidratação 
de Lixo 

2004 não informado Prefeitura 

Rio Bonito Aterro Sanitário Municipal 1996 13.830 Prefeitura 

São 
Gonçalo 

Aterro de Itaoca - CTR Alcântara 2004 315.058 Empresa Privada 

Operação de Unidade de Triagem 
(Azul) 

2004 não informado Empresa Privada 

Central de Podas e Galhadas 2004 399 Empresa Privada 

Central de Entulho 2004 não informado Empresa Privada 

Operação de Unidade de Triagem 
(Amarela) 

2004 não informado Empresa Privada 

Operação de Incinerador 2004 não informado Empresa Privada 

Fonte: SNIS 2009. Elaboração: ARCADIS logos. 

Em pesquisa ao site da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, o mesmo informa que a 

meta do Governo do Estado do Rio de Janeiro é a erradicação de todos os lixões municipais 

até 2014, por meio do Programa Lixão Zero, coordenado pela própria SEA. No contexto do 

Programa, o consórcio Região dos Lagos I, que envolve Saquarema, Araruama e Silva 

Jardim, está com o consórcio formalizado e prevê a construção de um aterro sanitário em 

Saquarema. Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, 

Cachoeiras de Macacu e Guapimirim formam o consórcio da Região Metropolitana Leste e 

seu arranjo encontra-se em definição, com previsão de utilização de dois aterros sanitários, já 

em operação, nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, conforme mostra a Figura 9.1.3-7 a 

seguir. 
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Figura 9.1.3-7 - Arranjos regionais para disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

 

Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, Superintendência de Políticas de Saneamento, 2013. 

 

Abastecimento e Saneamento da AID e ADA  

O município de Maricá é atendido pela CEDAE (abastecimento de água e coleta e tratamento 

de esgoto), com base em sistema que capta água bruta do Rio Ubatiba e conta com estação 

elevatória, adutora e ETA convencional. Adicionalmente utiliza água retirada de poços 

profundos, e que passa por simples desinfecção sendo diretamente encaminhada à rede de 

distribuição, conforme a Figura 9.1.3-8, a seguir. Segundo cálculos de demanda para 2015 

realizado pela ANA, esse sistema requer ampliação, pois a oferta existente já estaria 

comprometida. 
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Figura 9.1.3-8 - Croqui do sistema de captação, tratamento e distribuição de água em Maricá. 

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Por sua vez o município de Saquarema é atendido (distribuição de água e coleta e tratamento 

de esgotos) pela concessionária Água de Juturnaíba, que capta água bruta da represa de 

Juturnaíba, passa por estação elevatória e ETA convencional, seguindo por mais de cento e 

cinquenta quilômetros e uma série de reservatórios de apoio até chegar à rede de distribuição 

de Saquarema, conforme a Figura 9.1.3-9. Segundo indicações da ANA, este sistema requer 

ampliação, uma vez que também alimenta Araruama e Silva Jardim (ver também o Quadro 

9.2-8). 

 

Figura 9.1.3-9 - Croqui do sistema de captação, tratamento e distribuição de água de 

Saquarema. 

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Quadro 9.2-8 - Sistema de Abastecimento de Água e demanda para 2015 nos municípios da AII. 

Município 
Prestador de 

Serviços 
Sub-bacia 

Hidrográfica 
Manancial Situação (até 2015) 

Maricá CEDAE 
Baía de 
Guanabara 

Rio Ubatiba / Poços de 
Maricá 

Requer novo 
manancial 

Saquarema 
Águas de 
Juturnaíba 

Lagos São 
João 

Rio São João - Represa de 
Juturnaíba 

Requer ampliação do 
sistema 

Fonte: Agência Nacional das Águas - ANA, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

A taxa de cobertura na área urbana de Maricá englobava cerca da quarta parte dos 

domicílios nos anos de 2008 e 2009, aumentando para pouco mais da metade em 2010, de 

acordo com os dados no sistema da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e 

Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). A população anteriormente 

atendida em 2009 passou de 31.544 para 73.905 em 2010, observando-se ainda que embora 

a extensão da rede permaneça em 85km, o número de ligações aumentou de 8.324 para 

21.947, nos dois últimos anos estudados.  

Saquarema, com população equivalente aproximadamente à metade daquela de Maricá, 

apresentava em 2010 uma taxa de cobertura da população urbana de 94%, superior à média 

do estado do Rio de Janeiro (88,7%). Entre 2006 e 2010 a extensão da rede foi de pouco 

mais de 130 km (incremento de 40%), com 2,6 mil novas ligações (incremento de 19%) como 

pode ser observado no Quadro 9.2-9 a seguir.  

Quadro 9.2-9 - Atendimento e extensão da rede de abastecimento de água no período 2006-

2010. 

Municípios e Unidade da 
Federação 

2006 2007 2008 2009 2010 

Taxa de cobertura urbana (%) 

Maricá - - 25,0 26,1 57,6 

Saquarema 90,0 96,3 93,0 - 94,0 

Estado do Rio de Janeiro 70,2 72,0 86,2 84,8 88,7 

População Atendida 

Maricá - - 29.073 31.544 73.905 

Saquarema 56.811 60.380 63.490 64.900 67.300 

Estado do Rio de Janeiro 10.631.794 10.769.279 13.244.937 13.090.566 13.956.972 

Número de Ligações 

Maricá - - 7.907 8.324 21.947 

Saquarema 11.155 11.952 13.529 13.654 13.773 

Estado do Rio de Janeiro 1.594.922 1.700.462 2.164.935 2.295.082 2.750.103 
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Extensão da Rede (Km) 

Maricá - - 84 85 85 

Saquarema 198,1 226,4 261,93 276,76 328,67 

Estado do Rio de Janeiro 22.833,45 22.998,97 27.141,47 28.903,41 29.990,22 

Fontes: CEPERJ, 2010 e SNIS, 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

Em 2010, apenas 18,9% dos domicílios de Maricá eram ligados à rede de abastecimento de 

água, sendo que 74,1% possuíam poços, conforme a Tabela 9.1.3-13 a seguir. Ainda assim, 

de acordo com relato de moradores locais, é frequente a falta de água na rede de 

distribuição, principalmente na alta temporada e feriados, períodos em que cresce a demanda 

devido ao grande afluxo de veranistas. Por esse motivo, mesmo entre os domicílios ligados à 

rede é comum o uso de poços. Estes, em geral, captam água do lençol freático que tem 

pouca profundidade na região, e podem facilmente ser contaminados pelo esgoto não 

canalizado ou depósitos irregulares de lixo.  

Outra solução utilizada pelos moradores é a compra de água de caminhões pipa, que 

frequentemente abastecem também os equipamentos públicos, principalmente escolas e 

postos de saúde. Nos trabalhos de campo foi observada a frequente circulação desses 

caminhões pipa pelo município, assim como localizados alguns pontos de abastecimento 

desses caminhões, onde não foram notadas as precauções sanitárias indispensáveis. De 

acordo com informantes locais, também não são conhecidos eventuais controles da 

qualidade da água que é comercializada.  

Em Saquarema 40,7% dos domicílios - em sua totalidade urbanos, estavam ligados à rede de 

distribuição de água de Juturnaíba, sendo equivalentes a 53,2% os domicílios que utilizam 

água de poço ou nascente. O abastecimento por caminhão pipa também se faz presente, 

porém não foram localizados os pontos de abastecimento dos caminhões (ver Foto 9.2-6 e 

Foto 9.2-7 a seguir)  
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Tabela 9.1.3-14 - Modalidades de abastecimento de água em 2010. 

Município
s 

Distritos 
População 

total 

Densidade 
demográfi

ca 
(hab/km²) 

Domicílios 
particulare

s 
permanent

es 

Modalidades de Abastecimento de Água 

Rede geral de 
distribuição 

Poço ou Nascente Cisterna Outro 

Domicílio
s 

(%) Domicílios (%) Domicílios (%) 
Domicílio

s 
(%) 

Maricá 

Inoã 71.765 687,99* 24.348 374 1,54 22.602 92,83 47 0,19 1.325 5,44 

Manoel Ribeiro 14.995 108,07* 5.117 362 7,07 4.079 79,71 36 0,70 640 12,51 

Maricá (sede) 40.701 489.75* 13.345 7.376 55,27 5.052 37,86 48 0,36 869 6,51 

Total 127.461 351,55 42.810 8.112 18,95 31.733 74,13 131 0,31 2.834 6,62 

Saquarema 

Bacaxá 35.515 315,13* 10.789 4.161 38,69 6.101 56,73 12 0,11 481 4,47 

Sampaio 
Correia 11.720 111,30* 3.646 1.099 30,14 2.322 63,69 2 0,05 223 6,12 

Saquarema 
(sede) 26.999 398,83* 8.668 4.092 47,61 3.811 44,34 54 0,63 637 7,41 

Total 74.234 209,96 23.103 9.352 40,67 12.234 53,20 68 0,30 1.341 5,83 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Foto 9.2-6 - Caminhão pipa estacionado em 

Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-7 - Ponto de abastecimento de 

caminhões pipa em Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Quanto ao atendimento dos serviços de água em relação ao total de habitantes (ver Tabela 

9.1.3-15), observa-se que no período de 2001 a 2010 o município de Maricá possuía um 

atendimento de apenas 25,7% em 2001, mantendo essa faixa até 2009 e aumentando a 

cobertura de atendimento apenas em 2010, quando passa a atender 58,0% da população 

total. Saquarema já inicia o período com 50,0% de atendimento em 2001, apresentando 

crescimento significativo em 2003 (passando a 91,1%), uma queda em 2005 (70,0%) e chega 

em 2010 com 90,7%, superior à média do Estado no mesmo ano (87,3%) (ver Gráfico 

9.2-14).  

Tabela 9.1.3-15 - Atendimento dos serviços de água com base no total de habitantes - 2001 a 

2010 

Municípios e 
Unidade da 
Federação 

Ano de 
referência 

População residente do 
município, segundo IBGE 

(habitante) 

População atendida com 
abastecimento de água (habitante) 

total % 

Maricá 

2001 80.241 20.649 25,7% 

2002 83.090 21.585 26,0% 

2003 86.038 22.807 26,5% 

2004 92.227 23.310 25,3% 

2005 95.653 24.865 26,0% 

2006 99.052 si si 

2007 105.294 si si 

2008 119.231 29.073 24,4% 

2009 123.492 31.544 25,5% 

2010 127.461 73.905 58,0% 

Saquarema 
2001 54.254 27.112 50,0% 

2002 55.527 28.747 51,8% 
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Municípios e 
Unidade da 
Federação 

Ano de 
referência 

População residente do 
município, segundo IBGE 

(habitante) 

População atendida com 
abastecimento de água (habitante) 

total % 

2003 56.950 51.904 91,1% 

2004 59.938 54.234 90,5% 

2005 61.591 43.101 70,0% 

2006 63.232 56.811 89,8% 

2007 62.174 60.380 97,1% 

2008 67.853 63.490 93,6% 

2009 69.374 si si 

2010 74.234 67.300 90,7% 

Estado RJ 

2001 14.558.545 10.253.955 70,4% 

2002 14.724.475 10.505.514 71,3% 

2003 14.879.118 12.025.844 80,8% 

2004 15.203.750 11.870.087 78,1% 

2005 15.383.407 12.413.918 80,7% 

2006 15.561.720 10.510.342 67,5% 

2007 15.420.375 10.769.279 69,8% 

2008 15.872.362 13.244.937 83,4% 

2009 16.010.429 13.131.631 82,0% 

2010 15.989.929 13.956.972 87,3% 

Fonte: SNIS, 2010. Elaborado por ARCADIS logos, 2013. 

Observa-se que nos anos de 2006 e 2007 o município de Maricá não forneceu informações 

ao SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, assim como o município de 

Saquarema em 2009.  
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Gráfico 9.2-14 - Atendimento percentual dos serviços de água com base no total de habitantes - 

2001 a 2010 

 

Fonte: SNIS, 2010. Elaborado por ARCADIS logos, 2013. 

Em Maricá encontra-se em implantação o sistema de abastecimento de Inoã e Itaipuaçú. De 

acordo com a CEDAE, trata-se de um investimento de R$ 67,4 milhões que visa atender a 

48.000 pessoas. Foram igualmente iniciadas obras para: (i) reforço do sistema de 

abastecimento na sede municipal (atendimento de 54,6 mil pessoas), (ii) implantação do 

sistema de abastecimento de Ponta Negra (atendimento de 5,6 mil pessoas) e, (iii) ampliação 

e melhoria operacional do sistema de distribuição nos bairros Caxito e Nova Metrópole 

(atendimento de 1,9 mil pessoas).  

Esses investimentos, não obstante, ainda não interferem nos serviços de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário, onde prevalece amplamente uma situação de precariedade. Em Marica, 

no ano de 2010, apenas 12,40% dos domicílios estavam ligados à rede geral de esgoto ou 

pluvial, 51,95% possuíam fossas sépticas e 28,25% fossas rudimentares. Apesar de o 

município contar com uma ETE, segundo a Agenda 21 do Comperj, o percentual tratado é 

muito reduzido, levando a que grande parte do que é coletado seja despejado in natura nos 

cursos d’água. A CEDAE, na sua previsão de investimentos, não menciona qualquer obra de 

ampliação ou melhoria no sistema de coleta e tratamento de esgoto no município. Entretanto, 

entre as condicionantes estabelecidas para a concessão da licença ambiental para a 

implantação do emissário do COMPERJ que atravessará parte do Município, está prevista a 

implantação de rede de esgotos que deve atender 70% da população local, contando com 

estação de tratamento e um emissário submarino. Essas obras serão custeadas pela 

Petrobras (R$ 60 milhões) e pelo Programa de Aceleração do Crescimento (R$ 33 milhões). 

Em Saquarema o percentual de domicílios ligados à rede de coleta de esgoto ou pluvial é de 

20,34%, restritos à área urbana. Utilizam fossa séptica outros 35,30%, elevando-se para 

36,69% aqueles que utilizam fossa rudimentar (ver Tabela 9.1.3-16). O município conta com 

três ETEs (ETE Bacaxá, ETE Itaúna e ETE Saquarema) que tratam aproximadamente 60% 

do esgoto coletado, cujo destino final é o Rio Bacaxá e a Lagoa de Saquarema. 
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Adicionalmente, segundo informações de funcionários da concessionária Águas de 

Juturnaíba, a ETE Córrego dos Leites no Município de Araruama recebe efluente proveniente 

da limpeza das fossas dos domicílios de Saquarema (ver Foto 9.2-8, Foto 9.2-9 e Tabela 

9.1.3-16). 

 

Foto 9.2-8 - Obras de canalização de 

córrego ao lado da prefeitura de Maricá 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-9 - Estação de tratamento de esgoto - 

ETE no centro de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Tabela 9.1.3-16 - Tipo de esgotamento sanitário e domicílios com banheiro ou sanitário. 

Municí
pios 

Distritos 

Domicíli
os 

particula
res 

permane
ntes 

Modalidades de Esgotamento Sanitário 
Total de 

Domicílios 
com banheiro 
ou sanitário 

Rede Geral de 
Esgoto ou 

Pluvial 
Fossa Séptica 

Fossa 
Rudimentar 

Vala 
Rio, Lago ou 

Mar 
Outro 

Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 
Domic
ílios 

(%) 

Maricá 

Inoã 24.348 1.877 7,72 14.829 60,99 5.809 23,89 1.251 5,15 332 1,37 214 0,88 24.312 99,85 

Manoel 
Ribeiro 

5.117 167 3,27 2.303 45,04 2.390 46,74 101 1,98 123 2,41 29 0,57 5.113 99,92 

Maricá 
(sede) 

13.345 3.256 24,43 5.077 38,10 3.878 29,10 811 6,09 253 1,90 52 0,39 13.327 99,87 

Total 42.810 5.300 12,40 22.209 51,95 12.077 28,25 2.163 5,06 708 1,66 295 0,69 42.752 99,86 

Saqua
rema 

Bacaxá 10.789 3.323 30,92 3.090 28,75 3.437 31,98 780 7,26 87 0,81 30 0,28 10.747 99,61 

Sampaio 
Correia 

3.646 635 17,42 1.448 39,71 1.063 29,16 456 12,51 39 1,07 5 0,14 3.646 100,00 

Saquarema 
(sede) 

8.668 715 8,33 3.572 41,61 3.931 45,79 261 3,04 82 0,96 23 0,27 8.584 99,03 

Total 23.103 4.673 20,34 8.110 35,30 8.431 36,69 1.497 6,52 208 0,91 58 0,25 22.977 99,45 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 
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De acordo com dados do SNIS (2010), observa-se que no município de Maricá, do total de 

esgoto coletado (703,04 mil m³/ano), 66,6% é tratado (468,00 mil m³/ano) e o índice de 

esgoto tratado em relação à água consumida é de 11,34%. Esses dados não são fornecidos 

por distrito, porém sabe-se que apenas parte do distrito sede de Maricá possui rede e 

tratamento, sendo possível afirmar que esses dados são referentes então ao distrito sede e 

que os demais não possuem coleta e nem tratamento. 

Quanto à Saquarema o volume de esgoto coletado é de 873,00 mil m³/ano, sendo que não 

foram informados nem o volume de esgoto tratado e nem o índice de esgoto tratado referido 

à água consumida, conforme Quadro 9.2-10.  

Quadro 9.2-10 - Informações sobre o esgotamento sanitário nos municípios da AID – 2010. 

Municípios 
Volume de esgoto 

coletado (1.000 m³/ano) 
Volume de esgoto 

tratado (1.000 m³/ano) 
Índice de esgoto tratado 

referido à água consumida (%) 

Maricá 703,04 468,00 11,34 

Saquarema 873,00 não informado não informado 

Fonte: SNIS, 2010. Elaborado por ARCADIS logos, 2013. 

Em entrevista com a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Saquarema (2013), 

foram informados os volumes de esgoto coletado por distrito, disponibilizados no Quadro 

9.2-11, exceto o distrito de Sampaio Correia que não é atendido por serviços de esgoto. 

Observa-se no distrito de Bacaxá que o volume de esgoto coletado já se encontra na 

capacidade máxima de 50l/s. Para o distrito de Saquarema, há divisão dos bairros em dois 

sistemas, Centro e Itaúna, que coletam 12,0l/s e 4,0l/s respectivamente, um pouco abaixo da 

capacidade prevista. 

Quadro 9.2-11 - Volume de esgoto coletado por distrito em Saquarema, 2013. 

Município Distrito 
Volume de esgoto 

coletado (l/s) 
Capacidade (l/s) 

Saquarema 

Bacaxá 50,0 50,0 

Saquarema (Centro) 12,0 15,0 

Saquarema (Itaúna) 4,0 7,0 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Saquarema, agosto/2013. 

Em relação ao atendimento dos serviços de esgoto com base no total de habitantes, 

analisou-se os dados do SNIS no período de 2001 a 2010. A precariedade no atendimento se 

reflete no baixo percentual já no ano de 2001, onde o município de Maricá apresentava 

apenas 2,7% de cobertura. Essa faixa se estende até o ano de 2009 (2,6%) e apresenta um 

pequeno crescimento em 2010, quando passa a atender 12,3% da população. No município 

de Saquarema, os dados começam a ser divulgados a partir de 2005, quando o município 

apresenta 19,2% de atendimento, passando para 43,8% em 2006, 74,5% em 2009 e 72,5% 

em 2010. De maneira geral, Saquarema se posiciona acima da média do Estado do Rio de 

Janeiro, que fecha 2010 com um percentual de 56,7%, conforme se observa na Tabela 

9.1.3-38 e no Gráfico 9.2-15. 
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Tabela 9.1.3-17 - Atendimento dos serviços de esgoto com base no total de habitantes - 2001 a 

2010 

Municípios e 
Unidade da 
Federação 

Ano de 
referência 

População residente do 
município, segundo 

IBGE (habitante) 

População atendida com esgotamento 
sanitário (habitante) 

total % 

Maricá 

2001 80.241 2.168 2,7% 

2002 83.090 2.185 2,6% 

2003 86.038 2.168 2,5% 

2004 92.227 2.228 2,4% 

2005 95.653 2.491 2,6% 

2006 99.052 si si 

2007 105.294 si si 

2008 119.231 2.521 2,1% 

2009 123.492 3.164 2,6% 

2010 127.461 15.741 12,3% 

Saquarema 

2001 54.254 si si 

2002 55.527 si si 

2003 56.950 si si 

2004 59.938 si si 

2005 61.591 11.839 19,2% 

2006 63.232 27.717 43,8% 

2007 62.174 33.893 54,5% 

2008 67.853 50.512 74,4% 

2009 69.374 51.712 74,5% 

2010 74.234 53.800 72,5% 

Estado RJ 

2001 14.558.545 5.976.787 41,1% 

2002 14.724.475 6.073.601 41,2% 

2003 14.879.118 6.241.110 41,9% 

2004 15.203.750 6.435.570 42,3% 

2005 15.383.407 6.680.640 43,4% 

2006 15.561.720 6.840.478 44,0% 

2007 15.420.375 6.269.624 40,7% 

2008 15.872.362 7.108.965 44,8% 

2009 16.010.429 6.670.958 41,7% 

2010 15.989.929 9.062.495 56,7% 

Fonte: SNIS, 2010. Elaborado por ARCADIS logos, 2013. 
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Nota-se que nos anos de 2006 e 2007 não há informações disponíveis sobre o atendimento 

dos serviços de esgoto no município de Maricá, e para os anos de 2001 a 2004 no município 

de Saquarema. 

Gráfico 9.2-15 - Atendimento percentual dos serviços de esgoto com base no total de habitantes 

- 2001 a 2010 

 

Fonte: SNIS, 2010. Elaborado por ARCADIS logos, 2013. 

Quanto ao serviço de coleta de lixo, a cobertura alcança 80,3% dos domicílios em Maricá e 

89,5% em Saquarema, sendo que no conjunto do estado do Rio de Janeiro esse percentual é 

de 86,2%. Assim como nos municípios da AII, o grande problema referente ao lixo não 

consiste apenas nos sistemas de coleta, mas na destinação final, geralmente feita de forma 

inadequada. Cabe observar em relação a esse aspecto, que a destinação em lixões ou 

terrenos baldios gera locais propícios para insetos e roedores transmissores de doenças, 

além da contaminando o lençol freático como produto da decomposição e infiltração da 

matéria orgânica e demais substâncias tóxicas. Trata-se de um risco grave, mormente 

quando uma proporção elevada da população - como nos casos da AII e AID, utiliza água de 

poço ou nascente, ficando vulnerável a doenças (ver Tabela 9.1.3-18). 

Tabela 9.1.3-18 - Domicílios particulares permanentes atendidos por serviços de coleta de lixo. 

Municípios e 
Unidade da 
Federação 

Coletado (%) 

Queimado 
(%) 

Jogado em 
Terreno 

Baldio (%) 
Outro (%) Diretamente 

por serviço de 
limpeza 

Em caçamba 
de serviço de 

limpeza 

Maricá 80,39 8,11 3,02 0,96 2,85 

Saquarema 89,50 4,21 5,38 0,48 0,44 

Rio de Janeiro 86,24 10,63 2,04 0,84 0,26 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Segundo os dados disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 

SNIS, referente ao ano de 2010, o município de Maricá possui um Aterro Controlado operado 

pela Prefeitura desde 2009, em área cercada, com drenagem de água, gases e chorume, 

porém sem impermeabilização do solo. O município de Saquarema não possui Aterro 

Sanitário, não tendo sido registradas informações sobre o destino do resíduo sólido gerado 

no banco de dados do SINIS. De acordo com entrevista, realizada em agosto/2013 com a 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Saquarema, foi informado que o município 

dispõe de Aterro sanitário, localizado no distrito de Bacaxá, embora a Agenda 21 (2011) 

mencione a existência de lixão. De acordo com o Secretário, o município compõe o Consórcio 

Intermunicipal da Região dos Lagos de Manejo de Resíduos Sólidos, junto aos municípios de 

Araruama e Silva Jardim, e irá abrigar o aterro sanitário regional que atenderá aos três 

municípios, desativando o aterro existente (ver Quadro 9.2-12 a seguir).  

Quadro 9.2-12 - Unidades de Processamento de Resíduos Sólidos nos municípios da AID em 

2010. 

Municípios Unidade de Processamento 
Ano de início 
da operação 

Quantidade 
recebida 
(ton/ano) 

Operador 

Maricá Aterro Controlado 2009 32.064 Prefeitura ou SLU 

Saquarema não informado não informado  não informado não informado 

Fonte: SNIS 2010. Elaboração: ARCADIS logos. 

Nos contatos mantidos com as administrações municipais da AID, foi informada a existência 

de planos e programas voltados para eliminar ou pelo menos diminuir os importantes déficits 

no sistema de coleta e limpeza pública. Prevê-se o reforço na limpeza das praias, a 

redefinição das rotas e dias de coleta nas ruas, a inclusão da coleta nos condomínios, sendo 

esperada a chegada de novos equipamentos para limpeza da areia, varrição mecanizada das 

vias, início da coleta seletiva e o desenvolvimento de campanhas educativas e incremento da 

fiscalização. Para o período de férias, quando aumenta fortemente a demanda, está 

planejada a instalação de grandes lixeiras provisórias nas praias, além da ampliação das 

atividades de reciclagem - atualmente embrionárias, associadas à expansão da coleta 

seletiva. 

Vale observar que especialmente para Maricá, devido à dimensão de seu território, 

espraiamento das áreas urbanizadas, carência geral de infraestruturas e intenso crescimento 

populacional, trata-se de uma meta difícil de ser alcançada, pois como será observado no 

item em sequencia, estima-se que entre 2010 e 2025 o incremento da população residente 

será de cerca de 142 mil pessoas. Para Saquarema o incremento esperado é de 50 mil 

pessoas, às quais, em ambos os casos, deve se acrescer o fluxo de veraneio.  

G) Dinâmica Populacional 

Considerando que qualquer interferência no espaço requer um conhecimento não somente 

nas formas de uso e apropriação deste, mas principalmente de quem o ocupa e usa, a 

identificação e análise do tamanho e da composição da população, quer seja por idade e 

sexo, rural ou urbana, constitui ponto relevante para todas as esferas de planejamento 

público ou privado. Deste modo, a partir dos dados obtidos, torna-se possível avaliar e prever 
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demandas sociais como saúde, habitação, educação, emprego, infraestrutura de transporte, 

energia , comunicação, entre outros. O conhecimento da situação de base desta população é 

que embasará a tomada de decisões de forma estratégica e concisa com a realidade quanto 

aos programas necessários para a promoção da inserção harmônica do empreendimento na 

região.  

a) Evolução Demográfica 

Considerados os dados do último censo demográfico (IBGE, 2010), observa-se uma maior 

concentração de pessoas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro em relação às demais 

regiões do estado. O recorte de municípios sob influência do empreendimento, não obstante, 

apresenta como destaques os municípios de São Gonçalo e Niterói, que juntos somam um 

milhão e meio de pessoas. Ambos detém população apenas urbana, configurando-se como 

municípios de alta densidade habitacional.  

Os demais municípios da região de influência, embora não tão populosos, sofreram 

crescimento e adensamento populacional expressivo desde 2000 até 2010. Maricá, em 

especial, viu sua população rural diminuir de 17% em 2000 para apenas 2% em 2010, fruto 

das pressões habitacionais da região onde se insere - Metropolitana do Rio de Janeiro, 

paralelamente a um incremento da densidade de 210,9 para 351,6 habitantes por Km2. 

Saquarema apresentou um ligeiro incremento de sua população rural, cuja participação 

elevou-se de 4% para 5%, muito embora também tenha observado aumento da densidade 

demográfica14. 

A tendência de aumento da densidade demográfica e urbanização é observada em todos os 

municípios da região, salvo por Silva Jardim. Ademais o estado do Rio de Janeiro sofre 

similar tendência e o próprio Brasil também, embora ambos em menor intensidade. Itaboraí e 

Maricá, em especial, poderão observar na próxima década o desaparecimento de sua 

população rural (ver Tabela 9.1.3-19 a seguir). 

  

                                                

14
 Contudo, é importante dizer que a densidade demográfica é um dado quantitativo que não expressa exatamente a distribuição 

espacial real da população no território do município. A distribuição da população pode se dar em função do acesso a bens e 

serviços, a conformação geomorfológica da área, dentre outros fatores. Outro elemento que interfere diretamente na análise da 

densidade demográfica é o valor da área do território analisado. Esse valor de área é inversamente proporcional ao valor 

calculado para a densidade demográfica. 
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Tabela 9.1.3-19 - População, população urbana e rural e densidade demográfica dos municípios 

da AID e AII, Rio de Janeiro e Brasil - 2000 e 2010. 

Área de 
Influência, 

Municípios, 
Unidade da 
Federação e 

País 

2000 2010 

População 

 

Pop. 
Urb. 

(%) 

Pop. 
Rural 

(%) 

Dens. 
dem. 

(hab/km
2
) 

População 

 

Pop. 
Urb. 

(%) 

Pop. 
Rural 

(%) 

Dens. 
dem. 

(hab/km2) 

AID 
Maricá 76.737 83% 17% 210,93 127.461 98% 2% 351,55 

Saquarema 52.461 96% 4% 147,92 74.234 95% 5% 209,96 

AII 

Niterói 459.451 100% 0% 3.487,43 487.562 100% 0% 3.640,80 

São 
Gonçalo 

891.119 100% 0% 3.550,03 999.728 100% 0% 4.035,90 

Itaboraí 187.479 95% 5% 437,72 218.008 99% 1% 506,56 

Tanguá 26.057 86% 14% 181,40 30.732 89% 11% 211,21 

Rio Bonito 49.691 65% 35% 107,32 55.551 74% 26% 121,70 

Silva Jardim 21.265 67% 3% 22,64 21.349 76% 24% 22,77 

Araruama 82.803 91% 9% 130,50 112.008 95% 5% 175,55 

Iguaba 
Grande 

15.089 100% 0% 416,60 22.851 100% 0% 439,91 

São Pedro 
da Aldeia 

63.227 

 

91% 

 

9% 

 

189,99 

 
87.875 

93% 

 

7% 

 

264,05 

 

Estado do Rio de 
Janeiro 

14.392.106 96% 4% 328,03 15.989.929 97% 3% 365,23 

Brasil 169.872.856 81% 19% 19,92 190.755.799 84% 16% 22,43 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração: ARCADIS logos. 

Tal como discutido no histórico de ocupação, os municípios que sofrem pressão pela 

expansão da região metropolitana (Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Niterói) são bastante 

vinculados à capital fluminense e apresentam, assim, áreas conurbadas em suas manchas 

urbanas e/ou áreas fronteiriças. Cabe observar que Niterói e São Gonçalo mantiveram suas 

populações mais estáveis ao longo da década por conta da já alta densidade demográfica 

atingida - Niterói, por exemplo, não tem área rural desde a década de 1980. 

O ponto de saturação atingido pela região faz com que demandas habitacionais não supridas 

nesta se dirijam cada vez com maior intensidade para o entorno (LAGO, 2009). O 

crescimento de Maricá contra o de Tanguá e Rio Bonito denotam essa distinção - os últimos, 

por conta de suas características geomorfológicas, sofrem as pressões de urbanização em 

menor grau do que o primeiro, cuja área municipal é grande e detém acesso pelo litoral via 

Niterói (ver Quadro 9.2-13 a seguir). 
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Quadro 9.2-13 - População, variação absoluta, variação relativa e taxa de crescimento médio 

anual da população - Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 1980 a 2010. 

 Ano/Período Maricá Saquarema 
Estado do 

Rio de 
Janeiro 

Brasil 

População Total 

1980 32.618 28.200 11.291.631 119.011.052 

1991 46.545 37.888 12.807.706 146.825.475 

2000 76.737 52.461 14.391.282 169.799.170 

2010 127.461 74.234 15.989.929 190.755.799 

Variação Absoluta 

1980-1991 13.927 9.688 1.516.075 27.814.423 

1991-2000 30.192 14.573 1.583.576 22.973.695 

2000-2010 50.724 21.773 1.598.647 20.956.629 

Variação Relativa (%) 

1980-1991 42,7% 34,4% 13,4% 23,4% 

1991-2000 64,9% 38,5% 12,4% 15,6% 

2000-2010 66,1% 41,5% 11,1% 12,3% 

Taxa de crescim. médio 
anual 

1980-1991 3,3% 2,7% 1,2% 1,9% 

1991-2000 5,7% 3,7% 1,3% 1,6% 

2000-2010 5,2% 3,5% 1,1% 1,2% 

Fonte: IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 

Esses dados deixam claro que há forte pressão habitacional na região de influência direta do 

empreendimento TPN. As taxas de crescimento dos municípios são muito superiores às do 

estado, denotando que não são fruto de crescimento da população residente, mas sim 

ingresso de migrantes. Reforçando a tendência observada, apresenta-se o Quadro 9.2-14, 

equivalente ao anterior, porém com dados exclusivos da população urbana. Verifica-se em 

Maricá crescimento médio na última década de 7,1%.  

Quadro 9.2-14 - População, variação absoluta, variação relativa e taxa de crescimento médio 

anual da população urbana - Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 1980 a 2010. 

 Ano/Período Maricá Saquarema 
Rio de 
Janeiro 

Brasil 

População Urbana 

1980 19.588 21.090 10.368.387 80.437.327 

1991 32.708 35.263 12.199.641 110.990.990 

2000 63.399 50.422 13.821.466 137.953.959 

2010 125.491 70.456 15.464.239 160.925.792 

Variação Absoluta 

1980-1991 13.120 14.173 1.831.254 30.553.663 

1991-2000 30.691 15.159 1.621.825 26.962.969 

2000-2010 62.092 20.034 1.642.773 22.971.833 

Variação Relativa (%) 1980-1991 67,0% 67,2% 17,7% 38,0% 
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 Ano/Período Maricá Saquarema 
Rio de 
Janeiro 

Brasil 

1991-2000 93,8% 43,0% 13,3% 24,3% 

2000-2010 97,9% 39,7% 11,9% 16,7% 

Taxa de crescim. médio anual 

1980-1991 4,8% 4,8% 1,5% 3,0% 

1991-2000 7,6% 4,1% 1,4% 2,4% 

2000-2010 7,1% 3,4% 1,1% 1,6% 

Fonte: IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 

Por fim, no que ser refere à população rural, observa-se que Maricá detém em 2010 um 

contingente de quase duas mil pessoas, sendo que em 2000 o número era de 13 mil 

pessoas. Saquarema, mais distante da pressão da região metropolitana, apresentou aumento 

no contingente de população rural na última década (ver Quadro 9.2-15).  

Quadro 9.2-15 - População, variação absoluta, variação relativa e taxa de crescimento médio 

anual da população rural - Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 1980 a 2010. 

 Ano/Período Maricá Saquarema 
Rio de 
Janeiro 

Brasil 

População Rural 

1980 13.030 7.110 923.244 38.573.725 

1991 13.837 2.625 608.065 35.834.485 

2000 13.338 2.039 569.816 31.845.211 

2010 1.970 3.778 525.690 29.830.007 

Variação Absoluta 

1980-1991 807 -4.485 -315.179 -2.739.240 

1991-2000 -499 -586 -38.249 -3.989.274 

2000-2010 -11.368 1.739 -44.126 -2.015.204 

Variação Relativa (%) 

1980-1991 6,2% -63,1% -34,1% -7,1% 

1991-2000 -3,6% -22,3% -6,3% -11,1% 

2000-2010 -85,2% 85,3% -7,7% -6,3% 

Taxa de crescim. médio anual 

1980-1991 0,5% -8,7% -3,7% -0,7% 

1991-2000 -0,4% -2,8% -0,7% -1,3% 

2000-2010 -17,4% 6,4% -0,8% -0,7% 

Fonte: IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 

Ilustra-se abaixo (Quadro 9.2-16) as taxas de fecundidade do estado do Rio de Janeiro, da 

região Sudeste e do Brasil para os últimos anos disponíveis. É notável a queda de natalidade 

atingida pelo país, mesmo sem a adoção de políticas públicas de controle, mas sim fruto de 

combinações diversas entre o aumento no nível de renda, acesso e informação relativo aos 

meios de contracepção e maior acesso à educação e à mídia. O histórico de fecundidade 

mais baixo do Estado do Rio de Janeiro se mantém, com taxa ainda inferior à nacional. 
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Quadro 9.2-16 - Taxa de fecundidade - Rio de Janeiro, Região Sudeste e Brasil - 1991 / 1995 / 

2000 / 2005 / 2008. 

 1991 1995 2000 2005 2008 

Rio de Janeiro 2.09 1.99 2.07 1.75 1.65 

Região Sudeste 2.28 2.17 2.11 1.83 1.67 

Brasil 2.73 2.49 2.36 2.01 1.84 

Fonte: Datasus (1991 a 2008). Elaboração: ARCADIS logos. 

A comparação do Quadro 9.2-17 e do Quadro 9.2-18 a seguir - taxa bruta de natalidade e 

taxa bruta de mortalidade, indicam que há um superávit populacional, muito embora as taxas 

de natalidade bruta venham caindo com o passar dos anos pela influência dos fatores 

mencionais acima. A taxa bruta de mortalidade mantêm-se mais estável. Projetando esses 

dados para o futuro, tem-se o fenômeno de envelhecimento geral da população - caminho 

hoje já percorrido pela Europa. O Brasil, ainda em sua fase de bônus demográfico, demorará 

algumas décadas até que as taxas se encontrem. 

Quadro 9.2-17 - Taxa bruta de natalidade (por 1.000 habitantes) - Maricá, Saquarema, Rio de 

Janeiro, Região Sudeste e Brasil - 1991 / 1995 / 2000 / 2005 / 2008 / 2010. 

 1991 1995 2000 2005 2008 2010 

Maricá 22.2 19.7 16.0 13.8 11.8 11.1 

Saquarema 24.3 19.5 17.7 16.1 13.4 11.4 

Rio de Janeiro 19.8 19.8 18.0 14.5 13.6 13.4 

Região Sudeste 20.2 19.2 18.7 15.6 14.6  n/d 

Brasil 23.4 22.0 21.2 17.7 16.4  n/d 

Fonte: Datasus (1991 a 2008) e Anuário Estatístico do RJ (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

Quadro 9.2-18 - Taxa bruta de mortalidade (por 1.000 habitantes) - Maricá, Saquarema, Rio de 

Janeiro, Região Sudeste e Brasil - 1991 / 1995 / 2000 / 2005 / 2008 / 2010. 

 1991 1995 2000 2005 2008 2010 

Maricá 7.6 7.3 7.1 7.2 6.6 6.9 

Saquarema 7.6 7.6 7.3 6.9 8.2 7.5 

Rio de Janeiro 8.3 8.7 7.7 7.4 7.7 8.0 

Região Sudeste 7.3 7.1 6.5 6.2 6.5  n/d 

Brasil 7.7 7.2 6.4 6.0 6.1  n/d 

Fonte: Datasus (1991 a 2008) e Anuário Estatístico do RJ (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

Como produto das dinâmicas demonstradas anteriormente (ver Quadro 9.2-19 e Quadro 

9.2-20 a seguir), o crescimento vegetativo diminuiu de forma significativa entre as décadas de 
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1990 e 2000. Maricá e Saquarema, mantendo taxas ainda menores que a do estado do Rio 

de Janeiro, vêem crescer suas populações por conta de migrações.  

Quadro 9.2-19 - Taxa de crescimento vegetativo (%) - Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro - 1991 

a 1999 / 2000 a 2010. 

Municípios e Unidade da 
Federação 

1991 - 1999 2000 - 2010 

Maricá 1,25 0,42 

Saquarema 1,24 0,39 

Rio de Janeiro 1,11 0,54 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

A dinâmica dos fluxos migratórios detém grande importância para os municípios de Maricá e, 

em menor escala, Saquarema. Como se trata de movimento de pessoas que tomam suas 

decisões de forma individual, não há uma maneira padrão de se analisar os fluxos 

migratórios. O que se sabe por experiência é que uma determinada região passa a atrair 

migrantes quando demonstra ter potencial de diferencial de renda e/ou condições de vida 

superiores relativo aos lugares de origem e também aos locais de possível migração.  

Quadro 9.2-20 - Taxa líquida de migração (%) - Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro - 1991 a 

2000. 

Municípios e Unidade da Federação 1991 - 2000 

Maricá 4,50 

Saquarema 2,47 

Rio de Janeiro 0,19 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

De acordo com o IBGE (2011), o Censo de 2000 denota que os deslocamentos entre as 

regiões brasileiras envolveram cerca de 3 milhões de pessoas, dentre as quais se destacou a 

Região Nordeste que apresentou a maior perda absoluta, tendo as trocas com o Sudeste 

contribuído com cerca de dois terços dessa perda. Muito embora condições de vida tais como 

menor criminalidade, melhores oportunidades de lazer ou ainda menos poluição influenciem 

nas decisões de migração, pelos padrões nacionais há claro predomínio da questão 

econômica, principalmente quando as regiões de atração são aquelas com bases industriais 

já desenvolvidas ou em expectativa de desenvolvimento. 

Ainda segundo o IBGE (2011), de 2004 a 2009, entretanto, houve uma inversão nos padrões 

de migração da década de 1990, uma vez que o Sudeste passou a deter taxas negativas; a 

região Nordeste, positivas. Um dos vários componente que podem explicar essa inversão é o 

desenvolvimento das demais regiões, notadamente a Nordeste por conta do segmento de 

óleo e gás, entre outras intervenções e programas sociais e econômicos. 
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Ademais, existem outros fatores que não os de atração ou repulsa de migrantes, mas sim 

conceitos de rotatividade migratória e migração por conta de expectativas de 

desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro, em especial, é uma área de grande 

rotatividade migratória, desde o estabelecimento de seu polo industrial até as perspectivas de 

novos grandes investimentos. 

Segundo os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE, foi 

registrado aumento de 3% no número de migrantes para o Rio de Janeiro - crescimento este 

que deve estar relacionado à produção de petróleo no estado e à oferta de empregos 

relacionados a esta atividade, atraindo trabalhadores de todo o país para municípios como 

Macaé e Campos dos Goytacazes. 

Há, ainda, tendência da população migrante de se estabelecer ao longo de rodovias, como se 

observa ao longo da BR-116 em todo o trecho entre o estado de São Paulo e o Rio de 

Janeiro. Também ao longo da BR-101 observa-se a formação de aglomerados desde a 

região de Santos, passando pela região da Costa Verde fluminense, a capital do Rio de 

Janeiro e se estendendo pela região de influência do TPN até Macaé (RANDOLPH, 2008). 

Uma vez conhecido o tamanho da população e verificada sua tendência de expansão, cabe 

analisar a distribuição desta pelas distintas faixas etárias para se obter o perfil da população 

residente. Uma vez apurada as características etárias, conjugadas a outros indicadores, é 

possível observar quais os impactos mais prováveis de ocorrerem no local receptor do futuro 

Terminal da Ponta Negra.  

A distribuição da população do estado do Rio de Janeiro, observada por meio das pirâmides 

demográficas dispostas na sequência, demonstra significativa alteração de 2000 para 2010: 

acompanhando a tendência nacional, percebe-se a entrada de uma larga faixa de população 

na idade ativa. A pirâmide de 2010 também demonstra um estreitamento de sua base em 

relação a 2000, correspondendo a uma redução da participação jovem no total. Por fim e 

diametralmente oposto, há ainda um aumento do topo da pirâmide, indicando crescimento da 

população idosa.  

A análise da evolução da participação proporcional das diferentes faixas etárias permite 

observar que a população no Estado do Rio de Janeiro com mais de 60 anos chegou a mais 

de dois milhões de pessoas no ano de 2010. Entre 2000 e 2010, a proporção de idosos 

passou de 11% para 13% do total da população estadual. Esses dados confirmam a 

existência de uma população progressivamente mais idosa. Já a população com menos de 

cinco anos de idade foi reduzida em praticamente 30% nos dez últimos anos, pois passou de 

8,5% da população total, em 2000, para 6,2%, em 2010. Esses dados são reforçados pela 

forte tendência de queda da taxa bruta de natalidade, como exposto acima. 

Em resumo, a característica etária da população residente do estado do Rio de Janeiro - e 

também de seus municípios, como apresentado na sequencia, caracteriza o bônus 

demográfico, fase na qual o país de maneira geral se encontra e que se caracteriza pelo perfil 

predominante de adultos na população (ver Gráfico 9.2-16 e Gráfico 9.2-17, a seguir).  
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Gráfico 9.2-16 - População por grupo etário e gênero - Rio de Janeiro - 2000 / 2010. 

 

Fonte: Censo demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração: ARCADIS logos. 

Gráfico 9.2-17 - População por grupo etário e gênero - Brasil - 2000 / 2010. 

 

Fonte: Censo demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração: ARCADIS logos. 

Nos últimos vinte anos, ocorreram mudanças substanciais no padrão demográfico do Brasil 

que terão consequências gerais e profundas no seu processo de desenvolvimento econômico 

e social, assim como consequências específicas na dinâmica de mercados de diversos bens 

e serviços, que irão impactar a configuração de novos ciclos de expansão da economia. A 

taxa de natalidade caiu a uma velocidade maior que a queda na taxa de mortalidade, tendo 

como resultado uma população economicamente ativa que supera largamente a população 

de dependentes, composta por crianças e idosos. Vivencia-se o fenômeno conhecido como 

"bônus demográfico". 

O bônus demográfico brasileiro, bastante evidente pela forma de “ampulheta” etária de 2010 

em contraste à “pirâmide” de 2000, repercute também nos municípios sob influência direta do 

empreendimento de forma ainda mais contundente, pois a maior parte da população 

encontra-se nas faixas produtivas de 30 a 59 anos. Essa característica denota a entrada de 

população migrante na faixa ativa da população, o que faz com que a distribuição seja 

distinta da distribuição estadual. 

De sorte a permitir uma análise detalhada do movimento demográfico observado na última 

década e que é definidor da situação atual e determinante dos desenrolares futuros, o Gráfico 

9.2-18 e o Gráfico 9.2-19 trazem, para os municípios de Maricá e Saquarema, as pirâmides 

etárias da população total e sua divisão de acordo com o local de residência, se rural ou 

urbana, para os anos de 2000 e 2010. Note-se que as pirâmides para a população rural 
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apresentam formas não tão homogêneas por conta das pequenas quantidades de pessoas 

em cada uma das faixas populacionais.  

Gráfico 9.2-18 - População total, urbana e rural por grupo etário e gênero - Maricá - 2000 / 2010. 

 

 

 

Fonte: Censo demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração: ARCADIS logos. 
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Gráfico 9.2-19 - População total, urbana e rural por grupo etário e gênero - Saquarema - 2000 / 

2010. 

 

 

 

Fonte: Censo demográfico IBGE (2000, 2010). Elaboração: ARCADIS logos. 

Como forma de se vislumbrar o comportamento da população dos municípios de sorte a 

auxiliar as análises relativas aos impactos do empreendimento em estudo, recorreu-se à 

projeção populacional. Para a extrapolação do comportamento da população da AID, foram 

calculados os coeficientes angulares das curvas históricas como modeladores da tendência 

de comportamento futuro. Manteve-se na projeção, assim, a dinâmica da última década 

condicionada, mutatis mutandi, ao movimento maior do agregado nacional. 

Pela metodologia descrita, a extrapolação considerou taxas anuais de crescimento para 

Maricá e Saquarema de, respectivamente, 5,3% e 3,6%. Para o Estado do Rio de Janeiro, 

considerou-se a taxa de 1,1%, a mesma contabilizada para o Brasil. Este último dado reflete 

as projeções populacionais para o Brasil elaboradas pelo IBGE e de revisão mais recente 

(IBGE, 2008). 
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As projeções realizadas apontam para um incremento em Maricá de 150 mil habitantes entre 

2010 e 2025, perfazendo um crescimento no período de 118%. Já Saquarema sofreria um 

incremento de 51 mil habitantes no mesmo período, taxa de 69%. Conforme observado, 

estas taxas incorporam a tendência recente de migração e não apenas o aumento vegetativo 

da população.  

Já a projeção populacional para o Estado do Rio de Janeiro prevê a adição de 2,6 milhões de 

habitantes nesse período de 15 anos, o equivalente a 16% de seu montante em 2010. O 

Estado teria então cerca de 18 milhões de habitantes. Em 2025, 8,8% da população 

Brasileira seria Fluminense, proporção pouco superior aos atuais 8,3%. 

Por fim, a projeção do IBGE para o Brasil aponta para 2025 um incremento de 19,2 milhões 

de pessoas, representando uma taxa de crescimento no período de 10%. O Gráfico 9.2-20 a 

seguir, ilustra a dinâmica descrita, trazendo a variação acumulada da população ao longo do 

horizonte de previsão, sendo o ano de 2010 a base 100.  

Gráfico 9.2-20 - Projeção de variação da população por extrapolação (2010=100) - 2010 / 2025. 

 

Elaborado por: ARCADIS logos, 2012 

O Quadro 9.2-21 a seguir, apresenta a razão de sexo nos municípios de Maricá e 

Saquarema, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. A razão é produto do número de 

homens e de mulheres em uma população15. Seguindo a tendência estadual, ambos os 

municípios da AID apresentam número superior de mulheres na faixa etária acima de 20 

anos. Antes dessa faixa, há predomínio masculino.  

 

                                                

15
 A razão de sexo é expressa pela relação: (número de homens/número de mulheres) x 100. Se igual a 100. indica que os 

números de homens e de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância de homens; abaixo de 100, a predominância 

é de mulheres. 
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Quadro 9.2-21 - Razão de sexo por faixa etária - Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e Brasil - 

2010. 

Faixas Etárias 

Razão de sexo 

Maricá Saquarema 
Rio de 
Janeiro 

Brasil 

0-4 101 109 103 104 

5-9 106 104 103 104 

10-14 108 106 103 103 

15-19 102 110 101 102 

20-24 97 104 99 100 

25-29 93 97 95 98 

30-34 93 98 93 96 

35-39 93 90 91 95 

40-44 100 93 90 94 

45-49 94 94 88 93 

50-54 99 95 86 91 

55-59 89 97 83 89 

60-64 101 102 80 88 

65-69 92 94 76 85 

70-74 94 91 71 80 

75-79 82 81 63 74 

80-84 64 75 54 67 

85+ 50 49 43 58 

Fonte: IBGE (2010). Elaboração: ARCADIS logos. 

b) Estrutura Ocupacional da AID 

Os municípios da AID, assim como em termos de dinâmica econômica, detêm características 

um tanto distintas. Maricá conta com uma população maior porém, ao mesmo tempo, com 

uma taxa de ocupação menor do que Saquarema. A Tabela 9.1.3-20 a seguir, traz os dados 

de PIA - população em idade ativa, PEA - população economicamente ativa, a POC - 

população ocupada e a população desocupada16. 

                                                

16
 A PIA considerada é aquela fração da população maior do que 15 anos, muito embora a definição mais comum compute a 

população com mais de dez anos. Já a PEA compreende o potencial de mão-de-obra com o qual o setor produtivo pode dispor, 

isto é, a soma de população ocupada com a população desocupada (porém que deseja trabalhar). 
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Tabela 9.1.3-20 - Dados da estrutura ocupacional - Maricá e Saquarema - 2010. 

 

Maricá Saquarema 

Pessoas % do total Pessoas % do total 

População Total 127.461 - 74.234 - 

População em Idade Ativa* 101.482 79,6% 57.712 77,7% 

População Economicamente Ativa 69.352 54,4% 43.679 58,8% 

População Ocupada 13.704 10,8% 22.924 30,9% 

População Desocupada 55.648 43,7% 20.755 28,0% 

* Considerada como tendo 15 anos ou mais. 

Fonte: IBGE (2010) e IPEADATA (2011). Elaboração: ARCADIS logos. 

Considerando-se a projeção realizada para a população dos municípios da AID, é possível 

estimar também os números de PEA nos anos-corte de 2015, 2020 e 2025, sendo importante 

reter que estas previsões supõe a plena estabilidade nas relações atuais. Não obstante a 

manutenção da situação atual seja bastante inverossímil, torna-se interessante vislumbrar 

semelhante cenário como auxílio ao planejamento. Vale ainda notar que pela projeção 

populacional do IBGE (2008), a população acima de 15 anos Brasileira, considerada como a 

população em idade ativa, terá as seguintes proporções nos anos corte de 2015, 2020 e 

2025, respectivamente: 77,1%, 79,9% e 81,8%. O aumento da PIA reflete novamente o 

bônus demográfico (ver Tabela 9.1.3-21 na sequencia). 

Tabela 9.1.3-21 - Extrapolação da situação atual de PEA - Maricá e Saquarema - 2010 a 2025. 

(mil habitantes) 
% da pop 

total 
2010 2015 2020 2025 

Maricá 

População total - 135.391 166.206 214.959 278.059 

PEA total 54,4% 73.653 90.416 116.938 151.264 

PEA ocupada 10,8% 14.622 17.950 23.216 30.030 

PEA desocupada 43,7% 59.166 72.632 93.937 121.512 

Saquarema 

População total - 74.234 88.282 105.095 125.131 

PEA total 58,8% 43.650 51.910 61.796 73.577 

PEA ocupada 30,9% 22.938 27.279 32.474 38.665 

PEA desocupada 28,0% 20.786 24.719 29.427 35.037 

Elaboração ARCADIS logos. 

A estrutura ocupacional reflete o dinamismo econômico limitado dos municípios e a grande 

influência das atividades do setor público. Do pessoal ocupado, Maricá detém 33% na 
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administração pública, percentual equivalente à situação de dez anos atrás. Já em 

Saquarema, o número absoluto de funcionários vinculados ao setor público diminuiu na 

última década, quadro bastante atípico para municípios de pequeno porte brasileiros. 

Os outros dois setores com maior número de empregados com carteira de trabalho 

devidamente assinada, militares ou servidores públicos estatutários, em ambos os municípios 

são comércio e serviços. Saquarema, mesmo tendo uma população 40% menor do que 

Maricá, detém quase o dobro de empregados formais no setor de serviços. O 

desenvolvimento turístico do município é também evidenciado pela expressiva quantidade de 

trabalhadores formais no setor da construção civil, como pode ser observado na Tabela 

9.1.3-22, a seguir. 

Tabela 9.1.3-22 - Pessoal ocupado com carteira assinada, distribuído por setor de atividade - 

Maricá e Saquarema - 2001 a 2010. 

 2001 2010 

 

Maricá (%) 
Saquarem

a 
(%) 

 

Maric
á 

 

(%) 
Saquarem

a 
(%) 

Administração Pública 2.276 31,9% 2.822 51,3% 4.286 32,9% 2.447 16,3% 

Agropecuária 160 2,2% 127 2,3% 93 0,7% 179 1,2% 

Comércio 1.951 27,3% 1.278 23,2% 3.776 29,0% 3.008 20,1% 

Construção Civil 323 4,5% 85 1,5% 204 1,6% 2.049 13,7% 

Extrativa Mineral 59 0,8% 5 0,1% 67 0,5% 17 0,1% 

Indústria de 
Transformação 372 5,2% 190 3,5% 1.242 9,5% 707 4,7% 

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública - 
SIUP 4 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Serviços 1.994 27,9% 995 18,1% 3.366 25,8% 6.578 43,9% 

Total 7.139 100% 5.504 100% 
13.03

4 100% 14.985 100% 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

Observa-se que, do total da população economicamente ativa nos anos de 1991, 2000 e 

2010, há uma aumento do percentual do sexo feminino tanto em Maricá (passando de 

17,56% em 1991 para 21,8% em 2000 e 23,56% em 2010) quanto em Saquarema (de 

15,11% em 1991 para 22,63% em 2000 e 22,75% em 2010). Esse crescimento também se 

repete no nível estadual, onde a participação das mulheres apresenta uma evolução 

significativa nos percentuais (19,08% em 1991, 23,8% em 2000 e 25,25% em 2010). Em 

relação aos homens, se verifica um decréscimo percentual nos dois municípios e também no 

estado, embora os números absolutos sejam sempre superiores aos das mulheres. Em 
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Maricá, o percentual de homens decresceu de 36,72% em 1991 para 33,28% em 2000 e 

31,76% em 2010, e em Saquarema de 35,9% em 1991 para 33,89% em 2000 e 31,15% em 

2010 (ver Tabela 9.1.3-23). 

Tabela 9.1.3-23 - População Economicamente Ativa, por sexo - 1991, 2000 e 2010. 

Município Sexo 

1991 2000 2010 

absoluto % absoluto % absoluto % 

Maricá 

Homens 13.688 36,72 21.195 33,28 35.322 31,76 

Mulheres 6.547 17,56 13.886 21,8 26.207 23,56 

Total 20.235 54,29 35.082 55,08 61.529 55,32 

Saquarema 

Homens 10.686 35,9 14.447 33,89 19.956 31,15 

Mulheres 4.498 15,11 9.648 22,63 14.572 22,75 

Total 15.184 51,02 24.095 56,53 34.528 53,9 

Estado do 
Rio de 
Janeiro 

Homens 3.390.496 32,49 3.853.392 32,18 4.302.280 30,93 

Mulheres 1.991.194 19,08 2.850.447 23,8 3.512.447 25,25 

Total 5.381.690 51,57 6.703.839 55,98 7.814.727 56,19 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

Com relação à distribuição da população economicamente ativa por faixa etária, observa-se 

que, em termos percentuais, os municípios de Maricá e Saquarema apresentam 

comportamento semelhante nos três anos analisados (1991, 2000 e 2010), análogo ao que 

acontece no Estado do Rio de Janeiro. Essa semelhança pode ser melhor visualizada nas 

tabelas (Tabela 9.1.3-24 a Tabela 9.1.3-26) e gráficos (Gráfico 9.2-21 a Gráfico 9.2-23) a 

seguir. 

Tabela 9.1.3-24 - População Economicamente Ativa, por faixa etária - 1991. 

Grupos de idade 

Maricá Saquarema Estado Rio de Janeiro 

1991 1991 1991 

absoluto % absoluto % absoluto % 

10 a 14 anos 475 2% 316 2% 67.969 1% 

15 a 19 anos 2.199 11% 1.777 12% 456.787 8% 

20 a 24 anos 2.859 14% 2.411 16% 791.496 15% 

25 a 29 anos 2.904 14% 2.357 16% 841.674 16% 

30 a 34 anos 2.840 14% 2.006 13% 792.282 15% 

35 a 39 anos 2.471 12% 1.840 12% 705.670 13% 

40 a 44 anos 2.067 10% 1.433 9% 578.472 11% 

45 a 49 anos 1.415 7% 880 6% 410.081 8% 
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Grupos de idade 

Maricá Saquarema Estado Rio de Janeiro 

1991 1991 1991 

absoluto % absoluto % absoluto % 

50 a 59 anos 1.921 9% 1.395 9% 505.346 9% 

60 a 69 anos 887 4% 654 4% 191.323 4% 

70 anos ou mais 197 1% 115 1% 40.590 1% 

Total 20.235 100% 15.184 100% 5.381.690 100% 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

Tabela 9.1.3-25 - População Economicamente Ativa, por faixa etária - 2000. 

Grupos de idade 

Maricá Saquarema Estado Rio de Janeiro 

2000 2000 2000 

absoluto % absoluto % absoluto % 

10 a 14 anos 377 1% 284 1% 51.717 1% 

15 a 19 anos 2.990 9% 2.511 10% 544.407 8% 

20 a 24 anos 4.926 14% 3.462 14% 981.528 15% 

25 a 29 anos 4.564 13% 3.206 13% 920.297 14% 

30 a 34 anos 4.416 13% 3.159 13% 888.932 13% 

35 a 39 anos 4.818 14% 3.332 14% 894.453 13% 

40 a 44 anos 4.321 12% 2.796 12% 800.600 12% 

45 a 49 anos 3.325 9% 2.018 8% 629.256 9% 

50 a 59 anos 3.861 11% 2.187 9% 697.505 10% 

60 a 69 anos 1.230 4% 893 4% 235.265 4% 

70 anos ou mais 252 1% 248 1% 59.878 1% 

Total 35.080 100% 24.096 100% 6.703.838 100% 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  
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Tabela 9.1.3-26 - População Economicamente Ativa, por faixa etária - 2010. 

Grupos de idade 

Maricá Saquarema Estado Rio de Janeiro 

2010 2010 2010 

absoluto % absoluto % absoluto % 

10 a 14 anos 327 1% 359 1% 50.055 1% 

15 a 19 anos 2.622 4% 1.883 5% 384.520 5% 

20 a 24 anos 6.217 10% 4.039 12% 904.616 12% 

25 a 29 anos 7.693 13% 4.580 13% 1.065.239 14% 

30 a 34 anos 8.429 14% 4.469 13% 1.055.485 14% 

35 a 39 anos 8.217 13% 3.902 11% 952.001 12% 

40 a 44 anos 7.581 12% 3.905 11% 894.918 11% 

45 a 49 anos 6.854 11% 3.839 11% 830.733 11% 

50 a 59 anos 9.542 16% 5.359 16% 1.160.138 15% 

60 a 69 anos 3.324 5% 1.680 5% 403.342 5% 

70 anos ou mais 723 1% 515 1% 113.680 1% 

Total 61.529 100% 34.530 100% 7.814.727 100% 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

Em 1991, o maior percentual de população economicamente ativa encontrava-se nas faixas 

de 20 à 24 anos e 25 a 29 anos (média de 15%), decrescendo até a faixa de 45 a 49 anos 

(média de 7%). A faixa etária de 50 a 59 anos eleva-se para 9%, voltando a decrescer nas 

faixas seguintes. 

Gráfico 9.2-21 - População Economicamente Ativa, por faixa etária – 1991 

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

No ano 2000, os percentuais mais altos de PEA encontravam-se nas faixas de 20 a 24 anos 

e 35 a 39 anos (média de 14%) e, assim como na análise anterior para o ano de 1991, a faixa 
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etária de 50 a 59 anos apresenta um pequeno crescimento (média de 10%), antes de declinar 

nas faixas seguintes. 

Gráfico 9.2-22 - População Economicamente Ativa, por faixa etária – 2000 

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

Diferente dos outros anos, em 2010 destaca-se a faixa etária de 50 a 59 anos, apresentando 

um percentual médio de 16%, superior as faixas de 20 a 24 anos (média 11%), 25 a 29 anos 

(média 13%) e 30 a 34 anos (média 14%). Nota-se uma redução considerável na faixa etária 

de 15 a 19 anos, que possuía média de 10% em 1991, média de 9% em 2000 e passa para 

média de 5% em 2010. 

Gráfico 9.2-23 - População Economicamente Ativa, por faixa etária - 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo demográfico. Elaborado por: ARCADIS logos, 2013.  

O número de empregos formais em Maricá é surpreendentemente baixo, denotando um alto 

grau de informalidade local - características de município dormitório. Em relação à população 

total, são apenas 10% os empregados formalmente. Esta mesma razão, se feita com a PIA, 

denuncia 12,8% de formalismo; já com a PEA são 18,8% os empregados formais; e com a 
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população ocupada são 95%. A diferença entre o pessoal ocupado e o pessoal com emprego 

formal é composto por empregados sem carteira, voluntários, empregados por conta-própria 

ou ainda em atividades sem necessidade de remuneração, tais como atividades de 

subsistência ou trocas comerciais. 

Parte da população que não consta como empregado formalmente está ocupada na 

agricultura. À época do Censo Agropecuário (2006), havia um contingente de 390 pessoas 

trabalhando em estabelecimentos agropecuários em Maricá, sendo 61% com laços de 

parentesco com o produtor - característicos de agricultura familiar. Uma vez que no mesmo 

ano a quantidade estimada de habitantes era de 101 mil, calcula-se que apenas 0,4% destes 

trabalhavam nas propriedades rurais. Em considerando-se, entretanto, a população rural de 

aproximadamente 1,6 mil em Maricá, tem-se que 25% dos habitantes rurais trabalham nos 

estabelecimentos agropecuários.  

O baixo número de empresas em relação à quantidade de habitante de Maricá também é 

indicativo de que diversas atividades informais são desenvolvidas, principalmente aquelas 

vinculadas à recepção e prestação de serviços a veranistas. As averiguações em campo 

confirmaram que parte significativa das residências secundárias permanecem fechadas 

exceto durante feriados e período de férias de verão. Outra constatação é de que a cidade 

hospeda trabalhadores de outros municípios, que a utilizam como cidade dormitório - 

confirmando a tendência de expansão da Região Metropolitana por seu território. 

Para Saquarema, os dados de emprego formal são bastante distintos. O município, com 

desenvolvimento de turismo mais aguçado e quantidade total de habitantes menor e menos 

sujeito ao movimento pendular entre Niterói, Itaboraí ou mesmo a capital estadual, detém um 

número de emprego formal maior (65% da população ocupada é contratada com carteira de 

trabalho). Já em relação à PEA, a quantidade de empregados formais soma 34%. Em relação 

à população total do município, tem-se a razão de um quinto de formalidade. 

Dos 747 trabalhadores rurais de Saquarema, 77% detém laços de parentesco, o que também 

qualifica a agricultura praticada como basicamente familiar. Considerando-se os 64 mil 

habitantes estimados para o ano de 2006 no município (ano do Censo Agropecuário), 1,2% 

da população ocupava-se na agricultura. Haja visto que a população rural era de 3,2 mil 

pessoas, tem-se que 23% dos habitantes rurais trabalhavam nos estabelecimentos 

agropecuários.  

O valor do salário médio do emprego formal em Maricá e em Saquarema era de 2 salários 

mínimos federais, bastante abaixo dos 3 salários mínimos de referência do estado do Rio de 

Janeiro. Uma vez que não se quantifica a remuneração média do emprego informal, pode-se 

ter nos dados dos empregos formais um balizador - o informal deve ser igual ou 

potencialmente menor. Assim, percebe-se que o rendimento dos trabalhadores nos 

municípios da AID tende a ser de aproximadamente R$ 1,1 mil mensais17. Por outro lado, em 

termos comparativos com mercados de trabalho maiores, o nível de instrução do pessoal 

ocupado é relativamente elevado, sendo pequena a expressão das pessoa analfabetas ou 

                                                

17
 O Salário Mínimo Federal, conforme Decreto nº 7.655 de 23 de dezembro de 2011, é de R$ 622,00. À época da análise em 

questão, o mesmo era de R$ 545,00. 
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com menos de 4 anos de estudo, e elevada participação daquelas com 8ª série do 

Fundamental e Ensino Médio completo. Adicionalmente, 26% do pessoal ocupado em Maricá 

detém ensino superior completo, proporção que cai para 13% em Saquarema (ver Quadro 

9.2-22 e Quadro 9.2-23 a seguir). 

Quadro 9.2-22 - Rendimento médio nominal em salários mínimos do pessoal ocupado com 

carteira assinada - Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro - 2001 e 2010. 

 2001 2010 

Maricá 2,52 1,99 

Saquarema 2,15 2,07 

Rio de Janeiro 4,56 3,24 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

Quadro 9.2-23 - Nível de instrução do pessoal ocupado com carteira assinada - Maricá e 

Saquarema - 2000 e 2010. 

Nível de Instrução 

Maricá Saquarema 

2000 2010 2000 2010 

2º grau completo 1.426 4.850 865 5.869 

2º grau incompleto 500 1.036 139 1.299 

4ª série completa 729 471 744 764 

4ª série incompleta 514 384 202 385 

8ª série completa 1.374 2.084 978 2.737 

8ª série incompleta 1.011 789 427 1.342 

Analfabeto 80 37 392 186 

Superior completo 621 2.812 126 1.854 

Superior incompleto 85 497 20 9 

Pós-graduação - 74 - 9 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

A análise do fluxo de admissões / demissões da força de trabalho formal nos últimos anos, 

evidencia um constante e tendencialmente crescente saldo positivo em ambos os municípios, 

como pode ser observado no Quadro 9.2-24 a seguir. 

Quadro 9.2-24 - Empregados admitidos e demitidos - Maricá e Saquarema - 2005 a 2010. 

Município Situação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maricá 

Admitidos 2.054 2.260 2.677 2.813 3.012 3.846 

Desligados 1.764 1.929 2.165 2.602 2.714 3.087 

Saldo 290 331 512 211 298 759 
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Município Situação 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Saquarema 

Admitidos 1.891 2.987 4.380 5.405 5.625 6.199 

Desligados 1.255 2.013 3.800 5.067 4.830 4.956 

Saldo 636 974 580 338 795 1.243 

Fonte: Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaboração: ARCADIS logos.  

Em análise as classes de rendimento da população de 10 anos ou mais de idade, observa-se 

que o município de Maricá possui 67% de sua população com rendimento e 33% sem 

rendimento. O maior percentual de rendimentos ocorre na faixa de 1 a 2 salários mínimos 

(21%), seguida pela faixa de 1/2 a 1 salário mínimo (15%), o que representa um percentual 

significativo de população de baixa renda.  

O município de Saquarema também acompanha essa classificação, apresentando 35% de 

sua população sem rendimento e 65% com rendimento. Desses, 22% na faixa de 1/2 a 1 

salário mínimo e 20% entre 1 e 2 salários mínimos, situação semelhante ao município vizinho 

Maricá. Os montantes de residentes de 10 anos e mais segundo as respectivas faixas de 

renda são apresentadas na Tabela 9.1.3-27 a seguir. 

Tabela 9.1.3-27 - Classificação da população (pessoas de 10 anos ou mais de idade) por classe 

de rendimento nominal - Maricá e Saquarema, 2010. 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade com 
classes de rendimento nominal 

Maricá Saquarema 

absoluto % absoluto % 

Sem rendimento 36.364 33% 22.242 35% 

Até 1/4 de salário mínimo 2.687 2% 1.913 3% 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 2.275 2% 1.513 2% 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 16.868 15% 14.205 22% 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 23.015 21% 13.106 20% 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 10.206 9% 4.175 7% 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 9.595 9% 3.295 5% 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 7.607 7% 2.626 4% 

Mais de 10 a 15 salários mínimos 1.271 1% 415 1% 

Mais de 15 a 20 salários mínimos 931 1% 366 1% 

Mais de 20 a 30 salários mínimos 271 0% 166 0% 

Mais de 30 salários mínimos 138 0% 37 0% 

Com rendimento 74.864 67% 41.817 65% 

Total 111.228 100% 64.059 100% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: ARCADIS logos.  

O Índice de Gini, “instrumento usado para medir o grau de concentração de renda, aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 

a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 
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renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa 

detém toda a renda do lugar” (Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). Observa-

se que no período de 1991 à 2010 houve uma diminuição da desigualdade nos municípios de 

Maricá e Saquarema, conforme mostra o Quadro 9.2-25 a seguir .  

Quadro 9.2-25 - Evolução do Índice de Gini em Maricá e Saquarema 

Município 1991 2000 2010 

Maricá 0,56 0,54 0,49 

Saquarema 0,61 0,54 0,52 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 (PNUD, Ipea e FJP).  

Ainda de acordo com os dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, houve 

redução também nos índices de extrema pobreza para os dois municípios, passando de 

9,75% em 1991 para 3,56% em 2000 e para 1,47% em 2010 no município de Maricá e de 

16,25% em 1991 para 5,43 em 2000 e para 2,54% em 2010 em Saquarema.  

c) Identificação e caracterização da população afetada no contexto da ADA 

Para a caracterização do uso habitacional presente na Área Diretamente Afetada do 

empreendimento foi efetuado um pré-cadastramento, tendo sido identificados 57 detentores 

de lotes (um ou mais). Dentre estes, para 48 ou cerca e 85%, foram obtidas informações 

através de contatos diretos ou de informantes (vizinhos e parentes), tendo igualmente sido 

realizada uma caracterização básica da tipologia construtiva dos imóveis e de sua forma de 

uso.  

Em relação às características construtivas - dentro de uma ampla variedade de tipos de 

construções e áreas construídas, em mais de 90% dos casos observou-se que se tratava de 

um elevado padrão de qualidade, com pisos revestidos de cerâmica, tacos de madeiras ou 

similares, alvenaria com revestimento interno e externo com massa lisa e com portas e 

janelas em madeira ou alumínio com bom padrão, lajes revestidas e área úmidas com 

revestimento impermeável e rede de água e elétrica embutidas. O conjunto do loteamento 

possui arruamento com guias de concreto e vias implantadas em leito natural e postes para 

distribuição de energia elétrica. A água é obtida através de poços e em todas as casas 

visitadas foi declarado o uso de fossas sépticas.  

Em relação ao uso, destacou-se a presença de dois condomínios, um do tipo imobiliário 

tradicional - lotes padrão e tipologia construtiva pré-definida, e outro de tipo familiar, com 

habitações geminadas. Predominam, no entanto, e de forma ampla, os imóveis individuais, 

contando com um ou mais lotes, sendo estes, no mais das vezes, de cerca de 450 metros 

quadrados.  

Os lotes de frente para a praia são maiores (com respectivamente 23 mil e 3,3 mil metros 

quadrados), observando-se ainda a presença de alguns poucos lotes com apenas 40 metros 

quadrados. O tempo de residência permanente ou sazonal é muito diversificado, variando de 

recente a mais de 30 anos, predominando aqueles com mais de 5 anos. Entre os moradores 

mais antigos chama a atenção a presença de membros de uma famílias de 13 irmãos (hoje 
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com apenas 11 sobreviventes) que possuem diversos lotes e residências e mantêm um bar 

em local próximo. No interior da ADA verifica-se ainda a existência de uma igreja evangélica. 

Dos 57 proprietários de lotes identificados, 22 ou 37,3% moram permanentemente no local, 

sendo que 18 (ou 82% desse grupo) apenas residem e outros 4, além de residirem, também 

alugam parte de seus imóveis para veranistas. Outros 18 proprietários de lotes (ou 31,6% do 

montante) tem residência principal em outros locais (78% destes no Estado do Rio de 

Janeiro), dividindo-se o uso que fazem dos imóveis da seguinte forma: (i) só uso próprio para 

veraneio (55,6%), (ii) só aluga para veranistas e residentes permanentes (38,9%) e (iii) usa 

para veraneio próprio e aluga para veraneio (5,6%). Dos restantes 8 proprietários 

identificados, 5 só possuem o lote e 3 possuem o lote e casa em processo de construção. 

Entre os moradores permanentes, além dos 22 proprietários de imóveis e suas respectivas 

famílias, existem dois locatários e uma familiar de proprietário não residente e que ocupa uma 

edícula próxima à casa principal, totalizando 25 famílias. Os dados levantados não permitiram 

caracterizar a presença de caseiros morando no loteamento, prática que é pouco comum na 

região.  

As fotos abaixo caracterizam o uso habitacional da ADA do empreendimento. 

  

Foto 9.2-10 - Igreja Evangélica. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-11 - Condomínio com 7 unidades. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-12 - Lote em construção. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-13 - Lotes vazios. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-14 - Imóvel do condomínio 

imobiliário. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-15 - Imóvel do condomínio imobiliário. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-16 - Condomínio Imobiliário, infraestrutura com arruamento e postes de distribuição de 

energia elétrica. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-17 - Casa em final de construção. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-18 - Lote vazio no condomínio 

imobiliário. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-19 - Diferentes padrões construtivos 

presentes na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-20 - Diferentes padrões construtivos 

presentes na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-21 - Diferentes padrões construtivos 

presentes na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-22 - Diferentes padrões construtivos 

presentes na ADA. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

9.1.3.2. Condições de Vida 

Conforme informado na perspectiva metodológica da caracterização da estrutura produtiva, o 

enfoque de análise assume um corte setorial tendo em vista estudar em maiores detalhes, 

necessários ao processo de avaliação de impactos e definição de medidas mitigadoras e 

otimizadoras, os campos da saúde, educação, habitação e segurança pública. Tendo em 

vista fornecer, de início, um quadro mais amplo e abrangente das condições de vida da 

população da área em estudo, optou-se por observar inicialmente os principais indicadores 

sociais disponíveis e sua evolução recente.  

A) Indicadores sociais 

Considerou-se, nesse sentido, que a análise de PIB e sua consequente evolução indica a 

quantidade de bens e serviços produzidos por uma economia, sendo útil na mensuração de 

quantidades brutas de produção de riqueza. Já a divisão do PIB por habitantes representa 

uma estandardização que permite a comparação entre lugares de tamanhos distintos, 

relacionando geração de valor e população. Esses indicadores - de PIB e PIB per capita, 

apesar de sua clara importância como referência de estágios de desenvolvimento e 
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desempenho da estrutura produtiva, não são as medidas mais adequadas para indicação de 

padrão de vida e desenvolvimento18.  

Para tanto foram construídos indicadores como os índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH), verificando-se por parte da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro a elaboração 

dos índices FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Desse modo inicia-se a 

apresentação dos indicadores sociais dos municípios da AII e da AID através do IDHM - 

ainda com base de dados relativas a 2.000 e, na sequencia, com os da FIRJAN, que 

abarcam o período 2000 - 2008. 

a) Índice do Desenvolvimento Humano - IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano, idealizado pela ONU para a classificação do 

desenvolvimento humano nos diferentes países, foi adaptado pelo PNUD/IPEA para a 

avaliação dos municípios brasileiros. Esse trabalho teve como base os indicadores de 

longevidade, educação e renda, possibilitando comparar e classificar os municípios em 

termos de região, estado e país. 

Segundo o PNUD/IPEA, os municípios com IDH até 0,5 são classificados como de Baixo 

Desenvolvimento Humano; entre 0,5 e 0,8 como de Médio Desenvolvimento Humano; e 

acima de 0,8 como de Alto Desenvolvimento Humano. O indicador síntese é a tradução da 

média aritmética simples de três sub-índices, referentes às dimensões educação, 

longevidade e renda. 

Analisando o Quadro 9.2-26 a seguir, que considera os índices de Desenvolvimento Humano 

Municipal para o ano de 2000 (PNUD), observa-se que todos os municípios das Áreas de 

Influência Direta e Indireta apresentavam na ocasião índices de médio e alto 

Desenvolvimento Humano, com variações entre 0,722 (Tanguá) a 0,886 (Niterói). Destaque a 

Niterói não apenas por ter o maior IDH dentre os municípios selecionados mas por ter o 3º 

maior do país, atrás apenas dos municípios de São Caetano do Sul e Águas de São Pedro, 

ambos no estado de São Paulo. O IDH médio dos municípios considerados é de 0,774, 

10,6% acima da média dos 5.507 municípios nacionais (à época). 

 

 

 

 

 

                                                

18
 Para fins de cálculo do PIB, estima-se o valor total da produção de bens e serviços agregado em cada Estado, Região ou 

Município, sem se retirar deste valor a parcela da renda líquida enviada para outros Estados, Regiões ou Municípios. Da mesma 

forma, como o crescimento econômico das áreas periféricas ocorreu, nas últimas décadas, com intensa participação de capitais 

incentivados das regiões mais desenvolvidas do País ou do exterior, é muito significativa a parcela dos rendimentos destes 

capitais que é computada na estimativa do PIB, e que não entra na composição da renda regional. 
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Quadro 9.2-26 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - AII e AID, 1991 e 2000. 

 

IDH - Índice Municipal 
Geral 

Índice 
Geral 

(variação 
percentual) 

IDH - 
Educação 

IDH - 
Longevidade 

IDH - Renda 

1991 2000 1991-2000 2000 2000 2000 

AID 
Maricá 0,721 0,786 9,0% 0,881 0,742 0,736 

Saquarema 0,678 0,762 12,4% 0,848 0,733 0,705 

AII 

Niterói 0,817 0,886 8,4% 0,960 0,808 0,891 

São 
Gonçalo 

0,725 0,782 7,9% 0,896 0,742 0,707 

Itaboraí 0,657 0,737 12,2% 0,844 0,708 0,659 

Tanguá 0,625 0,722 15,5% 0,837 0,690 0,640 

Rio Bonito 0,694 0,772 11,2% 0,833 0,773 0,711 

Silva 
Jardim 

0,628 0,731 16,4% 0,799 0,743 0,652 

Araruama 0,672 0,756 12,5% 0,849 0,719 0,701 

Iguaba 
Grande 

0,708 0,796 12,4% 0,880 0,766 0,742 

São Pedro 
da Aldeia 

0,695 0,780 12,2% 0,876 0,764 0,701 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD (2000). Elaborado por: ARCADIS logos, 

2012. 

Em relação ao IDH de educação, cuja dimensão é composta pela taxa de alfabetização entre 

pessoas acima de 15 anos de idade e pela taxa bruta de frequência à escola, Niterói aparece 

novamente com o maior índice, de 0,960, enquanto o menor pertence a Silva Jardim com 

0,799. A variação do indicador é pequena entre os municípios, que detém uma média de 

0,864. Tal como o indicador geral, a seleção de municípios está 10,6% acima da média 

nacional. 

O IDH de longevidade é dado pelo indicador da expectativa de vida ao nascer. Novamente o 

município de Niterói possui o maior dos índices do grupo, com 0,808. O menor refere-se ao 

município de Tanguá, com 0,690, sendo a média dos municípios de 0,744. O resultado, 4,5% 

superior do que a média dos IDH-Longevidade do país, de 0,712, indica que os municípios 

analisados estão em uma posição de maior expectativa de vida, muito embora não 

significativamente acima do restante do país. Essa categoria do indicador é a que detém 

menor desvio padrão entre os 5.507 municípios analisados, denotando a maior rigidez da 

longevidade em relação à outras políticas de educação e renda, que podem ser mais 

regionalizadas. 

O IDH-Renda, ao contrário do IDH-Longevidade, detém o maior desvio padrão entre os 

municípios brasileiros, denotando o espaço para políticas locais de incremento e fomento ao 

emprego. O índice é dado pela renda municipal per capita e não pelo PIB per capita, onde se 
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destacam novamente os municípios de Niterói por ser o mais alto (0,891) e Tanguá por ser o 

mais baixo do grupo (0,640)19. A média da seleção, de 0,713, é 18% superior à média 

nacional, de 0,604.  

Em relação ao comportamento do indicador geral de desenvolvimento ao longo da década de 

1991 a 2000, observa-se que houve no grupo aumento generalizado. Espera-se que uma 

nova reedição do indicador para o ano de 2010 traga indicadores de desenvolvimento ainda 

maiores para os municípios em questão. 

b) Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

O indicador, calculado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro leva em 

conta três dimensões: emprego e renda; educação; e saúde. Sua edição mais recente, de 

2011, apresenta dados relativos ao ano de 2009; tendo sido publicadas edições anteriores 

referentes aos anos de 2000, 2005, 2006, 2007 e 2008. 

O IFDM varia numa escala de 0 (pior) a 1 (melhor) para classificar o desenvolvimento 

humano do local mensurado, sendo que a dimensão emprego e renda acompanha a 

movimentação e as características do mercado formal de trabalho, cujos dados são 

disponibilizados pelo Ministério do Trabalho. As variáveis acompanhadas por este indicador 

são: i) taxa de geração de emprego formal sobre o estoque de empregados e sua média 

trienal; ii) saldo anual absoluto de geração de empregos; iii) taxa real de crescimento do 

salário médio mensal e sua média trienal; e ainda iv) valor corrente do salário médio mensal. 

O IFDM de Maricá e Saquarema, na dimensão Emprego e Renda, é 38,5% e 23% inferiores 

ao correspondente estadual e 28% e 10% inferiores ao índice nacional, respectivamente. O 

indicador de Maricá, em taxa anualizada de crescimento desde o ano de 2000, variou 

positivamente em apenas 0,8%, enquanto que o Saquarema cresceu à taxa de 7,7%. Justo 

por conta dessa dinâmica, Saquarema conseguiu superar o índice de Maricá em 25%, 

mesmo sendo 31% pior há uma década. A diferença de desenvolvimento do indicador é 

ainda mais contundente quando se percebe que o Estado do Rio de Janeiro detém índice 

17% superior à média nacional. 

Assumindo que a dinâmica de desenvolvimento do indicador de emprego e renda permaneça 

constante para o futuro com base nos dez anos passados, Saquarema se equiparará à média 

nacional em apenas quatro anos, uma vez que cresce anualmente 3% mais. Já em relação 

ao estado do Rio de Janeiro, Saquarema detém uma dinâmica superior em 2,8% ao ano, o 

que fará com que o município se equipare ao índice estadual em dez anos.  

Já para Maricá a situação não é de boas perspectivas, haja visto que os índices de 

desenvolvimento de emprego e renda não acompanham o passo nacional e estadual. Na 

                                                

19
 O índice é obtido a partir da seguinte fórmula: [ln (valor observado do indicador) - ln (limite inferior)] / [ln (limite superior) - ln 

(limite inferior)], onde os limites inferior e superior são equivalentes a R$3,90 e R$1560,17, respectivamente. Estes limites 

correspondem aos valores anuais de PIB per capita de US$ 100 ppp e US$ 40000 ppp, utilizados pelo PNUD no cálculo do IDH-

Renda dos países, convertidos a valores de renda per capita mensal em reais através de sua multiplicação pelo fator 

(R$297/US$7625ppp), que é a relação entre a renda per capita média mensal (em reais) e o PIB per capita anual (em dólares 

ppp) do Brasil em 2000. 
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projeção futura com base no passado recente, Maricá cairá à metade da média nacional em 

dez anos.  

Percebe-se que o indicador para o Estado do Rio de Janeiro, assim como para o Brasil, caiu 

de 2008 para 2009, reflexo direto da menor geração de empregos formais por conta da crise 

mundial daqueles anos. Não obstante, o estado do Rio manteve a classificação de alto 

desenvolvimento nessa vertente, bem como a segunda colocação entre os estados 

brasileiros, atrás apenas de São Paulo (0,8688). Mais específico para os municípios da AID, 

observa-se que a brusca queda de 2007 para 2008 foi amplamente recuperada em 2009 - 

movimento distinto do que ocorreu no Brasil e no próprio Estado (ver Tabela 9.1.3-28 a 

seguir).  

Tabela 9.1.3-28 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - dimensão Emprego e Renda - 

2000 e 2005 a 2009. 

EMPREGO & RENDA 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 

IFDM 0,4889 0,6960 0,7642 0,7520 0,7689 0,7286 

Variação* - 7,3% 9,8% -1,6% 2,2% -5,2% 

Estado do 
Rio de 
Janeiro  

IFDM 0,5619 0,8058 0,8872 0,8810 0,9027 0,8541 

Variação* - 7,5% 10,1% -0,7% 2,5% -5,4% 

Maricá 

IFDM 0,4908 0,4901 0,5225 0,5523 0,4441 0,5254 

Variação* - 0,0% 6,6% 5,7% -19,6% 18,3% 

Saquarema 

IFDM 0,3377 0,5776 0,7373 0,7302 0,5640 0,6560 

Variação* - 11,3% 27,7% -1,0% -22,8% 16,3% 

* A variação entre 2000 e 2005 é anualizada 

Fonte: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, Sistema FIRJAN-RJ. Elaborado por: ARCADIS 

logos, 2012. 

Já na dimensão da educação, que capta tanto a oferta quanto a qualidade da educação do 

ensino fundamental e pré-escola20, Maricá e Saquarema não apresentam situações tão 

díspares quanto as denotadas pelo índice de emprego e renda. Ambos municípios 

apresentam indicadores pouco inferiores à média nacional e bastante próximos à média 

estadual, sendo considerados os seguintes aspectos: i) taxa de atendimento no ensino 

infantil; ii) taxa de distorção idade-série; iii) percentual de docentes com curso superior; iv) 

número médio diário de horas-aula; v) taxa de abandono escolar; e ainda vi) resultado médio 

no índice de desenvolvimento da educação básica. 

                                                

20
 Conforme competência constitucional dos municípios. 
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O resultado de 2009 reflete a melhora progressiva dos municípios desde o ano 2000, com 

taxas anualizadas de crescimento de 2,1% para Maricá e de expressivos 4,2% para 

Saquarema. O ritmo de crescimento de ambos é superior ao denotado pelo Estado, de 1,3%. 

Novamente o município de Saquarema apresenta dinâmica forte de melhora, sendo que seu 

indicador era 45% menor há uma década. O estado do Rio de Janeiro viu seu desempenho 

crescer em 1,8% de 2008 para 2009, mantendo a classificação moderada na dimensão e o 8º 

lugar entre os estados nacionais (Tabela 9.1.3-29 a seguir). 

Tabela 9.1.3-29 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - dimensão Educação - 2000 e 

2005 a 2009. 

EDUCAÇÃO 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 

IFDM 0,5854 0,6850 0,6787 0,7083 0,7314 0,7506 

Variação* - 3,2% -0,9% 4,4% 3,3% 2,6% 

Estado do 
Rio de 
Janeiro  

IFDM 0,6613 0,7257 0,7132 0,7005 0,7292 0,7422 

Variação* - 1,9% -1,7% -1,8% 4,1% 1,8% 

Maricá 

IFDM 0,6198 0,7522 0,7056 0,7220 0,7160 0,7454 

Variação* - 3,9% -6,2% 2,3% -0,8% 4,1% 

Saquarema 

IFDM 0,4991 0,6761 0,6437 0,6787 0,6890 0,7228 

Variação* - 6,3% -4,8% 5,4% 1,5% 4,9% 

* A variação entre 2000 e 2005 é anualizada 

Fonte: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, Sistema FIRJAN-RJ. Elaborado por: ARCADIS 

logos, 2011. 

Por fim, a dimensão de saúde visa avaliar a qualidade do Sistema de Saúde Municipal 

referente aos cuidados básicos. As variáveis acompanhadas por este indicador são: i) 

quantidade de consultas pré-natal; ii) taxa de óbitos mal-definidos; e ainda iii) taxa de óbitos 

infantis por causas evitáveis. O estado do Rio de Janeiro manteve a tendência de avanço 

gradual desta dimensão de análise de desenvolvimento, apresentando incremento de 0,5% 

em relação a 2008. Entre os estados da federação, seu índice de 0,8222 ocupa a 10ª 

colocação. 

A saúde é a única dimensão onde Maricá se posiciona acima do indicador estadual (0,2%) e 

também acima do indicador federal (2,7%). O município melhorou seu índice em 0,8% ao ano 

ao longo da última década. Mesmo positivo, o índice nacional vêm aumentando à taxa de 

1,3% ao ano. 

Já Saquarema, ao contrário de Maricá, apresenta indicador 8% abaixo do nacional e 10% 

abaixo do estadual. O município observa uma piora de 4% se comparado ao indicador de 

2000, tendo atingido ao longo do período um indicador superior ao nacional. O 
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acompanhamento do indicador pode balizar ações tomadas pela secretaria de saúde do 

município21 (ver Tabela 9.1.3-30 a seguir).  

Tabela 9.1.3-30 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - dimensão Saúde - 2000 e 2005 a 

2009. 

SAÚDE 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 

IFDM 0,7120 0,7576 0,7699 0,7830 0,7944 0,8018 

Variação* - 1,2% 1,6% 1,7% 1,5% 0,9% 

Estado do 
Rio de 
Janeiro  

IFDM 0,7704 0,8063 0,8101 0,8140 0,8180 0,8222 

Variação* - 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Maricá 

IFDM 0,7694 0,7562 0,7824 0,8039 0,8197 0,8235 

Variação* - -0,3% 3,5% 2,7% 2,0% 0,5% 

Saquarema 

IFDM 0,7696 0,8244 0,8105 0,7820 0,7502 0,7378 

Variação* - 1,4% -1,7% -3,5% -4,1% -1,6% 

* A variação entre 2000 e 2005 é anualizada 

Fonte: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, Sistema FIRJAN-RJ. Elaborado por: ARCADIS 

logos, 2011. 

Tomando-se o índice FIRJAN geral, que combina as três dimensões acima expostas, como 

balizador de desenvolvimento, tem-se que os índices de desenvolvimento econômico de 

Maricá e Saquarema foram 13% e 12,5% inferiores ao correspondente estadual e 8% e 7% 

inferiores ao índice nacional, respectivamente. 

Maricá revela um desenvolvimento modesto ao longo da última década, pois se seu PIB 

avançou em termos reais em quase 60% entre 2000 e 2009, o IFDM cresceu apenas 11%. 

Em termos de dinâmica, o município mantém-se aquém do desenvolvimento do estado 

fluminense, que em termos anualizados cresceu 2,2% contra 1,2% do município. Da mesma 

forma, o indicador para o país variou em 2,8%, isso é, 1,5% ao ano a mais do que o 

município de Maricá. 

Já a tendência oposta se verifica em Saquarema, cujo desenvolvimento entre os anos de 

2000 e 2009 viu o indicador saltar em 32%. A continuar no ritmo de desenvolvimento anual 

de 3,1%, superior em 0,3% ao ritmo nacional, o município atingirá a média nacional dentro de 

duas décadas.  

                                                

21
 Observou-se in loco situação oposta ao demonstrado pelo índice FIRJAN, qual seja uma maior adequação da saúde em 

Saquarema. Vislumbra-se a ocorrência de inversões públicas efetivas por Saquarema nos últimos anos. 
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Quando se compara o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro em 2009 frente ao ano 

de 2000, nota-se que o IFDM geral cresceu de 0,6645 para 0,8062. O crescimento no 

período, anualizado em 2,2%, está em linha com o ritmo de desenvolvimento nacional, de 

2,8%. O estado, entretanto, detém um indicador superior ao nacional em 6% (ver Tabela 

9.1.3-31 a seguir).  

Tabela 9.1.3-31 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - Índice Geral - 2000 e 2005 a 

2009. 

ÍNDICE GERAL 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 

IFDM 0,5954 0,7129 0,7376 0,7478 0,7649 0,7603 

Variação* - 3,7% 3,5% 1,4% 2,3% -0,6% 

Estado do 
Rio de 
Janeiro  

IFDM 0,6645 0,7793 0,8035 0,7985 0,8166 0,8062 

Variação* - 3,2% 3,1% -0,6% 2,3% -1,3% 

Maricá 

IFDM 0,6267 0,6662 0,6702 0,6927 0,6599 0,6981 

Variação* - 1,2% 0,6% 3,4% -4,7% 5,8% 

Saquarema 

IFDM 0,5355 0,6927 0,7305 0,7303 0,6677 0,7055 

Variação* - 5,3% 5,5% 0,0% -8,6% 5,7% 

* A variação entre 2000 e 2005 é anualizada 

Fonte: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal, Sistema FIRJAN-RJ. Elaborado por: ARCADIS 

logos, 2011. 

A análise das condições de vida tem por objetivo avaliar as possibilidades e formas de 

acesso da população a elementos e serviços essenciais à vida social. Dentre esses foram 

considerados os segmentos de habitação, segurança pública, educação e saúde, iniciando-

se a exposição pelo primeiro deles. 

B) Habitação 

As grandes transferências de população de ambientes rurais para urbanos no Brasil 

resultaram do processo de modernização iniciado na primeira metade do século XX, 

fortemente vinculado ao desenvolvimento dos grandes polos industriais do Sudeste. O país, 

até então de configuração predominantemente rural, na década de 1960 vê invertida sua 

distribuição populacional, passando a prevalecer a concentração em áreas urbanas. Não 

apenas verificou-se a transferência de grande contingente populacional rural para as 

periferias urbanas, como também as vilas e pequenas comunidades isoladas passaram a ser 

crescentemente incorporadas às estruturas urbanas maiores em decorrência da abertura de 

acessos e implantação de equipamentos públicos básicos, entre outros fatores.  

Esse vigoroso processo de urbanização não aconteceu de forma homogênea e sincrônica em 

todo o território nacional. Nesse sentido, apresenta-se na sequencia uma perspectiva regional 

dos efeitos e ritmo atual desse movimento, considerando os municípios componentes da AII. 
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a) Situação e Condição dos Domicílios na AII 

Entre os municípios da AII, Niterói e São Gonçalo já se configuravam como 

predominantemente urbanos no início da década de 1970, conforme indica o Gráfico 9.2-24 a 

seguir, podendo-se atribuir essa situação à proximidade e interação que mantinham com a 

cidade do Rio de Janeiro, abrigando parte do contingente populacional que trabalhava na 

capital. Araruama e São Pedro da Aldeia passaram por um intenso processo de urbanização 

entre as décadas de 1970 e 1980, movimento pelo qual Itaboraí só passaria após 1980, 

momento do início da montagem de seu parque industrial. Em 2010, apenas os municípios de 

Silva Jardim e Rio Bonito apresentavam taxa de urbanização inferior a 80%. 

Gráfico 9.2-24 - Evolução da Situação Urbano/Rural dos domicílios nos municípios da AII e no 

Estado do Rio de Janeiro, 1970/2010. 

 

Fonte: SIDRA, IBGE, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos 

No decorrer do processo de urbanização, não só os limites das áreas urbanas se expandiram 

horizontalmente, como se adensaram verticalmente. Dentre os municípios da AII, Niterói é o 

que apresenta maior porcentagem de domicílios do tipo apartamento, 42% do total, 

superando a média estadual que é de 20%. Esse indicador se mostra ainda significativo em 

São Gonçalo, com o percentual de 7,9%. A presença de casas de vila ou condomínio é mais 

representativa em Itaboraí (6,8% dos domicílios), assim como em Niterói, São Gonçalo, São 

Pedro da Aldeia e Iguaba Grande onde o percentual se aproxima daquele apresentado pelo 

estado do Rio de Janeiro, 5,3% em 2010, conforme o Gráfico 9.2-25 a seguir. Não obstante, 

em todas as localidades contempladas por esta pesquisa predominam os domicílios do tipo 

casa. 
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Gráfico 9.2-25 - Tipologia dos domicílios nos municípios da AII e no estado do RJ, 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaborado por: ARCADIS logos. 

No que se refere à situação legal dos imóveis, há predominância dos “próprios quitados” em 

todos os municípios da AII e no estado do Rio de Janeiro, onde seu percentual é de 71%. 

Apenas em Niterói onde há um alto percentual de domicílios em processo de aquisição (5%) 

e alugados (20%), e Silva Jardim, com alto percentual de domicílios na condição de cedido 

(18%), a representatividade de domicílios quitados é inferior ao apresentado pelo estado do 

Rio de Janeiro. O processo de aquisição de imóveis, para o qual o crédito imobiliário é uma 

condição muito importante, é mais significativo em Niterói e Itaboraí (5%), municípios que 

apresentam um forte dinamismo econômico, podendo indicar expansão do mercado 

imobiliário (ver Tabela 9.1.3-32, a seguir).  

Tabela 9.1.3-32 - Condição de moradia nos municípios da AII e estado do Rio de Janeiro, 2010. 

Municípios 
Total dos 

Domicílios 

Domicílios Próprios 
Domicílios 

Alugados (%) 
Domicílios 

Cedidos (%) 
Quitado (%) em Aquisição (%) 

Niterói 169.237 70,1 5,0 19,9 4,0 

São Gonçalo 325.882 72,7 3,3 19,1 4,1 

Itaboraí 69.422 73,4 4,5 14,3 6,9 

Tanguá 9.658 76,6 0,8 12,9 9,2 

Rio Bonito 17.171 70,6 1,3 18,9 8,8 

Araruama 35.807 73,8 2,7 14,1 8,5 

Silva Jardim 6.713 68,3 1,3 12,2 17,5 

São Pedro da 
Aldeia 27.743 72,1 2,5 17,3 7,8 

Iguaba Grande 7.580 71,5 4,3 17,8 5,9 
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Municípios 
Total dos 

Domicílios 

Domicílios Próprios 
Domicílios 

Alugados (%) 
Domicílios 

Cedidos (%) 
Quitado (%) em Aquisição (%) 

Total da AII 669.213 72,1 3,7 18,3 5,1 

Estado do Rio 
de Janeiro 5.243.029 71,4 3,5 19,4 5,1 

Fonte: Censo 2010, IBGE. Elaborado por: ARCADIS logos. 

b) Déficit Habitacional na AII 

Dentre os estudos específicos de déficit habitacional, destaca-se o publicado em 2005 pela 

Fundação João Pinheiro. Utilizando dados da amostra e dos microdados do Censo 

Demográfico IBGE 2000 esse estudo estima o déficit habitacional e a inadequabilidade dos 

domicílios. Metodologicamente considera que o déficit habitacional deriva diretamente das 

deficiências no estoque de moradia e engloba “tanto as moradias sem condições de serem 

habitadas devido à precariedade das habitações ou em virtude de terem sofrido desgaste da 

estrutura física e que devem ser repostas, quanto a necessidade de incremento de estoque, 

decorrente da coabitação familiar ou da moradia em locais destinados a fins não residenciais” 

(Fundação João Pinheiro, 2005, p 7). Como foram considerados apenas municípios com mais 

de 20.000 habitantes, ficaram excluídos da análise Silva Jardim e Iguaba Grande no contexto 

da AII.  

Como pode ser observado na Tabela 9.1.3-33 a seguir, o déficit habitacional básico varia 

entre 7% e 9%, dentro de uma faixa semelhante àquela apresenta pelo estado do Rio de 

Janeiro (8,6%). Trata-se de um percentual significativo, porém inferior ao de imóveis vagos - 

definidos como sendo “as unidades que se encontravam efetivamente desocupadas na data 

de referência do censo demográfico” (apud Fundação Joaquim Pinheiro, 2005, p 31). O 

estudo em apreço indica, nesse sentido, que o problema do déficit habitacional tem menos a 

haver com o número de moradias, do que com as dificuldades de acesso às mesmas. No 

caso dos domicílios vagos na zona rural, estima-se que se relacione ao processo de 

migração campo - cidade, enquanto que para a zona urbana a questão se refere 

principalmente ao estoque de imóveis à disposição do mercado imobiliário e/ou mantidos 

como reserva de valor.  

Tabela 9.1.3-33 - Estimativa do Déficit Habitacional Básico nos municípios da AII e no estado do 

Rio de Janeiro - 2000. 

Município 

Déficit Habitacional Básico Domicílios Vagos 

Absoluto 
% do total dos 

domicílios 
Total Urbana Rural 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Niterói 10.004 10.004 - 7 7 - 17.050 17.050 - 

São 
Gonçalo 21.111 21.111 - 8 8 - 34.164 34.164 - 
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Município 

Déficit Habitacional Básico Domicílios Vagos 

Absoluto 
% do total dos 

domicílios 
Total Urbana Rural 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Itaboraí 4.545 4.457 88 9 9 3 8.823 8.106 717 

Tanguá 676 540 136 9 9 15 1.281 981 300 

Rio Bonito 1.144 853 291 8 9 6 1.992 1.006 986 

Araruama 1.738 1.576 162 7 7 9 4.722 4.168 554 

Silva 
Jardim - - - - - - - - - 

São Pedro 
da Aldeia 1.290 1.066 224 7 7 8 3.712 2.927 785 

Iguaba 
Grande - - - - - - - - - 

Estado do 
Rio de 
Janeiro 365.000 350.983 14.017 8,6 8,6 9,1 581.282 541.672 39.610 

Fonte: Fundação João Pinheiro, 2005. Elaborado por: ARCADIS logos. 

c) Situação dos Domicílios na AID e na ADA 

Os municípios de Maricá e Saquarema tiveram seu processo de urbanização mais intenso 

entre as décadas de 1970 e 1980, participando do mesmo movimento regional observado 

para a AII. Como pode ser observada no Gráfico 9.2-26 a seguir, a urbanização foi 

particularmente intensa em Maricá, tanto por partir de uma base mais restrita, como por 

manter ritmo acelerado também nas décadas de 1990 e 2000. 

Gráfico 9.2-26 - Taxa de urbanização dos domicílios nos municípios da AID e no estado do Rio 

de Janeiro, 1970/2010. 

 

Fonte: IBGE, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 117 

A tipologia de domicílios presentes na AID é fortemente influenciada por suas características, 

seja de cidade dormitório (em expansão), seja de cidade de veraneio (consolidada). Tanto em 

Maricá como em Saquarema os imóveis são predominantemente do tipo casa como pode ser 

observado no Gráfico 9.2-27 a seguir, pois a expansão da malha urbana se deu 

predominantemente de forma horizontal. Desse modo a verticalização é muito pouco 

significativa em ambos os municípios, destacando-se em Maricá o percentual de casas de 

vila ou condomínios, próximo daquele apresentado pela média do estado (5%). 

Gráfico 9.2-27 - Tipo dos domicílios, em porcentagem, nos municípios da AID e no estado do 

Rio de Janeiro, 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

No que se refere à situação legal dos domicílios particulares permanentes, o percentual 

daqueles registrados como próprios varia entre 78% e 76%, enquanto os alugados 

representam 14% do montante. Maricá diferencia-se pela elevada participação dos domicílios 

próprios em processo de aquisição (10%, contra 1% para Saquarema e 3% na média do 

estado), aspecto que se vincula diretamente à intensidade e continuidade de seu processo de 

urbanização, assim como à abertura ainda recente de novos loteamentos para residências de 

veraneio, em muitos casos adquiridas através de financiamento. Paralelamente, para ambos 

os municípios da AID o percentual de domicílios alugados é menor do que na média do 

estado, enquanto que o de domicílios cedidos é superior, como pode ser observado no 

Tabela 9.1.3-34 a seguir. 

Tabela 9.1.3-34 - Condição legal da moradia nos municípios da AID e no estado do Rio de 

Janeiro, 2010. 

Municípios 
Total dos 

Domicílios 

Domicílios Próprios 

Domicílios 
Alugados 

Domicílios 
Cedidos Quitado em Aquisição 

Maricá 42.810 68 10 14 7 

Saquarema 23.103 75 1 14 8 

Total da AID 65.913 70 7 14 7 

Estado do Rio 
de Janeiro 5.243.029 71 3 19 5 

Fonte: Censo 2010, IBGE, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Por se tratar de uma das mais importantes regiões de veraneio do estado do Rio de Janeiro, 

nos municípios da AID o percentual de domicílios ocupados de uso ocasional é muito 

significativo, seja em números absolutos, seja frente aos domicílios ocupado de modo 

permanente. Em Saquarema 37% dos domicílios são de veraneio, enquanto em Maricá eles 

representam 26% do total. Conforme já observado, somados representam 9% dos domicílios 

destinados a este uso no estado do Rio de Janeiro, caracterizando a região como de turismo 

de segunda residência, como pode ser observado na Tabela 9.1.3-35 a seguir. 

Tabela 9.1.3-35 - Domicílios Particulares segundo o tipo de uso nos municípios da AID e no 

estado do Rio de Janeiro, 2010. 

Município 
Total de 

Domicílios 

Ocupados De Uso Ocasional Vagos 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Maricá 67.313 42.810 64 17.558 26 6.945 10 

Saquarema 45.025 23.097 51 16.877 37 5.051 11 

Total da AID 112.338 65.907 59 34.435 31 11.996 11 

Estado do Rio de 
Janeiro 6.135.020 5.242.418 85 383.219 6 509.383 8 

Fonte: Censo 2010, IBGE, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

d) Déficit Habitacional na AID e na ADA 

As condições de moradia podem ser relacionadas diretamente à capacidade da família em 

gerar renda, uma vez que a aquisição do bem moradia, seja através da compra de edificação 

construída, seja pela construção de nova edificação, compromete grande parte do 

rendimento familiar. Observa-se, nesse sentido, que em Saquarema, onde um maior 

percentual de famílias tem faixa de renda até 3 salários mínimos (43,8% contra 38,78% em 

Maricá e 34,29% para a média do estado), o déficit habitacional básico registrado para o ano 

de 2000 foi estimado em 9,6%, percentual 26% superior ao de Maricá (7,9%). Em ambos os 

casos, e de forma semelhante ao observado para o conjunto da AII, o número de domicílios 

vagos é cerca de 200% superior ao déficit habitacional básico, reiterando o diagnóstico 

quanto às dificuldades de acesso por parte das famílias, como pode ser observado na Tabela 

9.1.3-36. 
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Tabela 9.1.3-36 - Estimativa do Déficit Habitacional Básico nos municípios da AID e no estado 

do Rio de Janeiro - 2000. 

Município 

Déficit Habitacional Básico Domicílios Vagos 

Absoluto 
% do total dos 

domicílios 
Total Urbana Rural 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Maricá 1.794 1.458 336 7,9 7,7 8,4 5.156 4.203 953 

Saquarema 1.437 1.395 42 9,6 9,6 9,1 3.598 3.518 80 

Total da AID 3.231 2.853 378 8,5 8,5 8,5 8.754 7.721 1.033 

Estado do Rio 
de Janeiro 365.000 350.983 14.017 8,6 8,6 9,1 581.282 541.672 39.610 

Fundação João Pinheiro, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos 

Os principais componentes do déficit habitacional presentes na AID se referem: (i) às famílias 

conviventes (“constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência e que residem em um mesmo domicílio 

com outra família, denominada principal.”), (ii) aos domicílios rústicos (que “apresentam 

paredes que não são de alvenaria ou de madeira aparelhada, o que resulta em desconforto 

para seus moradores e risco de contaminação por doença (...)” e, (iii) aos domicílios 

improvisados (que se encontram em “locais destinados a fins não residenciais que sirvam de 

moradia”), conforme definição da Fundação João Pinheiro. 

Tanto em Maricá como em Saquarema o principal componente do déficit se referia às famílias 

conviventes, com participações de respectivamente 89,8% e 72,9%. Na base dessa 

diferenciação de intensidade observa-se que em Saquarema - que conforme já observado 

possuía maior proporção da população nos extratos de mais baixa renda familiar, a 

participação do componente domicílios rústicos era 300% superior àquelas de Maricá e da 

média do estado, como pode ser observado no Gráfico 9.2-28, a seguir. Observa-se ainda na 

AID uma maior participação do componente domicílios improvisados, quando comparado à 

média estadual.  
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Gráfico 9.2-28 - Participação dos Componentes do Déficit Habitacional Básico Urbano nos 

municípios da AID e no estado do Rio de Janeiro, 2000. 

 

Fundação João Pinheiro, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos 

No que se refere, por último, à adequabilidade dos domicílios - o atendimento por serviços, a 

maior parte daqueles localizados na zona urbana não é servida pela rede geral de 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário.  

e) Caracterização dos domicílios do entorno da ADA 

A ADA está localizada no contato entre os bairros de Ponta Negra e Jaconé, a uma distância 

aproximada de 25 km do centro de Maricá, com acesso pelas Rodovias RJ-102 e RJ-118. No 

entorno da ADA foram localizados no decorrer dos trabalhos de campo, quatro bairros com 

aglomerações humanas significativas pertencentes ao município de Maricá, sendo eles: 

Ponta Negra, Jaconé, Bananal e Cordeirinho (ver Mapa 9.1.3-4 a seguir). Na sequencia 

apresenta-se a caracterização da estrutura geral de cada um desses bairros. 

Jaconé 

O bairro de Jaconé está localizado no entorno da Lagoa de Jaconé, estendendo-se 

longitudinalmente no sentido Leste-Oeste até a fronteira com o Município de Saquarema. A 

Rodovia RJ-102 (Foto 9.2-23), via não pavimentada, acompanha o bairro na sua porção Sul 

pela orla, desde a área do empreendimento até Saquarema, e dá acesso à praia. Na porção 

Norte do bairro está a Rodovia RJ -118, que margeia a serra e dá acesso ao centro de 

Maricá. 
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Entre a orla e a Lagoa de Jaconé foi verificada a presença de ocupação horizontal, ordenada 

no padrão de loteamento em tabuleiro, com ruas paralelas e perpendiculares sendo algumas 

em diagonal, todas sem pavimentação (Foto 9.2-24). 

 

Foto 9.2-23 - Vista da Rodovia RJ-102. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-24 - Arruamento do bairro de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

O bairro dispõe de iluminação pública nas vias principais, mas não há rede de abastecimento 

de água. São utilizados poços e cisternas nas propriedades ou caminhões-pipa para 

abastecimento dos reservatórios individuais. Igualmente não existe rede coletora de esgoto, 

sendo feito uso de fossas sépticas ou negras. No foram verificadas áreas de lazer ou de 

convivência (praças, parques, ginásios). O comércio local é precário, possuindo apenas 

algumas mercearias e pequenos bares. 

Alguns condomínios fechados, como o Solar de Jaconé (Foto 9.2-25), apresentam 

edificações de padrão médio a alto (Foto 9.2-26), de alvenaria, com um ou dois pavimentos, 

varanda e garagem, típicas de veraneio. De modo geral esses condomínios estão em fase de 

ocupação, tendo sido observada a presença de grande número de lotes ainda não 

construídos. 

 

Foto 9.2-25 - Entrada do Condomínio Fechado 

Solar de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-26 - Residência de veraneio no 

Condomínio Solar de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ao percorrer o bairro, foram observadas muitas placas de venda de lotes e terrenos, 

principalmente ao longo da RJ-102 e nas imediações da Lagoa de Jaconé (Foto 9.2-27 e 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 124 

Foto 9.2-28), evidenciando intensa atividade imobiliária no local. Trata-se de áreas que 

podem ser caracterizadas como de expansão do turismo de segunda residência, 

considerando que este é o principal tipo de ocupação do bairro. Também foi notado um 

grande número de construções novas, de um ou dois pavimentos (Foto 9.2-29), incluindo 

conjuntos de chalés e estruturas de pousada (Foto 9.2-30). 

 

Foto 9.2-27 - Placa de venda de lotes no 

bairro de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-28 - Placa de venda de terreno na RJ-

102, bairro de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-29 - Novas construções no bairro de 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-30 - Novas construções no bairro do 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Nas margens da Lagoa de Jaconé e em suas áreas de alagamento caracterizadas Foto 

9.2-31 e Foto 9.2-32). A ocupação avança nessa área, havendo grande número de novas 

construções, terrenos a venda e material de construção civil aparentemente em uso. 
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Foto 9.2-31 - Domicílio em área de alagamento 

aterrada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-32 - Domicílio na margem da Lagoa de 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Na porção voltada para a serra e margeada pela RJ-118, foram verificados alguns 

aglomerados humanos dispersos, como a Vila São Benedito (Foto 9.2-33) e imediações (Foto 

9.2-34), com aproximadamente 20 domicílios de baixo a médio padrão de população com 

residência fixa no local. Esta vila possui iluminação pública precária, não havendo 

abastecimento de água ou coleta de esgoto. 

 

Foto 9.2-33 - Domicílio de residente fixo no 

bairro de Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-34 - Vila São Benedito no bairro de 

Jaconé. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ponta Negra 

O bairro de Ponta Negra, a Oeste da área do empreendimento, conta com alta valorização 

imobiliária dos terrenos da orla, principalmente devido à presença da praia de Ponta Negra 

(Foto 9.2-35), uma das mais indicadas pra banho no Município segundo relato de moradores. 

Entre a praia e o canal há algumas unidades verticalizadas com até cinco pavimentos (Foto 

9.2-36). A orla é ocupada por domicílios de veranistas, e da mesma forma que o restante do 

bairro não possui infraestrutura sanitária de abastecimento de água e coleta de esgoto. 

Apesar de possuir serviço de coleta de lixo regular, foi verificada a presença de depósitos de 

entulho, poda de árvores e lixo doméstico em calçadas e em terrenos baldios no interior do 

bairro. 
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Foto 9.2-35 - Vista da praia de Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-36 - Verticalização da praia de Ponta 

Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ao longo do canal da Lagoa de Ponta Negra foram verificadas edificações de médio a alto 

padrão, em geral de dois pavimentos (Foto 9.2-37), e algumas novas construções (Foto 

9.2-38) ou propriedades à venda, caracterizando essa porção do bairro como de ocupação 

consolidada. 

 

Foto 9.2-37 - Residência à margem do canal de 

Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-38 - Residência à margem do canal de 

Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

No entorno da pequena praça central há um comércio tipicamente de bairro, formado por 

pequenos mercados, quitandas, açougue, peixaria, padaria, lojas de roupas e acessórios, 

utensílios domésticos e material para construção (Foto 9.2-39), bem como as principais 

pousadas do local. Apenas as ruas principais da orla e de comércio são pavimentadas, as 

demais se encontram em leito natural. Seguindo a face Oeste do morro do Mirante, está a 

Vila Vital, na qual domicílios de veraneio de médio padrão e domicílios de residentes fixos de 

médio e baixo padrão estão dispostos lado a lado (Foto 9.2-40). 
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Foto 9.2-39 - Rua de comércio em Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-40 - Rua residencial na Vila Vital. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Na Vila Vital a iluminação pública é precária, as ruas são irregulares, não possuem 

pavimentação e não há abastecimento de água ou coleta de esgoto sanitário. É possível ver 

o lixo espalhado pelas ruas ou depositado em fundos de terrenos. As áreas de alagamento 

estão sendo aterradas para dar lugar a novas construções que se espalham pelo bairro, 

caracterizando sua expansão. Não foram verificadas placas de venda de terrenos ou 

edificações. 

 

Foto 9.2-41 - Rua residencial na Vila Vital. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-42 - Aterramento da área de 

alagamento na Vila Vital. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 128 

 

Cordeirinho 

O bairro do Cordeirinho está localizado a Oeste da Ponta Negra, consistindo numa estreita 

faixa entre o mar e a Lagoa de Ponta Negra. Serva basicamente ao uso de veranistas, cujos 

domicílios mais valorizados e os que possuem melhor padrão construtivo são os que se 

localizam na orla (Foto 9.2-43 e Foto 9.2-44). As vias principais possuem pavimento e as vias 

secundárias encontra-se em leito natural, sendo seu ordenamento regular, em padrão de 

espinha de peixe. Este bairro possui boa cobertura de iluminação pública, porém falta 

infraestrutura de abastecimento de água e coleta de esgoto. A varrição das vias públicas e a 

coleta de lixo são regulares, não tendo sido verificados pontos de deposição de lixo em ruas 

e terrenos.  

O bairro encontra-se consolidado, com construções de alto e médio padrão, havendo poucos 

lotes não edificados, porém há grande número de placas de venda de casas e terrenos. Este 

bairro fica praticamente vazio na baixa temporada. 

 

Foto 9.2-43 - Domicílios na orla de 

Cordeirinho. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-44 - Domicílio em Cordeirinho. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-45 - Limpeza de via pública em 

Cordeirinho. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-46 - Rua do bairro de Cordeirinho. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Bananal  

O bairro do Bananal está localizado entre a Lagoa de Ponta Negra e a RJ-118, de ambos os 

lados dessa rodovia. As vias públicas são irregulares e sem pavimentação (Foto 9.2-47), a 

iluminação pública é precária e não há infraestrutura de abastecimento de água ou coleta de 

esgoto. O padrão construtivo é variado, havendo edificações de médio a baixo padrão 

construtivo (Foto 9.2-48 e Foto 9.2-50). As edificações são dispersas e é possível verificar 

grande número de terrenos vazios, mas também novas construções. Há alguns pontos de 

concentração de domicílios dentro do bairro, porém distantes entre si. Segundo relatos dos 

morados, no local convivem a população residente fixa e a de veranistas. 

 

Foto 9.2-47 - Rua do bairro de Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-48 - Domicílio em Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-49 - Nova construção em Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-50 - Domicílio de morador permanente 

no bairro de Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ainda Segundo moradores locais, as enchentes são frequentes e as reclamações dos 

moradores são levadas a prefeitura. É importante observas que este bairro fica em área de 

alagamento da Lagoa da Ponta Negra, que vem sendo aterrada ao longo dos anos para dar 

lugar a novas construções (Foto 9.2-51). Como forma de minimizar o problema, canais de 

escoamento são abertos nas margens das vias públicas (Foto 9.2-52), porém não são 

suficientes para conter as enchentes. 
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Foto 9.2-51 - Aterramento de área de alagamento 

da Lagoa de Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-52 - Canaleta de drenagem no bairro 

Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

As ocupações localizadas entre a RJ-118 e a serra são caracterizadas por construções de 

baixo padrão, com um ou dois pavimentos e adensadas, praticamente inexistindo terrenos 

não construídos. Nesta porção do bairro reside a população fixa local, não havendo 

veranistas. A iluminação é precária e não há qualquer tipo de infraestrutura urbana, tendo 

sido observado esgoto correndo a céu aberto em via pública e lixo depositado na calçada. 

Não foram vista construções novas, porém há um grande número de edificações sendo 

reformadas ou ampliadas (Foto 9.2-53 e Foto 9.2-54). 

 

Foto 9.2-53 - Rua do bairro de Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-54 - Rua do bairro de Bananal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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C) Segurança Pública 

O Estado do Rio de Janeiro, em sua organização político-administrativa, conta com a 

Secretaria de Estado de Segurança (SESEG). A ela estão subordinados a Polícia Militar e a 

Polícia Civil, bem como o Instituto de Segurança Pública (ISP), o Instituto Médico Legal (IML), 

e o Conselho Consultivo das Corregedorias Gerais da Polícia Civil e da Polícia Militar. Desde 

1999, com a Resolução SSP 263 de 26 de julho, a força policial carioca passou a ser 

organizada territorialmente em 41 Áreas Integradas de Segurança Pública - AISP, que tem 

por principal objetivo integrar as ações e informações entre a SESEG e as polícias Civil e 

Militar, de forma descentralizada, com responsabilidade compartilhada, exigindo 

planejamento e avaliações integradas permanentes (ver Mapa 9.1.3-5 a seguir). 
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a) Contexto Regional - Recursos físicos e humanos 

Como pode ser observado no Quadro 9.2-27 a seguir, os municípios da AII estão inseridos 

nas AISP 7, 12, 25 e 35 e possuem pelo menos uma delegacia de polícia civil (Niterói e São 

Gonçalo, mais populosos, possuem diversas). Apenas Araruama não possui o novo modelo 

de estruturação física da Polícia Civil, a DP Legal, programa lançado em 1999 pelo Governo 

do Estado do Rio de Janeiro e que destinou recursos financeiros para reforma das unidades 

policiais, compra de mobiliário, equipamentos, sistemas de informática, construção de casas 

de custódia, investimento na perícia técnica e treinamento e capacitação de policiais22.  

Quadro 9.2-27- Estrutura das Áreas Integradas de Segurança Pública nos municípios da AII. 

Municípios AISP BPM DP 

Niterói 12 12º 
76, 77 (DP Legal), 78 (DP Legal), 79 (DP Legal), 81 

e 82 (DP Legal) 

São Gonçalo 7 7º 72, 73 (DP Legal), 74 (DP Legal) e 75 

Araruama 25 25º 118  

São Pedro da Aldeia 25 25º 125 (DP Legal) 

Iguaba Grande 25 25º 129 (DP Legal) 

Itaboraí 35 35º 71 (DP Legal) 

Tanguá 35 35º 70 (DP Legal) 

Rio Bonito 35 35º 119 (DP Legal) 

Silva Jardim 35 35º 120 (DP Legal) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Com o Decreto Nº 40.486 de 01 de janeiro de 2007 foi criada a Secretaria de Estado de 

Defesa Civil (SEDEC), que subordina as corporações de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros 

Militar (CBMERJ), que passaram a operar de forma conjunta. Desta forma, tanto o Corpo de 

Bombeiros quanto a Defesa Civil são atualmente instituições separadas e independentes da 

Polícia Militar, subordinadas diretamente ao Governo do Estado. 

A área operacional do Corpo de Bombeiro Militar no estado do Rio de Janeiro é organizada 

em 8 Comandos de Área e 28 Grupamentos, que subordinam 53 Destacamentos, além de 2 

Grupamentos de Socorro Florestal e Meio Ambiente, 1 Grupamento de Busca e Salvamento e 

4 Grupamentos Marítimos, como pode ser observado no Quadro 9.2-28 a seguir. Niterói 

conta com estrutura operacional mais ampla, sendo sede de Grupamento de Bombeiro Militar 

(GBM), além do Grupamento Marítimo e Policlínica Militar. São Gonçalo e Araruama também 

sediam GBMs e à exceção de Tanguá, Silva Jardim e Iguaba Grande que não possuem 

estrutura operacional própria do Corpo de Bombeiro Militar e são atendidos pelos 

destacamentos da CBA IX-Metropolitana, os demais municípios sediam destacamentos que 

atuam principalmente no combate a incêndios e buscas e salvamentos.  

                                                

22
GAROTINHO, Anthony. Delegacia Legal: Tecnologia a serviço da polícia. In: Coleção Políticas Públicas. Rio de Janeiro, 2005. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 136 

Quadro 9.2-28 - Estrutura Operacional do Corpo de Bombeiro Militar nos municípios da AII. 

CBA Município Estrutura Operacional 

IX - Metropolitana Niterói 
É sede do 3º GBM, possui o 4º Grupamento Marítimo e a 
3º Policlínica Militar 

IX - Metropolitana São Gonçalo É sede do 20º GBM 

V - Baixada 
Litorânea 

Araruama É sede do 27º GBM 

IX - Metropolitana Itaboraí 
Possui o Destacamento 1/20, subordinado ao 20º GBM 
de São Gonçalo 

IX - Metropolitana Rio Bonito 
Possui o Destacamento 2/20,subordinado ao 20º GBM 
de São Gonçalo 

IX - Metropolitana Tanguá Não possui  

IX - Metropolitana Silva Jardim Não possui 

IX - Metropolitana São Pedro da Aldeia 
Possui o Destacamento 1/18,subordinado ao 18º GBM 
de Cabo Frio 

IX - Metropolitana Iguaba Grande Não possui 

Fonte: Secretaria de Estado de Defesa Civil, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Todos os municípios da AII possuem Guarda Municipal, sendo que as Niterói e São Gonçalo 

são as mais antigas e possuem os maiores efetivos, tendo sido criadas na década de 1930. A 

de Tanguá, criada em 2005, é a mais recente e com menor efetivo. A gestão dessas guardas 

é de alçada municipal. Niterói, São Gonçalo, Silva Jardim e Araruama possuem secretaria 

dedicada exclusivamente à segurança pública, Rio Bonito não possui estrutura específica e 

os demais municípios possuem setor especializado subordinado a uma secretaria com 

escopo de atuação mais amplo.  

Dentro desse contexto apenas Niterói e Tanguá possuem Plano Municipal de Segurança 

Pública, ferramenta de planejamento que auxilia as municipalidades a atingirem metas locais 

de estruturação e/ou ampliação do serviço e redução da criminalidade. O Conselho Municipal 

de Segurança Pública possibilita o acompanhamento das políticas públicas e a prestação de 

contas das atividades realizadas. Não obstante os únicos municípios da AII que instituíram 

esse canal de participação da sociedade civil - São Gonçalo e São Pedro da Aldeia estão 

entre aqueles que não possuem Plano Municipal de Segurança Pública, que seria o objeto 

principal de monitoramento. Em relação à estrutura de segurança pública cabe ainda 

comentar que: (i) todos os municípios da AII mantêm algum tipo de unidade da Defesa Civil e, 

(ii) nenhum deles possui Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. 

No que se refere ao acesso à justiça, observa-se que apenas Tanguá não é sede de comarca 

e, juntamente com Araruama, também não possui Núcleo de Defensoria Pública. Em relação 

aos juizados especializados, o único mais difundido é o de atendimento à crianças e 

adolescentes (presente em 5 municípios da AII), sendo que o de atendimento aos idosos e 

violência contra a mulher estão presentes apenas em São Gonçalo, como pode ser 

observado no Quadro 9.2-29 a seguir. 
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Quadro 9.2-29 - Caracterização da Guarda Civil, da Estrutura do Serviço de Segurança Pública e do Acesso a Justiça em 2009. 

 Niterói 
São 

Gonçalo 
Itaboraí Tanguá Rio Bonito 

Silva 
Jardim 

Araruama 
Iguaba 
Grande 

São Pedro 
da Aldeia 

Guarda Municipal 

Guarda municipal - existência Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Ano de criação 1937 1938 1986 2005 1998 1992 1981 1997 1989 

Efetivo total 433 307 57 28 26 58 154 130 94 

Estrutura do Serviço de Segurança no Município 

Caracterização do órgão gestor 
responsável pela segurança 
pública no município 

Secretaria 
Exclusiva 

Secretaria 
Exclusiva 

Setor 
subordinad
o a outra 
secretaria 

Setor 
subordinad
o a outra 
secretaria 

Não possui 
estrutura 

Secretaria 
Exclusiva 

Secretaria 
Exclusiva 

Setor 
subordinad
o a outra 
secretaria 

Setor 
subordinad
o a outra 
secretaria 

Conselho municipal de segurança 
pública - existência 

Não Sim Não Não Não Não Não Não Sim 

Plano municipal de segurança 
pública - existência 

Sim Não Não Sim Não Não Não Não Não 

Delegacia de polícia civil Sim Sim Sim Não* Sim Sim Sim Sim Sim 

Delegacia de proteção ao meio 
ambiente 

Não Não Não Não Não Não Não Não Não 

O município dispõe com relação à 
Defesa civil de: 

Outro tipo 
de unidade 

Coordenad
oria 
municipal 

Coordenad
oria 
municipal 

Coordenad
oria 
municipal 

Outro tipo 
de unidade 

Coordenad
oria 
municipal 

Coordenad
oria 
municipal 

Coordenad
oria 
municipal 

Coordenad
oria 
municipal 

Acesso à Justiça 

Município é sede de comarca Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Núcleo de defensoria pública na 
comarca 

Sim Sim Sim Não Sim Sim Não Sim Sim 
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 Niterói 
São 

Gonçalo 
Itaboraí Tanguá Rio Bonito 

Silva 
Jardim 

Araruama 
Iguaba 
Grande 

São Pedro 
da Aldeia 

Juizado especializado no 
atendimento à criança e ao 
adolescente - existência 

Não sabe 
informar 

Sim Sim Não Não Não Sim Não Sim 

Juizado especializado no 
atendimento ao idoso - existência 

Não sabe 
informar 

Sim Não Não Não Não Não Não Não 

Juizado especial de violência 
contra a mulher - existência 

Não sabe 
informar 

Sim Não Sim Não Não Não Não Não 

Município mantém serviço de 
assistência jurídica 

Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não Sim 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009. Elaborado por: ARCADIS logos. 

*informações mais recentes indicam que neste município funciona atualmente o 70°DP Legal. 
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Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o município de 

Niterói possui, em 2012, os juizados especializados no atendimento à criança e ao 

adolescente, ao idoso e à violência contra a mulher.  

b) Criminalidade no contexto regional 

Segundos o Mapa da Violência 2011, desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Instituto 

Sangari, a violência é um fenômeno crescente que irrompe e transforma o cotidiano, 

principalmente nas cidades, configurando uma das principais preocupações da sociedade 

brasileira e requerendo recursos cada vez mais significativos por parte do poder público. Tem 

como principal vítima e ator a população jovem, com idade entre 15 e 24 anos, residente nas 

áreas urbanas. O mapa em apreço mostra que no estado do Rio de Janeiro, em 2008, as 

ocorrências com causas externas23, foi responsáveis por 75% das mortes entre a população 

jovem, sendo que destas, as mortes violentas equivaleram a 54,6% do montante. 

Considerando os números absolutos das ocorrências registradas, São Gonçalo, com a maior 

população da AII, possui também o maior número de ocorrências, com exceção do furto de 

veículos e apreensão de drogas, mais numerosos em Niterói. Entre os crimes contra a 

pessoa registrados nos municípios da AII (ver Quadro 9.2-30), o de lesão corporal se 

destacou largamente frente aos homicídios e estupros no ano de 2010.  

                                                

23
 Conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID10), em seu capítulo XX, classifica causas externas de mortalidade e 

morbidade “quando um óbito devido a causas externas (acidentes, envenenamento, queimadura, afogamento, etc.) é registrado” 

(Waiselfisz, J. J., 2008, pp 10). 
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Quadro 9.2-30 - Número absoluto de ocorrências registradas, por tipo de crime, em 2010 nos municípios da AII. 

Localidade População 

Crimes contra a pessoa Crimes contra o patrimônio Produção policial 

Homicídio 
Lesão 

Corporal 
Estupro 

Roubo de 
Veículo 

Furto de 
Veículo 

 Roubo a 
Residência 

Apreensão de 
Drogas 

Apreensão de 
Armas 

Niterói 487.562 180 4.243 104 767 1.120 84 351 315 

São Gonçalo 999.728 420 6.404 226 1.204 1.061 85 245 436 

Itaboraí 218.008 114 1.877 75 146 156 16 94 112 

Tanguá 30.732 12 193 8 8 13 0 11 2 

Rio Bonito 55.551 41 509 4 24 105 4 29 29 

Silva Jardim 21.349 32 321 14 8 4 1 9 45 

Araruama 112.008 86 1.375 71 49 124 13 105 52 

Iguaba Grande 22.851 7 256 8 7 27 4 16 17 

São Pedro da 
Aldeia 87.875 62 701 34 42 82 3 123 53 

Estado do Rio 
de Janeiro 15.989.929 6.793 131.444 4.871 18.781 15.593 1.170 10.828 7.435 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 
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O Mapa da Violência no Brasil 2010 apresenta um ranking das taxas de violência dos 

municípios com mais de 10 mil habitantes. Com a finalidade de suavizar as oscilações 

causadas pela diferença de porte dos municípios e dar estabilidade às escalas, foram 

utilizadas médias dos últimos três anos disponíveis, conforme o Quadro 9.2-31 a seguir. De 

acordo com essa fonte, os municípios da AII, Itaboraí, São Pedro da Aldeia, Araruama, 

Iguaba Grande e Silva Jardim ocupam posições no ranking nacional entre os 10% com 

maiores taxas de homicídio, integrando um grupo crítico quanto à violência.  

Quadro 9.2-31 - Taxas médias de homicídio (em 100 mil habitantes) nos município da AII e sua 

classificação nos rankings nacional e estadual, no período 2008/2010. 

Município 
População 

Média 

Homicídios 
Taxa 
Média 

Posição 
Nac. 

Posição 
Est. 

2008 2009 2010 

Itaboraí 221.659 108 94 107 46,5 199 8 

São Pedro da 
Aldeia 85.413 39 31 25 37,1 365 14 

Araruama 109.647 40 44 35 36,2 391 16 

Iguaba Grande 22.525 7 6 11 35,5 409 18 

Silva Jardim 21.754 7 10 3 30,6 529 25 

São Gonçalo 991.280 340 337 202 29,6 565 28 

Tanguá 30.436 9 6 6 23,0 832 37 

Niterói 482.737 118 101 79 20,6 978 41 

Rio Bonito 55.074 6 2 6 8,5 2067 71 

Fonte: Waiselfisz, J. J, Mapa da Violência no Brasil, 2010
24

. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Para as taxas de ocorrências por 10.000 habitantes, os municípios de Silva Jardim, Araruama 

e Iguaba Grande apresentaram as maiores ocorrências (ver Gráfico 9.2-29). Silva Jardim 

apresentou maiores índices proporcionais a sua população para estupros e homicídios, 

sendo que em relação a este último, o resultado de 15 ocorrências por 10.000 habitantes foi o 

dobro do segundo colocado Araruama. Nesse tipo de crime, São Gonçalo e Tanguá 

apresentaram os menores índices do período.  

Considerando os crimes contra o patrimônio, Niterói apresentou as maiores ocorrências por 

10.000 habitantes para roubo e furto de veículo, ficando muito acima do resultado 

apresentado pelo conjunto do estado. Nessa modalidade de crime, Rio Bonito apresenta 

índice elevado para furto, mas não para roubo, que se configura na presença da vítima.  

Na apreensão de armas, novamente Silva Jardim aparece com destaque, tendo sido 

apreendidas 21,1 armas por 10.000 habitantes em 2010, enquanto que em Iguaba Grande, 

segundo colocado nesse aspecto da produção policial, o índice foi menor em cerca de 200%. 

Quanto à apreensão de drogas, São Pedro da Aldeia apresentou o índice de 6 ocorrências 

                                                

24
 Disponível em http://www.mapadaviolencia.org.br/ 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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por 10.000 habitantes, enquanto para o segundo colocado, Araruama, observou-se índice 4,6 

ocorrências, o mesmo calculado para a médio do estado do Rio de Janeiro. 

Gráfico 9.2-29 - Número de ocorrências registradas por 10.000 habitantes, por tipo de crime, em 

2011 nos municípios da AII. 

 

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2011. Elaboração: ARCADIS logos. 
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c) Recursos físicos e humanos da segurança pública na Área de Influência Direta 

No contexto da organização territorial da segurança pública carioca, Marica está inserida na 

AISP 12, tem sua força policial militar gerenciada pelo 12º BPM com sede em Niterói, e conta 

com a 82ª DP Legal localizada em seu território. Saquarema, por sua vez, está inserida na 

AISP 25 e possui força policial militar subordinada ao 25º BPM com sede em Araruama, além 

de contar com a 124ª DP Legal, conforme o Quadro 9.2-32, a seguir (ver também a Foto 

9.2-55 a Foto 9.2-57). 

Quadro 9.2-32 - Estrutura das Áreas Integradas de Segurança Pública nos municípios da AID. 

Município AISP BPM DP 

Maricá 12 12 º 82 (DP Legal) 

Saquarema 25 25º 124 (DP Legal) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

 

Foto 9.2-55 - DPO da Polícia Militar de Ponta 

Negra, em Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-56 - DPO da Polícia Militar em Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-57 - Delegacia de Polícia Civil em Saquarema.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Tanto Maricá quanto Saquarema possuem destacamento do Corpo de Bombeiro Militar, 

sendo o primeiro subordinado ao 3º GBM de Niterói, e o segundo, ao 27º GBM de Araruma, 

conforme o Quadro 9.2-33. As principais ocorrências, segundo o Subtenente Basílio do 

Destacamento de Maricá - entrevistado no decorrer dos levantamentos de campo, são de 

fogo em vegetação, queda de moto, colisão de automóveis e captura de animais, para as 

quais conta com 3 viaturas, respectivamente de socorro e incêndio, de busca e salvamento e 

ambulância (ver Foto 9.2-58 a Foto 9.2-60). 

Quadro 9.2-33 - Estrutura Operacional do Corpo de Bombeiro Militar nos municípios da AID. 

CBA Município Estrutura Operacional 

IX - Metropolitana Maricá 
Possui o Destacamento 2/3, subordinado ao 3º GBM de 
Niterói 

IX - Metropolitana Saquarema 
Possui o Destacamento 1/27, subordinado ao 27º GBM 
de Araruama 

Fonte: Secretaria de Estado de Defesa Civil, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Foto 9.2-58 - Destacamento do Corpo de 

Bombeiro em Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-59 - Unidade de operações da Defesa 

Civil em Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-60 - Destacamento do Corpo de Bombeiro em Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Ambos os municípios possuem Guarda Municipal, sendo que a de Maricá foi instituída em 

2001, conta com um efetivo 130 profissionais e tem entre suas atividades o patrulhamento 

nos bairros e estradas, defesa civil, proteção ambiental e ordenamento do trânsito, além 

possuir posto de guarda. A Guarda Municipal de Saquarema, criada em 1993, conta com um 

efetivo de 88 profissionais que realizam patrulhamento, proteção ambiental, auxílio ao 

ordenamento do trânsito, à Polícia Militar e atendimentos sociais, conforme o Quadro 9.2-34 a 

seguir. 
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Quadro 9.2-34 - Caracterização da Guarda municipal de Maricá e Saquarema - 2009. 

Descrição Maricá Saquarema 

Guarda municipal - existência Sim Sim 

Ano de criação 2001 1993 

Efetivo total 130 88 

Principais 
atividades: 

Posto de guarda (bairros, entrada da cidade, 
etc.) 

Sim Não 

Patrulhamento ostensivo a pé, motorizado 
ou montado 

Sim Sim 

Atividades da defesa civil Sim Não 

Proteção ambiental Sim Sim 

Auxílio no ordenamento do trânsito Sim Sim 

Auxílio à Polícia Militar Não Sim 

Auxílio à Polícia Civil Não Não 

Atendimentos sociais (partos, assistência 
social, dentre outros) 

Não Sim 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009. Elaboração: ARCADIS logos. 

Marica e Saquarema não possuem secretaria exclusiva de segurança pública, nem tampouco 

conselhos municipais de segurança ou delegacias de atendimento especializado (mulher, 

idoso ou criança e adolescente), delegacia de proteção ao meio ambiente ou estruturas 

penitenciárias. A infraestrutura presente inclui delegacia de polícia civil, conselho comunitário 

de segurança e unidades do corpo de bombeiro e defesa civil. Apenas Maricá possui Plano 

Municipal de Segurança Pública, como pode ser observado no Quadro 9.2-35 a seguir. 

Quadro 9.2-35 - Descrição da Infraestrutura de segurança pública nos municípios da AID- 2009. 

Descrição Maricá Saquarema 

Caracterização do órgão gestor responsável pela segurança 
pública no município 

Secretaria em 
conjunto com 
outra secretaria 

Secretaria em 
conjunto com outra 
secretaria 

Conselho municipal de segurança pública - existência Não Não 

 Ano de criação Não Aplicável Não Aplicável 

 O conselho é paritário Não Aplicável Não Aplicável 

 Caráter do conselho: Não Aplicável Não Aplicável 

   Consultivo Não Aplicável Não Aplicável 

   Deliberativo Não Aplicável Não Aplicável 

   Normativo Não Aplicável Não Aplicável 

   Fiscalizador Não Aplicável Não Aplicável 
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Descrição Maricá Saquarema 

 O conselho realizou reunião nos últimos 12 meses Não Aplicável Não Aplicável 

 Fundo municipal de segurança pública - existência Não Não 

 Plano municipal de segurança pública - existência Sim Não 

Delegacia de polícia civil Sim Sim 

Delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher Não Não 

Delegacia de proteção ao idoso Não Não 

Delegacia de proteção à criança e ao adolescente (DPCA)* Não Não 

Delegacia da criança e do adolescente (DCA)** Não Não 

Delegacia da criança e do adolescente (especialidades não 
separadas) 

Não Não 

Instituição especializada no atendimento ao idoso vítima de 
violência 

Não Não 

Centros integrados de atenção e prevenção à violência 
contra o idoso 

Não Não 

Presídio exclusivamente feminino Não Não 

Presídio com carceragem exclusivamente feminina Não Não 

Instituto médico legal Não Não 

Centro de integração social da associação e proteção e 
assistência ao condenado 

Não Não 

Delegacia de proteção ao meio ambiente Não Não 

Centro de atendimento especializado para a população 
lésbica, gay, bissexual, travestis e transexuais 

Não Não 

Conselho comunitário de segurança Sim Sim 

Acesso oficial a registro de criminalidade violenta produzidos 
pelo estado 

Sim Sim 

Unidade do Corpo de Bombeiros Sim Sim 

O município dispõe com relação à Defesa civil de: 
Outro tipo de 
unidade 

Coordenadoria 
Municipal 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009. Elaboração: ARCADIS logos. 

No que se refere ao acesso à justiça, ambos os municípios são sede de comarca e possuem 

núcleos de defensoria pública especializados para idoso e criança e adolescente, conforme o 

Quadro 9.2-35 a seguir, mas não possuem juizado especial de violência contra a mulher ou 

serviço de assistência jurídica. Adicionalmente Saquarema dispõe de um núcleo 

especializado em conflitos agrários, e Maricá possui juizado especializado no atendimento ao 

idoso. 
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Quadro 9.2-36 - Acesso à Justiça - 2009. 

Acesso à Justiça Maricá Saquarema 

 Município é sede de comarca Sim Sim 

 Núcleo de defensoria pública na comarca Sim Sim 

   Núcleo especializado para criança e adolescente Sim Sim 

   Núcleo especializado para idoso Sim Sim 

   Núcleo especializado para conflito agrário Não Sim 

   Núcleo especializado para mulher Sim Não sabe informar 

   Núcleo especializado para conflito indígena Não Não sabe informar 

   Núcleo especializado para meio ambiente Sim Não sabe informar 

Juizado especializado no atendimento à criança e ao 
adolescente - existência 

Existe 
defensoria 

Existe defensoria 

Juizado especializado no atendimento ao idoso - existência Sim Não 

Juizado especial de violência contra a mulher - existência Não Não 

Município mantém serviço de assistência jurídica Não Não 

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009. Elaborado por logos 

d) Criminalidade na Área de Influência Direta 

A distribuição espacial da violência no nível municipal é uma fonte rica de descobertas para 

análise do tema, e mostra situações bem diferenciadas, possibilitando definições de políticas 

públicas que possam atender a cada uma delas.  

Segundo o Mapa da Violência 2011, o estado do Rio de Janeiro no decênio 1998 - 2008 

recuou da 3ª posição no ranking de estado mais violento para a 7ª posição, melhorando de 

modo significativo em termos proporcionais. Nos municípios da AID as informações 

disponíveis relativas ao período 2007 - 2011 parecem indicar tendência semelhante. 

Observa-se que no ranking dos municípios brasileiros segundo o número de homicídios 

registrados entre 2008 e 2010, Maricá ocupava a 21ª posição estadual e a 440ª posição 

nacional, enquanto que Saquarema era ranqueado na 30ª posição estadual e a 638ª posição 

nacional. 

Os valores absolutos mostram que os homicídios dolosos em Saquarema, que em 2007 

registrava mais ocorrências que em Maricá - com quase o dobro de sua população, sofreu 

queda contínua entre 2007 e 2010. Maricá apresentou oscilação com tendência de 

crescimento. A ocorrência de homicídio culposo em Maricá apresentou crescimento no 

período, observando-se para Saquarema tendência de estabilidade com leve oscilação. Entre 

os crimes contra a pessoa, o estupro apresentou maior crescimento tanto em Maricá quanto 

em Saquarema. Entre os crimes contra o patrimônio, o roubo a residência foi o que 

apresentou maior oscilação, mas com tendência a queda no período, enquanto que o roubo a 

transeunte e o estelionato apresentaram crescimento nos municípios da AID. As apreensões 

de drogas e armas apresentam movimento divergente, com crescimento em Maricá e queda 

nas ocorrências Saquarema (ver Quadro 9.2-37). 
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Quadro 9.2-37 - Número absoluto de ocorrências registradas, por tipo de crime, em 2010 nos municípios da AII. 

Município Ano População 

Crimes contra a pessoa Crimes contra o patrimônio Produção policial 

Homicídio 
Doloso 

Homicídio 
Culposo - 
Trânsito 

Tentativa de 
Homicídio 

Estupro 
Lesão 

Corporal 
Dolosa 

Roubo a 
Residência 

Roubo de 
Veículo 

Roubo a 
Transeunte 

Furto de 
Veículos 

Estelionato 
Apreensão de 

Drogas 
Armas 

Apreendidas 

Maricá 

2007 105.294 36 36 32 16 568 34 86 91 117 91 49 59 

2008 119.231 43 48 37 19 575 24 100 149 140 68 42 46 

2009 123.492 46 45 28 17 620 34 89 197 174 99 99 64 

2010 127.461 26 33 25 33 666 14 97 147 118 94 69 72 

2011 131.355 42 40 4 43 619 26 119 159 122 117 84 89 

Saquarema 

2007 62.174 50 21 21 6 375 14 21 26 73 69 39 53 

2008 67.853 40 27 25 8 450 10 20 47 72 93 71 106 

2009 69.374 13 15 21 15 548 21 38 40 53 85 30 69 

2010 74.234 10 28 34 32 533 4 28 55 70 100 36 50 

2011 75.906 14 33 22 19 438 6 23 56 61 127 66 47 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2011. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Considerando o número de ocorrências registradas por 10.000 habitantes entre 2007 e 2011, 

conforme o Gráfico 9.2-30 a seguir, em Maricá os homicídios culposos ou de trânsito 

apresentam índices muito semelhante aos de homicídios dolosos (de causa violenta), com 

pequena elevação entre 2007 e 2008, queda até 2010 e elevação em 2011, retornando a 

uma posição pouco inferior à inicial. Paralelamente as tentativas de homicídio apresentam 

queda constante no período, e o número de estupros aumentou significativamente a partir de 

2009, sendo importante lembrar que o município não conta com delegacia especializada no 

atendimento da mulher.  

Em Saquarema, os homicídios dolosos com índice muito alto em 2007 (8 por 10.000 

habitantes, enquanto Maricá registrava 3,4 no mesmo ano), apresentou queda contínua até 

2010 quando registrou 1,3 homicídios por 10.000 habitante. Quanto aos homicídios culposos 

o índice apresentou oscilação no período, chegando a 2011 em posição pouco superior à 

inicial e próxima ao apresentado por Maricá. Outra oscilação foi registrada nas tentativas de 

homicídio que em 2011 registrou 2,9 por 10.000 habitantes, a menor do período, enquanto 

que o número de estupros, após um crescimento contínuo entre 2007 e 2010, apresentou 

queda em 2011. Este município, como já observado, também não possui delegacia 

especializada no atendimento da mulher. 

Gráfico 9.2-30 - Número de ocorrências de violência contra a pessoa por 10.000 habitantes, 

segundo o tipo de crime, municípios da AID, 2007 - 2011. 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Entre os crimes de lesão corporal, Saquarema registrou maior número de ocorrências do que 

Maricá, ambos com índices oscilantes, mas tendendo a queda. É importante observar que o 

número de crimes contra a pessoa registrados em Maricá e Saquarema em 2011 situa-se 

entre os menores da AII, não se configurando como de alta incidência criminosa no contexto 

da região (ver Gráfico 9.2-31 a seguir). 
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Gráfico 9.2-31 - Número de ocorrências de lesão corporal por 10.000 habitantes entre 2007 e 

2011, nos municípios da AID. 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Por último, quanto aos crimes contra o patrimônio (roubos, furto e estelionato), observa-se 

que apesar do estelionato ser mais representativo em Saquarema do que em Maricá, 

considerando os demais crimes deste tipo, em ambos os municípios ele apresenta tendência 

de crescimento. 

Em Maricá o roubo a transeunte apresentou crescimento entre 2007 e 2009 e, apesar de 

declinar no ano seguinte, foi o crime contra o patrimônio com o maior número de registros em 

2011 (12 ocorrências por 10.000 habitantes). Em seguida aparece o furto de veículos que 

apresentou o mesmo comportamento, posicionando-se na situação média da AII para este 

crime. O roubo de veículos e o estelionato, por último, apresentaram número de registros e 

comportamento muito parecidos no período, tendendo a um crescimento pouco acentuado.  

Em Saquarema o destaque entre os crimes contra o patrimônio foi o estelionato, tendo sido 

registradas 16,7 ocorrências por 10.000 habitantes em 2011. Em seguida coloca-se o furto de 

veículos, embora com tendência de queda. O roubo a transeunte, que em 2007 era pouco 

significativo, apresentou ligeira tendência de crescimento e o roubo a residência apresentou 

tendência de queda, seguida de estabilização (ver Gráfico 9.2-32).  
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Gráfico 9.2-32 - Número de ocorrências contra o patrimônio registradas, por tipo de crime, por 

10.000 habitantes em 2011. 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Os indicadores de produção policial expressos pelo número de apreensão de armas e drogas 

mostram padrão de crescimento em Maricá, enquanto que em Saquarema, apenas no que se 

refere às drogas ocorre elevação (a partir de 2010), pois a apreensão de armas apresenta 

tendência declinante (ver Gráfico 9.2-33 a seguir).  

Gráfico 9.2-33 - Número de ocorrências de produção policial registradas, por tipo de crime, por 

10.000 habitantes em 2011. 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

e) Acidentes de Tráfego 

Os dados de acidentes de tráfego no município de Maricá foram fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Segurança, por meio da Delegacia de Maricá (82ª DP), onde foi possível 

identificar os acidentes com vítima, uma vez que para os casos sem vítima, de acordo com o 

secretário, as declarações são muitas vezes realizadas via internet (Boletim de Ocorrência on 

line, a partir do site da Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão - DEDIC / Polícia Civil do 

Rio de Janeiro), os quais a Secretaria não tem controle, portanto, não foram disponibilizadas. 
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Foram realizados 19 boletins de ocorrência para casos com vítima no período de janeiro/12 a 

agosto/13 (média de 1 acidente de tráfego com vítima por mês), distribuídos conforme o 

Gráfico 9.2-34 a seguir. 

Gráfico 9.2-34 - Acidentes de tráfego em Maricá (boletim de ocorrência para casos com vítima - 

período janeiro/2012 a agosto/2013) 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Segurança - SESEG - Relatório de Ocorrências por delito, 

disponibilizado pela Delegacia de Maricá (82ª DP) em 27/08/13. 

A mesma análise não pôde ser feita para o município de Saquarema, uma vez que os dados 

solicitados em agosto/2013 não foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Segurança e 

Ordem Pública, até o fechamento do presente estudo.  

Para os dados de acidentes de tráfego nas rodovias estaduais relacionadas ao estudo, foram 

analisados os números disponibilizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Rio 

de Janeiro (DER-RJ) para o período de janeiro/2013 à junho/2013 (ver Gráfico 9.2-35).  

Nota-se que a maior parte dos acidentes ocorre na RJ-106, que apresenta os maiores 

números de acidentes resultantes em morte (16), feridos (445) e sem vítima (722) para o 

período. Deve-se ponderar que a RJ-106 é a rodovia de maior extensão entre as 

selecionadas. 

A RJ-116 está na segunda colocação em relação à acidentes com morte (7) e feridos (170), 

seguida pela RJ-104 que apresenta 3 acidentes com morte e 89 com feridos, apresentando 

também um considerável número de acidentes sem vítima (380), muito superior à RJ-116 

(156).  
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Gráfico 9.2-35 - Número de Acidentes segundo a gravidade nas Rodovias Estaduais (período 

janeiro/2013 a junho/2013) 

 

Fonte: Serviço de Estatística de Trânsito - DER-RJ, acesso em setembro/2013. Elaboração ARCADIS 

logos, 2013. 

Em agosto/2013, durante a pesquisa de campo, foi solicitado às Secretarias Municipais de 

Saúde de Maricá e Saquarema informações acerca do número de atendimentos hospitalares 

municipais e estaduais (dentro dos municípios) relacionados às vítimas de trânsito nessas 

rodovias (RJ-104, 106, 116, 114 e 118), no entanto, até o fechamento deste estudo, os dados 

não foram fornecidos.  

D) Educação 

Segundo estudos da UNESCO (2009) a redução nas taxas de analfabetismo ocorrida nas 

últimas três décadas em todo mundo, principalmente entre a população em idade adulta 

(pessoas com 15 ou mais anos de idade), tem apresentado progresso constante e acentuado 

nos países em desenvolvimento. A alfabetização é essencial para a comunicação e a 

aprendizagem de todos os tipos, refletindo-se nos mais diversos aspectos da vida, como a 

saúde, o bem-estar social, o emprego e o desenvolvimento econômico. 

A taxa de analfabetismo é um indicador importante, pois representa a porcentagem de 

pessoas sem as habilidades de ler e escrever desenvolvidas. É importante lembrar que 

apenas na década de 1960 o Brasil inverteu sua distribuição populacional sobre o espaço, 

passando de rural a urbano, tendo a população residente nas cidades maior acesso aos 

serviços de educação. A Taxa de Analfabetismo, conforme já indicado, é usada como um dos 

fatores de calculo do Índice de Desenvolvimento Humano elaborado pelo PNUD, juntamente 

com riqueza e longevidade, a partir dos levantamentos censitários decenais do IBGE. 

Para o estado do Rio de Janeiro na década de 2010 verificou-se a continuidade/aceleração 

dessa tendência, com taxas decrescentes de analfabetismo de, respectivamente, 9,7%, 6,6% 

e 5,1%, em 1991, 2000 e 2010. Esse movimento não ocorreu de modo homogêneo em todo o 

território fluminense, e para sua caracterização foi considerada inicialmente a Área de 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 156 

Influência Indireta, com ênfase para os aspectos condições de escolaridade da população, 

recursos físicos e humanos e demandas atendidas,  

a) Condições de Escolaridade da População no Contexto Regional 

Nos municípios da AII, no último período intercensitário, verificou-se a continuidade do 

movimento de redução da taxa de analfabetismo, mantendo-se a tendência das duas 

décadas anteriores. Os municípios metropolitanos altamente urbanizados e densos - 

especialmente Niterói e São Gonçalo, são os que apresentaram melhores índices, com 

posição acima da média estadual como pode ser observado no Gráfico 9.2-33 na sequencia.  

Quadro 9.2-38 - Taxa de alfabetização da população com 10 anos ou mais de idade, nos 

municípios da AII, em 2010. 

Municípios (%) 

Niterói 97,8 

São Gonçalo 96,6 

Itaboraí 93,9 

Tanguá 91,8 

Rio Bonito 92,8 

Araruama 93,1 

Silva Jardim 87,9 

São Pedro da Aldeia 94,3 

Iguaba Grande 96,0 

Estado do Rio de Janeiro 95,9 

Fonte: Censo Demográfico 2010, IBGE. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Os demais municípios da AII apresentaram variações contidas entre as situações médias do 

país (91%) e do Rio de Janeiro (95,9%), a exceção de Silva Jardim onde a taxa de 

analfabetismo ainda apresenta dois dígitos (12,1%). Trata-se de um município em que 24% 

da população ainda se encontrava no campo em 2010, onde os equipamentos educacionais 

são em geral menos acessíveis para uma parte da população. Não obstante, Rio Bonito, com 

26% de residentes na área rural na mesma data, apresentava taxa de alfabetização de 

92,8%, indicando a necessidade de explicações mais específicas para o entendimento da 

situação de Silva Jardim.  

Outro potencial fator para a redução do ritmo de alfabetização é a ocorrência de fortes 

incrementos populacionais. Considerando que as taxas de crescimento vegetativo 

apresentaram queda em todo o estado, um fenômeno desse tipo só poderia ter sido causado 

por forte migração de população com baixa ou sem escolaridade, atraídas por oportunidade 

de trabalho ou melhores condições de vida. Outro aspecto a observar, diz respeito ao fato de 

que as taxas de crescimento populacional não necessariamente refletem a exata medida da 

entrada de novos residentes. Como se sabe, a mobilidade intra - metropolitana potencializada 

pelos processos de valorização imobiliária e redução da densidade habitacional das áreas 

centrais, induz a um constante processo de avanço para as bordas (periferia), com frequentes 

alterações no perfil socioeconômico das diferentes comunidades. 
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Esses aspectos certamente devem ter contribuído para reduzir a taxa da alfabetização da 

população de municípios como Itaboraí, Araruama e Iguaba Grande, com importantes 

incrementos populacionais no último período inter censitário, mas não se aplicam a Silva 

Jardim, onde se verificou uma bem marcada estagnação da população residente. Nesse 

contexto, entre as causas mais prováveis do elevado índice de analfabetismo de Silva Jardim 

deve ser considerado o fraco nível de desenvolvimento econômico, pois trata-se do segundo 

menor PIB per capita da AII, assim como do município com maiores participações da 

Agropecuária e da Administração Pública na geração do Valor Adicionado, respectivamente 

4,4% e 44,0%. 

Apesar do conceito de analfabetismo absoluto, ou seja, a inabilidade de leitura e escrita que 

assume uma divisão entre alfabetizados e analfabetos ainda ser muito utilizada em estudos 

de caráter educacional, este conceito vem sendo ampliado em resposta às mudanças dos 

padrões de comunicação, da complexidade da vida social e das demandas de trabalho. 

Nessa nova perspectiva a alfabetização se converte em processo de aprendizagem contínua 

de diferentes linguagens ao longo da vida, como, por exemplo, a matemática e as tecnologias 

digitais. O conceito de analfabetismo funcional25 surge neste contexto e está diretamente 

vinculado ao nível de escolaridade que expressa o grau de instrução por anos de estudo da 

população de 15 e mais anos de idade num determinado espaço geográfico. 

É considerado analfabeto funcional o indivíduo com nível de escolaridade inferior a quatro 

anos de estudo, de acordo com o conceito da UNESCO (2000). A fonte usual para 

construção deste indicador no Brasil é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

PNAD, que utiliza dados dos Censos Demográficos do IBGE. 

Neste estudo foi utilizada para o nível de escolaridade a faixa etária de 25 anos ou mais, a 

mesma utilizada pelo PNUD, considerando a população adulta com idade adequada de 

conclusão do ensino superior, conforme o Quadro 9.2-39 apresentado a seguir. No momento 

de finalização da presente análise o dado mais recente para a caracterização deste indicador 

era do ano de 2000. 

Nesse momento, com exceção do Município de Niterói que apresentava média de 9,7 anos 

de estudo da população com 25 anos ou mais de idade - índice considerado como um bom 

nível de escolaridade média, todos os demais municípios da AII apresentavam desempenho 

inferior à média estadual, de 7,2 anos. As situações mais rebaixadas cabiam aos municípios 

de Tangua e Silva Jardim, com média de anos de estudo da população adulta pouco acima 

de quatro anos, resultado ainda muito próximo da situação de analfabetismo funcional.  

Situação análoga ocorria em relação ao indicador porcentagem da população com 25 anos 

ou mais de idade com menos de quatro anos de estudo. Também neste item Niterói 

apresentava o melhor resultado, 12,1%, taxa significativamente inferior à média do estado do 

Rio de Janeiro, 21,1%. Os resultados menos favoráveis cabiam ainda a Tangua e Silva 

Jardim, onde respectivamente 43,1% e 47,3% da população adulta se encontravam em 

                                                

25
 Analfabeto Funcional é o indivíduo que não pode participar em atividades nas quais a alfabetização é requerida para atuação 

eficaz em seu grupo ou comunidade, nem fazer uso contínuo da leitura, da escrita e da aritmética para o desenvolvimento 

próprio e de sua comunidade (UNESCO, Alfabetismo funcional em sete países de América Latina, Santiago, 2000) 
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situação de analfabetismo funcional. São Gonçalo e Iguaba Grande apresentaram resultados 

próximos à média estadual nos dois indicadores, ficando os demais municípios numa posição 

intermediária e de fraco desempenho (+ de 30% de analfabetismo funcional). 

Quadro 9.2-39 - Nível de escolaridade da população com 25 anos ou mais de idade em 1991 e 

2000. 

Municípios 

Média de Anos de Estudo 
das Pessoas com 25 Anos 

ou Mais 

% da População com 25 Anos 
ou Mais com Menos de 4 anos 

de Estudo Caracterizando 
Analfabetismo Funcional 

1991 2000 1991 2000 

Niterói 8,8 9,7 15,2 12,1 

São Gonçalo 5,8 6,7 27,9 21,5 

Itaboraí 4,0 5,2 45,9 34,6 

Tanguá 3,3 4,4 55,7 43,1 

Rio Bonito 4,2 5,3 48,6 35,3 

Araruama 4,1 5,6 48,6 35,1 

Silva Jardim 3,0 4,3 61,3 47,3 

São Pedro da Aldeia 4,7 5,8 42,2 30,6 

Iguaba Grande 4,7 6,6 43,5 26,0 

Estado do Rio de Janeiro 6,5 7,2 26,3 21,1 

Fonte: PNUD, 2003, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

A análise da variação desses dois indicadores entre os anos de 1991 e 2000, conforme o 

Gráfico 9.2-36 a seguir, evidencia que Iguaba Grande, que apresentava os piores resultado 

em relação à escolaridade de sua população, foi o município que obteve maior variação 

favorável no período, com aumento 2 anos na média de anos de estudo, além da redução em 

17,5% na proporção de pessoas com menos de 4 anos de estudo. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS Logos 159 

Gráfico 9.2-36 - Variação da média de anos de estudo e da % da população com menos de 4 

anos de estudo caracterizando analfabetismo funcional, de pessoas com 25 ou mais de idade, 

no período 1991-2000. 

 

Fonte: PNUD, 2003, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

b) Recursos Físicos e Humanos no contexto regional 

O espaço escolar é a dimensão física e palpável do processo de aprendizado, sendo em si 

mesmo educativo enquanto espaço de socialização. Os municípios as AII possuem em suas 

redes de educação formal estabelecimentos públicos e privados que atendem aos níveis de 

Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA. Destacam-se 

dos demais, por um lado, Silva Jardim e Tanguá que não possuem estabelecimentos da rede 

privada para o nível de ensino médio, enquanto Niterói, São Gonçalo e Itaboraí são os únicos 

a possuir estabelecimentos da rede privada com atendimento na educação de jovens e 

adultos.  

A implantação de rede privada de ensino se dá em municípios onde a renda familiar é 

favorável ao desenvolvimento desta atividade econômica, estando predominantemente 

instalados em áreas urbanas. Desta forma, como pode ser observado no Gráfico 9.2-37 a 

seguir, os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, são os que apresentam as maiores 

participações de estabelecimentos privados de ensino, superando inclusive a média relativa 

ao estado do Rio de Janeiro.  

Observa-se ainda que geralmente são considerados como fazendo parte da rede privada os 

estabelecimentos sem fins lucrativos de caráter assistencial, laico ou não. Por esse motivo 

em alguns municípios a rede privada aparece com maior número de unidades de ensino, 

perdendo no que se refere ao número de matrículas, pois no mais das vezes trata-se de 

unidades pequenas. Destaca-se nesse sentido Niterói, onde 63,2% das unidades de ensino 
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estão classificadas na rede privada, sendo que esta responde por apenas 39,1% das 

matrículas. Situações semelhantes ocorrem em São Gonçalo e Itaboraí, destacando-se para 

o conjunto da AII a grande importância da rede pública que, para a média do estado, 

respondia por mais de 60% das matrículas em 2010. 

Gráfico 9.2-37 - Participação das redes pública e privada no número total de estabelecimentos e 

matrículas, em 2010. 

 

Fonte: IBGE 2010, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Em relação ao ensino profissionalizante vale ressalvar que maior impulso para sua efetivação 

na região ocorreu a partir de 2008, através de convênio firmado entre Fundação de Apoio à 

Escola Técnica (Faetec) e a Petrobras, tendo em vista capacitar profissionais para o 

Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj). No nível técnico, com 

duração de um ano, vem sendo oferecidos cursos diversificados tais como: topógrafo, 

encarregados de estruturas, de solda, de pintura e isolamento e de montagem e mecânica, 

instrumentista de sistemas, instrumentista montador, encarregado de instrumentação e 

encarregado de elétrica, entre outros. No nível básico a oferta tem sido de cursos de 

pedreiro, carpinteiro, armador de ferro, encanador, pintor e eletricista predial (área de 

construção civil), soldador de estrutura e de tubulação (área de montagem eletromecânica). 
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Diferentes cursos também foram desenvolvidos pelo Promimp, Programa de Mobilização da 

Indústria Nacional de Gás Natural e Petróleo. 

Do ponto de vista estrutural, o Governo do estado do Rio de Janeiro está realizando a 

ampliação do ensino profissionalizante através de rede pública estadual de ensino, com a 

junção entre o Ensino Médio e o Profissionalizante. Nesse sentido foi estabelecida uma 

parceria entre as secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia e Educação para que os 

Centros de Vocação Tecnológica - cursos profissionalizantes modernos e que oferecem 

formação de acordo com a demanda do mercado local, passassem a funcionar com base na 

estrutura física da rede estadual de ensino. Até 2014 a meta é a de implantação de 80 

Centros, sendo que quase todos os municípios da AII foram englobados entre aqueles 

considerados como prioritários para tanto. 

Quanto ao ensino superior, os municípios de Araruama, Itaboraí, Niterói e São Gonçalo 

possuem instituições públicas e/ou privadas deste nível, que também recebem estudantes de 

municípios vizinhos. Itaboraí e Niterói são dotados de universidades públicas, sendo que o 

último sedia o campus da Universidade Federal Fluminense, uma das mais importantes 

instituições de ensino superior do país (ver Quadro 9.2-40 a seguir).  

Quadro 9.2-40 - Instituições ensino de nível superior nos municípios da AII em 2011. 

Município  
Organização 
Acadêmica 

Instituição de Ensino Superior Sigla 
Dependência 

Administrativa 

Araruama Faculdade 
Faculdade União Araruama de 
Ensino S/S LTDA. 

FAC-UNILAGOS Privada 

Araruama Faculdade Faculdade Unilagos FAC-UNILAGOS Privada 

Itaboraí Faculdade Faculdade de Educação de Itaboraí FEITA Pública 

Itaboraí Faculdade Faculdade Cinecista de Itaboraí FACNEC Privada 

Itaboraí Faculdade Faculdade Omni OMNI Privada 

Niterói Universidade Universidade Federal Fluminense UFF Pública 

Niterói Faculdade Conservatório de Música de Niterói CMN Privada 

Niterói Faculdade 
Faculdades Integradas Maria 
Thereza 

FAMATH Privada 

Niterói Faculdade 
Escola Superior de Ensino Helena 
Antipoff 

ESEHA Privada 

Niterói Faculdade 
Instituto Superior de Educação La 
Salle 

ISE LA SALLE Privada 

Niterói Faculdade 
Instituto Superior de Ciências 
Humanas e Filosofia La Salle 

ISCHF LA SALLE Privada 

São 
Gonçalo 

Faculdade Faculdade Paraíso FAP Privada 

São 
Gonçalo 

Faculdade 
Instituto Superior de Ciências 
Humanas e Sociais Anísio Teixeira 

ISAT Privada 

São 
Gonçalo 

Faculdade 
Faculdade de Tecnologia São 
Gonçalo 

FATESG Privada 
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Município  
Organização 
Acadêmica 

Instituição de Ensino Superior Sigla 
Dependência 

Administrativa 

São 
Gonçalo 

Universidade Universidade Salgado de Oliveira UNIVERSO Privada 

Fonte: INEP, 2011, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

c) Condições de Escolaridade da População na da Área de Influência Direta26 

A taxa de alfabetização na AID apresenta comportamento similar ao verificado em média nos 

municípios da AII, como apresentado no Quadro 9.2-41 a seguir.  

Quadro 9.2-41 - Taxa de alfabetização da população com 10 anos ou mais de idade nos 

municípios da AID em 2010. 

Municípios Abs. (%) 

Maricá 106.801 95,7 

Saquarema 60.294 94,2 

Fonte: Censo 2010, Sidra, IBGE, consultado em abril de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Para a avaliação desses dados é importante considerar a observação de RIANI (2004, 

p.104), sobre a taxa de analfabetismo, pois ela “engloba toda a história passada do sistema 

de educação, ou seja, é uma medida do estoque”. Desta forma, deve-se ter cuidado ao 

analisar os avanços das políticas educacionais recentes, considerando tanto que elas 

priorizam a educação básica, como o fato de que seus resultados podem ser diluídos pelas 

deficiências do passado. Por esse motivo é indispensável pesquisar a situação dos diferentes 

grupos etários, conforme apresentado no Gráfico 9.2-38 a seguir.  

Ao se considerar as variações nas taxas de analfabetismos nos períodos 1991 - 2000 e 2000 

- 2010 segundo faixas de idade, se evidencia uma forte diferenciação que incide diretamente 

no grupo de 5 a 9 anos de idade, o mais o adequada ao processo de alfabetização. Se no 

primeiro período a redução da taxa havia sido de cerca de 10% tanto para o conjunto da 

população de 5 anos e +, como para as crianças na faixa de 5 a 9 anos, no período mais 

recente a queda da taxa geral foi pouco significativa, observando-se o oposto em relação às 

crianças de 5 a 9 anos: redução em cerca de 25% em Saquarema e de 15% em Maricá, 

índice semelhante àquele para a média do estado do Rio de Janeiro. 

Para as duas faixas etárias seguintes (10 a 14 e 15 a 19 anos), com reduções na taxa de 

analfabetismo variando entre cerca de 5% e 10% no primeiro período, elas tenderam a zero 

no segundo, pois já não havia espaço para grandes avanços em termos absolutos. Como é 

sabido, uma vez alcançados níveis mais elevados de cobertura escolar e alfabetização, 

                                                

26
 As informações acerca das características da rede de ensino foram descritas considerando a abrangência territorial no nível 

municipal, uma vez que os dados por distrito não foram disponibilizados pelas Secretarias Municipais de Educação de Maricá e 

Saquarema até o fechamento do presente estudo. As informações foram solicitadas durante as atividades de campo ocorridas 

em Agosto/2013.  
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novos incrementos são crescentemente difíceis e dependentes de políticas mais amplas e 

complexas.  

Estima-se que programas educacionais que priorizam a alfabetização, como o Programa 

Alfabetização na Idade Certa do Governo Federal, devem ter contribuído para a forte queda 

da taxa de analfabetismo da faixa etária de 5 a 9 anos nos municípios da AID, bem como no 

conjunto do estado do Reio de Janeiro entre 2000 e 2010, refletindo no aumento do 

percentual de adultos alfabetizados.  

Gráfico 9.2-38 - Variação da taxa de analfabetismo segundo faixas etárias nos períodos de 1991-

2000 e 2000-2010, municípios da AID e estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Censo 2010, IBGE, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Nas faixas etárias restantes as reduções no nível de analfabetismo foram tão maiores quanto 

mais avançadas as idades, nos dois períodos considerados, pois também eram crescentes os 

espaços para tanto, como pode ser observado no Gráfico 9.2-38 a seguir, relativo às taxas de 

alfabetização segundo faixas etárias em 2010. 

Sobressai a perspectiva de que Maricá apresenta um desempenho muito próximo ao da 

média do estado - pouco mais de 75% de alfabetizados na faixa de 5 a 9 anos, 

aproximadamente 98% entre 10 a 39 anos e com pequenos decréscimos na sequencia, 

enquanto em Saquarema parece estar sendo mais efetivo o esforço de alfabetização na 

primeira e segunda faixas etárias, observando-se pequenas defasagens nas demais. 
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Gráfico 9.2-39 - Taxa de alfabetização da população segundo faixas etárias, municípios da AID e 

estado do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Fonte: Censo 2010, IBGE, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Um dos usos mais difundidos para o indicador de nível de escolaridade está relacionado à 

acumulação de capital humano, ou seja, o conjunto de habilidades, experiências, 

qualificações e conexões sociais que define a participação do indivíduo na vida econômica e 

social, conforme discutido por Paiva (2001, p.188). Quanto maior o conjunto de habilidades, 

experiências, qualificações e conexões sociais um indivíduo adquire ao longo da vida, maior 

seu capital humano, também conhecido como capital intelectual.  

Dentro do binômio educação e desenvolvimento econômico, à medida que uma sociedade é 

mais instruída, tem, teoricamente, maior capacidade produtiva uma vez que tem um maior 

acúmulo de conhecimento. Este indicador também é comumente utilizado como um dos 

definidores da condição social (PAIVA, 2001). 

Considerando a média de anos de estudo das pessoas com 25 anos ou mais de idade, os 

esforços para a universalização da Educação Básica entre 1991 e 2000, refletiu no aumento 

de 1,6 anos na escolaridade média da população adulta em Maricá e de 1,8 anos na de 

Saquarema, conforme o Quadro 9.2-42 e o Gráfico 9.2-40 a seguir. Porém, apesar da 

melhora, ambos os resultados ficaram abaixo da média estadual que foi de 7,2 anos de 

escolaridade.  

Situação análoga se verificou em relação ao percentual da população com 25 anos ou mais 

de idade e com menos de quatro anos de estudo. Mesmo com reduções significativas do 

analfabetismo funcional (de 17,2% em Saquarema e 13,5% em Maricá) nos anos da década 

de 1990, os índices alcançados em 2000 (respectivamente 31,9% e 26,9%) resultaram 

maiores que aquele relativo ao conjunto do estado do Rio de Janeiro (21,1%).  
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Quadro 9.2-42 - Nível de escolaridade da população com 25 anos ou mais de idade, municípios 

da AID e estado do Rio de Janeiro, 1991 e 2000. 

Municípios 

Média de Anos de Estudo 
das Pessoas com 25 Anos 

ou Mais 

% da População com 25 Anos ou Mais 
com Menos de 4 anos de Estudo 

Caracterizando Analfabetismo 
Funcional 

1991 2000 1991 2000 

Maricá 5,0 6,6 40,4 26,9 

Saquarema 4,0 5,8 49,1 31,9 

Estado do Rio de Janeiro 6,5 7,2 26,3 21,1 

Fonte: PNUD, 2003, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Gráfico 9.2-40 - Variação da média de anos de estudo e da porcentagem da população com 

menos de quatro anos de estudo entre as pessoas com 25 ou mais de idade, municípios da AID 

e estado do Rio de Janeiro, 1991 e 2000. 

 

Fonte: PNUD, 2003, consultado em abril de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Conforme evidenciado no decorrer dessa caracterização, os municípios da AID, partindo de 

uma posição de nítida inferioridade comparativamente à situação média do estado do Rio de 

Janeiro, e apesar de exibirem avanços proporcionalmente maiores nas duas últimas décadas, 

continuam apresentando na atualidade significativas defasagens. É importante reter, não 

obstante, que essas defasagens se concentram na população de jovens adultos e 

adultos/idosos, pois conforme observado na análise da taxa de alfabetização segundo faixas 

etárias, entre as crianças/adolescentes de 5 a 9 anos e de 10 a 14 anos, Maricá se iguala à 

média do estado do Rio de Janeiro e Saquarema supera a ambos.  

Ao se observar os atuais (2010) níveis de escolaridade da população de 10 anos e + dos 

municípios da AID em confronto com a situação média do estado do Rio de Janeiro, 
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assumem realce os seguintes aspectos derivados da situação anteriormente apontada: (i) 

maior estoque de pessoas sem instrução ou com instrução muito reduzida, principalmente em 

Saquarema onde se eleva a cerca de 30% contra 20,6% da média estadual, (ii) menores 

estoques de população com 8 ou + anos de instrução, principalmente em Saquarema onde 

atinge 31,9% contra 45,9% da média estadual e, (iii) maior peso proporcional da população 

na faixa intermediária (ver Gráfico 9.2-41 a seguir). 

Gráfico 9.2-41 - Nível de escolaridade da população de 10 anos ou mais de idade por anos de 

estudo, municípios da AID e estado do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Fonte: Censo 2010, IBGE, consultado em abril de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

De acordo com a visão contemporânea do processo educacional, no desenvolvimento de 

uma vida escolar saudável - voltada a formar cidadãos conscientes e capazes de desenvolver 

suas potencialidades de modo a constituir capital humano que favoreça a sociedade, o 

quanto se estuda deve ser coincidente com o quando se estuda. Neste sentido, em um 

sistema educacional seriado, existe uma adequação teórica entre a série e a idade do aluno. 

No Brasil é considerado como sendo a idade de 6 anos a mais adequada para ingresso no 1ª 

ano do Ensino Fundamental, cuja duração é de 9 anos.  

A partir dessa definição é possível avaliar a adequação idade/serie, que constitui importante 

indicador para medir a qualidade do sistema educacional, pois dela geralmente se originam 

elevadas taxas de abandono e repetência, além de baixo desempenho dos alunos e atraso 

escolar. 

Como pode ser observado no Quadro 9.2-43 e Gráfico 9.2-42 a seguir, tanto os municípios 

da AID como a situação média do estado do Rio de Janeiro apresentam taxas muito elevadas 

de distorção que, entre os anos de 2007 e 2010, sofreram pequenas oscilações sem uma 

tendência muito definida.  

Em Maricá, a taxa de distorção série-idade mais alta foi verificada no Ensino Fundamental 

público estadual urbano - onde está concentrada a maior parcela do alunado, tendo se 

elevado de 46,1% para 48,2%. Na rede municipal do mesmo nível de ensino, verificou 

movimento semelhante (incremento de 31,7% para 34%). Em Saquarema verificou-se piora 
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no Fundamental público urbano de alçada estadual (elevação de 52,7% para 55,5%) 

paralelamente a melhoria nesse mesmo ensino de alçada municipal (queda da distorção 

idade-série de 41,8% para 38,3%). 

No Ensino Médio, responsabilidade básica da alçada estadual, as taxas de distorção são 

ainda maiores, porém apresentam uma tendência decrescente. Na rede privada - bastante 

reduzida, tanto no Fundamental como no Médio, as distorções são muito menores, pouco 

ultrapassando a taxa de 10%.  

De modo geral Saquarema apresenta ainda as maiores taxas de distorção série-idade 

quando comparado ao município de Marica e ao estado do Rio de Janeiro, com exceção do 

Ensino Médio urbano. O índice mais alto foi verificado no Ensino Fundamental rural estadual, 

com 66% dos alunos com idade acima daquela considerada adequada para o respectivo 

nível em 2007, e após um acréscimo acumulado de 11,4 pontos, chegou a 2010 com 77,4% 

de defasagem. 
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Quadro 9.2-43 - Taxa de Distorção Série-Idade em 2007, 2008, 2009 e 2010, municípios da AID e estado do Rio de Janeiro. 

  Ensino Fundamental Ensino Médio 

  Rural Urbana Rural Urbana 

  Estadual Municipal Privada Estadual Municipal Privada Estadual Municipal Privada Estadual Municipal Privada 

Maricá 

2007 30,2 35,7 14 46,1 31,7 6,6 - - - 50,1 48,3 7,4 

2008 15,8 34,9 7,1 48,8 32,4 6,5 - - 10,9 46,3 42,6 8,7 

2009 21,7 35,1 7,7 50,6 33,2 6,5 - - 17,9 42,3 43,3 7,6 

2010 0 35,8 6,6 48,2 34 5,7 - - 17,6 40,3 48,6 9 

Saquarema 

2007 66 43,2 - 52,7 41,8 6,5 65 - - 59,8 - 10,3 

2008 53,8 41,6 - 55 28,5 5,4 72 - - 58 - 11,2 

2009 52,3 42,2 - 55,7 38,8 5,7 60 - - 51,8 - 10,7 

2010 77,4 54,3 - 55,5 38,3 5,1 35,3 - - 48,9 - 9 

Estado do 
Rio de 
Janeiro 

2007 43,5 38 10 44,9 31,7 8 57 57,6 14,4 60,8 42,7 11,2 

2008 44,5 37,7 10,7 44,4 30,3 7,7 53,3 58 13,8 57,8 38,7 11,4 

2009 46 37,8 11 45,5 30,1 7,9 50,7 60,9 13,7 54,2 36,8 10,6 

2010 47,2 37,8 10,8 46,3 30 8 49,1 70,7 14,5 51,6 34,3 10,7 

Fonte: Inep, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 
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Gráfico 9.2-42 - Variação na Taxa de Distorção Série-Idade por modalidades de ensino e 

situação, nos períodos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, municípios da AII e estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Fonte: Inep, consultado em abril de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

O fenômeno da distorção série-idade se constitui ainda como um desafio às políticas públicas 

educacionais no país, visto que, segundo VIDAL (2007, p.142) ela “possui impactos sobre a 

eficiência e a eficácia do sistema educacional e se relaciona com um conjunto de variáveis 

quantitativas e qualitativas da educação, (...) como as taxas de reprovação e de repetência e 

as condições de infraestrutura que, comprovadamente, influenciam o desempenho dos 

alunos”. Observa-se nesse sentido que segundo informações da Secretaria Municipal de 

Educação, o município de Saquarema, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e MEC, vem 

desenvolvendo desde 2010 o Programa Acelera e se Liga. Trata-se de um programa de 

caráter emergencial que têm como objetivo corrigir o fluxo escolar, a distorção idade-série e 

contribuir com a redução da evasão escolar, alfabetizando ou acelerando a aprendizagem 

com qualidade. Desde seu início já foram atendidos 345 alunos em 20 escolas. Não foi ainda 

possível mensurar os resultados deste programa. 

Outro grupo de indicadores para a avaliação do desempenho do sistema de ensino tem por 

base o movimento de aprovação, reprovação e abandono escolar. Os dados coletados 

relativos a 2007 - 2010 situam os municípios da AID num contexto bastante próximo ao da 

média estadual e sem grandes oscilações no período considerado. No Fundamental as taxas 

de aprovação giram em torno de 80%, tendo-se observado uma muito tênue tendência de 

crescimento na AID e pequeno decréscimo na média estadual, aproximando os respectivos 

desempenhos. A taxa de abandono é reduzida neste nível de ensino, e manteve tendência 

decrescente.  

Com relação ao ensino Médio, as taxas de aprovação variam em torno de 77-79% nos 

municípios da AID, com pequena tendência de crescimento, diferenciando-se da média do 

estado que apresenta índice inferior em cerca de 10 pontos percentuais que se redistribuem 

entre reprovações e abandono. Desse modo os municípios da AID exibem desempenho 
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superior ao da média estadual, destacando-se Saquarema onde paralelamente verificou-se 

pequeno crescimento das aprovações e significativo crescimento das reprovações, 

movimentos que se deram à custa do índice de abandono, que recuou 13,4% para 3,2% (ver 

Quadro 9.2-44). 

Quadro 9.2-44 - Taxas de aprovação, reprovação e abandono para o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio em 2007, 2008, 2009 e 2010, municípios da AID e estado do Rio de Janeiro. 

  Ensino Fundamental Ensino Médio 

  Aprovação Reprovação Abandono Aprovação Reprovação Abandono 

Maricá 

2007 80,8 16,2 3 78,1 14 7,9 

2008 80 18 2 75,1 15,6 9,3 

2009 81,6 15,7 2,7 79,1 14 6,9 

2010 81,5 16,7 1,8 79,3 12,5 8,2 

Saquarema 

2007 78,9 17,6 3,5 74,7 11,9 13,4 

2008 81,5 15,7 2,8 77,1 13,3 9,6 

2009 81,1 16,4 2,5 76,5 15,8 7,7 

2010 81,5 16,7 1,8 76,7 20,1 3,2 

Estado do 
Rio de 
Janeiro 

2007 83,3 13,1 3,6 67,3 18,7 14 

2008 82,7 13,9 3,4 65,8 19,4 14,8 

2009 80,9 16 3,1 66,6 19,6 13,8 

2010 82,4 15 2,6 68,3 18,9 12,8 

Fonte: Inep, consultado em abril de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

d) Recursos Físicos, Humanos e Demanda Atendida na Área de Influência Direta 

Conforme já observado, a adequabilidade da estrutura física face ao contingente de alunos e 

professores, tende a se refletir diretamente na qualidade do aprendizado, assumindo-se a 

perspectiva de que em salas com menor número de alunos, eles podem ser melhor assistidos 

pelos professores, possibilitando maior atenção e, consequentemente, melhor desempenho, 

conforme RIANI (2004, p.125). Para países de elevada renda per capita, a relação é sempre 

inferior a 20 alunos por professor.  

Os municípios de Marica e Saquarema possuem em suas respectivas redes de ensino 

estabelecimentos públicos e privados que atendem aos níveis de Ensino Infantil, 

Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos, estando ausente o terceiro grau. 

Ambas as secretarias municipais de educação oferecem transporte público gratuito aos 

estudantes universitários que cursam instituições existentes nos municípios vizinhos.  
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Saquarema possui uma instituição de ensino técnico de nível médio desde o início de 2012, a 

FAETEC, que oferece os cursos de Meio Ambiente, Edificações, Eletromecânica, 

Hospedagem, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho e Edificações, com duração variável 

de 3 semestres a 3 anos. Maricá ainda não dispõe de equipamento desse tipo implantado em 

seu território e, segundo relatado, desenvolve esforços nesse sentido. De acordo com 

informações divulgadas no site da Prefeitura Municipal (publicado em 03 de julho de 2012), a 

área para a implantação do campus que irá receber a Escola Técnica Federal de Maricá, 

vinculada ao Instituto Federal Fluminense - IFF, já foi definida. O terreno localizado em 

Ubatiba foi doado pela prefeitura, e localiza-se a uma distância aproximada de 8 quilômetros 

do centro da cidade. Ainda de acordo com o site, “O projeto, orçado em R$ 10 milhões, será 

financiado com recursos do tesouro municipal. A previsão é que a unidade atenda, 

inicialmente, 1.200 alunos em três turnos.”. Embora os cursos ainda não estejam definidos, a 

notícia aponta para o funcionamento provisório de uma unidade técnica com a oferta inicial 

de quatro cursos: Autocad (desenhista de construção civil), auxiliar de plataforma, eletricista e 

operador de computador e, posteriormente, cursos de soldador e marcenaria. 

Começando a caracterização dos recursos disponíveis pelas creches, observa-se que elas 

representam um papel fundamental na vida familiar, pois entre outros aspectos, possibilitam 

que chefes de família do sexo feminino possam trabalhar deixando as crianças com idade de 

até 3 anos em local adequado. O Município de Maricá possui 50 estabelecimentos de 

educação infantil, dentre os quais 26 também funcionam como creches (IBGE/MEC, 2009), 

com 1034 alunos matriculados em 2010. Com será observado mais adiante, essa matrículas 

correspondem a pouco menos de 25% da demanda potencial.  

A coordenadora da Educação Infantil do Município, professora Sônia Maria de Andrade 

Freire, informou que o segmento em Maricá avançou muito nos últimos três anos. Segundo 

ela - em entrevista com pesquisadora da consultoria encarregado do presente estudo, “o 

prefeito Washington Quaquá tem a Educação, de um modo geral, como meta prioritária de 

seu governo, e o secretário Marcos Ribeiro tem se empenhado para isso. A Educação Infantil 

recebeu do MEC, recentemente, autorização para construção de mais três creches (Inoã, 

Itaipuaçu e Cordeirinho), cuja construção começará ainda neste semestre. Fechamos 

também parceria com o Sistema Positivo de Ensino, para alunos do 3º período da Educação 

Infantil (cinco anos), transição para o Ensino Fundamental.”. 

De acordo com o noticiário local em Maricá está prevista a construção de escolas de 

Educação Infantil com recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Pro Infância), assim como a 

construção de quadras esportivas em escolas públicas de educação básica. O projeto prevê 

a construção de cinco escolas de educação infantil (creche e pré-escola), para atender 

crianças com até 5 anos nos bairros de Inoã, Itaipuaçu, Cordeirinho, Ponta Negra e Caju. As 

unidades terão capacidade para abrigar, em média, 216 alunos e custarão entre R$ 620 mil e 

R$ 1,3 milhão. 

Ainda de acordo com o noticiário local no segundo semestre de 2011 foi inaugurado o quinto 

desse equipamentos na atual gestão municipal - a Casa da Criança de Inoã, creche com 

capacidade para 145 crianças e atendimento em horário integral para o Maternal. Em 

entrevista realizada em abril de 2012, o subsecretário municipal de Educação, Luis Claudio 

da Silva informou que “desde que assumimos em 2009, fizemos uma pesquisa e detectamos 

um déficit de aproximadamente 4.700 vagas nesse setor. Com a construção dessas cinco 
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unidades, serão mais de mil novas vagas na educação infantil. Ainda está prevista a 

construção de mais duas outras escolas desse porte, que dará um reforço importante nesse 

sentido”. Através do Programa de Construção e Cobertura de Quadras Esportivas Escolares, 

que tem o objetivo de melhorar a estrutura física para realização de atividades pedagógicas, 

recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de ensino fundamental e médio, 

Maricá deverá ainda construir uma quadra no condomínio Santa Paula, em Inoã. 

Já em Saquarema, existem 48 estabelecimentos de educação infantil, sendo que 11 

oferecem creche, atendendo aproximadamente igual porcentagem da demanda potencial. As 

unidades de ensino voltadas à Educação Infantil respondem por respectivamente 11% e 

11,3% das matrículas em Maricá e Saquarema, observando-se ainda os índices de 56,5 

alunos por estabelecimento e 17,2 alunos por docente no primeiro desses municípios, 

enquanto em Saquarema tem-se 40,3 alunos por estabelecimento e 16,5 alunos por docente. 

O Estado do Rio de Janeiro registra 56,6 alunos por estabelecimento e 16,9 alunos por 

docentes para este nível. 

O Ensino Fundamental tem duração mínima de nove anos, sendo obrigatório no Brasil a partir 

dos seis anos de idade. É nesse nível que ocorre a maior concentração de alunos e 

profissionais de educação. O município de Maricá possui 66 estabelecimentos desse nível de 

ensino, 49,6% do total e 68,1% das matrículas. Em Saquarema as proporções são 

semelhantes: 61 estabelecimentos (50,4% do total) e 72% dos alunos matriculados. No 

estado do Rio de Janeiro o ensino fundamental responde por 70,9% das matrículas. Em 

Maricá a média de alunos por estabelecimento do ensino é de 218,4, sendo a relação 

aluno/docente de 14,7. Em Saquarema a média é de 202 alunos por estabelecimento e 16,5 

alunos por docente, sendo que esta relação no estado do Rio de Janeiro é de 

respectivamente 312 e 21. 

O Ensino Médio tem duração mínima de três anos e ingresso a partir dos quinze anos de 

idade. Em Maricá há 17 estabelecimentos deste nível educacional, representando 12,8% dos 

estabelecimentos e 18,6% das matrículas. Em Saquarema os estabelecimentos são em 

número de 12 (9,9%) e atendem a 16,2% dos alunos matriculados, porcentagens que no 

estado do Rio de Janeiro são de respectivamente de 13% e 19,1% (ver Quadro 9.2-45). 
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Quadro 9.2-45 - Número total de Estabelecimentos e Matrículas segundo níveis de ensino, 

municípios da AID e estado do Rio de Janeiro, 2010. 

Localidade Nível de Ensino Estabelecimentos Docentes Matriculados 

Maricá 

Educação Infantil 50 164 2826 

Ensino Fundamental 66 978 14.414 

Ensino Médio 17 379 3.927 

Saquarema 

Educação Infantil 48 117 1.932 

Ensino Fundamental 61 748 12.353 

Ensino Médio 12 214 2.759 

Estado do Rio 
de Janeiro 

Educação Infantil 5.883 19.705 332.764 

Ensino Fundamental 7.544 112.096 2.353.532 

Ensino Médio 2.001 45.610 635.418 

Fonte: IBGE/MEC, 2009, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA corresponde ao curso acelerado nas 

modalidades Fundamental e Médio, e é destinado aos alunos que, geralmente por 

necessidade de ingressarem no mercado de trabalho, não completaram sua escolarização 

em idade adequada. A EJA corresponde ao antigo supletivo, e desde a década de 1990 

passou a oferecer as séries iniciais de alfabetização. Em Maricá, nesta modalidade, estavam 

matriculados 267 alunos, segundo o sistema EDUDATA disponível na página eletrônica do 

INEP. A indisponibilidade da informação de número de docentes em data compatível 

inviabiliza o calculo da relação professor/aluno neste setor.  

Conforme o Quadro 9.2-50 a seguir, nos municípios da AID e no Rio de Janeiro verifica-se 

um forte predomínio das redes públicas no total de estabelecimentos e, mais ainda, nas 

matriculas. Em Saquarema esse predomínio é significativamente mais amplo (71,1% dos 

estabelecimentos e 85,8% das matrículas) observando-se nesse aspecto uma diferenciação 

não desprezível com Maricá onde a rede privada já responde por 24,6% das matrículas, 

proporção superior à da média do estado.  
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Gráfico 9.2-43 - Participação das redes pública e privada no total de estabelecimentos e 

matrículas nos municípios da AID e estado do Rio de Janeiro, 2010. 

 

Fonte: IBGE/MEC, 2009, consultado em abril de 2012. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Um último aspecto observado nessa caracterização dos serviços educacionais na AID refere-

se à taxa de atendimento escolar por nível de ensino. Trata-se de um indicador importante 

uma vez que capta a proporção da população em determinada faixa etária que frequenta a 

escola, tomando por base a faixa etária adequada para cursar determinado nível27. Neste 

estudo foi abordada apenas a educação básica, devendo-se considerar que a frequência em 

creches é optativa, tratando-se de uma demanda potencial. Por outro lado, o resultado do 

confronto entre matrículas e a população em determinadas faixas etárias, deve ser analisada 

no contexto da elevada taxa de distorção idade/série presente na área em estudo.  

Como pode ser observado no Quadro 9.2-46 a seguir, há uma forte concentração de alunos 

no Ensino Fundamental, cujo número de matrículas em Saquarema é muito superior ao de 

pessoas na faixa etária adequada, indicando retenção de alunos nesse nível devido a alta 

taxa de reprovação. É justamente no Ensino Fundamental que se apresentam as maiores 

Taxas de Distorção Série-Idade em Saquarema, chegando a 77,4% na zona rural e 55,5% de 

alunos repetentes na zona urbana. Quanto às crianças em idade para frequentar creches, a 

taxa de atendimento é baixa tanto em Maricá quanto em Saquarema, comprometendo a 

inserção da mãe no mercado de trabalho ou as condições de segurança da criança que 

frequentemente ficam com parentes idosos, vizinhos ou irmãos mais velhos, mas ainda 

                                                

27
 Segundo o INEP, e de acordo com a Lei Federal 11.274 de fevereiro de 2006, a idade adequada para cursar a Pré-escola é 4 

a 5 anos, de 6 a 14 anos para se cursar o Ensino Fundamental, de 15 a 17 para o Ensino Médio, e de 18 a 24 para cursar o 

Ensino Superior. 
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crianças. A baixa taxa de atendimento do Ensino Médio pode ser consequência da distorção 

série-idade no Ensino Fundamental e da alta taxa de abandono em Maricá. 

O número de salas necessárias ao atendimento de demanda foi calculado considerando a 

média de alunos por turma - valores adotados pela Comunidade Educativa Cedac como base 

no Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), Todos pela Educação (2011) - para cada 

modalidade de ensino e o respectivo número absoluto de demanda reprimida. Desta forma, a 

creche é a modalidade educacional que necessitava de um maior número de novas salas de 

aula para o atendimento da demanda existente em 2010, um total de 261 novas salas em 

Maricá e 163 em Saquarema. Em Maricá o Ensino Fundamental também apresenta uma alta 

taxa de demanda reprimida, sendo necessárias 210 novas salas, enquanto que a retenção de 

alunos no Ensino Fundamental em Saquarema faz com que haja um excedente de 36 salas 

de aula para este nível educacional no município. 

Quadro 9.2-46 - Taxa de Atendimento Escolar e Demanda Reprimida por Nível de Ensino em 

2010. 

  

Número de 
Alunos 

Matriculados 
Inicialmente 

Média 
de 

alunos 
por 

turma 

População 
por faixa 

etária 
adequada 

ao nível do 
curso 

Demanda Potencial /Reprimida 

  

Abs. 
% de 

atendimento 

Salas de 
aula 

necessárias 

Maricá 

Creche 1034 13 4.430 3.396 23,34 261 

Pré-escola 2506 22 3.251 745 77,08 34 

Ensino 
Fundamental 

17.321 30 23.629 6.308 73,30 210 

Ensino 
Médio 

4.040 30 6.061 2.021 66,66 67 

Saquarema 

Creche 689 13 2.802 2.113 24,59 163 

Pré-escola 1882 22 2.135 253 88,15 12 

Ensino 
Fundamental 

11.600 30 10.521 -1.079 110,26 -36 

Ensino 
Médio 

2.792 30 3.802 1.010 73,44 34 

Elaboração: ARCADIS logos. 

Devido à inexistência de instituição de nível superior de caráter presencial em Maricá e 

Saquarema, a demanda existente vem sendo atendida com o deslocamento dos alunos para 

instituições com sedes nos municípios vizinhos, com auxílio de transporte disponibilizado 

pelas prefeituras.  
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E) Condições e Equipamentos de Saúde  

a) Situação regional 

A regionalização da assistência teve como objetivo garantir a oportunidade de acesso aos 

serviços que visam à promoção, proteção e recuperação da saúde, melhorando a qualidade 

da atenção à mesma. Para tanto, a regionalização do Sistema Único de Saúde - SUS - é um 

modelo de gestão racionalizada que visa conferir à população os serviços de saúde 

ordenados em níveis de atenção básica, média e de alta complexidade, tentando garantir a 

integralidade do atendimento. As unidades prestadoras de serviços, com seus diversos graus 

de complexidade formam um todo, configurando um sistema de saúde capaz de prestar 

assistência integral á população, conforme definido no Plano Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro (2008) pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil28.. 

A Programação Pactuada e Integrada - PPI é um processo do SUS regulamentado pela 

Norma Operacional Básica de 1996 (Brasil, NOB 01/96) para a ampliação do acesso e a 

construção de redes regionais, orientadas por programações pactuadas e integradas . É um 

importante instrumento de gestão, na medida em que estabelece para o planejamento em 

saúde os processos de descentralização, regionalização e hierarquização da assistência e 

ainda fortalece uma interlocução entre os Gestores Estaduais e Municipais e entre os 

Gestores Municipais. Através da regulamentação são definidas e quantificadas as ações para 

a população residente em cada território e efetuados os pactos intergestores para garantia de 

acesso da população aos serviços de saúde (Ministério da Saúde, 2001).  

O Estado do Rio de Janeiro atualmente é composto por noventa e dois municípios e tem uma 

população de 15.989.929 habitantes (Brasil, IBGE - Censo Demográfico 2010). Estes 

municípios estão divididos em oito regiões geográficas. Com o objetivo de atender os fluxos 

de necessidade de atenção à saúde, a Secretaria de Estado de Saúde utiliza-se basicamente 

da mesma divisão geográfica, com pequenas adaptações; assim os municípios estão 

organizados em nove regiões de saúde e 22 microrregiões29.  

                                                

28
 Cronologicamente foi a partir da Norma Operacional de Assistência à Saúde de 2001 (Brasil, NOAS, 2001), que entrou para a 

agenda do Sistema Único de Saúde o tema da regionalização da assistência à saúde, levando aos gestores o desafio de 

construir uma proposta de hierarquização e territorialização da assistência em microrregiões, com a formação de redes 

intermunicipais resolutivas e funcionais para diferentes níveis de complexidade nas diversas regiões do Estado (Plano Diretor de 

Regionalização – Rio de Janeiro, 2002). O primeiro nível hierárquico é a atenção básica que tem como principal foco a promoção 

e proteção à saúde, ou seja, implica na prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde. Quando os 

problemas de saúde demandam assistência de profissionais especializados e recursos tecnológicos de diagnóstico e tratamento, 

entra-se no nível de média complexidade. Já a alta complexidade envolve os procedimentos de alto custo e tecnologia. O acesso 

e atendimento integral em todos os níveis de complexidade são garantidos à população através da Política Nacional de Atenção 

a Saúde que pressupõe a construção de parcerias estaduais ou regionais (Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Plano Estadual 

de Saúde - Rio de Janeiro, 2008-2011). 

 
29

 Esta gestão é realizada mediante pactos entre gestores estaduais e municipais de saúde, levando-se em consideração que 

um município não necessita ter todos os níveis de atenção à saúde instalados em seu território, para oferecer todos os níveis de 

atendimento desse sistema, ou seja, os serviços de saúde são organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, 

sendo que o acesso da população à rede de saúde deve se dar a partir do nível primário de atenção, qualificado para atender 
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Como a temática de saúde demanda uma abrangência diferenciada com relação à sua 

regionalização, buscou-se observar informações referentes ao perfil de saúde e ocorrência de 

doenças na população para os municípios da AII e de seu contexto territorial mais amplo, de 

acordo com as articulações específicas do sistema. Desse modo os atendimentos de saúde 

dos dois municípios da AID foram referenciados de acordo com o nível de complexidade para 

outros municípios que compõe as regionais de saúde. Por essa razão foram observadas 

informações de infraestrutura de saúde para os municípios: Maricá e Saquarema e para 

Niterói, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro, referenciados para 

atendimento dos casos de média e alta complexidade de saúde com ocorrência nos dois 

primeiros. 

A Região Metropolitana II (Metro II) é composta por quatro Módulos Assistenciais e a Região 

Baixada Litorânea (BL) por outros dois. Esses módulos são conjuntos de municípios nos 

quais se destaca um município-sede, habilitado em Gestão Plena do Sistema 

Municipal/GPSM ou em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), com 

capacidade de ofertar a totalidade dos serviços com suficiência, para sua população e para a 

população de outros municípios a ele adscritos (Brasil. Ministério da Saúde, 2002). Como 

pode ser observado na Figura 9.1.3-10 a seguir, o Município de Maricá integra a Região 

Metropolitana II - Microrregião 1, à qual também pertence Niterói. O Município de Saquarema 

integra a Região Metropolitana Baixada Litorânea - Microrregião 1, também composta pelos 

municípios de Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. 

  

                                                                                                                                                     

aos principais problemas que atingem à população. Os demais serviços de saúde, por exemplo, serviços mais complexos e 

menos demandados pela população local, devem ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica. 
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Figura 9.1.3-10 - Regiões e Microrregiões de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Plano Estadual de Saúde, Rio de Janeiro 2008 - 2011. 

Elaborado por: ARCADIS logos. 

Niterói é o município de referência para alguns procedimentos de alta complexidade e média 

complexidade na Região Metropolitana II (Metro II), cujas prioridades estratégicas de 

intervenção incluem o Sistema de Informação para a Gestão, integração com os municípios 

na área de saúde, saúde da família, modernização das unidades de saúde e auditoria e 

avaliação da qualidade SUS/RJ. Maricá deve atender integralmente os procedimentos de 

média complexidade I. Os procedimentos de alta complexidade são encaminhados para o 

município do Rio de Janeiro enquanto os procedimentos de média complexidade II e III têm 

como referência o município de Niterói (ver Figura 9.1.3-11, na sequencia). 
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Figura 9.1.3-11 - Região de Saúde Metropolitana II, RJ. 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado da Saúde (Subsecretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento). Plano Diretor de Regionalização, 2002. Elaboração: ARCADIS 

logos. 

Na Baixada Litorânea, Araruama é o município de referências especializadas enquanto São 

Pedro da aldeia é o município referência para procedimentos de média complexidade II e III. 

As prioridades estratégicas de intervenção nesta região de saúde incluem a atenção 

materno-infantil, integração com os municípios na área de saúde, saúde da família e 

promoção e vigilância em saúde. Saquarema deve atender integralmente os procedimentos 

de média complexidade I, da mesma foram que Maricá. O município referência para os 

procedimentos de alta complexidade são Cabo Frio e Rio de Janeiro (ver Figura 9.1.3-12, a 

seguir).  

Atenção Básica e Rede Assistencial 

As diretrizes organizacionais do SUS estão baseadas na conversão da atenção básica, que é 

caracterizada por um conjunto de ações de promoção e de proteção à saúde, além da 

prevenção de agravos, do diagnóstico, do tratamento, e da reabilitação e da manutenção da 

saúde nos âmbitos individual e coletivo (Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2003). 

A atenção básica possui como estratégia prioritária, a saúde da família, sendo este, o contato 

preferencial dos usuários com os sistemas de saúde, pois visa a comunicação permanente e 

a troca de experiências e conhecimentos entre os integrantes da equipe e destes com a 

comunidade (Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 2003)30. 

                                                

30
 As ações preventivas são desenvolvidas pelos Programas de Saúde da Família (PSF) e Programas de Agentes Comunitários 

da Saúde (PACS), bem como o dimensionamento da rede de apoio diagnóstico, e a organização do sistema de assistência 

hospitalar. Dessa forma, o PSF e o PACS aliam a dimensão assistencial (diagnóstico e tratamento de doenças e agravos) às 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, superando a antiga proposição de caráter exclusivamente centrado na 
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Figura 9.1.3-12 - Região de Saúde Baixada Litorânea, RJ. 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro - Secretaria de Estado da Saúde (Subsecretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento). Plano Diretor de Regionalização, 2002. Elaboração: ARCADIS 

logos. 

A implantação desses programas nos municípios se dá por adesão voluntária do gestor 

municipal de saúde. Ao pleitear o PSF ou PACS o gestor municipal deve preencher alguns 

pré-requisitos, entre eles ter um Plano Municipal de Saúde e a implantação e funcionamento 

do Conselho Municipal de Saúde (COMUS) (Ministério da Saúde, Portaria Nº 648, 2006). No 

Plano Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (2008 - 2011), está prevista a expansão e 

qualificação da Atenção Básica, priorizando a Estratégia Saúde da Família através do 

Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes Comunitários (PACS) por meio 

do incentivo à implantação de novas equipes, ampliando a cobertura de atendimento para 

40% da população. (Plano Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 2008 - 2011).  

Uma vez caracterizada a estrutura institucional da atenção à saúde e suas principais 

diretrizes e estratégias para área em estudo, apresenta-se na sequencia a evolução recente 

das principais variáveis relativas à atenção básica e à rede de assistência, considerando os 

municípios da AID - Maricá e Saquarema, e aqueles de referências nas regionais de saúde ( 

Niterói, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro), conforme o Plano 

Diretor de Regionalização do Reio de Janeiro.  

Como pode ser observado na Tabela 9.1.3-37 a seguir, a proporção da população com 

cobertura pelo PSF e pelo PACS apresentou tendência crescente no período 2004 - 2007 e 

pequeno recuo entre 2007 e 2009 (exceto para o Município do Rio de Janeiro), com saldo 

                                                                                                                                                     

doença, dirigindo-se às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem responsabilidade (Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde, 2003). A Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, define as características do processo de trabalho da 

Estratégia de Saúde da Família, e estabelece que uma equipe do PSF deve responsabilizar-se por, no máximo, 4.000 habitantes 

e ser composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou técnico de enfermagem) e Agentes Comunitários de Saúde. 

No caso do PACS, o médico pode estar alocado numa Unidade Básica de Saúde, sendo o enfermeiro, um profissional de nível 

superior coordenador da equipe. Paulatinamente, as equipes do PACS acabam se tornando equipes do PSF, pois existem 

incentivos para a agregação do médico nessas equipes. 
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positivo de cobertura da Atenção Básica nos seis anos considerados. Em Saquarema, não há 

atendimento de PACS, entretanto o PSF pode ser considerado abrangente, superando a 

meta de 40% a partir de 2005. Em Maricá, embora tenha aumentado à cobertura, em 2009 

havia apenas 25,8 de atendimento do PSF.  

O município do Rio de Janeiro apresentou evolução no atendimento, mas em 2009, ainda se 

encontrava muito abaixo da meta estipulada pelo Programa. Essa diferença pode ter ocorrido 

devido às diferentes prioridades dos municípios. Como já observado, Maricá e Saquarema 

devem priorizar o atendimento de complexidade I (atenção básica) e referenciam os casos de 

maior complexidade para o Rio de Janeiro, município de referência nos atendimentos de alta 

e média complexidade para toda região. 

Tabela 9.1.3-37 - Proporção da população coberta pelos Programas Saúde da Família e Agentes 

Comunitários nos Municípios de Maricá, Niterói, Saquarema, Cabo Frio, Araruama, São Pedro 

da Aldeia e Rio de Janeiro, 2004 a 2009. 

Ano 
Modelo 

de 
Atenção 

População coberta pelo programa 

Maricá Niterói Saquarema Cabo Frio Araruama 
São Pedro 
da Aldeia 

Rio de 
Janeiro 

2004 

PACS 1,4 - - - 1,2 - 5,8 

PSF 20,8 - 37,5 27,7 27,2 55,2 2,0 

Total 22,2 - 37,5 27,7 28,4 55,2 7,7 

2005 

PACS 1,8 - 0,0 0,0 1,1 0,0 5,7 

PSF 22,4 - 42,8 27,1 26,2 55,5 3,9 

Total 24,2 - 42,8 27,1 27,3 55,5 9,6 

2006 

PACS 1,9 - -   1,1 - 6,0 

PSF 26,6 - 44,7 29,2 25,8 54,7 4,3 

Total 28,5 - 44,7 29,2 26,9 54,7 10,4 

2007 

PACS  - - - 0,0 0,1 - 4,0 

PSF 29,2 26,6 50,1 31,5 29,5 55,9 6,9 

Total 29,2 26,6 50,1 31,5 29,6 55,9 10,9 

2008 

PACS 0,0 0,0 - 0,4 0,1 - 4,0 

PSF 26,0 25,8 48,5 40,1 29,7 56,4 6,9 

Total 26,0 25,8 48,5 40,5 29,8 56,4 10,9 

2009 

PACS - - - 0,3 0,1 - 5,0 

PSF 25,8 25,7 48,6 41,6 29,8 55,8 6,6 

Total 25,8 25,7 48,6 41,9 29,9 55,8 11,5 

Fonte: DATASUS, Cadernos de Saúde (SIAB. Situação da base de dados nacional em 22/02/2010). 

Elaboração: ARCADIS logos. 

No que tange às ofertas de estabelecimentos de saúde, os dados mais recentes 

disponibilizados no DATASUS são relativos - à julho/2013 e são apresentados no Quadro 
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9.2-47, a seguir. Em relação aos equipamentos hospitalares presentes na AID, destaca-se 

em Maricá a presença de duas pequenas unidades (um hospital geral público e um hospital 

privado), e em Saquarema de uma unidade filantrópica, com maior capacidade de 

atendimento. Niterói possui um total de 20 hospitais gerais, sendo que cinco são SUS. Em 

Cabo Frio e Araruama existem dois hospitais SUS em cada município o que pode indicar a 

necessidade de atendimento especializado e transferência dos pacientes para o município do 

Rio de Janeiro. Mais adiante, com base no número de leitos disponíveis, será observado de 

modo mais detalhada a importância desses equipamentos.  
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Quadro 9.2-47 - Número de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde nos Municípios de Maricá, Niterói, Saquarema, Cabo Frio, 

Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro, julho/2013. 

Indicadores 
Municípios 

Maricá Niterói Saquarema Cabo Frio Araruama São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro 

Centro de atenção psicossocial - 5 1 3 1 1 27 

H
o
s
p
it
a
l 
g
e
ra

l Hospital público 1 5 - 2 2 - 40 

Hospital filantrópico - - 1* 1 1 1 14 

Hospital privado 1 15 - 3 3 - 97 

Hospital Total 2 20 1 6 6 1 151 

H
o
s
p
it
a
l 

e
s
p
e
c
ia

liz
a

d
o

 

Hospital público - 6 - 2 - - 39 

Hospital filantrópico - - - - - - 5 

Hospital privado - 13 - 3 - - 62 

Hospital Total - 19 - 5 - - 106 

P
ro

n
to

 S
o
c
o
rr

o
 

g
e
ra

l 

Pronto Socorro público - 1 - 2 1 1 8 

Pronto Socorro filantrópico - - - 1 - - - 

Pronto Socorro privado - - - 4 - - - 

Pronto Socorro Total - 1 - 7 1 1 - 

C
e
n
tr

o
 d

e
 

S
a
ú

d
e
/U

n
id

a
d

e
 

B
á
s
ic

a
 d

e
 

S
a
ú

d
e

 

CS/UBS público 15 14 12 4 1 21 219 

CS/UBS filantrópico - - - - - - 1 

CS/UBS privado - 2 2 1 - - 22 

CS/UBS Total 15 16 14 5 1 21 242 

Fonte: DATASUS, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2013.. Elaborado por: ARCADIS logos. 

Observação: * Atualmente trata-se do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth.  
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Ainda de acordo com esses dados, o município de Maricá conta com 15 Centros de 

Saúde/Unidades básicas de Saúde, todos públicos, enquanto Saquarema conta com um total 

de 14, sendo 12 públicos e 2 privados. Ao observar as informações sobre cobertura de 

atenção básica, constata-se que Saquarema possui um maior atendimento de cobertura de 

PSF enquanto Maricá concentra a atenção básica nos Centros de Saúde e Unidades 

Básicas. Os municípios de Maricá e Niterói devem atender os casos de média complexidade 

na região Metro II, enquanto que na região BL o município referência para média 

complexidade é São Pedro da Aldeia o que pode explicar o alto número de Centros/Unidades 

de saúde nessas localidades.  

No Quadro 9.2-48 a seguir, são apresentadas as informações relativas à oferta de médicos e 

de leitos hospitalares. Em relação ao número de médicos, cabe observar que a proporção 

estabelecida pelos parâmetros assistenciais do SUS como ideal é de um médico para cada 

1.000 habitantes, fato observado em todos os municípios analisados. Ainda segundo o 

Ministério da Saúde (2006) a necessidade de leitos hospitalares deve ser entre 2,5 a 3 leitos 

de internação para cada 1.000 habitantes. Em relação a esse importante indicador fica 

evidenciado que Maricá e Saquarema estavam muito abaixo dessa meta em 2009 - dispondo 

de 0,9 leitos para cada 1.000 habitantes, sendo que praticamente toda rede é coberta pelo 

SUS.  

Quadro 9.2-48 - Ofertas de médicos, leitos hospitalares e hospitais nos municípios de Maricá, 

Niterói, Saquarema, Cabo Frio, Araruama, São Pedro da Aldeia e Rio de Janeiro, dezembro de 

2009. 

Indicadores 

Municípios 

Maricá Niterói Saquarema 
Cabo 
Frio 

Araruama 
São Pedro 
da Aldeia 

Rio de Janeiro 

M
é
d

ic
o
s
/ 

1
0
0
0

 h
a

b
 

Med/1000 hab 3 9 3 5 4,5 2,2 5,5 

MedSUS/1000 
hab 

2 4,6 2,3 4,2 3 2,1 3,5 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 l
e

it
o
s
 d

e
 i
n
te

rn
a
ç
ã
o

 

Leitos de internação Públicos 

Existentes 73 1298 60 235 131 12 11.389 

SUS 73 1192 60 235 131 12 10.542 

Leitos de internação Filantrópicos 

Existentes - 52 - 38 54 67 3.350 

SUS - - - 23 39 63 1.168 

Leitos de internação Privados 

Existentes 33 1315 - 232 65 - 8.579 

SUS - 374 - 61 28 - 1.618 

Leitos de internação Total 

Existentes 106 2665 60 505 250 79 23.318 

SUS 73 1566 60 319 198 75 13.328 
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Indicadores 

Municípios 

Maricá Niterói Saquarema 
Cabo 
Frio 

Araruama 
São Pedro 
da Aldeia 

Rio de Janeiro 

% Leitos de 
internação SUS 

70,0 58,8 100,0 63,2 79,2 94,9 57,1 

Leitos existentes por 
1.000 habitantes 

0,9 5,6 0,9 2,7 2,3 0,9 3,8 

Leitos SUS por 1.000 
habitantes 

0,6 3,3 0,9 1,7 1,8 0,9 2,2 

Fonte: DATASUS, Cadernos de Saúde (SIAB. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010). 

Elaboração: ARCADIS logos. 

Os municípios de referência para Saquarema também não cobrem as normas de padrão de 

atendimento para este período, possuindo índices de 1,8 e 0,9 leitos para cada 1.000 

habitantes. Esses números indicam que em casos de internação a população deve ser 

atendida no município do Rio de Janeiro. Já Niterói, que é referência para Maricá, atende as 

normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, mas é importante observar que a proporção 

de leitos de internação cobertas pelo SUS é de 58,8%, situando-se mesmo assim na faixa de 

3,3 leitos por mil habitantes (SUS). 

O não cumprimento dos parâmetros estabelecido pelo SUS para o número de leitos por mil 

habitantes pode indicar uma situação precária de atendimento de saúde da população e a 

necessidade de locomoção para outros municípios caso haja necessidade de atendimento de 

baixa complexidade. Apesar da deficiência de leitos hospitalares, o número de médicos 

cumpre o padrão estabelecido pelo SUS o que pode indicar que estão em atendimento de 

atenção básica nos Centros e Unidades de Saúde. 

Morbidade e Mortalidade na Área de Influência Direta 

Pode-se fazer uma aproximação dos agravos que acometem uma dada população 

conhecendo-se as principais causas das internações hospitalares. O mesmo vale para as 

causas de mortalidade. Os dados de morbidade e mortalidade foram levantados para os 

municípios da AID e Rio de Janeiro, este último como referência. 

Geralmente, as altas taxas de mortalidade infantil estão associadas com enfermidades 

infecciosas e parasitárias. A diminuição das taxas de mortalidade tem alta correlação como 

as condições sociais, como por exemplo, educação, renda e saneamento, e a posiciona 

como um bom indicador indireto das condições sanitárias (Indicadores de Saúde, ANVISA, 

2011). 

A principal causa de mortalidade em crianças de até um ano, para o período de 2008 

(DATASUS), foram originadas do período perinatal31 em Maricá, Saquarema e no Rio de 

Janeiro, com participações de respectivamente 47,8%, 64,7% e 55,3% (ver Quadro 9.2-49 a 

                                                

31
Óbitos ocorridos um pouco antes, durante e logo após o parto, inclui os natimortos e as crianças nascidas vivas, mas falecidas 

na primeira semana de vida. 
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seguir), o que pode indicar deficiência na assistência pré-natal, na atenção ao parto e ao 

recém-nascido. 

A mortalidade pré-escolar (um a quatro anos) pode ser um indicador do estado nutricional da 

população e do nível socioeconômico. Em Maricá a principal causa de morte em 2008 para 

essa faixa etária, foram doenças respiratórias e em Saquarema, as causas externas. É 

importante ressaltar em relação a esses dados que devido ao baixo número de óbitos em 

ambas as faixas de idade32, é preciso cautela ao inferir os fatores de risco para causa e no 

uso como indicador de saúde. 

Segundo o Estudo de Indicadores Sociodemográficos e de Saúde do IBGE (2009), as causas 

de mortalidade relacionadas a enfermidades não transmissíveis e causas externas (que 

configuram agressões decorrentes da violência e não apenas lesões involuntárias), têm 

aumentado potencialmente, e acometem, principalmente, jovens do sexo masculino. Neste 

aspecto, é possível notar que os municípios de Maricá e Saquarema possuem alto índice de 

morbidade e mortalidade para as faixas etárias de 15 à 19 e 20 à 49 anos (DATASUS, 2009), 

exibindo neste aspecto padrão semelhante ao do Rio de Janeiro. Note-se que este grupo de 

causas, considerando-se o conjunto da população, é o terceiro em importância para os 

municípios da AID (perdendo apenas para “doenças do aparelho respiratório” e “outras 

causas”), fato que deve ser alvo de acompanhamento e instituição de medidas preventivas. 

Por último, as principais causas de mortalidade para a faixa a partir dos cinquenta anos são 

as doenças crônicas, como por exemplo, doenças do aparelho circulatório e as neoplasias.  

Quadro 9.2-49 - Mortalidade Proporcional (%) por faixa etária segundo grupo de causas nos 

municípios de Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro, 2008. 

Grupo de Causas < 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-64 >= 65 Total 

Maricá 

Doenças infecciosas e 
parasitárias 

8,7 - - - - 5,6 7,1 3,5 4,8 

Neoplasias 
- - - - - 7,9 23,1 13,7 14,2 

Doenças do aparelho 
circulatório 

- - - - 25,0 20,6 36,1 39,0 33,3 

Doenças do aparelho 
respiratório 

4,3 50,0 - - - 2,4 7,1 13,7 9,7 

Afec. originadas no 
período perinatal 

47,8 - - - - - - - 1,6 

Causas externas de 
morbi. e mortalidade 

17,4 50,0 66,7 - 50,0 46,8 11,2 4,6 15,1 

Demais causas 
definidas 

21,7 - 33,3 - 25,0 16,7 15,4 25,5 21,3 

                                                

32
 Mortalidade infantil (menores de 1 ano), em Maricá ocorreram 23 óbitos e em Saquarema 18 óbitos e na infância (1 a 4 anos) 

em Maricá ocorreram três óbitos e em Saquarema quatro óbitos. 
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Grupo de Causas < 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-64 >= 65 Total 

Saquarema 

Doenças infecciosas e 
parasitárias 

5,9 - - - 16,7 5,4 4,3 2,4 3,8 

Neoplasias - - - 25,0 - 10,8 28,0 17,9 17,4 

Doenças do aparelho 
circulatório 

- - 50,0 - - 18,3 35,5 44,6 34,6 

Doenças do aparelho 
respiratório 

17,6 - - - - 5,4 6,5 12,7 9,8 

Afec. originadas no 
período perinatal 

64,7 - - - - - - - 2,3 

Causas externas de 
morbi. e mortalidade 

- 66,7 - 50,0 33,3 43,0 7,5 3,6 13,4 

Demais causas 
definidas 

11,8 33,3 50,0 25,0 50,0 17,2 18,3 18,7 18,7 

Rio de Janeiro 

Doenças infecciosas e 
parasitárias 

5,5 15,6 29,9 13,1 3,5 12,5 6 4,3 6 

Neoplasias 0,1 7,5 9,7 6,2 3,9 13,1 25,9 17,7 17,9 

Doenças do aparelho 
circulatório 

1,7 2,9 4,9 7,6 1,6 18,4 35,8 37,8 32,8 

Doenças do aparelho 
respiratório 

5,8 20,8 7,6 4,8 1,9 4,6 7,2 14,7 11,3 

Afec. originadas no 
período perinatal 

55,3 0,6 - - - - - - 1,3 

Causas externas de 
morbi. e mortalidade 

3,8 19,7 23,6 48,3 81,7 36,5 5,9 4,1 10,7 

Demais causas 
definidas 

27,9 32,9 24,3 20 7,4 14,9 19,2 21,4 20 

Fonte: DATASUS, Cadernos de Saúde (SIAB. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009). 

Elaboração: ARCADIS logos. 

No que se refere às causas de internação hospitalar, os dados disponíveis são relativos ao 

ano de 2009 e, sua interpretação como indicador de morbidade, deve necessariamente 

considerar que elas não revelam a existência de outras doenças cuja prevalência na 

população pode ser elevada sem, contudo, alcançar a gravidade para uma internação. Esses 

agravos são captados pela rede de atenção básica à saúde, identificada pelo SUS como 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também pelo PACS e PSF.  

Considerando que gravidez não deve ser entendida como manifestação de alguma patologia 

e que parto sob assistência hospitalar é fator de proteção para a gestante e o recém-nascido, 

essa causa de internação, que é a mais numerosa, pode ser descartada como indicador de 

morbidade, cujos dados são apresentados no Quadro 9.2-50 a seguir, para os municípios da 

AID e para o Rio de Janeiro. 
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Quadro 9.2-50 - Distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária nos 

municípios de Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro, 2009. 

Capítulo CID Maricá Saquarema Rio de Janeiro 

I.  Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2,7 5,9 5,1 

II. Neoplasias (tumores) 6,6 5,0 9,4 

III. Doenças sangue órgãos hematopoéticos e transtornos 
imunitários 

1,3 1,6 0,7 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5,2 6,0 1,9 

V. Transtornos mentais e comportamentais 0,8 1,3 4,2 

VI. Doenças do sistema nervoso 1,3 1,1 1,6 

VII. Doenças do olho e anexos 0,6 0,1 1,0 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 0,2 - 0,3 

IX. Doenças do aparelho circulatório 11,8 16,6 9,3 

X.  Doenças do aparelho respiratório 8,9 8,3 7,8 

XI. Doenças do aparelho digestivo 8,6 6,8 9,4 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 3,6 1,1 2,8 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 

2,2 1,1 1,9 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 10,4 6,8 6,2 

XV. Gravidez, parto e puerpério 20,6 29,4 23,8 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 1,3 0,3 3,1 

XVII. Malformação congênita e anomalias cromossômicas 1,0 0,5 1,3 

XVIII. Sintomas e sinais e achados anormais em exames 
clínicos e laboratoriais 

5,3 0,5 1,1 

XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas 

7,6 6,8 7,1 

XXI. Contatos com serviços de saúde 0,2 0,9 1,9 

Fonte: DATASUS, Cadernos de Saúde (SIAB. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010). 

Elaboração: ARCADIS logos. 

As maiores causas de morbidade e mortalidade fazem parte do grupo composto pelas 

doenças dos aparelhos circulatório, digestivo, respiratório e as neoplasias. Estas patologias 

acompanham a tendência nacional de aumento das doenças crônicas e exigem, para sua 

redução, medidas e ações de promoção da saúde, como combate ao tabagismo, à obesidade 

e ao sedentarismo, entre outros. Chama atenção a alta proporção de internações por 

Doenças do aparelho geniturinário em Maricá e as causas externas - em ambos os 

municípios da AID, que podem indicar alto índice de acidentes de transporte, afogamentos e 

violência. 
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Foi solicitado, durante os trabalhos de campo em Agosto/2013, às Secretarias Municipais de 

Saúde de Maricá e Saquarema o número de atendimentos por setor (ambulatorial e 

emergencial). No entanto, até o fechamento do presente estudo os dados não foram 

disponibilizados. 

Agravos de Notificação 

O Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela 

notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de 

doenças de notificação compulsória. Trata-se das doenças de importância para saúde pública 

em termos nacionais e que são selecionadas através de critérios tais como magnitude, 

potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de 

controle, compromisso internacional com programas de erradicação, etc.  

Além dos agravos de notificação compulsória é facultado a estados e municípios incluir outros 

problemas de saúde importantes em suas respectivas regiões33. Em Maricá, entre 2007 e 

2009, observou-se aumento dos casos de Meningite, cujas medidas de controle são as de 

diagnóstico e tratamento precoce. Verificou-se também aumento de casos de Hepatite B, cujo 

vírus é principalmente transmitido pela via sexual, transfusão de sangue e contatos íntimos 

por meio de objetos (ver Quadro 9.2-51, na sequencia). 

Em relação à Tuberculose ocorreu queda na taxa de incidência entre 2007 e 2008, 

mantendo-se estável no ano de 2009. A proporção de cura de Tuberculose tornou-se uma 

prioridade nacional por ser um grave problema de saúde pública, devido à sua alta incidência. 

O Estado do Rio de Janeiro tem uma das maiores taxas de incidência no país (73,2/100.000 

habitantes em 2006), devido principalmente à precariedade das condições básicas de saúde 

da população. Maricá está entre os municípios prioritários no estado, por se enquadrar nos 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A região apresenta 77,1% de cura de casos 

novos, não alcançando a meta de 85% e também apresenta a terceira maior taxa de 

abandono de tratamento (12,4%), de acordo com os Cadernos de Informações em Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro, 2009. 

Em Saquarema observa-se que houve diminuição dos casos de AIDS, Hepatite B e 

Meningite. As taxas de incidência de Tuberculose sofreram variação, com aumento em 2008 

e diminuição em 2009. Contudo, apesar da redução dos casos, deve-se dar importância e 

observar a evolução da doença, visto que campanhas de educação e diagnóstico precoce 

podem evitar que os casos de AIDS sofram variação. Ainda é importante dar atenção às 

campanhas de prevenção da doença em regiões com possível aumento de contingentes da 

população masculina, como é o caso dos municípios que abrigam a construção de novos 

empreendimentos e atraem grande número de trabalhadores do gênero masculino. 

                                                

33
 . As unidades de saúde são responsáveis pelo preenchimento dos instrumentos de notificação que devem ser encaminhados 

aos serviços responsáveis pela informação e/ou vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais. Estas devem repassar 

semanalmente os arquivos em meio eletrônico para as Secretarias Estaduais de Saúde. Caso o município não disponha de 

computadores em suas unidades, o SINAN pode ser acessado nas secretarias municipais, regionais de Saúde e/ou Secretaria 

Estadual de Saúde (SINAN, 2011). 
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Quadro 9.2-51 - Evolução de casos e taxas de notificações de alguns agravos compulsórios por 

100.000 habitantes, nos Municípios de Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro, 2007-2009. 

Município Anos 

AIDS Hepatite B Meningite Tuberculose 

Nº casos Taxa Nº casos Taxa Nº casos Taxa Nº casos Taxa 

M
a
ri
c
á

 

2007 2  1,95 3 2,93 2 1,95 88 85,92 

2008 - - 7 5,87 3 2,52 52 43,61 

2009 1   0,81  14 11,34 8 6,48 56 45,35 

S
a
q

u
a
re

m
a

 

2007 13 20,04 - - 2 3,08 21 32,28 

2008 5 7,35 3 4,42 2 2,95 25 36,84 

2009 1 1,44 - - - - 21 30,27 

R
io

 d
e
 J

a
n

e
ir
o

 

2007 990 16,02 204 3,3 395 6,39 5.645 91,36 

2008 869 14,10 267 4,33 410  6,65  5.500 89,27 

2009 261 4,22 94 1,52 236  3,81 1.605 25,94 

Fonte: DATASUS. Sala de Situação de Saúde (SIM/SINAN/IBGE, Junho, 2010). Elaboração: ARCADIS 

logos. 

Ocorrência regional de doenças endêmicas 

As zoonoses são doenças transmitidas ao homem por meio de animais, podendo ser 

portadores ou reservatórios. Conhecê-las é importante, uma vez que vários estudos mostram 

como a modificação de habitats e nichos ecológicos decorrentes de obras e da inserção de 

contingentes populacionais interferem na ocorrência e distribuição de algumas delas. 

Entre as doenças de caráter endêmico em algumas regiões do Brasil, tanto em Maricá quanto 

em Saquarema não são notificados casos de febre amarela, leishmaniose e leptospirose 

desde 2007. Foram detectados 11 casos em 2007 e nove em 2008 e 2009 de Hanseníase 

em Saquarema e cinco casos em 2007, onze em 2008 e treze em 2009 para cada 100.000 

habitantes em Maricá. Mesmos abaixo da média nacional é preciso atentar para esta doença 

que é crônica e infecciosa transmissível, existindo uma rede de incentivo do ministério da 

saúde para sua eliminação (DATASUS - Sala de Situação de Saúde, 2010).  

Os dados disponíveis indicam ainda que a dengue é a doença de maior expressão na região. 

Segundo o Plano Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (2008 - 2011), esta zoonose foi 

introduzida no Rio de Janeiro em 1976 e, desde o ano de 1986, iniciou-se um padrão de 

transmissão caracterizado por anos endêmicos (quando o número de casos que ocorrem no 

ano são inferiores a “’incidência máxima esperada’’) e epidêmicos (quando o número de 

casos que ocorrem no ano é inferior à “’incidência máxima esperada’’).  

Conforme a Figura 9.1.3-13 a seguir, onde foram espacializados os dados do Levantamento 

Rápido do Índice de Infestação por Aedes Aegypti (LIRA), Maricá e Saquarema encontram-se 
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em área de baixo risco de transmissão de dengue em relação ao Estado do Rio de Janeiro. 

Vale observar, entretanto, que (i) o conjunto da AII - isto é, todo o entorno da AID, está 

enquadrado na classificação de médio risco e, (ii) os dados relativos a Maricá não vêm 

apresentando diminuição nos últimos anos. Apesar dos municípios da AID apresentarem 

baixo risco para transmissão da dengue, os municípios do entorno apresentam médio risco, 

portanto é necessário monitoramento constante e ações de prevenção para evitar a 

proliferação o vetor. 

Figura 9.1.3-13 - Mapa do Estado do Rio de Janeiro, com estratos em alto risco - resultado do 

LIRA de março 2011. 

 

Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio Contra a Dengue, 2011. Elaboração: ARCADIS 

logos. 

Considerando que um fator intimamente ligado ao surgimento de novas epidemias de dengue 

decorre da descontinuidade das ações de controle, concentrando-se esforços apenas nos 

períodos de maior risco, e não naqueles em que os fatores ambientais exercem o papel 

controlador, como no inverno (Natal, D, 2002), e a magnitude deste agravo no Estado, foi 

elaborado um Plano Estadual de Prevenção e Controle da Dengue, com o objetivo de 

promover mecanismos que estabeleçam estratégias de compartilhamento de 

responsabilidades e capacidades técnico-operacionais para o enfrentamento do problema.  

Através dos programas e campanhas desenvolvidos no âmbito desse Plano, obteve-se maior 

envolvimento dos gestores, profissionais de saúde e população. Entretanto, ainda não 
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existem dados que possam avaliar os resultados das ações (Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Rio Contra a Dengue, 2011). 

Segundo dados de notificação apresentados no Quadro 9.2-52 a seguir, relativos ao período 

2001 - 2009, Saquarema detém as menores taxas de notificação, devendo-se observar, 

entretanto, que ocorreu aumento em 2008, e as informações para 2009 são inconclusivas. 

Em Maricá, o número de casos e as taxas foram - especialmente em 2001/2002 e 2007/2008, 

muito superiores. Dado o número de casos notificados por município de residência, pode-se 

inferir que o ciclo da doença, até sua contaminação, é autóctone (casos contraídos no próprio 

território). Chama atenção o fato dos registros serem baixos, o que pode ter ocorrido, entre 

outros motivos, em decorrência de subnotificações deste agravo. 

Segundo dados da Agência Brasil (2011)34, o índice de prevalência deste agravo na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, nos dois primeiros meses do ano de 2011, foi de 1000%, 

com mais de 300 casos por 100 mil habitantes em alguns bairros, o que é considerado, 

segundo o coordenador de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do Rio, Marcos 

Ferreira, um surto. 

Quadro 9.2-52 - Evolução de casos e taxas de notificações de dengue por 10.000 habitantes, nos 

municípios de Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro, 2001-2009. 

Ano 

Maricá Saquarema Rio de Janeiro 

Nº casos Taxa Nº casos Taxa Nº casos Taxa 

2001 329 410,01 16 29,49 28.513 483,48 

2002 2.841 3.419,27 65 117,06 138.714 2.336,33 

2003 38 44,17 1 1,76 1.534 25,68 

2004 10 11,24 0 0,00 562 9,35 

2005 3 3,14 0 0,00 1.028 16,87 

2006 50 50,48 2 3,16 14.480 235,96 

2007 491 479,38 1 1,54 6.830 110,54 

2008 1.842 1.544,90 17 25,05 22.671 367,97 

2009* 16 12,96 0 0,00 1.373 22,19 

*Os dados de 2009 são inconclusivos 

Fonte: DATASUS. Sala de Situação de Saúde (SIM/SINAN/IBGE, Junho, 2010). Elaboração: ARCADIS 

logos. 

                                                

34
Comunicado através do Portal Terra em 11 de março de 2011 ás 16h09. 
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Acidentes por Animais Peçonhentos 

É importante conhecer a incidência de acidentes causados por animais considerados 

peçonhentos (cobras, aranhas, escorpiões, entre outros), especialmente quando se preveem 

grandes obras. Esses dados podem ser utilizados como forma de prevenir novos acidentes e 

ainda atender adequadamente os novos casos. Segundo dados do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN, 2011), a notificação desses acidentes em Maricá foi de um 

acidente, e de nenhum em Saquarema, em 2010. Apesar dos números serem baixos, a 

existência desse tipo de acidentes na região indica necessidade de prevenção durante o 

período de obras (Ministério da Saúde/SVS - SINAN, 2010). 

b) Levantamentos na Área de Influência Direta e na Área Diretamente Afetada  

Foi realizada visita aos municípios de Maricá e Saquarema para observação do local e coleta 

de informações sobre a situação de saúde. Em Maricá as informações foram fornecidas pelo 

Secretário Municipal de Saúde e por uma profissional de enfermagem de um posto de saúde 

e em Saquarema pelo diretor do Hospital Geral Municipal.  

Nas observações de campo, conforme já observado, foi registrado que em Maricá existem 

problemas de saneamento, confirmando dados do Cadernos de informações em Saúde do 

Estado do Rio de Janeiro (2009), onde se observa que a média da Região da Metropolitana II 

no que ser refere à cobertura pela rede de esgotos, é inferior à do Estado, sendo muito 

precária em Maricá (9,8%), Silva Jardim (23%), Tanguá (24,6%), Rio Bonito (25,7%) Itaboraí 

(27,3%) e São Gonçalo (39,8%). Somente Niterói encontra-se acima da média estadual.  

Nos levantamentos de campo em Maricá foi observada uma obra em andamento num 

córrego altamente poluído que corre ao lado da Prefeitura (Foto 9.2-61 e Foto 9.2-62 a 

seguir). Em Saquarema não foi avistado esgoto correndo a céu aberto, água empossada ou 

lixo na rua, sendo importante atentar, em ambos os casos, para a reduzida rede de 

saneamento que pode compor um importante criadouro de vetores, bem como às deficiências 

do sistema de abastecimento de água. 

  

Foto 9.2-61 - Córrego em obra, onde se 

observa elevada poluição da água. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-62 - Córrego em obra, onde se 

observa elevada poluição da água. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Durante os trabalhos de campo foi realizada visita ao posto de saúde de Ponta Negra, em 

Maricá, pois se trata do equipamento de saúde que fica mais próximo ao futuro 

empreendimento. Segundo profissionais da unidade, o serviço atende às localidades de 

Ponta Negra, Cordeirinho, Bananal, Jaconé, Vl do Figueiro e Manoel Ribeiro, realizando 

atendimento ambulatorial. O corpo médico inclui clínico geral, pediatra, ginecologista e 

dentista, porém o médico só atende no período da manhã.  

Os atendimentos de emergência são encaminhados para o Hospital Municipal Conde 

Modesto Leal. Maricá não mantém equipe do PSF - conforme já observado com base nos 

dados do DATASUS, apesar do município ser conveniado, existindo projeto para construção 

de uma unidade anexa ao posto de saúde para a operacionalização de uma futura equipe do 

PSF. O posto de saúde em apreço não possui ambulância, e os casos de emergência tem 

que ser transportados em veículos particulares.  

As principais ocorrências são pressão alta e cortes e acidentes no canal da Lagoa de Ponta 

Negra. Há também pré-natal e acompanhamento da mãe e da criança até um ano de idade. 

Segundo a profissional da unidade entrevistada, há muitos casos de gravidez na 

adolescência. A principal ação preventiva refere-se às campanhas contra a dengue.  

O Hospital Geral Municipal de Saquarema faz atendimento de emergência ambulatorial (70% 

das ocorrências), traumas e emergência de pequena complexidade. Os casos não atendidos 

são encaminhados para Araruama e, no caso de não conseguir tratamento, são 

reencaminhados para a central de vagas, conforme o Plano Diretor de Regionalização - Rio 

de Janeiro (2002).  

Segundo informações fornecidas pela direção do hospital, nos fins de semana aumenta muito 

o volume de atendimentos por causa da população flutuante. No município há quatro 

unidades de UPAs com atendimento 24hs de pronto atendimento (Saquarema, ao lado da 

prefeitura, Jaconé, Sampaio Correia e a Emergência do Hospital Geral) e está sendo 

construído um novo Hospital com especialidade em traumatologia, no Distrito de Bacaxá. As 

obras foram iniciadas em 2010 contando com recursos do estado do Rio de Janeiro e do 

Município, e a nova unidade deverá dispor de 52 leitos para internação e 15 leitos de 

observação na emergência, devendo ter capacidade para realizar 400 atendimentos por dia.  

F) Potencialidade do Turismo Local 

a) Metodologia 

Para a elaboração do estudo da potencialidade do turismo local na Área de Influência Direta, 

foram utilizados os dados do Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos) - do 

Cadastur, sobre o potencial turístico para a região da Costa do Sol, no Rio de Janeiro, da 

qual os municípios de Saquarema e Maricá fazem parte, além de dados disponíveis nos sites 

do governo estadual do Rio de Janeiro. Para complementar o estudo, também foram 

consultadas, em agosto de 2013, as Secretarias Municipais de Turismo de Maricá e 

Saquarema e realizado levantamento de campo dos principais atrativos turísticos, com 

registros de imagens dos monumentos de beleza cênica e de valor histórico das duas 

cidades. 
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b) Vocação Turística 

A partir da Deliberação Normativa EMBRATUR nº 432, de 28 de Novembro de 2002, os 

municípios de Saquarema e Maricá são classificados como Municípios Turísticos, ou seja, 

“consolidados, determinantes de um turismo efetivo, capaz de gerar deslocamentos e estadas 

de fluxo permanente”.  

Segundo dados de levantamento estatístico feito pelo Cadastur a partir do SNRHos, para o 

primeiro semestre de 2012, estima-se que as estadas de turistas em municípios da região da 

Costa do Sol sejam de 2 a 3 dias, acontecendo principalmente em fins de semana e feriados, 

ao longo de todo o ano. 

As características naturais da região potencializam o turismo em Maricá e Saquarema, que 

contam com áreas de Mata Atlântica preservada e praias propícias para banho e pesca, 

sendo o ecoturismo bastante difundido.  

Praias 

A seguir, estão listadas praias conhecidas como principais destinos turísticos, devido à 

balneabilidade, possibilidade de pesca ou surfe e belezas naturais, com destaque para 

Itaúna, que é cenário de competições internacionais de surfe: 

Quadro 9.2-53 - Lista das Praias em Maricá e Saquarema. 

Município Praia Descrição 

Maricá 

Praia da Barra de Maricá 
A praia é utilizada para a prática de pesca de linha, 

sendo própria para o banho. 

Praia de Guaratiba 
O local é utilizado tanto para relaxar quanto para 

atividades esportivas. 

Praia do Cordeirinho 
A praia é utilizada para a pesca de linha, sendo própria 

para o banho 

Praia de Jaconé 
Praia oceânica indicada para pesca e para banho em 

dias de mar menos agitado. 

Praia de Ponta Negra 
Praia oceânica, utilizada para prática de surfe, com 

locais propícios para a pesca submarina, além de ser 
própria para o banho. 

Praia da Sacristia 
A praia é deserta, possui piscinas naturais e é também 

procurada para atividades de pesca de linha e de 
mergulho. 

Praia Itaipuaçu 
Praia oceânica, circundada pela Pedra do Elefante. É 
utilizada para prática de pesca de linha, sendo própria 

para o banho. 

Saquarema 

Praia Itaúna 
Considerada uma das melhores praias para a prática 

de surfe, onde são realizados campeonatos nacionais e 
internacionais. 

Praia da Vila 
Praia urbana localizada na área central da cidade, de 

mar aberto é utilizada para a prática de surfe. 

Praia da Barra Nova Praia de tombo muito utilizada para a pesca de 
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Município Praia Descrição 

arremesso e pesca submarina. 

Praia Massambaba 
Praia deserta, propícia para banho, pesca de 

arremesso, caminhada e surfe. 

Praia de Saquarema Praia oceânica utilizada para prática de surfe. 

Praia de Vilatur 
Praia oceânica, pouco frequentada devido à distância, 
sendo mais utilizada pelos moradores locais. Utilizada 

para pesca de arremesso. 

Praia do Boqueirão 
Praia oceânica com mar agitado, propícia para práticas 

esportivas como o surfe e o bodyboard. 

Praia do Espelho d´Água 
Praia pequena, ao lado da Igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré, perigosa para banho em dias de mar agitado. 

Prainha 
A Prainha é um canal que liga a lagoa de Saquarema 
ao mar. Apresenta águas calmas, ideal para banho, 

principalmente para as crianças. 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maricá, acesso em setembro/13 e material informativo turístico 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Saquarema. Elaboração: ARCADIS logos. 2013. 

  

Foto 9.2-63 - Praia de Jaconé, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-64 - Praia da Vila, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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Ecoturismo 

Na região encontra-se, ainda, o Parque Estadual da Serra da Tiririca, localizado entre os 

municípios de Niterói e Maricá, criado pela Lei Estadual 1.901, de 29 de novembro de 1991 e 

declarado Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco em 1992. O local é procurado tanto para 

prática de esportes equestres e náuticos, quanto para passeios de bicicleta e barco - onde 

estão localizados o Morro das Andorinhas, Morro do Tucum - “Costão”, Enseada do Bananal, 

Alto Mourão - “Pedra do Elefante”; Córrego dos Colibris, Caminho Darwin e Costão de 

Itacoatiara.  

A Restinga de Maricá é outro atrativo para atividades de caminhadas ecológicas e pesca, 

caracterizada por grandes dunas de areia e vegetação típica, composta por cactos, bromélias 

e todo o conjunto de vegetação de restinga. Foi decretada Área de Proteção Ambiental pelo 

Decreto Estadual 7.230, de 23 de janeiro de 1984. 

  

Foto 9.2-65 - Praia de Itaúna, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-66 - Prainha, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-67 - Praia do Espelho d´Água, 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-68 - Praia do Espelho d´Água, 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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O Espraiado, em Maricá, é uma região de vale cercada de Mata Atlântica, que comporta 

diversas cachoeiras, riachos e sítios que desenvolvem agricultura orgânica e produtos 

regionais. É considerada uma área de conservação ambiental e abriga o Centro de 

Preservação da Natureza do Espraiado, uma iniciativa que se destina a promover ações de 

educação ambiental e atividades ligadas à preservação da natureza e o turismo ecológico. 

Ainda no município de Maricá, foi criada pelo Decreto Estadual nº 7.230 de 23 de abril de 

1984 a Área de Proteção Ambiental na Região do Sistema Lagunar de Maricá, que abrange 

as Lagoas de Guarapina, Padre, Barra, Maricá e Brava e os canais de São Bento, 

Cordeirinho e Ponta Negra. A área de proteção possui um grande valor paisagístico e 

ambiental. 

O município de Saquarema possui diversas cachoeiras das quais se destacam a Cachoeira 

Véu de Noiva, Cachoeira Serra do Roncador e Cachoeira do Tinguí, que oferecem belas 

paisagens, trilhas e locais para banho. 

Saquarema também abarca sítios arqueológicos como os Sambaquis Manitiba, Pontinha e 

Beirada, sendo o último tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional.  

  

Foto 9.2-69 - Letreiro do Sambaqui da Beirada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-70 - Sambaqui da Beirada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-71 - Sambaqui da Beirada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-72 - Sambaqui da Beirada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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Igrejas 

O aspecto histórico, sobretudo religioso, também contribui, ainda que de forma mais sutil do 

que os atributos naturais, para o turismo na região dos municípios da AID, que contam com 

algumas igrejas e ícones seculares: 

Quadro 9.2-54 - Lista dos Principais Templos religiosos em Maricá e Saquarema. 

Fonte: Publicação Maricá Guia Turístico 2013 e material informativo turístico disponibilizado pela 

Prefeitura Municipal de Saquarema. Elaboração: ARCADIS logos. 2013. 

 

 

Município Igreja Descrição 

Maricá 

Matriz de Nossa Senhora do 
Amparo 

Construção do período colonial, teve o lançamento da 
sua pedra fundamental 1788 e a inauguração em 1802. 

Capela de São Pedro 
Fundada em 1840, a construção ainda mantém os 
traços originais, embora tenha sofrido uma série de 

reformas. 

Igreja de São José 
O templo, fundado em 1675, era dedicado à padroeira 
Nossa Senhora do Amparo, mas, com a construção da 

atual Matriz passou a ser dedicado à São José. 

Igreja de Nossa Senhora de 
Saúde 

É uma das mais antigas da cidade, sua fundação data 
do início do século XVII. 

Saquarema 

Igreja Nossa Senhora de 
Nazareth 

Fundada em 1837, mas cuja história teve início em 
1630; a igreja sedia o mais antigo Círio de Narareth do 

Brasil. 

Igreja de Santo Antônio 
Fundada em 1922 no distrito de Bacaxá, atual 

padroeiro da Vila. 

Gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes 

Assim nomeada em 1947 devido à semelhança com a 
Gruta de Lourdes, na França. 

Mirante da Cruz 
No Mirante encontra-se uma cruz metálica com 15 
metros de altura, em memória da primeira missa 

celebrada no Brasil. 
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Foto 9.2-73 - Matriz de Nossa Senhora do 

Amparo, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-74 - Matriz de Nossa Senhora do 

Amparo, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-75 - Matriz de Nossa Senhora do 

Amparo, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-76 - Interior da Matriz Nossa Senhora 

do Amparo. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

No município de Saquarema, localizado atrás da Igreja Nossa Senhora de Nazareth, 

encontra-se o Cemitério, que se projeta do penhasco sobre o mar e é foco de visitação, não 

só por motivos religiosos como também turísticos, dada a beleza cênica. 
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Foto 9.2-77 - Igreja Nossa Senhora de Nazareth, 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-78 - Igreja Nossa Senhora de 

Nazareth, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-79 - Igreja Nossa Senhora de Nazareth, 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-80 - Gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-81 - Cemitério no penhasco da praia 

de Itaúna, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-82 - Cemitério no penhasco da praia 

de Itaúna, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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Foto 9.2-83 - Mirante da Cruz, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-84 - Mirante da Cruz, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Outros Pontos Turísticos 

Os municípios da AID também possuem outros pontos e atrações turísticas conforme o 

Quadro 9.2-55 a seguir. 

Quadro 9.2-55 - Outros pontos e atrações turísticas nos municípios de Maricá e Saquarema. 

Município Nome Descrição 

Maricá 

Casa de Cultura de Maricá 
Construída em 1840 como Casa de Câmara e Cadeia, 
atualmente abriga ao museu Histórico e a Associação 

dos Artesãos de Maricá 

Mercado das Artes Local de exposição e venda do artesanato da cidade 

Rampa de Vôo Livre 
Rampa localizada na Serra do Camburi, indicada para 

atividades de parapente. 

Fazenda Itaocaia 
Fazendo cafeeira do período colonial, que ainda 

mantém características da época e é aberta à visitação. 

Farol de Ponta Negra 
Considerado patrimônio turístico e cultural da cidade, o 

farol era ponto de referência para os antigos 
navegadores. 

Gruta de Ponta Negra 
Conhecida como Gruta da Sacristia, a formação 

rochosa desenhada pela erosão é local de visitação e 
contemplação. 

Gruta do Spar 
São cavernas desativadas da Mineradora Spar. O local 

é acessado por meio de trilhas e permite atividades 
esportivas como o rapel. 

Saquarema 

Casa de Cultura de 
Saquarema 

Abriga desde 1982 a Biblioteca Municipal. O prédio, 
construído em 1800, também já foi sede da Prefeitura 

em 1841.  

Teatro Mário Lago 

Inaugurado em 1990, passou por reforma em 1999 e 
possui capacidade para 160 expectadores. O nome foi 

uma homenagem ao ator Mário Lago, morador da 
cidade. 
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Município Nome Descrição 

Rampa de Vôo Livre 
Localizada no distrito de Sampaio Correia, a Rampa de 

Vôo Livre oferece uma paisagem rodeada por belas 
paisagens de montanha, mar e lagoa. 

Museu do Volêi 
Localizado em Barra Nova, dentro do CBV-Saquarema, 

o museu expõe objetos que compõem a história do 
voleibol brasileiro. 

Templo do Rock 
Criado pelo cantor Serguei, celebridade dos anos 70 e 
morador de Saquarema, dispõe de grande acervo de 

fotos e objetos do cantor e de outros roqueiros famosos 

Fonte: Publicação Maricá Guia Turístico 2013, Site da Prefeitura de Maricá (acesso em setembo/2013) 

e material informativo turístico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Saquarema. Elaboração: 

ARCADIS logos. 2013. 

  

Foto 9.2-85 - Prédio da Casa da Cultura de 

Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-86 - Prédio da Casa da Cultura de 

Saquarema, antiga sede da Prefeitura. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

  

Foto 9.2-87 - Sala no interior da Casa da 

Cultura de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

Foto 9.2-88 - Sala no interior da Casa da 

Cultura de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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Além de ser palco de inúmeras festividades religiosas, o município de Maricá promove 

também eventos esportivos como Velocross Racing; Rebelados Moto Fest e Encontro 

Nacional de Motociclistas. 

c) Principais projetos turísticos 

Em entrevista realizada em agosto/2013 com a Secretaria Municipal de Turismo de Maricá, 

foram identificados os principais projetos em curso pela Prefeitura, destacando-se: 

- O Aquário Municipal: projeto em desenvolvimento, criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 

que contará com “um mirante com vista panorâmica para a cidade, uma central de ensino 

profissionalizante para atividades pesqueiras e um anfiteatro popular com capacidade para 

800 pessoas” (Jornal O Dia no Estado, 24/08/2013); 

  

Figura 9.1.3-14 - Projeto do Aquário de Maricá, 

criado pelo arquiteto Oscar.Niemeyer. 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maricá, 

acesso em setembro/2013. 

Figura 9.1.3-15 - Projeto do Aquário de Maricá, 

criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Maricá, 

acesso em setembro/2013. 

 

- O empreendimento Fazenda São Bento: atualmente em fase de licenciamento ambiental, o 

“empreendimento imobiliário inclui áreas integradas de lazer, esporte, turismo, hotelaria e 

comercial com o objetivo de promover o bem-estar da população de Maricá, além de criar a 

segunda maior Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) do Estado do Rio de 

Janeiro” (site IDB Brasil, acessado em setembro/2013); 

- O Teleférico em Ponta Negra: o projeto a ser iniciado abrange a área da Galeta até o Farol 

de Ponta Negra compreendendo “estação de partida; bilheteria; lanchonete; parque para 

crianças; mirante; área de apoio para emergência; além de outros atrativos” (Site A Tribuna, 

acessado em setembro/2013). 

O município de Saquarema não dispõe de material turístico abrangente e, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Turismo (entrevistada em agosto/2013), encontram-se em elaboração 

o inventário e o mapeamento dos bens e de interesse turístico, o cadastramento das 

pousadas e a elaboração de material turístico para os principais eventos da cidade. 
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Diretrizes voltadas para o turismo nos Planos Diretores Municipais 

Em consulta ao Plano Diretor de Maricá (Lei Complementar n°145, de 10 de outubro de 

2006), foram identificadas as diretrizes e propostas estabelecidas por unidades de 

planejamento – UPs. Para efeito deste estudo, destacou-se a UP05, conforme Quadro 9.2-56 

a seguir. 

Quadro 9.2-56 - Medidas previstas no Plano Diretor de Maricá por Unidade de Planejamento. 

Unidade de Planejamento Medidas  

UP05 - Ponta Negra. 
Jaconé 

Implantar um parque recreacional na orla recuada da Lagoa de 
Guarapina, área pertencente à APA de Maricá (Art. 19, Parágrafo VI) 

Fonte: Plano Diretor de Maricá (Lei Complementar n°145, de 10 de outubro de 2006). Elaboração: 

ARCADIS logos. 2013. 

Dentro do Capítulo II da Política do Patrimônio Cultural, o Plano Diretor menciona o Programa 

de Incentivo ao Turismo (Seção II), onde estabelece que “O Município promoverá e 

incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento econômico e integração social, bem 

como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural cuidando 

para que sejam respeitadas as peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores 

sobre a vida das comunidades envolvidas assegurando sempre o respeito ao meio ambiente 

e à cultura das localidades aonde vier a ser explorado.” (Art. 81).  

A Legislação de Uso e Ocupação do Solo (Art. 142) estabelece os seguintes zoneamentos 

municipais sobre o tema: 

II. Zonas Turísticas de Praia ZTP:–são aquelas que se situam em frente à orla lacustre 

das praias com potencial turístico, incluídos os lotes que dão testada para o 

logradouro que margeia esta orla. Nestas zonas, além do uso residencial é permitido o 

uso comercial, serviços e institucional relacionados às atividades turísticas; 

III. Zonas Turísticos-recreacionais ZTR: são aquelas onde devem prevalecer as 

atividades recreacionais turísticas com apoio do uso comercial e de serviços 

relacionados às atividades turísticas; 

Em Saquarema, segundo o Plano Diretor (Lei Municipal n° 848, de 10 de outubro de 2006), o 

Poder Público priorizará o apoio ao turismo como uma das principais formas de 

desenvolvimento econômico, conforme definido no Capítulo X (Art. 45 e Art. 65) a seguir:  

 “Art. 45. O Poder Público promoverá e incentivará o turismo como fator estratégico de 

desenvolvimento econômico e social do Município de acordo com as seguintes diretrizes: 

I. incentivar iniciativas na abertura de estabelecimentos de comércio voltado ao turismo;  

II. incentivar as ações das associações voltadas ao desenvolvimento do turismo; 

III. criar o calendário anual de eventos turísticos; 

IV. criar um centro referencial de turismo; 
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V. facilitar a identificação visual de informações sobre locais de turismo;  

VI. estudar a criação de identidade visual para o mobiliário urbano que preserve as 

características locais; 

VII. incentivar a criação de hospedagem alternativa; 

VIII. incentivar o ecoturismo e o turismo rural;  

IX. elaborar pesquisa dos recursos naturais municipais disponíveis para o ecoturismo de 

base sustentável.” 

 “Art. 65. O Poder Público priorizará o desenvolvimento do turismo no Município, através dos 

seguintes projetos e ações: 

I. a definição do uso e ocupação do solo das áreas turísticas, incentivando as atividades 

ligadas ao turismo;  

II. incentivar a criação de circuitos de ecoturismo; 

III. incentivar a criação de pólos de turismo gastronômico; 

IV. o desenvolvimento de um projeto de comunicação visual nas áreas turísticas com um 

sistema de informação sobre o os pontos de visitação; 

V. incentivar a implantação e manutenção de equipamentos urbanos de forma a criar 

uma característica singular da Cidade.”  

9.1.3.3. Dinâmica Territorial 

A análise da dinâmica territorial reflete a reorganização do espaço no bojo das relações 

sociais que se estabelecem no seu processo de apropriação. Considerando o contexto mais 

amplo, uma característica marcante da área em estudo é sua baixa diversidade econômica, 

onde se destaca negativamente a ausência de atividades industriais e agrícolas modernas, 

que são as mais apropriadas a gerar demanda e renda e a favorecer o crescimento de 

setores fornecedores de bens e serviços. Destaca-se também a existência de vazios urbanos 

significativos marcando a descontinuidade do tecido urbano, aspecto que tende a caracterizar 

processo de ocupação especulativo, além de provocar o encarecimento dos investimentos 

em infraestrutura urbana, retardando sua implantação. Parcela significativa dos loteamentos 

existentes ao longo do litoral e das lagoas - onde se destaca o predomínio de residências 

secundárias, ocupa terrenos inapropriados, frequentemente tendo por base o aterramento de 

áreas de drenagem dos corpos d’água e desmatamentos. 

Esse conjunto de aspectos se torna aparente a partir do levantamento do uso e ocupação do 

solo que teve por foco o entorno da área a ser ocupada pelo empreendimento. Na sequencia 

são apresentados os instrumentos de gestão ambiental que definem os tipos de ocupação 

permitidos.  
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A) Uso e Ocupação do Solo  

a) Metodologia de Trabalho 

O levantamento de uso e cobertura indica a distribuição espacial dos padrões homogêneos 

de cobertura da superfície terrestre que podem ser observados em produtos de sensores 

remotos, como fotografias aéreas e imagens de satélites. Após a definição da cobertura, há a 

possibilidade de retratar a dinâmica de ocupação territorial e, assim, é possível espacializar o 

uso. Este levantamento se torna um instrumento importante para a construção de 

diagnósticos ambientais, principalmente para avaliação da fragilidade ambiental frente às 

diferentes ações antrópicas expressas na paisagem. 

Conforme instruído pelo Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, entende-se como ponto 

de partida a observação de quatro princípios básicos para os levantamentos de uso e 

cobertura: (1) a escala do mapeamento, (2) a natureza da informação básica (fonte), (3) a 

unidade de mapeamento e a definição da menor área a ser mapeada e, por fim, (4) a 

nomenclatura. 

Com o intuito de melhor compreender a ocupação e as características territoriais do entorno 

imediato do sítio de implantação do futuro empreendimento, adotou-se a Área de Influência 

Direta do Meio Físico e Biótico (AID MFB) como limite do mapeamento (apresentado no item 

6 Definição das Áreas de Influência). Nesse contexto a escala de representação 1:10.000 foi 

considerada como a mais adequada para um diagnóstico detalhado à semi-detalhado, sendo 

que essas duas opções eram atendidas pela resolução espacial apresentada pela imagem 

disponível para o estudo. Trata-se de uma ortofotocarta gerada a partir de cobertura 

aerofotogramétrica em escala 1:6.000, com resolução espacial de 1 metro, cuja fonte de 

interpretação é uma ortofoto digital, fruto de aerofoto de sobrevoo com data de setembro de 

2011.  

Para alcançar um detalhamento satisfatório somado à boa legibilidade das unidades 

mapeadas, foi adotado que as menores áreas a serem identificadas seriam de até 300m², 

resultando numa representação dos polígonos mais reduzidos na escala menor que 

5mmx5mm no mapa, limite recomendado pelo IBGE.  

A nomenclatura das tipologias que constam no mapa de uso e ocupação do solo utiliza 

basicamente terminologias voltadas para as atividades antrópicas na paisagem (IBGE, 2006). 

A divisão conceitual de interpretação para a definição de nomenclatura parte da separação 

entre Terra e Água. Onde Água é separada entre Corpos D’água Costeiros e Corpos D’água 

Continentais, enquanto Terra é dividida entre Áreas Antrópicas e Áreas Naturais.  

As Áreas Antrópicas são divididas em Não Agrícolas e Agrícolas. As Áreas Não Agrícolas 

estão subdivididas em Cobertura Urbanizada e Solo exposto. Áreas Agrícolas são 

subdivididas em Chácaras, Cobertura Agrícola, Cobertura Herbácea e Cobertura Arbórea 

Rarefeita.  

As Áreas Naturais estão divididas em Vegetadas e Não Vegetadas. As Vegetadas são 

classificadas conforme o porte do conjunto da vegetação e compreendem as Coberturas 

Arbóreas, Arbustivas e Vegetação de Área Úmida. A cobertura Herbácea tem uma interface 

com a cobertura natural, mas como boa parte das áreas de cobertura herbácea são utilizadas 

como pasto ou são fruto de supressão vegetal, optou-se aqui por colocar este porte entre as 
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áreas antrópicas. As áreas Não Vegetadas são as coberturas de Rocha e Cordão Arenoso. A  

Figura 9.1.3-16 a seguir ilustra, esquematicamente, o encadeamento teórico e reflexivo para 

a construção da nomenclatura da cobertura terrestre. 

 
Figura 9.1.3-16 - Divisão conceitual para definição da nomenclatura de Uso e Cobertura. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. Adaptado de IBGE, 2006. 

Este encadeamento teórico reflexivo serve (1) como referência para compilar as informações 

dos dados disponíveis, (2) correlacionar as informações para estabelecer o significado na 

paisagem estudada e (3) expressar as respostas no cartograma de Uso e Cobertura. O 

entendimento da sinergia estabelecida entre o meio natural e o meio antrópico define as 

unidades de paisagem que estão intimamente ligadas aos processos produtivos antrópicos 

que nortearão as novas formas de organização do espaço. Todavia, nem todas as 

informações sobre uso contidas no espaço podem ser interpretadas diretamente com a 

observação da cobertura, como, por exemplo, uma área que foi campo de golfe e depois foi 

vendida para ser loteado. Essa é uma das questões que ocorreram na paisagem em que a 

observação da cobertura não indica explicitamente seu significado, tornando necessária a 

obtenção de dados complementares.  

Entre outros exemplos de situações de usos múltiplos difíceis de classificar, destacam-se: 

espaços de turismo, áreas de proteção de lavras de água mineral e áreas urbanas de 

primeira ou segunda residência. Desta forma a nomenclatura foi sendo detalhada de acordo 

com a necessidade do estudo e a obtenção de informações e dados suplementares. Esse 
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detalhamento, para seu perfeito entendimento, foi descrito e aparece acompanhado por 

ilustrações e fotografias. 

A técnica utilizada para a elaboração do mapa de Uso e Cobertura foi a fotointerpretação por 

acuidade visual, que consiste na identificação das homogeneidades e tipologias presentes na 

imagem. A técnica foi aplicada utilizando-se como interface um software de cartografia digital, 

que possibilitou a vetorização dos dados extraídos na interpretação, obtendo-se como 

produto uma base cartográfica digital adequada à escala de 1:10.000. 

Para que as informações interpretadas pudessem ser identificadas com maior facilidade, 

possibilitando inclusive comparações com outros dados relativos ao uso da terra que 

eventualmente venham a ser obtidos posteriormente a este estudo, foi elaborado um extrato 

de legenda com a descrição das nomenclaturas adotadas e uma chave de interpretação para 

o Mapa de Uso e Cobertura, conforme é apresentado no , a seguir. O extrato possui 11 

classes distintas que representam as dinâmicas observadas na área de estudo. Nas primeiras 

colunas estão dispostos os níveis hierárquicos que correspondem às nomenclaturas 

utilizadas e, nas colunas seguintes, as descrições e as chaves de interpretação referentes a 

estas classes. 

No levantamento de campo foi realizada a confirmação dos usos e coberturas identificados 

durante a interpretação da fotografia aérea, bem como a competente documentação 

fotográfica e coleta de informações complementares. Com a finalização do Mapa de Uso e 

Cobertura do Solo foi estruturado um banco de dados com arquivos vetoriais e cálculos de 

áreas, dando origem à planilha com os dados de área por categoria de uso e a elaboração do 

relatório de caracterização, apresentado a seguir. 
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Quadro 9.2-57 - Extrato de legenda para Mapa de Uso e Cobertura do Solo. 

Níveis 
Hierárquicos 

anteriores 
Cobertura Descrição Visão Vertical Visão Oblíqua Uso Simbologia 

Á
re

a
s
 A

n
tr

ó
p

ic
a
s
 

Não 
Agrícola 

Urbanizada Áreas de uso intensivo, 
marcadas pela presença de 
edificações próximas umas 
das outras e sistema viário. 
O espaço é 
predominantemente usado 
para funções urbanas como 
habitação, trabalho e 
circulação.  

 
 

1 - Residencial; 
2 - Comercial; 
3 - Misto. 

Urb 

Solo 
exposto 

Áreas sem cobertura vegetal 
ou artificial, onde as 
superfícies podem estar 
(parcialmente ou em sua 
totalidade) permeáveis ou 
impermeabilizadas por 
compactação ou por efeito 
splash. Podem ser utilizados 
como área de expansão 
agrícola, urbana ou para 
regeneração da vegetação 
natural. 

  

1 - Área de 
empréstimo; 
2 - Aterro; 
3 - Desmate; 

Slx 

Agrícola 

Chácara Áreas identificadas pela 
presença de edificações não 
contiguas (ou isoladas) com 
usos rurais e de lazer. 

  

  Chr 
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Níveis 
Hierárquicos 

anteriores 
Cobertura Descrição Visão Vertical Visão Oblíqua Uso Simbologia 

 Á
re

a
s
 A

n
tr

ó
p
ic

a
s
 

Agrícola 

Agrícola Área que apresentam 
lavouras temporárias ou 
permanentes, voltadas para 
subsistência e/ou para 
comercialização. 

 
 

1 - Lavoura 
Temporária; 
2 - Lavoura 
Permanente; 
#.a - Subsistência; 
#.b - Comércio. 

Agr 

Arbórea 
Rarefeita 

Identificada pela presença 
de árvores isoladas ou 
pequenos conjuntos de 
árvores em meio à pasto ou 
capoeira. Pode ser utilizado 
como pasto (pasto sujo) ou 
como área de expansão 
agrícola ou urbana, ou ainda 
para regeneração da 
vegetação natural. 

 

 

 
Rrf 

Herbácea Área com presença 
marcante de gramíneas e 
que pode ser utilizada como 
pasto ou como área de 
expansão de expansão 
agrícola ou urbana, ou ainda 
para regeneração da 
vegetação natural.  

 

 

 
Hrb 
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Níveis 
Hierárquicos 

anteriores 
Cobertura Descrição Visão Vertical Visão Oblíqua Uso Simbologia 

C
o
b
e
rt

u
ra

 N
a
tu

ra
l 

Não 
Vegetada 

Cordão 
Arenoso 

Área com cobertura de areia, 
típica de formação 
deposicional marinha, como 
praias, dunas e bancos de 
areia. 

 

 

. Cda 

Rocha Afloramento rochoso sem 
cobertura vegetal ou 
pedológica. 

 

 

  Rch 

Vegetada 

Vegetação 
de Área 
Úmida 

Identificada pela presença 
de vegetação pioneira de 
várzea em estágio inicial, de 
complexo vegetacional em 
solos hidromórficos que 
ocupam terrenos 
permanentemente 
rejuvenescidos pela ação 
das águas continentais. 

 

 

 
Umd 
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Níveis 
Hierárquicos 

anteriores 
Cobertura Descrição Visão Vertical Visão Oblíqua Uso Simbologia 

C
o
b
e
rt

u
ra

 N
a
tu

ra
l 

Vegetada 

Arbustiva Área com predominância de 
vegetação arbustiva.  

 

 

 

 

1 - Capoeira; 
2 - Vegetação de 
Costão. 

Atv 

Arbórea Cobertura Arbórea por 
Floresta Ombrófila Densa, 
montana ou submontana e 
Florestas de Planícies 
Quaternárias de terras 
baixas. Estágio vegetacional 
de médio a avançado. Pode 
representar mata 
secundária, ou intensamente 
alterada por usos antigos.    

1 - Fl. Omb. Dens. 
Montana; 
2 - Fl. Omb. Dens. 
Submontana; 
3 - Florestas de 
Terras Baixas; 

4 - Conjunto de 
exóticas. 

Arb 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 214 

Caracterização do Uso e Cobertura do Solo. Este tópico tem como finalidade retratar as 

características do uso antrópico e dos processos dinâmicos vigentes em cada tipo de unidade 

de paisagem. Contemplará a descrição de AID onde está contida a ADA.  

Corpo d’água 

A cobertura Corpo d'água foi delimitada em 10 unidades de paisagem que somadas ocupam 

uma área de 749.188,50 m² ou 16,45% da cobertura total da área de estudo. Sua distribuição 

no espaço é representada na Figura 9.1.3-17 a seguir.  

 

Figura 9.1.3-17 - Distribuição dos corpos d’água na AID MFB. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

O local indicado pelo número “1” da Figura supra, é a Lagoa de Jaconé - lagoa natural com 

2.698.611,63m², ou seja, 98,16% das massas d’água mapeadas, onde pode ser observada a 

prática da pesca artesanal e esportiva (ver Foto 9.2-89). 
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Foto 9.2-89 - Lagoa de Jaconé, ao fundo o Oceano Atlântico. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Entre os demais corpos d’água, prevalecem as represas de uso privado, cujos usos principais 

são indicados a seguir: 

 Número “2”, represa utilizada para dessedentação de rebanho, 

 Número “3”, duas represas no centro da figura que estão inseridas em área de lavra de 

água mineral (Foto 9.2-90), apesar de uma delas (ao norte) ser também utilizada como 

elemento paisagístico em área onde está sendo construído um condomínio residencial 

(Foto 9.2-91), 

 Número “4”, duas outras represas, à sudoeste, na ADA, localizadas em área de antigo 

campo de golfe desativado e que também foram utilizadas também como elemento de 

paisagismo. 

 

 

Foto 9.2-90 - Entrada da fonte de água onde se 

encontra a lagoa em área de lavra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-91 - Lagoa utilizada como elemento 

de paisagismo em área de condomínio 

residencial. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Cobertura Urbanizada  

O recobrimento deste tipo de Cobertura Urbanizada é de 867.900,48m² ou 5,19% do total da 

AID MFB, tendo sido delimitadas 18 diferentes unidades de paisagem. A Figura 9.1.3-18 a 

seguir, informa a distribuição espacial das principais unidades mapeadas: 
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 Número “1”, é o maior núcleo urbano da AID (ver Figura 9.1.3-18 mais adiante), 

 Número “2”, condomínio residencial (ver Figura 9.1.3-18 mais adiante), 

 Número “3”, pequena área de cobertura urbanizada com residências de primeira moradia,  

 Número “4”, vias de acesso asfaltadas (RJ 118 e via de acesso para a RJ 102), 

 Número “5”, loteamento contido na ADA.  

 

A área de cobertura urbana é, na verdade, um misto de vários tipos de cobertura com 

edificações, gramíneas, solo exposto, além de fragmentos arbóreos. Esse contexto permite 

considerar que em parte significativa desse território ocorre percolação de água pelo solo. Por 

outro lado, o fato de ser um misto de coberturas não é contraditório com a interpretado como 

espaço urbano, pois é predominantemente usado para funções urbanas como habitação, 

trabalho e circulação. Destaca-se a presença de casas de veraneio, domicílios permanentes 

e de pequenos comércios, configurando um uso que pode ser considerado como misto.  

 

Figura 9.1.3-18 - Distribuição da cobertura urbana na AID MFB. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Nessas áreas com cobertura urbana a maior parte das ruas não é asfaltada e as construções 

foram geralmente implantadas sobre aterros, podendo-se observar na Figura 9.1.3-19 a 

seguir, que uma quantidade significativa de casas possui piscina, contribuindo para a 

interpretação, no contexto das funções urbanas de Maricá, de que de trata de imóveis 

utilizados como residência secundária, o que foi corroborado pelas observações em campo. 

Destaca-se como infraestrutura a presença de redes de distribuição de energia elétrica (ver 

Foto 9.2-92) e de um córrego retificado que deságua na Lagoa de Jaconé (ver Foto 9.2-93) 
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onde pôde ser sentido cheiro de esgoto bem como observada a presença de lixo nos terrenos 

vagos, no decorrer dos levantamentos de campo. 

 

Figura 9.1.3-19 - Maior porção com Cobertura Urbanizada dentro da AID - misto de coberturas, 

destacando-se casas com piscinas, ruas sem asfalto e córrego retificado. 

 

 

Foto 9.2-92 - Padrão do tipo de cobertura 

urbana na AID MFB. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-93 - Córrego retificado em área 

urbana. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Dentre as unidades de paisagem urbanas, há um condomínio fechado que apresenta 

cobertura em sua maior parte composta por gramíneas e solo exposto, os lotes são maiores 

do que o padrão prevalecente (ver Figura 9.1.3-20 a seguir) e o acesso se dá pela rodovia RJ 

118. 
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Figura 9.1.3-20 - Cobertura urbana de uso residencial: condômino fechado. 

Foram também identificadas pequenas áreas urbanas (a maior delas indicada pelo número 

“3” na Figura 9.1.3-18) ocupadas predominantemente por imóveis de primeira residência. As 

construções são de alvenaria e os lotes pequenos (ver Figura 9.1.3-21 e Foto 9.2-94 a 

seguir). 

 

Figura 9.1.3-21 - Cobertura urbana com 

predomínio de primeira residência. 

 

Foto 9.2-94 - Pequeno núcleo urbano de 

primeira residência. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

O loteamento, contido na ADA (número “5” na Figura 9.1.3-18), é alinhado com o mesmo tipo 

de uso e cobertura observado no número “1”, com predomínio de imóveis voltados para lazer 

que convivem com imóveis - em geral mais modestos, de primeira residência, comércio e 

edificação para cultos religiosos (igreja evangélica) contidos na área ilustrada pela Figura 

9.1.3-22 a seguir.  
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Figura 9.1.3-22 - Cobertura urbana da ADA: casas com estrutura de lazer, casas de primeira 

residência, igreja e comércio. 

Assentamentos Humanos na AID 

Em entrevistas realizadas com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e da 

Fazenda de Maricá (agosto/2013) foram levantados os dados necessários à elaboração do 

mapeamento de assentamento humano, segundo condições habitacionais, para o município 

(ver Mapa 9.1.3-6). Assim, foram identificados os principais condomínios residenciais de alto 

padrão e os conjuntos habitacionais populares localizados no território de Maricá.  

Nota-se que os condomínios de alto padrão foram implantados em diversas áreas do 

município, sendo que não foi possível mapear os condomínios de menor porte, embora se 

saiba que é frequente a existência de pequenos condomínios de 4 ou 5 residências, por 

exemplo.  

Os dois conjuntos habitacionais populares encontram-se em construção no distrito de Inoã, 

no lado oposto da cidade em relação ao Terminal Ponta Negra. 

Em relação aos aglomerados subnormais localizados no município de Maricá, foram 

utilizadas as informações disponíveis no Censo Demográfico do IBGE, 2010, por setores 

censitários. Observa-se que boa parte das manchas localizam-se ao longo da rodovia RJ-106 

(Rod. Amaral Peixoto), além de outras aglomerações localizadas próximas às Lagoas de 

Maricá e da Barra. Destaca-se a existência de uma pequena área de aglomerado subnormal 

bem próxima à ADA, paralela à RJ-118 (Estrada de Jaconé). 

Em levantamento de campo (agosto/2013), foi realizado o registro fotográfico dessa última 

área e, por meio das observações de campo, verificou-se que a área se apresenta 
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organizada em diferentes aspectos, como a existência de parcelamento do solo, lotes de 

tamanhos regulares e recuos laterais e frontais na maioria dos casos. Os terrenos costumam 

apresentar divisão por muros de tijolos ou cercas, com residências unifamiliares térreas ou 

com mais 1 pavimento. O padrão construtivo é melhor nas edificações voltadas para a 

rodovia, apresentando construções em alvenaria revestida e cobertura em telha cerâmica. Já 

as residências voltadas para a estrada de terra (paralela à rodovia) são, em sua maior parte, 

autoconstruídas em alvenaria, sem revestimento e cobertura em laje plana ou telha de 

fibrocimento. O aglomerado é atendido por rede de energia elétrica, apresentando iluminação 

pública apenas na rodovia. O asfaltamento também ocorre apenas na rodovia, sendo a via 

paralela em terra batida. Não se observa a existência de passeio público em nenhuma das 

vias. 

A área também apresenta algumas construções em ampliação e novas construções, além de 

alguns terrenos vazios, o que indica uma pequena tendência de crescimento do aglomerado, 

que pode ser potencializada com a implantação do Terminal. 

 

Foto 9.2-95 - Aglomerado subnormal ao longo 

da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-96 - Via de terra paralela à RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-97 - Tipologia construtiva do 

aglomerado ao longo da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-98 - Tipologia construtiva do 

aglomerado ao longo da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 
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Foto 9.2-99 - Tipologia construtiva do 

aglomerado ao longo da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-100 - Tipologias construtivas do 

aglomerado ao longo da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-101 - Ampliação da construção no 

aglomerado subnormal. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Foto 9.2-102 - Novas construções no 

aglomerado ao longo da RJ-118. 

Fonte: ARCADIS logos, 2013. 

 

Para o município de Saquarema, a Secretaria de Obras e Urbanismo não dispunha de todas 

as informações necessárias à elaboração do mapeamento dos assentamentos humanos no 

município. Em entrevista realizada em agosto/2013, foi informado que Saquarema possui 

diversos condomínios espalhados em seu território, embora não exista um mapeamento de 

sua localização. Informou ainda que, assim como em Maricá, é comum a existência de 

pequenos condomínios de 4 ou 5 residências, de médio/ato padrão, e que a incidência dessa 

tipologia é maior nos bairros de Jaconé, Barra Nova, Itaúna e Porto da Roça. Também não 

foram identificados conjuntos habitacionais populares no município e nem aglomerados 

subnormais (após consulta aos dados do IBGE).  
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Solo exposto  

As áreas de solo exposto representam 1,88% do total da AID MFB, o que corresponde à 

373.879,80m². Foram delimitados 39 polígonos no mapeamento, em sua maioria localizados 

na planície do quaternário, conforme indicado na Figura 9.1.3-23 a seguir, onde se destacam:  

 Número “1’, área de empréstimo com afloramento rochoso, 

 Número “2”, área de aterro para construção de estrada que não entrou em operação, 

 Número “3”, solo exposto por desmate em complexo de restinga, 

 Número “4”, aterro para construção da RJ 102, 

 Número “5”, solo exposto por retirada de material terroso em área de costão. 

 

 

Figura 9.1.3-23 - Distribuição de Solo Exposto na AID MFB. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Os solos expostos na AID geralmente são frutos de áreas de empréstimo de material para 

aterro de estradas e também para a construção de casas. Por vezes podem estar associados 

à afloramentos rochosos como as áreas em que estão expostos os regolitos. No contexto 

deste tipo de cobertura foi possível observar diversos tipos de feições erosivas como 

“demoiselles” (Foto 9.2-103), ravinas (Foto 9.2-104), erosões lineares e alcovas de regressão 

(Foto 9.2-105). Em alguns pontos observou-se saprólitos expostos à superfície (Foto 

9.2-106). Essas condições indicam que a própria conjuntura de manejo atual acelera os 

processos de perda de material e degradação do terreno. Esse primeiro conjunto de 

observações refere-se ao ponto “1“ da figura supra citada. 
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Foto 9.2-103 - Feição erosiva em 

“demoiselles”. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-104 - Feição erosiva de ravina, 

observando-se que o processo pode estar 

estacionado devido à presença de vegetação 

herbácea e arbustiva. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-105 - Perfil com marcas de remoção 

de material terroso por máquinas e, à direita, 

feição erosiva de alcova de regressão e de 

erosões lineares. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-106 - Exposição de alterita - 

afloramento de rocha. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Verificou-se também a presença de solo exposto em áreas de aterro onde havia sido 

projetada uma via de acesso que não entrou em operação (número “2” da Figura 9.1.3-18). 

Neste lugar foi possível observar o crescimento de vegetação rasteira e de pequeno porte 

com as folhas grossas, o que pode expressar um ambiente difícil para a regeneração vegetal. 

Foi ainda observado o crescimento de alguns pinnus exóticos nestas áreas (Foto 9.2-107). 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 227 

 

Foto 9.2-107 - Solo exposto em aterro de estrada que não entrou em operação. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Também foram identificados solos expostos no complexo de restinga (número “3”), fruto de 

acessos abertos por desmate. A superfície é coberta por areia e parece ser pouco utilizada 

para passagem de pessoas atualmente, o que facilita a interação dessa área sem cobertura 

vegetal com o sistema ambiental de restinga (ver Foto 9.2-108). A Avenida Beira Mar (RJ 

102, número “4”) apresenta cobertura de solo exposto fruto de aterro. Utilizada atualmente 

como uma das principais vias de acesso na área, possui superfície praticamente 

impermeabilizada por compactação e, em alguns pontos, apresenta buracos e desníveis 

devido à perda de material, subsidência por compactação e por formação de poças (Foto 

9.2-109). 

 

Foto 9.2-108 - Solo exposto por desmate no 

complexo de restinga. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-109 - Solo exposto do aterro da 

estrada RJ 102. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Os solos expostos situados acima da RJ 118 têm origens diversas: atendimento de 

demandas das propriedades rurais, por vezes são áreas de empréstimo, outras vezes são 

fruto da degradação dos pastos ou das lavouras (Foto 9.2-110). Os solos expostos na área 

do costão (número “5”) originam-se também de retirada de material terroso e apresentam 

filetes de escoamento superficial e cones de areia por liquefação de camada de solo pouco 

coesa (Foto 9.2-111). 
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Foto 9.2-110 - Solo exposto por uso rural. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-111 - Solo exposto por remoção de 

terra do costão. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Cobertura Agrícola e Chácara 

As coberturas Chácara e Agrícola (respectivamente 67.108,29 m² e 137.769,58 m²) somam 

1,23% do total. As áreas agrícolas foram mapeadas através de cinco polígonos, tendo sido 

identificados dois tipos de cultivo: coco (ver Foto 9.2-112) e hibisco ornamental, tratando-se 

em ambos os casos de lavouras permanentes para uso comercial, que respondem por 0,82% 

da superfície da área estudada. Fica evidente que as atividades agrícolas são pouco 

expressivas no contexto da paisagem, apesar da presença de alguns outros plantios como o 

da banana, para os quais não são reservadas áreas significativas. 

O padrão de cobertura chácara foi reconhecido por 18 vezes dentro dos critérios 

estabelecidos e, dentro da conjuntura local, o uso tende a ser mais voltado ao lazer do que às 

atividades rurais. 

Foi identificado o padrão chácara na área de lavra de água mineral e também em conjunto 

com pequenas casas usadas como primeira residência (Foto 9.2-113). 

 

Foto 9.2-112 - Lavoura permanente para 

comercialização (coqueiros) 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-113 - Padrão chácara com uso para 

primeira residência. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Cobertura Arbórea Rarefeita 

A Cobertura Arbórea rarefeita (233.146,74 m² ou 1.75% do total) foi mapeada através de 28 

unidades dessa paisagem. As maiores concentrações estão localizadas nas áreas de lavra 

de água mineral e no antigo campo de golfe e são compostas por espécies exóticas como 

bambus, pinnus e eucaliptos (Foto 9.2-114), dentre outras espécies de função ornamental ou 

de pomar (Foto 9.2-115). 

 

Foto 9.2-114 - Cobertura arbórea rarefeita com 

presença de pinnus, eucalipto e bambus. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-115 - Cobertura arbórea rarefeita com 

função ornamental no campo de golfe fora de 

operação. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Cobertura Herbácea 

Dentre as coberturas antrópicas, a herbácea é a de maior representatividade na paisagem 

(2.343.082,67 m² ou 14,01% do total) com a delimitação de 55 unidades distribuídas 

conforme a Figura 9.1.3-24, a seguir. Em sua maior parte representa áreas desmatadas com 

cobertura de capim - como de capim sapê (Foto 9.2-116 relativa ao ponto número “1” da 

figura em apreço). Neste ponto existe um corte no relevo para a construção de arruamento. 

Possivelmente essas áreas estavam sendo preparadas para a ocupação urbana e, como 

esse processo não teve continuidade, a tendência seria de tornar-se pasto, embora não 

tenha sido notado nenhum tipo de uso.  

Por vezes, áreas desse tipo estão mais sujeitas a sofrerem queimadas que podem atingir 

coberturas arbustivas e arbóreas localizadas próximas (Foto 9.2-117) do ponto “2”. Esse tipo 

de ação pode facilitar a expansão urbana ilegal e/ou iniciar novos pontos de áreas de 

empréstimo de material terroso, criando, assim, novas fragilidades. 
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Figura 9.1.3-24 - Distribuição de Cobertura Herbácea na AID MFB. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

 

Foto 9.2-116 - Cobertura herbácea de capim 

sapê à direita. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-117 - Cobertura herbácea após 

queimada. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Cordão Arenoso e Rocha 

Tanto o Cordão Arenoso como a cobertura Rocha demarcam o limite territorial ou seja, 

marcam a transição entre o continente e o Oceano Atlântico. A cobertura de cordão arenoso 

participa com 1,30% da área (217.241,61 m²) e a cobertura de rocha com outros 0,41% 

(68.855,41 m²). Em geral trata-se de espaços utilizados em atividades de turismo e lazer. Na 

área de estudo observou-se a presença de pescadores e surfistas, poucos banhistas foram 

vistos na praia de Jaconé (Foto 9.2-118) e no costão rochoso de Ponta Negra (Foto 9.2-119). 

 

Foto 9.2-118 - Cobertura de cordão arenoso, 

Praia de Jaconé, Ponta Negra, Maricá - RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-119 - Cobertura de rocha com pessoas 

pescando, Ponta Negra, Maricá - RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Vegetação de Área Úmida, Arbustiva e Arbórea 

A cobertura natural vegetada é a mais representativa no contexto da paisagem da área de 

estudo, englobando 54,46% do total. A Vegetação de Área Úmida (1.874.537,87m² ou 

11,21% do total) é um tipo de cobertura que ocorre nas áreas de acumulação de água dos 

cursos dos rios e lagoas. A fisionomia vegetal marcante é a herbácea, notadamente taboas e 

brejo de restinga tendo sido mapeados 12 polígonos com essas características. A cobertura 

Arbustiva (538.660,97m² ou 3,13% do total) se refere a dois tipos de vegetação, a de 

capoeira e a vegetação de costão. A Cobertura Arbórea (7.304.886,97 m² ou 43,70% do total, 

divididos em 52 polígonos mapeados) é a de maior extensão e representatividade, podendo-

se elencar em sua composição as seguintes tipologias: Floresta Ombrófila Densa Montana, 

Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, Floresta 

Baixa de Restinga, Floresta Alta de Restinga e Floresta Paludosa (esta cobertura será ou foi 

descrita com maiores detalhes no capítulo específico sobre a vegetação). Foram ainda 

consideradas as tipologias vegetais de porte exóticas que fazem parte de um maciço arbóreo 

(ver Foto 9.2-120 a Foto 9.2-123 a seguir). 
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Foto 9.2-120 - Cobertura de vegetação de área 

úmida. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-121 - Cobertura arbustiva de costão. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-122 - Cobertura arbórea: Floresta 

Ombrófila Densa Montana e Submontana. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-123 - Cobertura arbórea de maciços 

de árvores exóticas. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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b) Análise do Uso e Cobertura da Terra 

Esta seção apresenta uma sistematização da distribuição espacial dos padrões homogêneos 

de cobertura da superfície da AID MFB, assim como uma breve descrição da fragilidade 

ambiental frente às diferentes coberturas.  

A paisagem na perspectiva do Uso e Cobertura do Solo 

O processo produtivo antrópico é o principal fator condicionante da cobertura do solo e seu 

desenvolvimento tende a provocar novas formas de uso/cobertura, e consequentemente de 

organização do espaço. Desse modo, mesmo considerando que as coberturas com maiores 

participações proporcionais sejam as naturais, o uso de maior destaque na AID/ADAé o que 

está compreendido nas áreas urbanas. Trata-se do uso que apresenta maior dinamismo e 

velocidade de crescimento, notadamente no setor voltado para o atendimento de casas de 

veraneio. A observação das imagens, e os levantamentos de campo, permitem prognosticar 

que a tendência atual é a de ampliação e adensamento dos espaços urbanizados, 

destacando-se que existe um significativo número de lotes vagos na maior parte das 

poligonais mapeadas e se observam inúmeras construções/reformas. 

O recobrimento de edificações urbanas atualmente ainda não é denso, podendo ser 

classificado como de média densidade (www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente). 

Consequentemente a taxa de ocupação das áreas urbanas não é alta - as construções 

dividem o espaço com outros tipos de cobertura que não impedem a percolação de água pelo 

solo, porém essa situação não descarta a eventual presença de processos erosivos 

superficiais nas áreas expostas ao intemperismo, pois os solos em geral são compactados. 

A cobertura de solo exposto está intimamente ligada à expansão urbana, assim como as 

coberturas herbáceas. Estas, como visto, são as de maior representatividade entre as 

coberturas de áreas antrópicas, pois atendem demandas rurais e urbanas. 

As áreas de solo exposto por remoção de material se mostraram as mais frágeis quanto a 

processos degenerativos dos sistemas ambientais. Sua progressão pode resultar em danos 

ambientais difíceis de recuperar, como o avanço sobre áreas vegetadas (Foto 9.2-124) e o 

favorecimento do aumento de espécies vegetais exóticas, como pinnus e bambus (Foto 

9.2-125), além da perda de solo e assoreamento de corpos d´água. 
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Foto 9.2-124 - Processo de erosão em solo 

exposto que avança sobre a vegetação de 

restinga e derruba algumas árvores. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Foto 9.2-125 - Área de solo exposto por 

remoção de material que favorece a 

proliferação de plantas exóticas. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Vale enfatizar que o fator incidente de maior importância nesses processos degenerativos 

não se refere a erosões, mas sim a remoções de material terroso por máquinas. Em síntese 

pode-se afirmar que as ações antrópicas praticadas até o presente momento foram 

protagonistas no processo de degradação ambiental que resultou nesse tipo de cobertura. 

Cabe observar também que nas áreas de solo exposto, cobertura herbácea e cobertura 

agrícola, o aquecimento da atmosfera local é significativamente maior do que sobre áreas 

onde há cobertura florestal, de modo que as chuvas, por ausência de cobertura, provocam 

escoamento superficial intenso, percolação com lixiviação, compactação e perda de solo. O 

somatório desses processos resulta em maior dificuldade para o estabelecimento de 

vegetação e maior vulnerabilidade a processos de degradação, como erosão e assoreamento 

da drenagem natural. Pode-se inferir, desse modo, que a vulnerabilidade dessas coberturas 

frente aos processos de intemperismo é alta, especialmente no que se refere à proteção do 

solo contra os impactos diretos das gotas de chuva. 

Já a cobertura arbórea rarefeita estabelece um grau de proteção ao solo mais próximo 

daquela proporcionada pela herbácea do que a de porte arbóreo, isto devido à sua 

distribuição no espaço. As áreas com cobertura de vegetação de área úmida são frágeis em 

função de seu substrato, por vezes turfa, por vezes gleyssolo ou outros solos hidromórficos. 

Ambos são substratos suscetíveis a processos de subsidência. 

As áreas de vegetação de porte arbustivo estabelecem um grau de proteção intermediário 

entre as coberturas de vegetação de porte arbóreo e de cobertura herbácea e arbórea 

rarefeita. As variações dependerão dos espaçamentos entre os indivíduos vegetais de porte 

arbustivo. Com é sabido, a cobertura que estabelece o maior grau de proteção da superfície 

é a de porte arbóreo, pois as copas interceptam os impactos diretos das gotas de chuva, 

além da proteção da serrapilheira. Os solos são mais porosos e a taxa de percolação tende a 

ser maior que a de escoamento superficial, com exceção das épocas em que a pluviosidade 

é muito alta e o solo está saturado. 
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Desta forma, pode-se destacar que na AID e ADA os segmentos mais suscetíveis a 

processos degradativos do meio ambiente aparecem na seguinte ordem: 

 1. Solo exposto  

 2. Cobertura herbácea, 

 3. Cobertura agrícola  

 4. Cobertura arbórea rarefeita 

 5. Seguido de Cobertura arbustiva e  

 6. Vegetação de área úmida  

 

Paralelamente, as mais protegidas em ordem decrescente de proteção do sistema ambiental 

vigente são as seguintes:  

 1. Cobertura de chácara,  

 2. Cobertura urbanizada,  

 3. Cobertura arbórea,  

 4. Cordão arenoso e  

 5. Rocha. 

 

Distribuição espacial do Uso e Cobertura na AID MFB 

O panorama geral desta porção de terra, conforme já observado, mostra predomínio da 

cobertura natural, com destaque para as áreas mais ao Norte (região do cristalino), apesar da 

presença de fragmentos de áreas naturais na planície do quaternário. A proporção é inversa 

na porção Sul, com amplas áreas antrópicas na planície (ver Figura 9.1.3-25 a seguir). 
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Figura 9.1.3-25 - Contraste entre áreas naturais, áreas antrópicas e corpos d’água na AID MFB. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

A mensuração dessas áreas indica que mais da metade do terreno é de cobertura natural 

(56,29%), seguido por 26,2% de áreas antrópicas e 17,52% de corpos d’água. Os números 

absolutos estão expressos no Quadro 9.2-58 e as proporções no Gráfico 9.2-44, a seguir. 

Quadro 9.2-58 - Áreas antrópicas e naturais na AID MFB. 

Cobertura Área (m²) Percentual de Área 

Água Continental 2.749.188,50 16,45 

Áreas Antrópicas 3.900.369,22 23,33 

Áreas Naturais 10.066.850,96 60,22 

Total da AID 16.716.408,69 100 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Gráfico 9.2-44 - Distribuição percentual das áreas antrópicas e naturais na AID MFB. 

 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

O Quadro 9.2-59 e o Gráfico 9.2-45 a seguir, apresentam uma síntese da distribuição de 

cada tipo de cobertura significativa identificada nos levantamentos da AID MFB.  

Quadro 9.2-59 - Distribuição das unidades de paisagem de Uso e Cobertura da superfície da AID 

MFB. 

Níveis Hierárquicos 
anteriores 

Cobertura Área (m²) 
Percentual 

(%) 
Unidades 
Mapeadas 

Água Continental Corpo d'água 2.749.188,50 16,45 10 

Á
re

a
s
 A

n
tr

ó
p

ic
a
s
 

Não Agrícola 
Urbanizada 867.900,48 5,19 18 

Solo exposto 314.029,54 1,88 39 

Agrícola 

Chácara 67.108,29 0,40 18 

Agrícola 137.769,58 0,82 5 

Arbórea Rarefeita 233.146,74 1,39 28 

Herbácea 2.343.082,67 14,02 55 

C
o
b
e
rt

u
ra

 N
a
tu

ra
l 

Não Vegetada 
Cordão Arenoso 217.241,61 1,30 1 

Rocha 68.855,41 0,41 1 

Vegetada 

Vegetação de área úmida 1.874.537,87 11,21 12 

Arbustiva 538.660,97 3,22 21 

Arbórea 7.304.886,97 43,70 52 

Total  16.716.408,68 100 260 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Gráfico 9.2-45 - Proporção das unidades de paisagem de Uso e Cobertura da superfície da AID 

MFB. 

 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Distribuição espacial do Uso e Cobertura na ADA 

A Área Diretamente Afetada (ADA) possui uma superfície de aproximadamente 2.199.965m², 

com maior parte de cobertura antrópica, destaca-se: 

 os corpos d'água representam apenas 0,6% do conjunto e foram usados como elemento 

de paisagismo de um campo de golfe desativado,  

 as áreas antrópicas são predominantes e representam 55,04% do total, 

 as coberturas naturais respondem pelos restantes 44,35%, 

 a área urbanizada é reduzida (69.824,89m² ou 3,17% do total contra 5,5% no contexto da 

AID) e se caracteriza como de uso misto, com forte predomínio residencial, 

 fazem-se presentes 17 polígonos de solo exposto, o equivalente a 95.144,96m² ou 4,32% 

do montante total da ADA, 

 a cobertura de chácara é reduzida (3.978,99m² ou 0,18% do total) e não há cobertura 

agrícola, 

 a cobertura arbórea rarefeita responde por 144.890,43m² ou 6,59% da ADA, 

 a cobertura herbácea é a que possui maior peso na ADA (896.917,31m² ou 40,77%), com 

realce para o antigo campo de golfe que representa 54% dessa cobertura, 

 as coberturas cordão arenoso e rocha representam 4,86% da superfície, observando-se 

que a área de praia na ADA é de 106.677,06m² e a de rocha, de pouco mais de 300 

metros quadrados conforme exposto no quadro abaixo. 
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 as áreas vegetadas representam 39,49% de toda a ADA, com baixas participações de 

vegetação de área úmida (339,90m² ou 0,02%) e arbustiva (28.185,78m² ou 1,28%), o 

predomínio é de cobertura arbórea (840.154,05m² ou 38,19%). 

 

O Quadro 9.2-60 e o Gráfico 9.2-46 a seguir apresentam essas informações de forma 

sistematizada. 

Quadro 9.2-60 - Distribuição das unidades de paisagem de Uso e Cobertura da superfície da AID 

MFB. 

Níveis Hierárquicos anteriores Cobertura Área (m²) 
Percentual 

(%) 
Unidades 
Mapeadas 

Água Continental Corpo d'água 13.539,72 0,62 2 

Á
re

a
s
 A

n
tr

ó
p

ic
a
s
 

Não Agrícola 

Urbanizada 69.824,89 3,17 2 

Solo exposto 95.144,96 4,32 17 

Agrícola 

Chácara 3.978,99 0,18 3 

Arbórea Rarefeita 144.890,4 6,59 21 

Herbácea 896.917,3 40,77 16 

C
o
b
e
rt

u
ra

 N
a
tu

ra
l Não Vegetada 

Cordão Arenoso 106.677,1 4,85 1 

Rocha 302,06 0,01 1 

Vegetada 

Vegetação de área 
úmida 

339,9 0,02 1 

Arbustiva 28.185,78 1,28 5 

Arbórea 840.154,1 38,19 16 

Total Área Diretamente Afetada - ADA  2.199.965m² 100 86 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Gráfico 9.2-46 - Proporção das unidades de paisagem de Uso e Cobertura da superfície da ADA 

Terrestre. 

 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

De acordo com essa avaliação pode-se considerar que o território da ADA possui 51,68% de 

áreas suscetíveis a processos de degradação do meio ambiente, somatório das coberturas 

de herbáceas, solo exposto e arbórea rarefeita. A relação entre cobertura antrópica e natural 

é invertida na ADA em relação à AID, e este é um aspecto importante para escolha deste 

local para a instalação do empreendimento. 

B) Instrumentos de Gestão Territorial 

A lei 7.661, de maio de 1988 que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 

PNGC, é parte integrante da Política Nacional para os Recursos do Mar - PNRM e da Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA, conforme disposto em seu Art. 1º, tem por objetivo 

orientar a utilização dos recursos da Zona Costeira de forma a contribuir para elevar a 

qualidade de vida de sua população e de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. 

Considerando a definição constante no Parágrafo único do dispositivo citado, o município de 

Maricá situa-se na faixa terrestre da Zona Costeira, sendo esta última o espaço geográfico de 

interação do ar, mar e terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma 

faixa marítima e outra terrestre, cujos limites são definidos no Decreto Federal Nº 5.300, de 

dezembro de 2004, em seu Art. 3º como: 

 I - Faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das 

linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; 

 II - Faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos Municípios que sofrem 

influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira. 

 

O PNGC indica ainda, em seu Art. 6º, que “o licenciamento para parcelamento e 

remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, 

com alteração das características naturais da Zona Costeira, deverá observar além do 
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disposto nesta Lei, as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, 

respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro”.  

É importante mencionar que o Estado do Rio de Janeiro possui o Projeto de Lei Nº 216/2011, 

que dispões sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC, que ainda se 

encontra tramitando em sua Assembleia Legislativa. 

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 145, de 10 de outubro de 2006, o Plano 

Diretor de Maricá, em vigência, estrutura o município em treze Unidades de Planejamento, 

sendo que a ADA está inserida na Unidade de Planejamento 05 - Ponta Negra-Jaconé.  

Em dezembro de 2011, foi publicada a Lei 2393 que alterava e incluía dispositivos na Lei 

2272/08, que estabelece as condições de uso e ocupação do solo para o município de 

Maricá. Entretanto, no decorrer do ano de 2012 um grupo de vereadores arguiu a nulidade da 

lei que implementou estas mudanças, entrando com uma ação judicial contra sua aplicação, 

uma vez que não havia sida antecedida por processo de audiência publica, conforme exigido. 

No início de 2013 o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por 

unanimidade acolher aquela ação, anulando as alterações realizadas na legislação de 2006 e 

2008.   

Em cumprimento a essa decisão, em 14 de maio de 2013 foi realizada uma Audiência Pública 

com o objetivo de discutir as alterações no Plano Diretor (Lei Complementar n° 145/2006) e 

na Lei de Uso do Solo (Lei n° 2272/2008), com propostas de alterações que visavam a 

criação de áreas de especial interesse urbanístico e econômico no município de Maricá, nos 

moldes das alterações aprovadas em 2011. De acordo com o publicado no site da Prefeitura 

Municipal de Maricá35, a reunião concluiu pela necessidade das mudanças propostas.  

No momento atual, com a aprovação e publicação da Lei n° 2.483 de 23 de Outubro de 2013, 

fica criada a Área de Especial Interesse Urbanístico e Econômico, voltada para atividades de 

Logística, Portuária e Industrial (AEIUE-LPI), na Unidade de Planejamento 05 – Jaconé. 

Importante destacar que, de acordo com o § 1° do Art. 2°: “A AEIUE – LPI terá como uso 

especial o estabelecido no Anexo X – Quadro de Usos e Atividades, na categoria AEIUE, 

prevista na Lei Municipal nº 2.272/2008, sem prejuízo dos usos constantes nesta mesma Lei 

para o território da UP 05 – Unidade de Planejamento de Jaconé”. 

Assim, os usos permitidos e não permitidos para a AEIUE são: 

 Residencial: Edificações unifamiliares ou multifamiliares por lote; 

 Recreacional: Praças e áreas esportivas; 

 Comercial: Estabelecimentos de médio e grande portes, de venda direta ao consumidor 

ou de estocagem de produtos; 

 Serviços: Estabelecimentos destinados a prestação de serviços e adequados aos níveis 

de ruídos, vibrações e de poluição ambiental; 

                                                

35 Relatório da Audiência Pública sobre alterações do Plano Diretor e da Lei de Uso do Solo  
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 Institucional: Estabelecimentos institucionais, adequados aos níveis de ruídos, vibrações 

e de poluição ambiental; 

 Industrial: Indústrias de médio e grande porte conforme especificação da FEEMA ou 

órgão equivalente; 

 Rural: não permitido. 

 

A seguir é apresentado o Mapa 9.1.3-8 que informa as Classes de Zoneamento Municipal 

incidentes sobre a AID MFB e Área Diretamente Afetada do empreendimento em estudo. 
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A partir dessa base foi feita a planimetria das diferentes classes de zoneamento incidentes na 

ADA e na AID, obtendo-se os valores apresentados no Quadro 9.2-61, a seguir. 

Quadro 9.2-61 - Incidência das classes de zoneamento na ADA e AID. 

ZONEAMENTO ADA AID 

Sigla Nome Área m² Área m² 

AEIS Área de Especial Interesse Social 77.084 48.298 

AEIT13 Área de Especial Interesse Turístico 13 
 

116.869 

ZC2 Zona de Comércio e Serviços de Bairro 292.202 511.306 

ZCVS Zona de Conservação da Vida SIlvestre 59.760 994.704 

ZE Zona Especial 126 157.509 

ZMPF Zona Marginal de Proteção Fluvial 214.986 165.330 

ZMPL Zona Marginal de Proteção Lacustre 
 

168.867 

ZMPOM Zona Marginal de Proteção da Orla Marítima 132.327 185.709 

ZPN Zona de Proteção de Nascente 9.273 275.834 

ZPVS Zona de Preservação da Vida Silvestre 
 

3.930.577 

ZR1U Zona Residencial Unifamiliar 1 
 

521.563 

ZR2M Zona Residencial Multifamiliar 2 403.257 418.629 

ZR3U Zona Residencial Unifamiliar 3 802.039 1.854.266 

ZR4U Zona Residencial Unifamiliar 4 421.863 1.264.152 

AEIUE 
Área de Especial Interesse Urbanístico e 
Econômico, voltada para atividades de logística, 
portuária e industrial 

2.332.113 1.950.283 

Nota: Para elaboração do quadro de áreas foi efetuado um processo de vetorização sobre o mapa de 

zoneamento de Maricá em escala média, sendo elaborado um georreferenciamento sobre imagem. 

Dessa forma, os valores apresentados podem sofrer pequenas imprecisões.  

Fonte: Zoneamento: Lei Complementar nº 145, de 10/10/2006 (Plano Diretor Municipal e Maricá) e Lei 

nº 2.483, de 23/10/2013 (criação da AEIUE-LPI, na Unidade de Planejamento 05 – Jaconé). 

Elaboração: ARCADIS logos. 2013. 

Neste contexto a área de instalação do Porto está completamente inserida em AEIUE-LPI. 

Esta inserção total atesta a conformidade do empreendimento frente ao zoneamento do 

Plano Diretor do Município de Maricá-RJ. 

No Anexo XXXI se encontram os documentos referentes à situação de aforamento. 

9.1.3.4. Dinâmica Sociocultural 

No item Dinâmica Sociocultural são abordados os temas relativos à Organização Social, com 

a identificação da matriz de atores sociais intervenientes ao Projeto Terminal Ponta Negra - 

TPN, o diagnóstico das populações tradicionais, quilombolas e indígenas, a caracterização da 

atividade de pesca, o diagnostico de percepção ambiental da população do entorno do 
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empreendimento, bem como o Patrimônio Histórico e Arqueológico na área de influencia 

direta - AID do TPN. 

A) Metodologia 

Ao observar o comportamento e o modus operandi das organizações sociais e a forma como 

influenciam na dinâmica social e política ao seu redor, pôde-se verificar que também entre 

aquelas presentes na AID do empreendimento, existe uma clara diferenciação nas 

respectivas possibilidades de influenciar. Os grupos sociais mais organizados possuem maior 

capacidade de expressão junto às diversas esferas de poder, se comparada àquela dos 

grupos menos organizados. Estes, por sua vez, também procuram exercer influências e 

pressões, com alcance reduzido perante as esferas que compõem os processos decisórios.  

Nesse contexto, ouvir as organizações e os indivíduos de maior representatividade dentro de 

uma comunidade é uma das formas mais eficazes e legítimas de procurar conhecer um 

pouco da história, da dinâmica e do modo como aquele conjunto social pensa e se expressa 

perante os diversos assuntos de seu interesse. Ademais, é o modo mais coerente e perene 

que um novo ator ou uma nova ideia têm para se inserir no contexto local: através da 

transparência, do respeito às opiniões existentes e da proposta de construção de uma 

realidade conjunta.  

Desta forma, conhecer os grupos sociais, seu grau de organização e sua capacidade de 

participação revelou-se um aspecto de extrema importância para o processo de licenciamento 

ambiental, uma vez que, por meio de diversas formas de interação e das Audiências 

Públicas, pode-se promover maior conhecimento sobre o empreendimento, seus impactos e 

medidas de mitigação, monitoramento, compensação e potencialização. 

Ao selecionar um ente social em específico - podendo ser uma organização civil, uma 

entidade governamental, uma empresa, uma instituição, etc. - é possível identificar um 

conjunto de outros atores sociais que orbitam ao seu redor. Isto porque, existe um dinamismo 

composto por relações de causa e efeito, entre outros aspectos, que qualificam os demais 

entes em relação ao ente escolhido.  

Estes entes podem ser classificados como primários ou secundários. Os Atores Primários são 

entendidos aqui como aqueles que exercem influência e são influenciados diretamente pelo 

Projeto. Já os Atores Secundários afetam e são afetados pelo empreendimento de modo 

indireto. Este cenário de atores intervenientes ao Projeto em estudo pode ser ilustrado na 

Figura 9.1.3-26 apresentada a seguir. 
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Figura 9.1.3-26 - Cenário de Atores Sociais Intervenientes ao Projeto Terminal Ponta Negra. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Para conhecer o conjunto de atores sociais dos municípios de Maricá e Saquarema, foi 

construída uma Matriz de Atores Sociais, cujo propósito foi o de identificar os principais entes 

institucionais atuantes, relacionados ao Terminal Ponta Negra. Para tanto, foram levantadas 

organizações sociais de natureza pública e privada, incluindo-se organizações não 

governamentais, movimentos sociais e entidades de classe, que atuam na área ambiental e 

em outras áreas, que pudessem ter relação funcional com o empreendimento.  

A construção da matriz foi realizada, inicialmente, através do levantamento de dados 

secundários, com ênfase nas entidades ambientalistas e sociais nos municípios de Maricá e 

Saquarema. A pesquisa abrangeu também um levantamento oficial de informações 

disponíveis na Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - ABONG, para 

identificação das organizações sociais cadastradas no Estado do Rio de Janeiro. Outra fonte 

de dados consultada foi o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA36, criado 

pela Resolução CONAMA 06/89, instituído com o objetivo de manter um banco de dados com 

o registro das entidades não governamentais atuantes no país, cuja finalidade principal é a 

defesa do meio ambiente.  

É importante salientar que também foram feitas consultas junto aos diversos conselhos - 

Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, do Rio 

de Janeiro, para levantamento dos órgãos e organismos que os integram, por razões 

indicativas de representatividade e força de atuação local e regional.  

                                                

36
 http://www.mma.gov.br/port/conama/cnea/cneaenti1.cfm 

http://www.mma.gov.br/port/conama/cnea/cneaenti1.cfm
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A metodologia utilizada (CARROL/BUCHHOLT, 2008) para a seleção dos Atores Sociais 

considerou o grau de relevância e o grau de potencial parceria - cooperação desses atores 

em relação ao empreendimento em estudo, como aponta a Figura 9.1.3-27, a seguir. 

 

Figura 9.1.3-27 - Grau de relevância dos atores sociais em relação ao objeto de estudo. 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

A partir do conjunto de representantes mapeados na Matriz de Atores Sociais, foi delimitada 

uma amostra para a realização de entrevistas qualitativas em profundidade, com base em 

roteiro semiestruturado elaborado previamente, com o objetivo de coletar informações sobre 

os seguintes aspectos principais: (i) caracterização da entidade, (ii) sobre o projeto em 

estudo, (iii) sobre a relação do ator/entidade com o empreendimento, (iv) sobre eventuais 

atividades relativas ao meio ambiente, (v) avaliações / opiniões do ator/entidade sobre o 

projeto, (vi) avaliações / opiniões do ator/entidade sobre o empreendedor. As entrevistas 

foram realizadas durante os trabalhos de campo que aconteceram entre os dias 26 a 30 de 

março de 2012 nos municípios de Maricá e Saquarema.  

No que se refere a Populações Tradicionais, o procedimento metodológico adotado para o 

diagnóstico considerou os indicadores e abordagens utilizados pelos órgãos oficiais de 

pesquisa e estatísticas do governo federal. Adicionalmente foram levantados informações e 

estudos realizados por entidades não governamentais e universidades, com análises da 

situação dos grupos sociais que estão caracterizados enquanto população tradicional: povos 

indígenas, comunidades de remanescentes de antigos quilombos e pescadores.  

Para esse levantamento sistemático de dados secundários em fontes reconhecidas tomou-se 

por base a conceituação utilizada pelos órgãos públicos oficiais de implementação de 

políticas públicas, a saber:  
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 Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 

e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados 

e transmitidos pela tradição37. 

 Comunidades de Remanescentes de Quilombos: os grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida38. 

 Terras Indígenas - FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Lei nº 6.001 de 1973, que trata 

das Terras Indígenas bem como de suas condições de tutela junto ao Estado Brasileiro. 

 Pescadores Artesanais: O pescador profissional que exerça sua atividade de forma 

artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio 

eventual de parceiros (SEAP, 2010) 39. 

 

Desse modo foi elaborada uma síntese das informações encontradas sobre a ocorrência de 

grupos sociais cujo modo de reprodução é qualificado analiticamente como sendo tradicional. 

Estão identificados aqueles que apresentam a ocorrência de um ou mais dos segmentos 

sociais: Grupos indígenas e a devida denominação das Terras Indígenas homologadas, 

Comunidades de Remanescentes de Antigos Quilombos e as Famílias de Pescadores 

Artesanais na AII e na AID do Projeto Terminal Ponta Negra.  

Vale antecipar que na Área de Influência Direta do Empreendimento não foi identificada 

nenhuma Terra Indígena ou Grupo indígena, o mesmo se verificando em relação a 

remanescentes de quilombos. De modo que apenas em relação aos pescadores artesanais - 

tradicionalmente presentes na área em estudo, foram realizados levantamentos diretos de 

campo, cujos resultados são apresentados em item específico.  

Em relação aos temas Atividade Pesqueira, Percepção Ambiental e Patrimônio Histórico e 

Arqueológico, que complementam o estudo da Dinâmica Sociocultural, devido às suas 

especificidade, as respectivas metodologias são apresentadas no corpo dos textos 

respectivos. 

B) Organização Social  

O fio condutor para conhecer as especificidades das instituições relevantes e intervenientes 

ao Projeto Terminal Ponta Negra foi o estabelecimento de um diálogo com os atores sociais 

                                                

37
 Povos e Comunidades Tradicionais – Ministério do Meio Ambiente – Decreto 6.040, de fevereiro de 2007. Instituiu a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT). De acordo com o artigo 3º deste 

decreto. 

38
 Comunidades Remanescentes de Quilombos – Fundação Cultural Palmares, Ministério da Cultura – Decreto 4887, artigo 2º. 

39
 Pescadores – IBGE – Populações Economicamente Ativas cuja atividade principal é a pesca de pequeno porte. Além disso, 

há, junto à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca - SEAP, a partir do Decreto nº 10.779 de 2003 a definição de pescadores 

artesanais em seu artigo 1º. 
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atuantes na região de inserção do empreendimento. Estabelecido o diálogo, as partes 

interessadas puderam expressar-se, possibilitando um maior entendimento da realidade 

estudada. A partir desta prática foi possível conseguir: a) Identificar possíveis conflitos; b) 

identificar as necessidades das partes interessadas; c) identificar assuntos críticos e assim 

possibilitar a diminuição de riscos associados ao processo de licenciamento; d) aprofundar 

relações baseadas em valores; e) antecipar expectativas associadas ao projeto em estudo. 

a) Matriz institucional e opinião dos atores locais 

Coube ao empreendedor, no atual processo de licenciamento, propiciar o acesso às 

informações sobre o Projeto em estudo. Trata-se de insumo indispensável para a criação do 

conhecimento necessário à construção de um adequado entendimento dos atores sociais 

envolvidos com o empreendimento e os processos a ele associados, permitindo um correto 

tratamento social do assunto.  

Para isso fez-se necessário o estabelecimento de interfaces e aproximações tendo em vista 

registrar as expectativas locais - por meio dos contatos com as lideranças locais e atores 

institucionais, em relação ao Projeto, bem como mapear os atores sociais que participam da 

dinâmica política e social das áreas de influência.  

O primeiro passo consistiu na estruturação da Matriz de Atores Sociais atuantes na área de 

influência do empreendimento. Para tanto foram identificados os principais entes federais, 

estaduais e municipais presentes nos municípios de Maricá e Saquarema, com alguma 

representatividade e que possam vir a desempenhar papel relevante quando da implantação 

dos programas ambientais, sob a forma de parceria, participação ou interatividade com os 

mesmos.  

Pôde-se observar, além das instituições das esferas públicas municipal e estadual 

(secretarias, instituições, delegacias, fundações, capitanias e etc.) a presença de entidades 

de classes (especialmente da atividade pesqueira) que atuam nos municípios de Maricá e 

Saquarema. Não obstante, aspecto importante a ser comentado em relação ao conjunto da 

AID, é a fragmentação dessas entidades. Tal situação parece ocorrer por conta do 

enfraquecimento, no caso da pesca, das colônias e de suas lideranças, refletindo-se, em 

alguns casos, na reduzida representatividade em suas regiões. Divergências políticas 

também parecem ser fatores responsáveis por essa diversidade de entidades, que 

segmentam seus participantes e, em alguns casos, limita suas ações. 

A Matriz de Atores Sociais a seguir apresentada (ver Quadro 9.2-62), expõe as diversas 

representações nos níveis federal, estadual e municipal e sua rede de atuação.  
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  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

Órgãos Federais 

1 Edison Lobão Ministro 
Ministério de Minas e Energia - 

MME 

Esplanada dos Ministérios - 
Bloco "U" CEP: 70.065-900 

Brasília-DF BRASIL 
Tel.: (61)3319-5555  

Competências nas áreas de geologia, recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; mineração e metalurgia; e petróleo, 
combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear. 

2. 

Izabella Mônica 
Vieira Teixeira 

Ministra Ministério do Meio Ambiente- 
MMA/IBAMA 

Esplanada dos Ministérios  

Bloco B - CEP: 70.068-900 
webmaster@mma.gov.br 

Tel.: (61) 3317-1000 Órgão 
Público 
Federal 

Competência na política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; política de preservação, conservação e utilização sustentável de 
ecossistemas, e biodiversidade e florestas; proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade 
ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais. 

3. 

Paulo Sérgio 
Passos 

Ministro Ministério dos Transportes Esplanada dos Ministérios, 
Bloco "R" - 6º Andar - Sala 600 
Brasília - DF - CEP: 70.044-900 

 

Tel.: 55 (61) 
2029.7001/7002/7003/70
04/7863 - FAX: 55 (61) 

2029.7876 

 

Formulação, coordenação e supervisão das políticas; - participação no planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação 
e a definição; das prioridades dos programas de investimentos; aprovação dos planos de outorgas; estabelecimento de diretrizes para a representação do 
Brasil nos organismos internacionais e em convenções; acordos e tratados referentes aos meios de transportes; formulação e supervisão da execução da 
política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com os 
Ministérios da Fazenda; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão; -  

Estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras de navegação e para liberação do transporte de 
cargas prescritas. 
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  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

4. 

Hamilton José 
Ribeiro Quintães  

Diretor - Unidade 
adm. Regional Rio de 

Janeiro 

ANTAQ - Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 

Endereço: Rua Rodrigo Silva, 
nº 26 - 11º andar - Centro / 
CEP: 20011-040 - Rio de 

Janeiro - RJ 

hamilton.quintaes@antaq.gov.b
r  

Tel.: (21) 2101-2460 / 
2101-2470 

 

 

Entidade integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial, com personalidade jurídica de direito público, 
independência administrativa, autonomia financeira e funcional, mandato fixo de seus dirigentes, vinculada ao Ministério dos Transportes e a Secretaria 
de Portos da Presidência da República, com sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas regionais. 

5. 
José Leônidas 
De Menezes 

Cristino 
Ministro-Chefe Secretaria de Portos 

SCN Quadra 04 Bloco B 
Centro Empresarial VARIG 

Pétala C - Mezanino, Sala 1403 
CEP 70714-900 

Brasília-DF 

Telefone: 55 (61) 3411-
3704 

Fax: 55 (61) 3326-3025 
 

Entre as atribuições e competência da Secretaria está a formulação de políticas e diretrizes para o fomento do setor, além da execução de medidas, 
programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária, com investimentos orçamentários e do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Compete ainda à SEP/PR a participação no planejamento estratégico e a aprovação dos planos de outorgas, tudo isso visando 
assegurar segurança e eficiência ao transporte aquaviário de cargas e de passageiros no país. 

6. 
Marcelo Cotrim 

Borges 
 

Superintendente - Rio 
de Janeiro 

DNIT - Depto. Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

SAN - Quadra 03 lote A, 4º 
andar, sala 37, Ed. Núcleo dos 
Transportes - CEP: 70.040-902 

Brasília /DF 

Tel.: (61) 3315-4540/ 
4138, Cel.: (21) 7612-

0200. 
marcelo.cotrim@dnit.gov

.br 

DNIT - 
Depto. 

Nacional 
de 

Infraestrut
ura de 

Transport
es 

Autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, tem por objetivo implementar a política de infraestrutura do Sistema Federal de Viação, 
compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação mediante construção de novas vias e 
terminais 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 255 
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Breve Descrição da Instituição 

7 
Arnaldo Pinho 

Rodrigues 
Supervisor: 

Localidade: Ponte 
Rio-Niterói/RJ 

DNIT - Depto. Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 

Endereço: Rua Mário Neves, nº 
01 - Ilha da Conceição 

CEP: 24.050-300 

Tel.: (21) 2717.7713 
Fax: (21) 2717.5695  

Autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes 

8 
José Irineu de 
Souza Costa 

Secretário-Executivo 
Conportos - Comissão Nacional 

de Segurança Pública nos Portos 
Terminais e Vias Navegáveis 

Secretaria-Executiva - MJ 
Esplanada dos Ministérios, 
Bloco "T" - Edifício Sede 

5° Andar - Sala 510 - 70.064-
900 - Brasília/DF  

Tel.: (61) 3429-9217 
Fax: (61) 3429-9169 

conportos@mj.gov.br  

 

A Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis - Conportos foi criada pelo Decreto 1.507 de 30 de maio 1995, 
alterado pelo Decreto nº 1.972 de 30 de julho de 1996. É composta pelo Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, representado pelo Comando da 
Marinha, Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério dos Transportes.  
 

9 

Vicente Andreu 
Guillo 

Diretor-Presidente ANA - Agência Nacional de 
Águas  

Setor Policial, Área 5, Quadra 
3, Blocos "B", "L" e "M". CEP: 

70610-200  

Tel.: (61) 2109-5441 

vicente.andreu@ana.gov
.br 

 

Agência Nacional de Águas tem como missão implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a 
água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras gerações. Além disso, a instituição possui outras definições estratégicas 
centrais. 

10 
Roberto de 

Souza Salles 
Reitor Universidade Federal 

Fluminense - UFF 
Rua Miguel de Frias, 9 - 7º 
andar Icaraí - Niterói - RJ - 

Brasil CEP.: 24220-008  

Tel.: (21)2629-5205 ou 
(21)2629-5206 

Fax: 55(21)2629-5207  
 

Instituição pública de Ensino Superior com sede em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Foi criada pela Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, com o 
nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a sigla UFERJ, a partir da integração de faculdades no município de Niterói. A Lei nº 
4.831, de 5 de novembro de 1965, oficializou o nome atual, Universidade Federal Fluminense. É considerada um dos principais centros de excelência no 
Brasil. 
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  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

11 
Professor 

Ricardo Motta 
Miranda 

Reitor Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro - UFRRJ 

BR-465, Km 7 Seropédica/Rio 
de Janeiro - CEP. 23.890-000 

Tel.: (21) 2682-
1210/1220 Fax: (21) 

2682-1210/1120 

 

Unidades Universitárias coordenadas e integradas administrativamente, onde as atividades de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas. Cada 
Instituto é integrado da seguinte forma: Conselho Departamental, Diretoria, Departamentos e Secretaria Administrativa. Conselho Departamental - Órgão 

consultivo e deliberativo do Instituto, visando à integração do ensino, pesquisa e extensão. 

12 

Luiz Fernando 
de Almeida 

 

Presidente  

 

IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

SEPS Quadra 713/913 Sul / 
Bloco D Edifício Lúcio Costa - 

5º andar - Brasília/DF 

Tel.: (61) 2024-5500 / 
2024-5502 Fax: (61) 

2024-5514 
 

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por preservar a 
diversidade das contribuições dos diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira e seus ecossistemas. Esta responsabilidade implica em 
preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as futuras 
gerações. 

13 
Carlos Fernando 
de Souza Leão 

Andrade 

Superintendente 
Estadual RJ 

IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

Rua da Imprensa nº 16, Palácio 
Gustavo Capanema, 8º andar 

Tel.: (21) 2215-5275 - 
2215-5824  

Fax: (21) 2215-5852 
ans.pgc@iphan.gov.br 

 

Arquivo Central do Iphan está situado na cidade do Rio de Janeiro e é o setor responsável pela abertura, guarda e acesso aos processos de tombamento, 
de retorno e de saída de obras de artes do país, assim como pela emissão de certidão para efeito de prova e inscrição dos bens nos Livros do Tombo e 
nos Livros de Registro do Patrimônio Imaterial. 

14 
Hugo Fanton 

 

Assessor de 
Comunicação 

 

Associação Brasileira de 
Organizações Não-

Governamentais - ABONG 

Rua General Jardim, 660 - 7º 
andar - Vila Buarque - CEP 

01223-010 - São Paulo - SP -  

Fone/Fax: 55 11 3237-
2122 

abong@abong.org.br  

comunicacao@abong.or
g.br  

 

Intercâmbio entre entidades que buscam a ampliação da cidadania, a constituição e expansão de direitos, a justiça social e a consolidação de uma 
democracia participativa; consolidar a identidade das ONGs brasileiras. 
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15 
Gustavo Souto 

de Noronha 

Superintendente do 
Rio de Janeiro - SR 

07 

Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA 

 

SBN Quadra. 01 Bloco D - 
Edifício Palácio do 

Desenvolvimento - CEP: 
70.057-900 - Brasília-DF  

Rua Conceição, 69 - 24º andar, 
Centro/RJ 

PABX: (61)3411-7474 
www.incra.gov.br 

Tel.: (21) 2224-3701 

 

Órgão responsável pela execução da reforma agrária e pela promoção, coordenação e controle da questão fundiária no País. 

16 

Eloi Ferreira de 
Araujo 

Santos 

Presidente Fundação Cultural Palmares - 
FCP 

Setor Comercial Sul - Quadra 
09 - Ed. Parque Cidade 

Corporate - Torre B - 2º andar - 
Brasília/DF - Brasil - CEP: 

70308-200  

Telefone: 55 (61) 3424-
0100 - Telefax: 55 (61) 

3226-0351  

Instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade 
racial e com a valorização das manifestações de matriz africana, a Palmares formula e implanta políticas públicas que potencializam a participação da 
população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País. 

17 
Rodrigo 

Nascimento dos 
Representação / Rio 

de Janeiro 
Fundação Cultural Palmares - 

FCP 
End.: Rua da Imprensa, nº 16 - 

Sala 716 - Centro - CEP: 
20.030-120 

Tel.: 21-2220-3340 

fcp.rj@palmares.gov.br 

 

Instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e preservar a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade 
racial e com a valorização das manifestações de matriz africana, a Palmares formula e implanta políticas públicas que potencializam a participação da 
população negra brasileira nos processos de desenvolvimento do País. 

18 

Clemeson José 
Pinheiro da Silva 

 

Coordenador Geral CGFAP IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. 
Sede - Cx. Postal nº 09566 - 
CEP 70818-900 - Brasília-DF 

Telefones: (61) 3316-
1480 e 3316-1481 

Fax: (61) 3316-1238 

 

À Coordenação-Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros - CGFAP compete coordenar, supervisionar, regulamentar e 
orientar a execução e implementação das ações e atividades relacionadas a gestão do uso dos recursos pesqueiros e faunísticos, além de gerenciar as 
demandas inerentes aos dispositivos dos acordos nacionais e internacionais dos quais o país é signatário. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 258 

  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

19 
Izabella Mônica 
Vieira Teixeira 

Ministra de Estado do 
Meio Ambiente 

Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama) 

SEPN 505, Lote 2, Bloco B, Ed. 
Marie Prendi Cruz, 1º andar, 
Entrada pela W2 Norte - Asa 
Norte 
70730-542 - Brasília/DF 

Tel. (0xx61) 2028-2207 

conama@mma.gov.br 
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi instituído pela Lei nº 6.938, de 1981, sendo criado como órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama), que tem como órgão executor o IBAMA. Entre as responsabilidades do Conama está a de estabelecer normas, critérios e 
padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, objetivando o uso racional dos recursos ambientais. 

 

20 
Luiz Sérgio 
Nóbrega de 
Oliveira 

Ministro-Chefe 

Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República 
(SEAP/PR) 

Sede: Esplanada dos 
Ministérios, Bloco D - Distrito 
Federal - Brasília 

Escritório Estadual 

Av. Rodrigues Alves, 129 sala 
904/906 - Centro - Rio de 
Janeiro 

Tel.: (61) 3218-3838 

RJ Tel.: (21) 2233-3321 / 
2213-3321 ramal 1901 

 

Criada no ano de 2003 com o objetivo de assessorar o presidente da República na formulação de políticas e diretrizes para o desenvolvimento da 
produção pesqueira e aquícola. Entre suas competências estão: promover medidas, programas e projetos de desenvolvimento e apoio à pesca artesanal 
e industrial; coordenar o Registro Geral de Pesca; gerenciar os recursos pesqueiros altamente migratórios, além daqueles recursos considerados sub 
explorados ou inexplorados e orientar as atividades referentes à infraestrutura de apoio à produção e circulação do pescado. 

 

21   

Associação Organização da 
Sociedade Civil De Interesse 
Público Mobilidade e Ambiente 
Brasil - OMA-BRASIL 

Rua Dias da Rocha, 20 / 305 - 
Bairro: Copacabana - Cep.: 
22051-020 - Rio de Janeiro - 
RJ 

Telefone: (55) (21) 2236-
5859 / 8168-4682 / 8854-
9924 

 

Entidade sem fins lucrativos, dedicada a desenvolver e promover ações nas áreas de transporte, energia, meio ambiente e promoção humana. Uma 
entidade que prima pela ética e competência, promovendo parcerias, conquistando credibilidade e atuando em outros tipos de atividades sociais. 
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22   Associação Água Marinha  

Av. Presidente Antônio Carlos 
nº 54 sala 504 - Centro - RJ 

mbiente@aguamarinha.org  

Tel.: (21) 2220-7645 / 
2240-9981 

 

Criada, visando ajudar a suprir algumas deficiências na formatação de uma cultura ambiental em todos os níveis da sociedade, através da educação, da 
cultura, da divulgação de pesquisas, da notificação de ocorrências pertinentes às infrações da legislação ambiental as autoridades competentes, da 
promoção de projetos ambientais, buscando melhorar ambientes já em fase de significativa impactação e colaborar com a preservação dos recursos 
naturais. Bem como, visando melhorar o relacionamento homem-meio social, investirá em projetos de educação profissionalizante, objetivando a inclusão 
de pessoas menos favorecidas no mercado de trabalho. 

23   Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/bras
il/pt/  

 Departamento de Mídia e 
Publicidade: 
guilherme.alves@greenpeace.o
rg. 

  

Organização global e independente que atua para defender o ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. 

 

Órgãos Estaduais 

1. 
Sérgio de 
Oliveira Cabral 
Santos Filho 

Governador Estado do Rio de Janeiro 
Avenida Erasmo Braga, 118 - 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
20020-000   

Tel.: (21) 2533-4294  

 

2. 
Luiz Fernando 
de Souza 

Secretário Secretaria de Obras Email: 
pezao@vicegovernador.rj.gov.b
r 

Telefone/Fax:  
2333-0938 

 

A Secretaria de Obras tem por finalidade planejar, organizar, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas ao 
desenvolvimento viário, urbano, edificações e saneamento básico, mecanismos de regulação para a concessão de serviços ou estabelecimento de 
parcerias público- privadas. 
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3. 
Julio Luiz 

Baptista Lopes 
Secretario 

Secretaria de Estado dos 
Transportes - RJ 

Avenida Nossa Senhora de 
Copacabana, 493, 11º andar  

Copacabana, Rio de Janeiro  

RJ, Brasil 22.031-000  
 

Tel.: (22) 3816-6100  

Definir a política de transportes do Estado, compatibilizando as suas iniciativas aos programas de desenvolvimento do Governo. Operar adequadamente 
os serviços de transportes e de terminais, neles incluídos o rodoviário de passageiros, o metroviário, o ferroviário e o hidroviário e, ainda, zelar pela 
qualidade, segurança e eficiência desses serviços quando concedidos, segundo qualquer modalidade de direito permitida, à iniciativa privada. 

 

4. 
Sérgio Ruy 

Barbosa 
Secretario 

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão - 

SEPLAG/RJ 

Av. Erasmo Braga, nº118  

Centro, Rio de Janeiro  

RJ, Brasil 20.020-000  
 

Tel.: (21) 2292-5100 

Fax: (21)2533-5979 
 

 

Planejar e coordenar a ação governamental, mediante a elaboração, o acompanhamento e o controle de planos, programas e projetos globais e regionais, 
de duração anual e plurianual, bem como o estudo e a proposição de diretrizes para o desenvolvimento econômico e social do Estado;  Executar, 
acompanhar e controlar as atividades orçamentárias, de administração financeira e de contabilidade, e a elaboração e execução dos orçamentos fiscal e 
de investimento das empresas controladas pelo Estado; 

 

5. Carlos Minc Secretario 
Secretaria de Estado do 

Ambiente - SEA 

Endereço: Av. Venezuela, nº 
110 - 5º andar (próximo à 

Praça Mauá)  
Centro - 20081-312 Rio de 

Janeiro - RJ 

Telefone(s): 2332-5609  

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, e tem como missão formular e coordenar 
a política estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, visando ao desenvolvimento sustentável do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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6. 
Alexandre Aguiar 

Cardoso 
Secretário 

Secretaria de Estado de Ciência 
e Tecnologia 

Rua México, nº 125º - 16º e 
18º andar - Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil 20.020-100 

 

Tel.: (21) 2299-
4219/2299-4220/  

Fax: (21) 2299-4221/  
 

 

Incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Estado através do estímulo à pesquisa científica; da capacitação de profissionais de graduação, 
pós-graduação e nível técnico; e da participação em programas nacionais, aproximando empresas e instituições de pesquisa que promovam a inclusão 
social de comunidades. 

7. 
Felipe dos 

Santos Peixoto 
Secretario 

Secretaria de Estado Desenvolvimento 
Regional, Abastecimento e Pesca (Sedrap) 

Rua México, 125, 8 andar 

Centro - RJ 
RJ, Brasil 20.031-145 

Sem informação  

Promover a gestão e a função social do território e da economia, através de políticas públicas de estimulo e fomento ao desenvolvimento regional de 
forma integrada e sustentável, estabelecer arranjos racionais para a distribuição de alimentos e melhoria das condições de produção e comercialização de 
pescado. 

8. 
Marilene Ramos Presidente INEA - Instituto Estadual do 

Ambiente 
Av. Venezuela 110, Centro RJ Tel.: (21) 38916-336  

Missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável. O novo instituto, instalado em 12 de janeiro de 
2009, unifica e amplia a ação dos três órgãos ambientais vinculados à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): a Fundação Estadual de Engenharia e 
Meio Ambiente (Feema), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 

9. Marilene Ramos Presidente 

INEA - Superintendência 
Regional Baía de Sepetiba - 

SUPSEP 
SR II - Bacia do Guandu 

Rua Gal. Bocaiúva, 441, 1° 
andar, Centro 

Itaguaí - CEP 23.815-310 

Tel.: 2687-1229 (fax) 
2687-1590 
2687-1521  

supsep@inea.rj.gov.br 

 

Bacias Hidrográficas correspondentes: Bacia do Santana, Bacia do São Pedro, Bacia do Macaco, Bacia do Ribeirão das Lajes, Bacia do Guandu (Canal 
de São Francisco), Bacia do Rio da Guarda, Bacias contribuintes à Represa do Ribeirão das Lajes, Bacia do Canal do Guandu, Bacias contribuintes ao 
litoral de Mangaratiba e de Itacurussá, Bacia do Mazomba, Bacia do Piraquê ou Cabuçu, Bacia do Canal do Ita, Bacia do Ponto, Bacia do Portinho, Bacias 
da restinga de Marambaia e Bacia do Piraí. Abrange totalmente os municípios de Itaguaí, Mangaratiba, Seropédica, Queimados, Engenheiro Paulo de 
Frontin, Japeri e Paracambi; e parcialmente os municípios de Miguel Pereira, Vassouras, Barra do Piraí, Mendes, Nova Iguaçu, Piraí, Rio Claro e Rio de 
Janeiro 
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10 
Almy Junior 
Cordeiro de 

Carvalho 

Reitor Universidade Estadual Norte 
Fluminense Darçy Ribeiro - 

UENF 

Av. Alberto Lamego, 2000 - 
Campos dos Goytacazes - RJ 

CEP 28013-600 -  

Tel.: (22) 2726-1595  

Fax: (22) 2726-1511 

 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) tem consciência do seu papel e da sua responsabilidade com o futuro do Brasil, do 
Estado do Rio de Janeiro e da região que a acolheu. Não satisfeita com a desigualdade e com a exclusão social do presente, a UENF conhece a 
dimensão dos seus desafios e sabe que um futuro mais adequado para as nossas vidas não se constrói sozinho. 

12 
Jorge Guilherme 
de Mello Barreto 

Presidente 

Fundação Ceperj - Centro 
Estadual de Estatísticas 

Pesquisas e Formação de 
Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro 

Av. Carlos Peixoto, 54 - 
Botafogo - Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 2334-7132 / 
2334-7100 

 

A missão da Fundação Ceperj visa contribuir para a excelência da gestão pública e o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, por meio de geração 
e disseminação de conhecimento, ações de capacitação, qualificação, recrutamento e seleção de pessoas. 

13 

André Veloso 
Ferreira, da  

Diretoria de 
Desenvolvimento 

Tecnológico 

Fundação Estadual Norte 
Fluminense - FENORTE 

Avenida Alberto Lamego, 2000 
- Horto 

Campos dos Goytacazes - RJ  
gabinete@fenorte.rj.gov.br 

Tel.: (22) 2726 8298 Fax: 
(22) 2733 0675  

 

Estimular o desenvolvimento econômico e intelectual da Região Norte, Noroeste e Lagos, levando em conta as vocações de cada localidade. Aumentar 
em todos os municípios o índice de desenvolvimento humano (IDH) em níveis aceitáveis, através do crescimento econômico sustentável, incentivando a 
adoção de medidas que desenvolvam a melhoria da qualidade de vida da população. 

14 
Rubem Cesar 

Fernandes 
Diretor executivo ONG Viva-Rio 

Rua do Russel, 76 - Glória 
Rio de Janeiro-RJ CEP: 22210-

010 
Sede Regional - Bacia de 

Campos Av. Santos Moreira, 
795 B Miramar - Macaé 

Tel.: (21) 2555-3750 
e-mail: 

faleconosco@vivario.org.
br 

 Tel.: 2791-3260 

 

O Viva Rio é uma organização não-governamental, com sede no Rio de Janeiro, engajada no trabalho de campo, na pesquisa e na formulação de 
políticas públicas com o objetivo de promover a cultura de paz e o desenvolvimento social. 
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15 Cezar Varquez 
Diretor 

Superintendente 
SEBRAE/RJ 

Endereço: AVENIDA 
CALOGERAS, 23 Bairro: 

CENTRO Município: RIO DE 
JANEIRO CEP: 20000000  

Tel.: (21) 22127800 Fax: 
(21) 22127808 

 

As ações desenvolvidas pelo SEBRAE/RJ visam contribuir para que os pequenos negócios fluminenses tenham uma evolução sustentável, contribuindo, 
dessa forma, para o crescimento da sociedade como um todo. 

16 

Cláudio Soares 
Lopes 

Procurador-Geral de 
Justiça (biênio 

2011/2013) 

Ministério Público Estadual do 
Rio de Janeiro 

Sede MPRJ: Av. Marechal 
Câmara, n° 370 - Centro - Rio 
de Janeiro, RJ - Brasil - CEP 

20020-080  

Telefone da Sede do 
MPRJ: (21) 2550-9050 | 
Telefone da Ouvidoria-

Geral do MPRJ: 127 

 

O Ministério Público, consoante o art. 127, caput, da Constituição Federal, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

17 
Carlos Antônio 

Levi da 
Conceição 

Reitor 
Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

Av. Pedro Calmon, n° 550 - 
Prédio da Reitoria, 2° andar 

Cidade Universitária -  
Rio de Janeiro, RJ - CEP 

21941-901 

Tel.: 21 2598-9600 - Fax: 
21 2598-1605 

 

Baliza seus objetivos estratégicos consiste em proporcionar à sociedade brasileira os meios para dominar, ampliar, cultivar, aplicar e difundir o patrimônio 
universal do saber humano, capacitando todos os seus integrantes a atuar como força transformadora. 

 

18 
Domenico 

Accetta 
Diretor 

INPH - Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviárias 

Rua General Gurjão, 166- Rio 
de Janeiro - RJ - CEP 20931-

040 
E-mail: inph@inph.com.br 

Tel.: (21) 3978-6070 - 
Fax: (21) 3978-6077 

 

Subordinado a SEP - campo de atuação está em pesquisas por meio de simulações em modelos reduzidos e computacionais nas áreas de: Engenharia 
costeira; Infraestrutura portuária; Hidráulica marítima, fluvial e lacustre; Off-shore; Meio ambiente 
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19 

CMG Walter 
Eduardo 

Bombarda 

Capitão de Mar e 
Guerra 

Capitania dos Portos Av. Alfred Agache, s/nº - Praça 
XV - Centro - Rio de Janeiro 

CEP: 20021-000 

Tel. (21) 2233-8412 / 
2104-5320 

 

 

A Capitania dos Portos, as Delegacias e as Agências têm o propósito de contribuir para a supervisão das atividades relativas à Marinha Mercante e 
Organizações correlatas, no que se refere à segurança de navegação e à segurança nacional. 

 

20 
Robson 

Galhardo 
Delegado 

Capitania dos Portos - Delegacia 
de Macaé 

Rua Dr. Denach de Lima, s/nº - 
Ponta de Imbetiba - Macaé - RJ 

- CEP.: 27913-430  

Tel. : (21) 2104-5320 
secom@delmacae.mar.

mil.br  
 

 

 

21 Sem informação Sem informação 
Instituto Costa Verde de Ação 

Social e Desenvolvimento 
Sustentável 

Largo São Francisco de Paula, 
42 - 6º andar - Centro - Rio de 
Janeiro –RJ CEP: 20051-070 

Tel.: (21) 3147-
7054/7001 

Fax: (21) 3147-7000 

 

O Instituto Costa Verde tem como finalidade e missão planejar, executar, promover e divulgar projetos, programas, ações e eventos de caráter social, 
profissionalizante, educacional, ambientalista, científico, esportivo, cultural e artístico. 

 

22 
Marco Antonio 
Barros Botelho 

Diretor-Presidente 
FIPERJ - Fundação Instituto de 

Pesca do Estados do Rio de 
Janeiro  

Alameda São Boaventura, 770 
- Fonseca - Niterói RJ - CEP: 

24120-191  

fiperj@fiperj.rj.gov.br  

Tel.: (21) 3601-
5646/3601-5815  

Fax: (21) 3601-5986  

 

Foi criada através da Lei 1.202 de 7 de outubro de 1987, com o propósito de promover a utilização racional dos recursos aquáticos, fomentar a pesca 
marinha e a aquicultura FIPERJ é a representação do Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto aos sindicatos e entidades da pesca, pescadores e 
produtores rurais que operam no ramo da aquicultura. 

 

 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 265 

  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

23 Paulo Sérgio Técnico responsável 
FIPERJ - Regional Cabo Frio 

(Região das Baixadas 
Litorâneas) 

Av. Assunção, s/n 
Bairro: Passagem 

Terminal Marítimo do 
Transatlântico, 2º andar 

Cep: 28906-200 

psfiperj@hotmail.com  

Tel.: (22) 2647-2445  

Escritório regional FIPERJ 

 

25 

Maria Regina 
Pontin de Mattos 

 

Direção Geral 

 

INEPAC - Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural 

Rua da Ajuda, nº5/14º andar - 
20.040-000 

www.inepac.rj.gov.br | 
inepac@inepac.rj.gov.br 

2333-1363 | 2333-1351 

 
 

Inepac, há 40 anos dedica-se à preservação do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro, elaborando estudos, fiscalizando e vistoriando obras, 
emitindo pareceres técnicos, pesquisando, catalogando e efetuando tombamentos. 

 

26 
Deputado Átila 

Nunes 
Presidente 

Comissão em Defesa do Meio 
Ambiente da ALERJ (Ass. 

Legislativa do RJ) 

Palácio Tiradentes - Rua 
Primeiro de Março, s/n - Cep. 
20010-090 - Praça XV / RJ 

Tel. (21) 25881000  

 

27 
José Maria 

Pugas 
Presidente 

Federação das Colônias de 
Pescadores do rio de Janeiro - 

FEPERJ 

R. Visconde do Rio Branco, 10 
- Ponta D'Areia 

Niterói - RJ 
Tel. : (21) 2629-7178   

Representação máxima da pesca no Estado que se submete somente a Confederação a nível nacional é uma instituição centralizadora das ações 
voltadas para a pesca em suas 27 Colônias de atuação regional, que por sua vez se divide em Capatazias com atuações locais ligadas diretamente ao 
dia-a-dia do pescador. 
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28 
Andre do Espírito 

Santo  
Presidente 

Federação das Associações dos 
Pescadores Artesanais do 

Estado Rio de Janeiro - 
FAPESCA 

Avenida Carlos Ermelindo 
Marins, Nº 294 - Jurujuba 

CEP: 24.370-195 - Niterói - RJ 

 

Tel. : (21) 2610-2599  

Entidade de classe dos pescadores artesanais 

29 Alfredo Martins Secretário Geral Sindicato dos Pescadores do Rio 
de Janeiro 

Rua Buenos Aires, 2 - Centro, 
Rio de Janeiro - RJ, 20070-022   

Tel.: (21) 2233-7717  

Entidade representativa de classe. 

30 Rodolfo Tavares Presidente Federação da Agricultura e 
Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro - FAERJ 

Av. Rio Branco, 135/910 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ 

Tel. (21) 3380-9500 / fax: 
(21) 3380-9501 / 

08002820020 

 

A Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro - Faerj, que integra o Sistema Sindical da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CNA-Brasil, é a representação legal da Categoria Patronal Rural Fluminense. 

Desde que foi criada, em 1951, a Faerj busca amparar e defender o Produtor Rural junto a sociedade civil e perante os poderes públicos federal, estadual 
e municipais, colaborando com a solução de conflitos e permanente adequação das legislações e políticas públicas à realidade, visando a expansão da 
economia nacional e do estado do Rio de Janeiro. Em sua base estão os Sindicatos Rurais Patronais, formados por produtores rurais dos setores da 
agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, florestal e da agroindústria ligada as atividades primárias. 

31 
Fábio Pacifico 

Marques 
Delegado 

Delegacia de Proteção ao Meio 
Ambiente (DPMA) 

Largo da Cancela, 275 - São 
Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ 

Tel.: (21) 3860-9030  

Criada para servir à sociedade no combate aos crimes ambientais. Cabe à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente fazer cumprir as legislações 
ambientais em vigor através da investigação policial e da abertura de processo criminal para aqueles que cometerem crime ambiental. 

32 
Luiz Eduardo 

Soraggi 
Secretário Executivo  

Associação Nacional de Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente - 

ANAMMA 

Praça XV de Novembro 42 - 3º 
andar, Centro, CEP: 20010-010 

Rio de Janeiro 
Tel. (21) 8142-7383  

É uma entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do poder municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os 
Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade 
de vida dos cidadãos. 
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33 
Ricardo 

Montovani 
Coordenador 

União das Entidades de Pesca e 
Aquicultura do RJ - UEPA 

Rua José de Castro Neto, lote 
S-06, Arraial do 

Cabo/RJ 

  

Entidade representativa de classe. 

34 
Eduardo Eugenio 

Gouvêa Vieira 
Presidente 

FIRJAN - Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro 

AV. Graça Aranha, 1 - Centro - 
Rio de Janeiro 

0800 0231 231(ligações 
gratuitas de telefone fixo 

no estado do Rio)  
4002 0231(custo de 

ligação local) 

 

Representa a classe industrial fluminense nas esferas regional e nacional, congregando os interesses dos sindicatos a ela filiados. É uma instituição 
prestadora de serviços às empresas, atuando como fórum de debates e de gestão da informação para o crescimento econômico e social do estado. 

35 

Lara Moutinho Presidente Associação Ambientalista 
Defensores da Terra 

Rua Senador Dantas, 84 - 1211 
Cep: 20031-201 

 

T. (21) 2524-5809  

Defesa e conservação do meio ambiente, tendo como fundamento teórico conceitual à ecologia política/ecologia social, em interface com o exercício da 
cidadania. Fundada em 1988, a Defensores da Terra participa ativamente de ações ligadas à proteção do meio ambiente, tendo entre suas campanhas a 
SOS Rios, a SOS Lagoas e, mais recentemente, a Campanha de Combate ao Contrabando de Espécies Silvestres. 

36 

Cristiano 
Camerman 

Coordenador geral Centro de Assessoria ao 
Movimento Popular - CAMPO 

Rua Paulino Fernandes, 77 - 
Botafogo 

www.campo.org.br 

T. (21) 2275-4037  

Apoiar grupos populares, fortalecendo a organização comunitária como força transformadora que contribui para ampliar a cidadania e melhorar a 
qualidade de vida. Atuante em Educação, Meio Ambiente e Fortalecimento de outras ONGs/ Movimentos populares. 

37  
 Associação De Proteção A 

Ecossistemas Costeiros - 
APREC 

Rua Dr. Macário Picanço, 825 - 
Maravista - Itaipu - 

CEP: 24342-330 / Niterói 

Tel. (21) 2609.8573 
 

Proteger a fauna e flora marinha, restingas, dunas, praias, recifes de corais, estuários, manguezais, lagos e lagoas, a floresta atlântica, trabalhando pela 
conservação e uso sustentável dos ecossistemas costeiros. 
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38 
Pedro Paulo 

Belga de Souza 
Presidente 

Associação Dos Protetores Do 
Mar - ONG Guardiões Do Mar 

Rua Alfredo Azamor, 739 c/01 - 
Centro 

guardioesdomar@guardioesdo
mar.org.br 

Tel.(21) 2262-1013 / 
2605-8016 

 

Guardiões do Mar, a organização não-governamental, sem fins lucrativos, desenvolve projetos socioambientais em comunidades no Estado do Rio de 
Janeiro. promove ações no sentido de resgatar a cultura das comunidades, com o intuito de valorizar o ser humano como componente 
principal do ecossistema. A Guardiões do Mar elabora projetos que combinam geração de renda com preservação ambiental. 

 

39   ASSOCIAÇÃO ECOCIDADE Rua Comendador Silva 
Cardoso, lote 05 Quadra 03 - 

Duque de Caxias 

Tel.(21) 3655-0343  

A organização não-governamental tem como meta o fortalecimento da sociedade civil para garantir o pleno exercício da cidadania da população 
brasileira. Atualmente acompanha os grandes empreendimentos em torno da Baía de Guanabara. Por isso, ela é atuante no Conselho Comunitário 
Regional do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Concrecomperj), em Itaboraí. Ele foi criado pela Petrobras para discutir sobre os impactos sociais, 
econômicos e ambientais com a comunidade. 

 

40   
 Instituto De Estudos Da Ecologia 

De Mamíferos Marinhos - 
ECOMAMA 

Rua Visconde do Rio Branco, 
nº 869 - Bairro: São Domingos 

ecomama@ecomama.org.br  

http://www.ecomama.org.br/  

 Tel. (21) 2620-0660  

Desenvolve pesquisas científicas, desde 2003 e promove a proteção de mamíferos e dos ecossistemas marinhos. 

 

41 Gilberto 
Gonçalves (Siri) 

Presidente Colônia Z 11 Avenida Brasil, 8.666, Ramos. Tel.: (21) 2270-5989 

 

 

Entidade de classe 
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Órgãos Municipais - Município de Maricá 

1. 

Washington Luiz 
Cardoso 
Siqueira 
(Quaquá) 

Prefeito Prefeitura Municipal  Tel.: [21] 2789 6000  

2. 

 Secretário Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, e Urbanismo 

Rua Alvares de Castro, nº 346 - 
Centro - Maricá - RJ 

CEP: 24900-000 

Tel.: (21) 2637-2052  

3. 

Maria Helena 
Alves Oliveira 

Secretária: Secretaria Municipal de 
Administração 

Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 

administracao@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 2637-8496 
2637-8452 Ramal: 239 

 

4. 

Cláudio Jorge Secretário: Secretaria de Agricultura e Pesca Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 

agricultura@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 3731-4014 
 

 

5. 
Carlos Alberto 
Malta Carpi 

Secretário Secretaria Municipal de Saúde Rua Clímaco Pereira nº 241 - 
Centro 
saude@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 3731-1965  

6. 

Jorge Luiz 
Cordeiro da 
Costa 

Secretário Secretaria Municipal de 
Assistência Social 

Rua Domínio da Gama nº 386 
e 398 - Centro 
assistenciasocial@marica.rj.go
v.br 

 
Tel.: (21) 2637-3648 

 

7. 
Alba Valéria T. 
de Almeida 

Secretário Secretaria Municipal de 
Comunicação Social  

Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 
secommarica@gmail.com 

Tel.: 2637-2052 Ramal: 
223 

 

8. 
Marcelo Borges 

Sereno  
Secretário: 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Av.: Abreu Rangel nº 420 
Edifício Imperial - Centro 

desenvolvimento@marica.rj.go
v.br 

Tel.: (21) 3731-1488 
2637-1637 
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9. 
Ricardo Cravo 

Albin  
Secretário 

Secretaria Municipal de Cultura 
 

Rua Alvares de Castro s/n 
Praça Orlando de Barros 

Pimentel - Centro 
cultura@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 3731-1432  

10. 
Marcos Ribeiro Secretário Secretaria Municipal de 

Educação 
Rua Alvares de Castro s/n 
Praça Orlando de Barros 

Pimentel - Centro 

Tel.: (21) 2637-2052  

11. 
Janete Celano 

Valadão  
Secretária 

Secretaria Municipal de Gestão 
das Metas 

 

Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 

gestaodasmetas@marica.rj.gov
.br  

Tel.: (21) 2637-8863 
Ramal: 206 

 

12. 
Paulo César 

Borges Delgado 
Filho 

Secretário Secretaria Municipal de Obras Rua Alvares de Castro nº 1111 
- Araçatiba 

sec.obras@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 2637-1381 - 
2637-1581 - 3731-1769 

 

13. Joab Santana  Secretário 
Secretaria Municipal de 

Planejamento 

Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 

planejamento@marica.rj.gov.br
  

Tel.: (21) 2637-2052 
Ramal: 225 

 

14. Clauder Peres Secretário Secretaria Municipal de Trabalho 

Rua Alvares de Castro nº 346 - 
Centro 

planejamento@marica.rj.gov.br
  

Tel.: (21) 2637-2052  

15. 
Roberto Ataíde 

Santiago Fontes 
Secretário Secretaria Municipal de Fazenda Rua Alvares de Castro nº 346 - 

Centro 
planejamento@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 2637-2052  

16. 
Rony Peterson 

Dias 
Secretário Secretaria Municipal de 

transportes 
Rua Domício da Gama nº 262 - 

Centro 
transporte@marica.rj.gov.br 

Tel.: (21) 2637-3979  
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17.   
Câmara de Vereadores Marica - Av. Nossa senhora do Amparo, 

57 - Centro. Marica/RJ; 
 

 

 

18. 
Luciézio de 

Almeida Melo  
 

Presidente Associação Comercial de Maricá R. Ribeiro de Almeida, 36  
Centro, Maricá - RJ 

acmarica@marinter.com.br 

Tel.: (21) 2637-3819  

Entidade de classe  

19. 
Dr. Amilar 

Dutra 
Presidente OAB - Ordem dos Advogados do 

Brasil 
R. Álvares de Castro, 1029  

Centro, Maricá - RJ 
Tel.: (21) 2637-3614 

 
 

Entidade de classe 

20. Paulo Barata Presidente 
AMAI - Associação dos 

Moradores e Amigos do Recanto 
de Itaipuaçu 

Avenida Vitória Régia, 215 - 
Maricá - RJ, 24900-000 

Tel.: (21) 2638-4238    

Entidade de classe 

21. 
Roberto 
Santiago 

Presidente 
Associação de Moradores e 

Amigos de São Bento da Lagoa  

Rua 13 Lto São Bento Lagoa II 
- São Bento Lagoa, Itaipuaçu - 

RJ, 24900-000 

 

Tel.: (21) 2638-7611    

Entidade de classe 

22. Flavia Lanari Presidente 
Associação de Preservação 

Ambiental da Lagoa de Marica - 
APALMA 

Rod. Amaral Peixoto, s/n - Km 
21 - São Jose Imbassai Maricá, 

RJ - 24900000 

 

  

A empresa Associação de Preservação Ambiental da Lagoa de Maricá, especializada em Associações e Associações de Classe, atua em Maricá, RJ 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 272 

  Nome Cargo Instituição Endereço Telefone / FAX Obs.  

Breve Descrição da Instituição 

23. 

Yllke 
Cristiano B. 

Almeida 

Presidente Colônia Z 7 Canto do Prato s/nº - Itaipu - 
Niterói – 

CEP: 24.340-005 

Tel.: (21) 2609-4332 / 

(22) 8290-6296 / 8783-
7333 

 

Entidade de classe representativa dos pescadores artesanais de Maricá (há um projeto da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Maricá, que a 
sede da Colônia Z7 será realocada para o município de Maricá). 

 

24. 
Yllke 

Cristiano B. 
Almeida 

Presidente Associação de Pescadores de Itaipuaçú Rua Raimundo Monteiro, nº 
160. Recanto Itaipuaçú. 

Niterói/RJ; 

Tel.: (21) 82906296 / 
83681106 

 

Entidade de classe 

 

25. 
Wilson 

Francisco 
Correa 

Presidente Associação de Pescadores de Zacarias  Rua Teodoro José Marins, nº 
54, Zacarias, Maricá/RJ; 

  

Entidade de classe 

26. 

Wilson 
Francisco 

Correa 

Presidente Associação Comunitária Cultural, Lazer 
e Pescadores de Zacarias - 

ACCPLAPEZ 

Rua Teodoro de Mendonça, 54 
- Zacarias 

Maricá, RJ - 24900-000 

accplapez@yahoo.com.br 

Tel.: (21) 8505.5083  

Entidade de classe 

27. 

Wanderli 
Costa / 
Wagner 

Alcântara de 
Souza 

Presidentes Associação dos Pescadores de Ponta 
Negra 

Rua Jair José do Nascimento, 
Lt.6 Qd.2 - Canal da Ponta 

Negra 

T.: (21) 2648.8042 / 
9958.0057 / 

9641.5635 

 

Entidade de classe 
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28. 
Eduardo Silva Presidente Federação das Associações de 

Maricá - FAMAR 
End: Sede Provisória Av. 

Roberto da Silveira 166 Sala 
101 / Centro - Maricá 

  

Entidade de classe 

29. Renato Barros Presidente 
Associação de Moradores e 
Amigos do Jardim Atlântico -

AMAJA 

Rua 36, quadra 300, Lote 01 - 
Jardim Atlântico 

Tel.: (21)2638-9058 / 
9682-5022 

 

Entidade de classe 

30. 
  Associação de Moradores e 

Amigos de São Bento da Lagoa - 
AMISTA 

Rua Quatorze, s/n - São Bento 
da Lagoa 

Tel.: (21) 2638-7611  

Entidade de classe 

31. 
Jean Carlo 

Vilhena 
Presidente Associação de Moradores e 

Amigos do Recanto de Itaipuaçu 
- AMARI 

Rua Dirceu Fernandes Pinto, 
215 

Tel.:(21) 2638-4238  

Entidade de classe 

32. 
Celencina 

Opilar 
Presidente Associação de Moradores de 

Inoã - AMI 
Rua João Paulo da Costa, 

16/17, Liz Maria, Inoã (antiga 
Agência dos Correios) / Maricá. 

  

Entidade de classe 

 

33. 
Marco Antonio 

Cruz 
Presidente Sindicato Rural de Marica Parque Eldorado, s/n, Primeiro 

Distrito, Maricá, RJ - 24900-000 
Tel.: (21) 2637-2561 

 

Entidade de classe 
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Órgãos Municipais - Município de Saquarema 

1. 

Franciane 
Conceição Gago 

Motta 

Prefeita Prefeitura Municipal Rua Coronel Madureira, 70 
Centro - Saquarema / RJ 

pms@saquarema.rj.gov.br 

Telefone: (22) 2651-2254 Gabinete 
está em 
obras, 
prefeita 
não está 

atendendo 

 

2. 
Valéria Ferreira Secretário Secretaria Municipal 

Planejamento e Controle Interno 
Rua Coronel Madureira, 77 - 

Centro - Saquarema 
Telefone: (22) 2651-1518  

3. 
Ana Paula Pires 
Giri Fortunato 

Secretária 
Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura 

Rua Ernestina Bravo, 155 - 
Bacaxá - Saquarema/RJ 

educacao@saquarema.rj.gov.b
r  

Telefone: (22) 2653-
0527  

 

4. 

Amílcar Cunha 
Ferreira 

Endereço 

Secretário Secretaria Municipal de Saúde Rua Frutuoso de Oliveira, s/n - 
Centro - Saquarema - RJ 

saude@saquarema.rj.gov.br 

Tel.: (22) 2651-4821 

 

5. 
Gilmar Rocha 

Magalhães 
Secretário 

Secretaria Municipal de Meio 
ambiente 

Endereço: Rua Sergisfredo 
Bravo, 86 - Centro - 

Saquarema 
meioambiente@saquarema.rj.g

ov.br  

Tel.: (22) 2031-0437  

6. 
Anderson 

Martins dos 
Santos 

Secretário 
Secretaria de Obras e 

Desenvolvimento Urbano 

Rua Segisfredo Bravo, 86 - 
Centro - Saquarema - RJ CEP 

28990-000 

Telefones: (22) 2653-
0815/0774 

Telefone: (22) 2653-
0815  

 

7. 
Armando 

Ehrenfreund 
Secretário 

Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer 

Av. Saquarema, s/n (Praça São 
Pedro) - Centro - 
Saquarema/RJ  

turismo@saquarema.rj.gov.br 

Telefone: (22) 2651-
2123  
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8. 
Luzinéa Vignoli 

de Souza 
Secretário Secretaria Municipal de Finanças 

Rua Cel. Madureira, 77 Centro 
Saquarema 

Telefone: (22) 2651-
6112  

 

9. 
José Carlos 

Cabral 
Secretário Secretaria Municipal de Governo 

Rua Cel. Madureira, 77 - 
Centro - Saquarema 

Telefone: (22) 2651-
2270  

 

10. 
Elzo Souza 

Oliveira  
 

Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e 

Pesca 

Rod. Amaral Peixoto Km 55 
Sampaio Corrêa 

Telefone: (22) 2654-
1235  

 

11. Juarez Chaves Secretário 
Secretaria Municipal de 

Comunicação Social 
Rua Coronel Madureira, 77 - 

Centro - Saquarema 
Telefone: 2651-2254 

Ramal: 230 
 

12. 
Francisco José 

Amorim 
Secretário 

Secretaria Municipal de 
Promoção Social e Cidadania 

Avenida Saquarema, 5122 - 
Bacaxá - Saquarema/RJ - CEP 
28993-000 (próximo à Padaria 

Marocas) 

Telefone: (22) 2653-
0815  

 

13.  Luís Lopes Presidente 
Associação de Moradores 

Amigos do Jaconé 
   

14. 
Perciliano Ferro 

e Silva Neto 
Presidente 

Associação Comercial Industrial 
e Agropastoril de Saquarema - 

Bacaxá 

Av. Saquarema, 5285 Sala 06 
Bacaxá - Saquarema, RJ - Cep: 

28990-000  

aciaps@prosa.com.br 

Tel.: (22) 2653-2978 / 
3232 

 

Entidade de Classe 

 

15. Dr. Telles 
Presidente da 

Comissão de Meio 
Ambiente 

OAB - Saquarema 
R. Roberto Silveira, s/n Centro, 

Saquarema - RJ 
Tel.: (22) 2651-2823  

Entidade de classe 
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16.   
Associação de Moradores e 
Amigos de Sampaio Correia 

   

Entidade de classe 

 

17. 
Matheus Alves 
de Souza Neto 

Presidente (diretor de 
pesca da secretaria 

municipal) 
Colônia Z24 

Rua Santos Dumont s/nº - 
Centro - Saquarema 

coloniapescadores@yahoo.co
m.br  

carine.magra@bol.com.br  

Tel. (22) (22) 2651-2790 
/ 9997-1032 / 9218-9193 

 

Entidade de classe 

 

18. 
Matheus Alves 
de Souza Neto 

Presidente 
Associação dos Pescadores de 

Mombaça Saquarema 
(pertencente à Colônia Z-24)  

Rua Santos Dummont s/n - 
Centro - Saquarema/RJ 

  

Entidade de classe 

 

19. 
José Newton 

Ferreira 
Presidente 

Associação dos Pescadores 
Artesanais e Amigos da Praia de 
Itaúna (pertencente à Colônia Z-

24) 

Av. Oceânica, Nº 190 - Praia de 
Itaúna. Saquarema/RJ; 

 

Fonte: 
FIPERJ / 

Em campo 
não foi 

possível 
confirmar 

a 
existência 

da 
Associaçã

o. 

Entidade de classe 
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20. 
Marcelo Xavier 

(Zelão) 
Presidente (Prefeito 

de Silva Jardim) 

Comitê Das Bacias Hidrográficas 
Das Lagoas De Araruama, 

Saquarema E Dos Rios São 
João E Una (CBHLSJ) 

Av. Getulio Vargas, 603 - salas 
305 / 306 Centro - 

Araruama/RJ Cep: 28970-000  

http://www.lagossaojoao.org.br/ 

Tel.: (22) 2665-0750  

Em consequência desta atuação, em fevereiro de 2005 foi criado o Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, Saquarema e dos Rios 
São João e Una (CBHLSJ), integrando o Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Com 
caráter consultivo e deliberativo, o Comitê de Bacia é hoje a instância mais importante de participação e integração do planejamento de ações ambientais 
de nossa região. (Decreto de Criação n.° 36.733, de 8 de dezembro de 2004; instalado em 25 de fevereiro de 2005) 

 

21. 
Jaime Teixeira 

Azulay 
Diretor Geral 

Comitê da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara e dos 

Sistemas Lagunares de Maricá e 
Jacarepaguá 

Av. Borges de Medeiros, 1.444 
Lagoa Rodrigo de Freitas 

Rio de Janeiro - RJ 
Cep: 22.470-003 

 

contato@comitebaiadeguanaba
ra.org.br 

Tel.: (21) 9257-9999  

O Comitê foi instituído pelo Decreto Estadual 38260 de 16 de setembro de 2005. Organizou-se a partir de iniciativas da sociedade civil e dos usuários da 
água, com apoio da Secretaria de Estado de Recursos Hídricos no ano de 2001. De acordo com o seu regimento interno “trata-se de entidade colegiada, 
de gestão descentralizada e participativa, com atribuições consultivas, normativas e deliberativas, de nível regional, ... vinculado ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERHI e integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRHI, nos termos da Lei Estadual nº. 3.239,  

de 2 de agosto de 1999. 

 

 

22. Flávia Lanari  
Coordenadora Geral 

(APALMA - sociedade 
civil) 

Subcomitê Maricá 
subcomite.marica@comitebaia

deguanabara.org.br 
  

Subcomitê da Bacia da Região Hidrográfica da Baia de Guanabara - Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina 
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23. 
Anderson 
Alexandre 

Presidente do CBH 
(Prefeito de Silva 

Jardim) 
Comitê de Bacia Lagos São João 

Av. Getulio Vargas, 603 - salas 
305 / 306 - Centro - 

Araruama/RJ  
Cep: 28970-000  

Tel: (22) 2665-0750  

O Comitê foi instituído pelo Decreto Estadual n°36.722, de 08 de dezembro de 2004 -. Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, 
Saquarema e dos rios São João e Una.  

24. Jaime Azulay Coordenador 
Sub-Comitê da Bacia 

Hidrográfica da Lagoa de 
Saquarema 

Av. Getulio Vargas, 603 - salas 
305 / 306 - Centro - 

Araruama/RJ  
Cep: 28970-000  

Tel: (22) 2665-0750  

O Sub-Comitê foi criado pelo Plenário do Comitê por meio da Resolução n°01/2005, visando otimizar a gestão dos recursos hídricos na Bacia 
Hidrográfica. 

25. 
Dulce Tupy 

(registro 
18940) 

Jornalista 
responsável 

“Voz das Águas” - Jornal do Comitê da 
Bacia Hidrográfica Lagos São João 

www.vozd
asaguas.c

om 
vozdasag

uas @ 
lagossaoj
oao.org.br 

Tel.: (22) 2651.7441 / 8841.2358  

Comunicação digital e impressa 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012 
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A partir deste mapeamento, foram selecionados os entes que deveriam ser abordados a 

priori. Notadamente os representantes dos executivos municipais, bem como os líderes das 

Associações de Pescadores, Associação de Pescadores Artesanais de Ponta Negra, 

Associação de Pescadores Artesanais de Itaipuaçu, Colônia Z7 e Colônia Z 24, localizadas 

nos municípios de Maricá e Saquarema, inclusive como referências aos futuros 

desdobramentos das ações de comunicação social do empreendedor com as partes 

interessadas.  

A abordagem foi realizada por meio de entrevistas qualitativas com a aplicação de roteiro 

semiestruturado, conforme comentado anteriormente A seguir são apresentados o Quadro 

9.2-63 relativa às entidades visitadas e o Quadro 9.2-64, com o resumo dos dados mais 

significativos do levantamento realizado nos Órgãos Públicos municipais, Colônia de 

Pescadores e Instituição interveniente ao Projeto Terminal Ponta Negra. 

Quadro 9.2-63 - Entidades entrevistadas em Maricá e Saquarema 2012. 

Município de Maricá 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

Secretaria Municipal de Obras. 

Secretaria Municipal de Planejamento Orçamentário 

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Saúde 

Associação de Pescadores Artesanais da Ponta Negra 

Associação de Pescadores Artesanais de Itaipuaçu 

Colônia Z 7 (Com sede em Niterói) 

Município de Saquarema 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Interno 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

Colônia Z 24 

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Quadro 9.2-64 - Principais resultados da abordagem de campo junto a atores sociais 

selecionados em Maricá e Saquarema, RJ - Pesquisa aplicada no dia entre os dias 26 a 30 de 

março de 2012. 

Nome Entrevistado/Cargo Principais Expectativas e 

Problemas Antevistos 

Maricá 

Claudio Jorge Soares -  

Secretario Municipal de Agricultura e Pesca 

Favorável, com expectativa quanto ao: 

 Investimento no município 
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 Geração de Empregos 

 

Vê o Município com vocação portuária e 
vislumbra a criação de um ancoradouro para 
traineiras na saída do Canal de Ponta Negra. 
Bem como no desenvolvimento da atividade 
econômica (vocação para petróleo), ao turismo e 
a pesca. 

Vislumbra potencial parceria com o 
empreendedor no que tange a criação de 
Projetos de Piscicultura, aquicultura e maricultura 
junto aos pescadores artesanais 

Acredita que o empreendimento poderá trazer ao 
município qualificação profissional e ensino 
tecnológico. 

Entretanto, vê desvantagens, no impacto que 
pode ser causado na biota aquática, sendo a 
área do Terminal Ponta Negra, segundo ele, 
rotas de Baleias. 

Gostaria de melhores esclarecimentos quanto a: 

 Formas de capacitação da população 

para serem absolvidos pelo 

empreendimento em fase de implantação 

e operação. 

Joab Santana - Secretaria municipal de 

Planejamento orçamentário 

Favorável, com expectativas quanto a: 

 Desenvolvimento regional 

 Aumento da arrecadação tributária 

 Desenvolvimento social do município 

 

Entretanto, acredita que se não houver 
planejamento o município poderá enfrentar 
problemas de ocupação irregular, caso haja um 
aumento populacional advindo da migração de 
mão de obra. Há necessidade do poder público 
se preparar e se planejar para receber o 
empreendimento.  

Salienta também a preocupação com a poluição 
ambiental. 

Gostaria de melhores esclarecimentos quanto: 

 Cronograma de implantação 

 Fases da obra 

 Quantificação de mão de obra  

 Empregos diretos e indiretos gerados. 

Paulo Cesar Borges Delgado Filho - Secretário 
Municipal de Obras 

Favorável, com expectativas quanto à: 

 Geração de Emprego e Renda 

 Desenvolvimento local 
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Acredita que o empreendimento seja muito 
importante ao município de Maricá, pois 
proporcionará desenvolvimento, sinônimo de 
emprego e arrecadação. 

 Não vê desvantagem, mas salienta que o 
município deve ser preparado para esse 
desenvolvimento, atualmente o município sofre 
com “bolsões de pobreza”, com problemas de 
água, policiamento, insegurança da população, 
doenças epidemiológicas, gravidez precoce, etc. 

Considera que o Município tem que caminhar pari 
passu com o projeto para que possa investir na 
infraestrutura local e na capacitação da 
população. Vê a qualificação da mão de obra 
local como fator essencial para que não haja 
grande migração de trabalhadores de outras 
regiões, como houve em Macaé. 

Outro fator importante apontado foi quanto a 
expectativa da população com relação ao Projeto 
Terminal Ponta Negra, pois as informações 
especulativas geram temores que devem ser 
sanados a partir de uma comunicação ampla. 

Gostaria de melhores esclarecimentos quanto: 

 Empregos diretos e indiretos que 

poderão ser gerados. 

Carlos Alberto Malta Capri - Secretário Municipal 
de Saúde 

Favorável, com expectativas quanto à: 

 Desenvolvimento econômico regional 

 

Entretanto salienta a preocupação, em relação a 
infraestrutura para receber trabalhadores 
externos. E desvantagens pontuais no entorno, 
por conta do movimento gerado em período de 
obras. 

Mariane Mary da Fonseca - Subsecretária de 
Educação 

Favorável, com expectativas quanto à: 

 Desenvolvimento do município 

 Geração de renda 

 Empregos 

 

Entretanto, salienta preocupação com os 
aspectos ambientais, tais como a poluição das 
águas, deterioração da paisagem, forte migração 
de mão de obra não qualificada gerando 
favelização e aumento da criminalidade. 

Vê o Projeto do Terminal Ponta Negra como 
positivo porem com necessidade de capacitação 
de mão de obra local. Outra preocupação é com 
relação a pressão aos equipamentos de 
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educação do município.  

Vislumbra parcerias com o empreendedor no que 
tange a criação de creches para os filhos dos 
trabalhadores, desafogando a rede municipal, a 
capacitação profissional para os jovens 
estudantes do município, bem como 
desenvolvimento de programas ambientais nas 
escolas municipais. 

Gostaria de melhores esclarecimentos quanto: 

 Aspectos técnicos do Projeto. 

Wagner Alcântara de Souza - Presidente da 
Associação de Pescadores da Ponta Negra 

Não tem posição, 

Não conhece o Projeto a não ser por informações 
que circulam nos jornais e que a população fala. 
Acredita que o Projeto trará desenvolvimento 
local, entretanto salienta grande preocupação 
quanto ao impacto do Terminal Ponta Negra na 
atividade de pesca artesanal tais como a 
diminuição da área de pesca, poluição das 
águas, etc. Outra preocupação é quanto à 
migração e os impactos nos equipamentos 
sociais e a violência. Citou Macaé como um 
exemplo a não ser seguido, mas evitado. 

Acredita que o empreendedor deva desenvolver 
ações diretas junto aos pescadores artesanais, 
no que tange o desassoreamento do canal da 
Ponta Negra, investimentos em frota e 
construção de um “quebra-mar” 

Saquarema 

Gilmar Rocha Magalhães - Secretário Municipal 
de Meio Ambiente 

Desfavorável, uma vez que acredita que o 
empreendimento não trará nada de vantajoso ao 
município de Saquarema.  

Segundo o secretário, a região tem uma grande 
fragilidade que é referente à ocupação, e com a 
migração da mão de obra esse problema irá se 
intensificar. Há grande preocupação com a 
destruição da lagoa do Jaconé. 

Além disso, é uma área preservada que deve ser 
protegida, é rota de Baleias e berçário de 
Golfinhos e Tartarugas. Salienta a existência de 
importante estudo geológico na localidade. 

Gostaria de melhores esclarecimentos quanto ao 
Projeto todo, visto que não foi contatado pelo 
empreendedor para esclarecimentos e 
informações. 

Valeria Ferreira - Secretaria Municipal de 
Planejamento e Controle Interno 

Favorável, com expectativas quanto à: 

 Desenvolvimento econômico para o 

município 

 Geração de renda 
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 Empregos 

Entretanto, vê potencial degradação ambiental 
como principal fator negativo da instalação do 
Terminal Ponta Negra. Citou o exemplo de 
Macaé, que teve crescimento desordenado e 
aumento da criminalidade. 

Gostaria de mais informações sobre o Projeto. 

Matheus A. de Souza Neto - Diretor de Pesca da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca / 
Presidente da Colônia Z24 

Não tem opinião formada sobre o 
empreendimento em estudo. Acredita que o 
município poderá lucrar com o aumento da oferta 
de empregos, entretanto a atividade pesqueira 
ficará prejudicada com as intervenções no mar, 
principalmente com a dragagem. Acredita que a 
Lagoa de Jaconé irá morrer, uma vez que está 
muito próxima do empreendimento em estudo. 

Outra expectativa é quanto à poluição ambiental 
das águas, o aumento do risco de acidentes com 
as embarcações que passarão a circular tanto na 
fase de implantação como na de operação do 
terminal. 

Acredita que possa haver ações positivas que 
mitiguem os impactos negativos do Projeto. Com 
relação à atividade de pesca artesanal, salienta a 
necessidade de projetos conjuntos e 
investimentos no desenvolvimento da atividade 
de piscicultura e criadouros de mariscos e na 
construção de um cais de desembarque em 
Maricá. 

Salienta a necessidade de se promover interface 
com o empreendedor e de mais informações 
sobre o Projeto. 

Yllke Cristiano B. Almeida - Presidente da 
Colônia Z-7 e Associação de Pescadores 
Artesanais de Itaipuaçu 

Não tem posição, 

Já Ouviu falar sobre os Terminais Ponta Negra, 
mas apenas o que a população comenta. 

Acredita que se houver intervenção, dragagem no 
Canal de Ponta Negra e fizer a abertura do canal 
de Itaipuaçú, talvez o impacto seja, em parte, 
compensado. 

Entretanto, a implantação do empreendimento irá 
prejudicar  a pesca, com intenso tráfego de 
embarcações na área destinada a pesca. 

Gostaria de maiores esclarecimentos sobre o 
Projeto. 

*Obs.: Os relatos são apresentados de acordo como foram dados pelos entrevistados.  

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Pode-se afirmar, com base nesses resultados, a presença de um número expressivo de 

opiniões favoráveis à implantação do Projeto Terminal Ponta Negra, com semelhanças nas 

expectativas positivas quanto à chegada do empreendimento, assim como, com 
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preocupações similares no que se refere às eventuais impactos sociais e ambientais nos dois 

municípios e região.  

A seguir, no Quadro 9.2-65, apresenta-se uma síntese das expectativas positivas e negativas 

dos atores sociais entrevistados: 

Quadro 9.2-65 - Resumo das Expectativas positivas e negativas dos entrevistados. 

Expectativas Positivas Expectativas Negativas 

Aumento na arrecadação de impostos para os 
Municípios e aumento dos investimentos 
municipais. 

Pressão sobre a infraestrutura urbana e social, 
notadamente transporte, saúde, educação e 
segurança pública. 

Desenvolvimento econômico com geração de 
empregos. 

Aumento de população migrante, com inchaço do 
núcleo urbano, aumento da circulação de veículos 
na sede do município, bem como aumento das 
ocupações irregulares e de problemas relativos à 
disposição do lixo, esgotos e criminalidade. 

Potencial parceria com o empreendedor no 
desenvolvimento de ações de capacitação técnica 
da mão de obra local, preservação ambiental, 
apoio ao desenvolvimento da infraestrutura 
municipal.  

Prejuízos ambientais: na água do mar, biota 
aquática (baleias, tartarugas e botos). 

Investimentos no Município 
Diminuição da atividade pesqueira com o 
aumento da circulação de grandes embarcações  

Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Com base nas entrevistas realizadas, concluiu-se que a maior parte dos dirigentes das 

instituições públicas municipais entrevistados se colocaram a favor do Projeto Terminal Ponta 

Negra, com expectativas quanto à geração de emprego, renda, desenvolvimento e 

arrecadação para o município, com ressalvas quanto à degradação ambiental e aumento da 

demanda nos equipamentos públicos. As entidades representativas de pescadores ouvidas 

se declararam sem opinião sobre o Projeto. Acredita-se que essas posições reflitam o padrão 

de comunicação acerca do Projeto em estudo, uma vez que foi unânime nas entrevistas a 

necessidade de interface mais próxima e ações de comunicação que sejam mais dirigidas, 

que informem e esclareçam os atores sociais intervenientes ao empreendimento. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico dos locais visitados para a elaboração do 

presente item, entre o período de 26 a 30 de março de 2012, nos municípios de Maricá e 

Saquarema. 
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Foto 9.2-126 - Prefeitura de Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-127 - Secretaria Municipal de 

Educação de Maricá  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-128 - Casa de Cultura de Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-129 - Câmara Municipal de Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-130 - Prefeitura de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-131 - Câmara Municipal de 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-132 - Sede da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Abastecimento e Pesca de 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-133 - Sede Secretaria Municipal de 

Agricultura Abastecimento e Pesca de 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-134 - Ministério Público de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-135 - Fórum de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-136 - Antigo prédio da Prefeitura 

Municipal de Saquarema, atual Casa de 

Cultura. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-137 - Sede Secretaria Municipal de 

Obras e serviços Públicos de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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C) Populações Tradicionais - Indígenas e Comunidades Quilombolas na AID 

Não foi identificada nenhuma Terra Indígena ou Grupo indígena nos municípios de Maricá e 

Saquarema. Entretanto, segundo informações obtidas na FUNAI, o atual Prefeito de Maricá 

ofereceu uma área na região de Zacarias - em local distante do sítio escolhido para sediar o 

empreendimento, Município de Maricá, para uma comunidade indígena Guarani, atualmente 

fixada em Camboinhas, Niterói.  

As informações coletadas sobre essa questão indicam que os Guarani de Camboinhas, 

depois de cerca de dois anos da migração da aldeia Paraty Mirim, no Sul do estado do Rio de 

Janeiro, para Camboinhas, têm sua situação fundiária ainda indefinida. A expectativa era de 

que eles se mudassem para a Região dos Lagos logo depois de um incêndio que consumiu a 

aldeia, em 2008. Os índios se instalaram em Camboinhas em abril do ano passado, armando 

suas ocas na restinga local, desagradando moradores do bairro de classe média alta, mas 

atraindo o apoio de ambientalistas. 

A região de Niterói reivindicada pelos Guarani está no limite do Parque Estadual da Serra da 

Tiririca, cujo traçado foi ampliado com a publicação do decreto estadual nº 41266/08. A área 

abriga, segundo depoimentos dos indígenas, o cemitério indígena Duna Pequena, local 

ocupado há cinco anos pela tribo. Segundo a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a 

regularização da área é alvo de um processo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal (CCAF). A área está localizada entre a Lagoa de Itaipu e a Praia de 

Camboinhas também, e é alvo da especulação imobiliária.  

O novo sítio para abrigar esse grupo indígena deve ser instalado entre as praias de Itaipuaçu 

e São José, na Área de Proteção Ambiental (APA) da União na Barra, em Maricá. Segundo 

informações da FUNAI, a previsão era de que até o final do mês de abril (de 2012) a situação 

dos índios estaria resolvida.  

O terreno destinado aos Guarani é privado e precisará ser desapropriado. Segundo o 

responsável pelo processo na FUNAI, o antropólogo Aluisio Azanha, a área encontra-se apta 

para a reprodução física e cultural do grupo, pois possui mata, rio e é boa para plantar. Trata-

se da Fazenda São Bento, que ocupa parte da restinga de Maricá e que há cerca de dois 

anos foi vendida pelo grupo Cintra para o consórcio luso-espanhol IDB, que projetou construir 

ali um resort (dois condomínios residenciais, espaço comercial e de alimentação, um campo 

de golfe para provas de nível internacional, um centro equestre, uma marina para 1.100 

barcos e um centro de tênis) para 95 mil habitantes, em um lote de 841 hectares com oito 

quilômetros de praia e cinco de lagoa. Devido às intervenções de grupos ambientalistas a 

construção desse condomínio foi embargada. Atualmente o processo está em negociação 

entre o cacique da comunidade, o Prefeito de Maricá e a FUNAI.  

Quanto à presença de Comunidades Quilombolas, não foi identificada nenhuma certificada 

e/ou demarcada nos municípios de Maricá e Saquarema, nem foram obtidas ou recebidas 

informações sobre o tema. 

D) Caracterização da Atividade Pesqueira na AID 

Para a caracterização da atividade pesqueira partiu-se do entendimento das interfaces que 

ela mantém com diversas temáticas, tais como economia, sociologia, antropologia e biologia, 

entre outras. Dessa maneira procurou-se elaborar um diagnóstico interdisciplinar, com base 

tanto em dados secundários (pesquisas em fontes consagradas), como em dados primários 
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levantados em campo. O presente item é composto de duas seções relativas 

respectivamente a uma retrospectiva da atividade e de seus principais marcos institucionais e 

à caracterização da atividade pesqueira na AID do Projeto Terminal Ponta Negra, com 

enfoque socioeconômico e ambiental.  

a) Considerações Metodológicas 

Para a caracterização do objeto de estudo partiu-se da definição da atividade de pesca 

presente na Lei da Pesca (Lei nº 11.959/09), conforme seu Art. 8º (ver Anexo XXXII), que a 

classifica como comercial (artesanal e industrial) e não comercial (científica, amadora e de 

subsistência). No presente capítulo foi desenvolvida a análise da pesca comercial, enquanto 

a pesca de subsistência foi incluída no estudo das “Populações Tradicionais, Comunidades 

Quilombolas e Indígenas”, apresentado no item 9.1.3.4.C). 

A pesquisa em órgãos oficiais de informações que permitissem caracterizar a atividade 

pesqueira nos municípios de Maricá e Saquarema apontou para uma grande escassez de 

dados. Essa situação é constatada por diferentes estudos, observando-se que o Diagnóstico 

de Pesca Marítima Comercial do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ /SEBRAE, 2009), 

explica que por se tratar a pesca de uma atividade basicamente extrativista, descentralizada 

e cercada de grande informalidade, seu estudo apresenta como um dos seus principais 

problemas a dificuldade de quantificação da sua importância econômica e social40. 

Em entrevista junto à Secretaria de Agricultura e Pesca de Maricá, foi feita menção à 

existência de levantamentos relativos aos desembarques pesqueiros no município - 

desenvolvidos no âmbito dos estudos demandados para o licenciamento ambiental do 

COMPERJ, mas que não foram disponibilizados. Para o município de Saquarema os 

quantitativos obtidos sobre a pesca artesanal são do ano de 2000, provenientes do Estudo de 

Impacto Ambiental da Barra Franca na Lagoa de Saquarema - RJ, fornecidos pela Secretaria 

de Meio Ambiente do Município41. 

As demais fontes de pesquisa foram: Secretaria Especial de Pesca - SEAP, Ministério de 

Pesca e Agricultura, Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de 

Janeiro/ FAERJ, Fundação Instituto da Pesca do Estado do Rio de Janeiro/FIPERJ, 

Federação dos Pescadores do Rio de Janeiro - FEPERJ, IBAMA, Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Regional Abastecimento e Pesca - e nas Secretarias Municipais de 

Agricultura e Pesca Maricá e Saquarema, bem como as Colônias e Associações de 

pescadores com sede nos municípios da AID. 

Para a realização dos levantamentos diretos, tendo como objetivo diagnosticar o atual 

cenário da pesca na região e identificar as principais demandas de seus atores foi aplicado 

roteiro de entrevista semiestruturado (Anexo XXXIII) dividido em quatro blocos, a saber: (I) 

caracterização da atividade pesqueira e do pescador artesanal, (II) participação e 

organização social, (III) percepção sobre o Projeto Terminal Ponta Negra e, (IV) identificação 

                                                

40
 Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca Marítima no Estado do Rio de Janeiro - Relatório de Pesquisa, FAPERJ e 

SEBRAE, 2009 
41 Até o fechamento do diagnostico ambiental da atividade pesca artesanal a Secretaria de Agricultura e Pesca de Maricá não 

havia fornecido os quantitativos da atividade. 
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do pescador entrevistado. As entrevistas foram realizadas no período de 27 de abril a 02 de 

maio de 2012, por uma equipe multidisciplinar, previamente capacitada de maneira a 

assegurar a fidedignidade das informações coletadas. Que terão  

Para estabelecer uma amostragem representativa, tomou-se por base os afiliados a 

Associação dos Pescadores de Ponta Negra e Colônias de Pescadores sediada em 

Saquarema, que embora representativas da categoria, não possuem cadastramento 

atualizado dos pescadores associados. Considerando essa margem de erro foi definida como 

meta a entrevista de 50% dos pescadores de Ponta Negra - uma vez que tem seu raio de 

atuação mais próxima ao Projeto do TPN e de 10% dos associados na Colônia Z24 de 

Saquarema. Foram entrevistados os pescadores encontrados nas localidades de embarque e 

desembarque pesqueiro (canal da Ponta Negra em Maricá e entorno das lagoas Jaconé e 

outras, em Saquarema). Essas entrevistas foram estendidas aos líderes dessas entidades de 

representação. O Mapa 9.1.3-9 a seguir, apresenta a localização dos pontos onde foram 

realizadas as entrevistas. 
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E) Breve histórico da pesca e de sua institucionalização 

A pesca, segundo Diegues, é uma das mais antigas atividades econômicas realizadas pelo 

homem. No litoral brasileiro, os diferentes grupos já a praticavam como forma de subsistência 

antes do “descobrimento” do país (DIEGUES, 1983, IN Diagnóstico da Cadeia Produtiva da 

Pesca Marítima no Estado do Rio de Janeiro, pág. 16).  

A história da pesca no litoral brasileiro surge desde o período do descobrimento do Brasil, 

quando foram se formando várias comunidades ao longo da costa e que viviam, 

principalmente, da atividade pesqueira. Por essa ocasião formaram-se as culturas litorâneas 

regionais ligadas à pesca. Dentre estas se identificam, a saber: o jangadeiro - no litoral 

nordestino (do Ceará até o sul da Bahia); o caiçara - no litoral entre o Rio de Janeiro e São 

Paulo; e o açoriano - no litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

A pesca no Brasil, durante o período colonial, era realizada inicialmente pelos indígenas e 

significava a base alimentar das comunidades litorâneas. No Rio de Janeiro era praticada 

principalmente nas lagoas litorâneas e nos fundos das enseadas. Por todo litoral do Estado 

do Rio de Janeiro, conforme apontam estudos historiográficos pretéritos realizados, os 

indígenas da região - os tupinambás - utilizavam canoas, pirogas cavadas em tronco de 

árvore e também igapebas (jangadas feitas de paus amarrados), na atividade de pesca, 

assim como praticavam a pesca de linha. Com a chegada dos europeus foi introduzida à arte, 

a rede. Eles ainda se fixaram ao redor das lagoas, construindo pequenos vilarejos que, 

posteriormente, originariam as cidades de Saquarema, Maricá, Itaguaí, Cabo Frio e Macaé. 

(BERNARDES, 1950, IN Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca Marítima no Estado do 

Rio de Janeiro, pág.17).  

Ademais, faz-se relevante, a contribuição dos europeus em relação às artes de pesca 

marítima no Rio de Janeiro, uma vez que estes introduziram técnicas, tais como: (i) redes de 

cerco e (ii) arrasto de portas na região. Além disso, os europeus contribuíram para o 

desenvolvimento da pesca no entorno, onde se formaram diversos núcleos pesqueiros no Rio 

de Janeiro (BERNARDES, 1958, IN Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca Marítima no 

Estado do Rio de Janeiro).  

Segundo bibliografia consultada, consta que até o final do século XIX a sardinha não tinha 

importância econômica. As artes de pesca da sardinha eram a tarrafa e o alvitranas - cerco 

de emalhar e que se caracterizava como sendo a arte mais empregada. Contudo, nas 

primeiras décadas do século XX, a atividade de pesca da sardinha passou a ser desenvolvida 

em escala comercial, principalmente na Ilha Grande e na Baía da Guanabara, porém, ainda 

com a utilização de técnicas artesanais.  

Apenas em 1910, uma rede de traineira trazida pronta por pescadores espanhóis, passou a 

ser utilizada em embarcações com uma grande rede de cerco, chamada de traina, nomeando 

este modelo de embarcação como traineira. Essas novas embarcações, as traineiras, 

utilizavam entre 15 e 20 homens e apresentavam motores mais potentes. Era o início da 

pesca nos moldes industriais atualmente conhecidos. 

Consta que em 1923 foi realizada a primeira intervenção concreta do Estado brasileiro na 

atividade pesqueira, organizando os serviços de pesca e saneamento do litoral, estimulando 

a matrícula dos pescadores e sua organização em colônias cooperativas. Procurou-se 

desenvolver a instrução profissional, estimulando a fiscalização da pesca predatória, 
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incentivando os pescadores na defesa da costa. Em 1932, o gerenciamento da atividade 

pesqueira passou para o Ministério da Agricultura, que criou a Divisão de Caça e Pesca 

(Decreto 23.134/33) e em 1934, foi publicado o primeiro Código de Pesca e fundadas as 

primeiras escolas de pesca com o objetivo de modernizá-la. 

No Rio de Janeiro, nesse período, foi criado o Entreposto de Pesca da Praça XV. Os 

aprimoramentos na atividade advindos da pesca de traineiras trouxeram consigo melhorias 

na motorização e equipamentos de apoio que facilitaram a implantação de fábricas de 

sardinha em conserva no Estado. Dessa forma, se verificou uma diminuição dos barcos a 

remo, que predominavam na região até os anos 1930. Nesta década, foram fundadas 

fábricas de enlatamento de pescado (a empresa Rubi, em 1934, e a empresa Coqueiro, em 

1937). 

Em 1939 foi fundada a Escola de Pesca Darci Vargas, na Restinga da Marambaia. Ainda 

nessa década, ampliaram-se as facilidades para a instalação de indústrias, armazéns e de 

financiamento (Decreto Lei 291/38), medidas que contribuíram para o forte desenvolvimento 

das indústrias do Rio de Janeiro e de Angra dos Reis. 

A partir dos anos 1960, o país adotou um projeto desenvolvimentista, ocasionando em um 

momento político com grande influência no setor pesqueiro, sendo marcado por políticas para 

expansão e modernização da atividade, verificadas nas seguintes ações: 

 Criação do Conselho de Desenvolvimento da Pesca / CODEPE (Decreto-Lei 50.872), que 

incentivava a pesquisa, o planejamento, a promoção de transformações estruturais, a 

formação de recursos humanos e a expansão dos mercados; 

 Criação da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE (Lei Delegada 

10/62), vinculada ao Ministério da Agricultura, que tinha como objetivos promover, 

desenvolver e fiscalizar a atividade pesqueira, prestar assistência econômica e social aos 

pescadores; 

 Inclusão da pesca como indústria de base recebendo recursos do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico - BNDE, em 1966, através do Decreto 58.696;  

 Criação do novo Código de Pesca - Decreto 22.113, que estabelece normas para o 

exercício da atividade pesqueira assim como dispõe sobre a estrutura organizacional dos 

pescadores, instituindo a criação de colônias de pesca nos núcleos pesqueiros. Salienta-

se que foi a partir deste código que houve uma reestruturação do setor produtivo, com 

consequências diretas, tanto em termos ecológicos como também no âmbito social; 

regulamentação das operações de pesca comercial que resultaram em um importante 

avanço na administração pesqueira nacional, tais como: (i) autorizações para 

embarcações pesqueiras, (ii) operações de embarcações de pesca, empresas 

pesqueiras, (iii) criação do Registro Geral da Pesca (iv) procedimento de preenchimento 

do Mapa de Bordo; 

 

Em 1998, o Decreto 2.840/98 atribuiu ao Departamento de Pesca e Aquicultura - DPA, a 

competência para estabelecer padrões referentes aos recursos pesqueiros, no que concerne 

às espécies migratórias e as que estejam sub-explotadas ou inexploradas. O DPA 

permaneceu com suas atribuições até a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e 

Pesca (SEAP/PR) (Medida Provisória 103 de 01/01/2003), vinculada à Presidência da 

República. 
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O que se observa atualmente é o ordenamento pesqueiro compartilhado, principalmente 

entre dois órgãos governamentais, com objetivos e linhas de conduta bem distinta: a 

SEAP/PR, cujo objetivo é colaborar na elaboração de diretrizes e políticas de 

desenvolvimento da produção pesqueira nacional e promover a execução de ações de apoio 

a promoção da pesca artesanal e industrial, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, cuja responsabilidade é o gerenciamento das 

espécies ameaçadas ou em risco de extinção estabelecidas por necessidade de definição 

pela Instrução Normativa nº 05/04 IBAMA. Grande parte dos recursos pesqueiros, alvo de 

inúmeras pescarias e algumas das principais espécies da fauna acompanhante estão 

relacionados nesta instrução normativa, o que concede ao IBAMA a responsabilidade e poder 

de gerenciar a operação e área de atuação de quase a totalidade das modalidades de pesca 

costeira existentes em nosso litoral. 

F) Caracterização da atividade pesqueira na AID 

Conforme observado no item relativo à metodologia, a caracterização da pesca industrial foi 

elaborada com base em dados obtidos através de levantamentos em fontes secundárias, de 

caráter oficial. Para a pesca artesanal, adicionalmente, foram realizados levantamentos 

diretos junto aos pescadores que atuam na área em estudo, colimando informações sobre o 

esforço pesqueiro local (frota, técnicas e petrechos de pesca utilizados), as espécies 

capturadas e respectivas rotas de pesca, as formas de organização e representação de 

classe, bem como relativas ao defeso e áreas de exclusão. Cabe relatar que não se teve 

acesso a algumas importantes informações - tais como o quantitativo pesqueiro oriundos de 

levantamento censitário realizado pela Secretaria de Pesca do Estado como do Município de 

Maricá. Para Saquarema não foram identificados estudos ou informações da atividade 

pesqueira artesanal ou qualquer outro tipo de informação voltada à gestão da pesca realizada 

no município. A exposição sobre a atividade pesqueira na AID, subdividida em itens relativos 

à pesca artesanal e industrial. 

a) Pesca Artesanal 

Por meio de entrevistas e aplicação de questionários junto à amostra representativa de 

pescadores, foram levantadas, e na sequencia sistematizadas, informações sobre a atividade 

pesqueira artesanal, incluindo itens relativos ao esforço pesqueiro, captura e desembarque 

por espécies e renda auferida. Os pescadores da Associação de Pescadores Artesanais 

Ponta Negra foram reunidos no Canal da Ponta Negra pelo Presidente da Associação, Sr. 

Wanderly Costa, onde foram realizadas ou agendadas as entrevistas. Em Saquarema, o 

Presidente da Colônia Z-24, Sr. Matheus Alves de Souza Neto, acompanhou as 

pesquisadoras aos pontos de desembarque de pescado no entorno das lagoas e reuniu 

outros associados na sede da Colônia. Nessas ocasiões os pescadores entrevistados 

também foram indagados acerca da percepção ambiental do empreendimento em estudo, 

sendo os resultados apresentados em item específico. Foram entrevistados 53 pescadores, 

bem como os presidentes das Colônias Z-7 e Z-24 e das associações de pescadores 

artesanais de Ponta Negra e Itaipuaçu. 

Esforço Pesqueiro: 

As entidades representativas de pesca, segundo informações das respectivas lideranças, não 

possuem cadastro atualizado do número de pescadores. O quantitativo disponibilizado, e 

apresentado no Quadro 9.2-66, refere-se ao número estimado de pescadores artesanais por 

entidade. 
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Quadro 9.2-66 - Pescadores artesanais e embarcações por entidade. 

Entidade Associados Amostra 

Associação de Pescadores da Ponta Negra 50 24 

Colônia Z 07* 756 - 

Colônia Z 24* 500 29 

Total 1306 53 

*os Presidentes das Colônias de Pesca foram entrevistados, entretanto não contabilizados no quadro 

acima.  

Elaboração: ARCADIS logos.2012. 

No que se refere ao tipo de embarcações, o Quadro 9.2-67 apresenta o quantitativo de 

embarcações segundo a tipologia, segundo informações dos pescadores artesanais 

entrevistados. 

Quadro 9.2-67 - Quantitativo de embarcações segundo tipologia. 

Tipo de embarcação Total 

Barco Compensado Naval 1 

Barco de Alumínio 31 

Barco de Alumínio/Canoa 2 

Barco de Fibra 1 

Barco de Madeira 5 

Canoa  10 

Não Utiliza 3 

Total geral 53 

Elaboração: ARCADIS logos.2012. 

De um modo geral os barcos empregados na pesca artesanal em Maricá e Saquarema são 

de pequeno porte, com dimensões que variam entre 6 a 10 metros, com destaque para o 

barco de alumínio e para uma quantidade ainda bem significativas de canoas e barcos de 

madeira, como pode ser observado no Gráfico 9.2-47 a seguir.  
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Gráfico 9.2-47 - Tipos de embarcações utilizadas pelos pescadores artesanais. Maricá e 

Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS logos. 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

Quanto à propriedade da embarcação, 72% dos entrevistados disseram ter a posse da 

embarcação, sendo que os restantes alugam barcos ou participam das pescarias em barcos 

alheios (ver Gráfico 9.2-48 a seguir). 

Gráfico 9.2-48 - Propriedade da embarcação. Maricá e Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

O número de pescadores que atuam por embarcação varia de acordo com o tempo no mar e 

a técnica de pesca, comportando de 2 a 6 pescadores por embarcação, dependendo da 

localidade, tempo e tipo de pesca que for praticada. Nessas empreitadas as relações de 

trabalho são marcadas pela informalidade, observando-se ainda pouco respeito às normas de 

segurança e saúde no trabalho, tanto por falta de conhecimento como pela falta de 

investimento dos donos das embarcações. 

De maneira geral se verifica uma carência generalizada de informações sistematizadas sobre 

a situação dos pescadores, indicando os levantamentos de campo a falta de acesso às leis 

de proteção ao trabalho e previdenciárias, ou mesmo às normas de segurança e saúde no 

trabalho, tanto por falta de conhecimento como pela falta de investimento dos donos das 

embarcações. 
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Outra característica da pesca é a relação que o pescador desenvolve com o tempo, como foi 

observado nas diversas entrevistas. Eles se consideram “donos de seu tempo” desde que as 

condições climáticas permitam, ou seja, pescam ou vão para o mar nos lugares e nos 

horários em que a maré ou as correntezas estão mais brandas. Isso é um fenômeno que diz 

respeito à possibilidade de um trabalho diferenciado, com lógicas de produção também 

diferenciadas em relação a outras atividades. Observou-se, junto a outros agentes da cadeia 

produtiva da pesca, especialmente junto a comerciantes, a dificuldade em compreender essa 

diversidade e maleabilidade de horários dos pescadores em seu cotidiano, taxando-os de 

“preguiçosos” ou como pessoas “que não gostam de trabalhar”. Certamente, essa 

interpretação está ligada a uma pré-noção do que seja o trabalho, a partir de uma visão 

simbólica e cultural.  

Não obstante, a grande maior parte dos pescadores entrevistados (96%) disse ir ao mar pelo 

menos uma vez por dia, sendo que destes, 30% vão ao mar duas vezes ao dia e outros 8%, 

três vezes ao dia (ver Gráfico 9.2-49). 

Gráfico 9.2-49 - Frequências de idas ao mar pelos pescadores. Maricá e Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

Foram desenvolvidas pelos pescadores, técnicas de captura e soluções semelhantes para 

locais e épocas diferentes e, apesar dos avanços tecnológicos, as ferramentas de captura 

continuam sendo conceitualmente as mesmas, com poucas exceções. Os materiais das 

diversas ferramentas foram sendo substituídos por outros mais resistentes ou mais baratos, 

devendo seu desenvolvimento ser observado em conjunto com o das técnicas de captura As 

principais artes praticadas são as da tarrafa, espinhel, linha e anzol em Maricá e, rede, curral, 

gancheiro, estaque, boinha, tarrafa, linha e espinhel em Saquarema (ver Anexo XXXIV) onde 

é apresentado os apetrechos e as técnicas de pesca empregada). 

Em ambos os municípios da AID não foi observada a presença de infraestruturas de 

embarque e desembarque de pescado ou de qualquer outro equipamento de apoio à 

atividade de pesca artesanal, como entrepostos, píeres, etc.. Em função dessa carência os 

embarques e desembarques do pescado são realizados de maneira improvisada nos locais 

indicados no Quadro 9.2-68 a seguir, conforme relatos dos pescadores entrevistados. 
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Quadro 9.2-68 - Relação dos locais de embarque e desembarque de pescado nos Municípios de 

Maricá e Saquarema, 2012. 

Locais Município 

Recanto de Itaipuaçú (no canal) 

Maricá 

Rua Setenta na Praia 

Lagoa de Zacarias 

Praia e lagoa da Barra de Marica 

Lagoa e praia de Guaratiba 

Lagoa de Cordeirinho  

Canal de Ponta Negra 

Lagoa de Saquarema (em frente a Colônia Z24) 

Saquarema 

Boqueirão 

Barrinha 

Barra Nova 

Bombaça 

Barreira 

Lagoa do Jaconé 

Elaboração: ARCADIS logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico da atividade pesqueira em diferentes pontos da 

AID. 

  

Foto 9.2-138 - Saída da embarcação pesqueira 

do Canal da Ponte Preta, Maricá.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-139 - Embarcação avançando para 

alto mar. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-140 - Pescadores no Canal da Ponta 

Negra, Maricá/RJ 2012. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-141 - Principal atracadouro dos 

barcos de pesca artesanal na Ponta Negra, 

Maricá/RJ 2012.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-142 - Embarcações no Canal da Ponta 

Negra, Maricá/RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-143 - Pescador jogando rede no canal 

da Ponte Preta, Maricá/RJ.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-144 - Pescadores na Lagoa de Jaconé, 

Maricá/RJ.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-145 - Pescador na Lagoa de 

Saquarema, Saquarema/RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-146 - Embarcações no bairro do 

Boqueirão, Saquarema/RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-147  - Embarcações no Canal da 

Ponta Negra, Maricá/RJ. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Outras atividades e renda dos pescadores: 

Quando indagados se possuíam outra atividade rentável além da pesca, a maioria dos 

pescadores artesanais entrevistados (64%), respondeu afirmativamente, conforme pode ser 

observado no Gráfico 9.2-50, a seguir. 

Gráfico 9.2-50 - Atividades desenvolvidas além da pesca pela comunidade pesqueira 

entrevistada, Maricá e Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS logos 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

A aposentadoria é a principal fonte de renda externa à atividade, verificando-se também o 

recebimento de aluguel. Entre as atividades desenvolvidas paralelamente á pesca artesanal, 

destaca-se fortemente a Construção Civil, sendo extensa, a relação das demais formas de 

obtenção de renda, como pode ser observado no Gráfico 9.2-51 a seguir. 
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Gráfico 9.2-51 - Outras atividades ou fonte de renda além da pesca artesanal. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Não obstante, a atividade pesqueira ainda é a principal fonte de renda da maioria dos 

pescadores entrevistados apesar de, segundo eles, não se tratar de uma atividade lucrativa. 

Por esse motivo os pescadores artesanais necessitam de “auxílios” como o seguro-defeso, 

bem como de migrar para outras atividades para complementar a renda necessária para a 

subsistência familiar. Para 96% dos pescadores artesanais entrevistados, a renda mensal 

familiar média é de até três salários mínimos, como pode ser observado no Gráfico 9.2-52a 

seguir. 

Gráfico 9.2-52 - Renda familiar dos pescadores, Maricá e Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

Em resposta à pergunta se era possível viver somente da pesca, apenas aqueles que não 

desenvolviam atividades paralelas responderam positivamente (ver Gráfico 9.2-53 a seguir), 

devendo-se observar que eles representam uma parcela importante dos pescadores 

entrevistados, aproximadamente uma terça parte. 
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Gráfico 9.2-53 - É possível viver somente da pesca (?). 

 

Elaboração: ARCADIS logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

Produção Pesqueira 

De acordo com estudo realizado em 2009 (FAERJ/SEBRAE, 2009), os principais tipos 

pescados capturados entre Maricá e Saquarema, são Corvinas, Tainhas, Robalos, Garoupas, 

Badejos, Chernes e Camarões42. No presente estudo, considerando os relatos dos 

pescadores artesanais, pode-se destacar a Tainha e o Pargo como principais pescados, 

seguidos da Corvina e do Camarão. Houve menção também à captura de Anchovas, 

Tainhotas, etc., consoante apresentado no Gráfico 9.2-54 a seguir. 

Gráfico 9.2-54 - Principais pescados capturados em Maricá e Saquarema, RJ, 2012. 

 

Elaboração: ARCADIS Logos  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. 

Não foram localizados dados oficiais relativos ao volume médio do pescado capturado nos 

municípios da AID. Essa quantificação, quando existente, geralmente é feita nos locais de 

                                                

42
 Diagnóstico da cadeia produtiva da pesca marítima no Estado do Rio de Janeiro: relatório de pesquisa / organizador Marcelo 

Vianna - Rio de Janeiro: FAERJ: SEBRAE-RJ, 2009. 
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desembarque. No caso em estudo verificou-se tanto a inexistência de infraestruturas de 

embarque/desembarque, como de qualquer monitoramento e/ou controle do pescado 

desembarcado. Nesse contexto procurou-se obter aproximações quanto ao volume 

desembarcado através das entrevistas com líderes das associações e colônias locais de 

pescadores. Segundo eles, o volume do pescado é muito variável, atingindo em média de 

400 a 800 quilos por dia em alto mar e 150 a 300 quilos nas lagoas. No Quadro 9.2-69 a 

seguir, são apresentadas de modo individualizado as estimativas do volume de pescado/dia 

segundo os líderes das entidades de classe entrevistados. 

Quadro 9.2-69 - Volume de pescado/dia, segundo os líderes das entidades de classe 

entrevistados, nos Municípios de Maricá e Saquarema. 

Associação/Colônia Volume (estimado) em Mar 
aberto / dia de pescaria 

Volume (estimado) nas 
lagoas / dia de pescaria 

Associação de Pescadores 
Artesanais da Ponta Negra 

400 a 500 quilos 300 quilos 

Colônia Z7 e Associação de 
Pescadores Artesanais de 
Itaipuaçu 

500 a 800 quilos - 

Colônia Z24 500 a 700 quilos 150 quilos/dia 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

As fotos a seguir ilustram alguns dos tipos de pescado encontrado nos municípios de Maricá 

e Saquarema. 

  

Foto 9.2-148 - Tainhota. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-149 - Tainhota. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-150  - Sardinha, Tainhota e Corvina. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-151 - Sardinha. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-152 - Corvina. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-153 - Camarão. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Outra atividade mencionada foi o extrativismo de marisco/mexilhão, realizado nos costões da 

Ponta Negra, em Maricá e na Ponta do Canal de Saquarema. Cerca da metade dos 

pescadores entrevistados pratica esse tio de coleta, como pode ser observado no Gráfico 

9.2-55 a seguir. 
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Gráfico 9.2-55 - Prática do extrativismo de marisco/mexilhão, Marica e Saquarema, 2012. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Comercialização do pescado 

Na Ponta Negra, em Maricá, existe uma peixaria localizada à beira do Canal da Ponta Negra 

que é o principal ponto onde os pescadores locais repassam o pescado, recebendo depois da 

venda um percentual do preço de venda. Em Saquarema, o pescado advindo da pesca 

lacustre é destinado à Cooperativa de Beneficiamento do Pescado e Pescadores de 

Saquarema - COBEPPS, que beneficia o pescado e o encaminha para a merenda das 

escolas municipais do Município. O pescado proveniente do mar aberto é destinado ao 

CEASA do Rio de Janeiro, cabendo salientar que todos os entrevistados que praticam essa 

forma de comercialização se referiram ao fato de que a logística de transporte para o Rio de 

Janeiro, realizada pelos próprios pescadores, encarece demasiadamente o preço do produto. 

Alguns pescadores relataram ainda comercializar diretamente do barco para o público 

consumidor, nos pontos de desembarque ao final da tarde ou pela manhã. 

A finalidade do pescado e do marisco/mexilhão extraído, conforme depoimento dos 

pescadores é a venda, principalmente direta ao consumidor e a atravessadores, como pode 

ser observado no Gráfico 9.2-56, a seguir. 
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Gráfico 9.2-56 - Finalidade principal pescado, segundo os entrevistados. Maricá e Saquarema, 

RJ, 2012. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos.  

Na sequencia é apresentado registro fotográfico dos principais pontos locais de 

comercialização do pescado. 

  

Foto 9.2-154 - Peixaria em Ponte Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-155 - Peixaria em Ponte Negra, 

Maricá.  

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-156 - Balança utilizada na COBEPPS, 

em Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-157 - Símbolo da COBEPPS, em 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-158 - Instalações da COBEPPS. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-159 - Instalações da COBEPPS. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-160 - Instalações da COBEPPS. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-161 - Instalações da COBEPPS. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

 

Associativismo 

No que diz respeito às formas de organização de classe, sabe-se que as colônias foram as 

primeiras instituições representativas dos pescadores e, originalmente, foram lideradas por 

pessoas sem vínculos culturais com a pesca, como servidores da Marinha, proprietários 

rurais, comerciantes e outros profissionais. 

Maricá e Saquarema sediam as Colônias de Pescadores Z-7 e Z-24 (respectivamente), 

congregadas na Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro - 

FEPERJ. De âmbito estadual distinguem-se ainda a Federação das Associações dos 

Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro - FAPESCA e o Sindicato dos 

Pescadores dos Estados do Rio de Janeiro.  

A maioria dos pescadores entrevistados é filiada a alguma entidade profissional e, em alguns 

casos, a mais de uma. Por esse motivo a contagem do número de pescadores atuantes na 

região através dos registros dessas entidades é problemática, pois incorre em elevado 

volume de duplas contagens. Adicionalmente verifica-se o agravante de que esses 

contingentes de associados não são monitorados e atualizados periodicamente.  

Dentre os pescadores que responderam as entrevistas, a maioria está vinculada à Colônia Z-

24 de Saquarema e à Associação de Pescadores de Ponta Negra - ASPESPONE, seguidos 

das Colônias Z-7 (Maricá), Z-8 (Niterói) e Z-11 (Ramos), totalizando 2.206 afiliados, conforme 

apontado no Gráfico 9.2-57 e no Quadro 9.2-70, a seguir (ver Foto 9.2-162 e Foto 9.2-163). 
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Gráfico 9.2-57 - Distribuição proporcional dos afiliados a Colônias de Pescadores e 

Associações de Pesca. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Quadro 9.2-70 - Número de afiliados às Colônias de Pescadores e às Associações de 

Pescadores e similares. 

Associações Fundação Número de 
Associados 

Colônia Z 7 (Itaipuaçu) 1921 756 

Colônia Z 11 (Ramos) 1919 1000 

Colônia Z 24 (Saquarema) 1936 400 

Associação de Pescadores de Ponta Negra (ASPESPONE) 2012 50 

COBEPPS - Cooperativa de beneficiamento de pescado de 
Saquarema 

2009 * 

*Não foi possível levantar informações sobre o número de Associados na COBEPPS, segundo 

informações do Presidente da Cooperativa não há dados atualizados sobre esse contingente. 

Fonte: Ministério da Pesca, FIPERJ e Levantamento de dados primários em campo realizado entre os 

dias 27 de abril a 02 de maio de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 
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Foto 9.2-162 - Sede da Colônia de Pescadores 

Artesanais de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-163 - Ponto de encontro dos 

pescadores da Associação dos Pescadores 

Artesanais da Ponta Negra. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Benefícios 

Segundo informações da FIPERJ (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro), 

Maricá foi um dos municípios contemplados com a inclusão no Programa de Aquisição de 

Alimentos (P.A.A.), desenvolvido em todo o território brasileiro, através do Ministério de 

Desenvolvimento Social, órgão executivo do Governo Federal. Esse programa prevê a 

compra de parte da produção do pescado através da CONAB - Companhia Nacional de 

Abastecimento, para doação a creches e associações comunitárias, gerando renda e 

assistência social em um mesmo programa, além de aumentar o consumo do produto no 

próprio município.  

Ainda segundo técnicos da FIPERJ, Maricá consome apenas 5% do peixe pescado em seu 

litoral, e a maior parte é vendida para a Central de Abastecimento (CEASA) e mercados 

regionais. Para fazer parte do programa, o pescador deve preencher um DAP - Declaração 

de Aptidão ao PRONAF, cadastrando-se como produtor através da Associação de 

Pescadores local. Só a partir daí, terá direito a participar do programa, que contempla apenas 

os pescadores artesanais. 

Um benefício citado pelos pescadores entrevistados é o PRONAF - Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar, criado com o objetivo de conceder apoio financeiro ao 

pescador. Entre os entrevistados que relataram ter recebido esse benefício, diversos 

afirmaram que devido à reduzida produtividade e dos baixos preços pagos pelo pescado - e 

da consequente baixa rentabilidade da atividade nos últimos anos, não tiveram condições de 

pagar regularmente as parcelas do financiamento, tornando-se inadimplentes. Atualmente, 

dentre os pescadores entrevistados, apenas 4% participa do Programa. 
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No que se refere ao seguro-defeso43 (Lei 10.779 de 25/11/2003) ou simplesmente “defeso”, a 

concessão do benefício está diretamente associada aos períodos em que determinadas 

espécies estão mais vulneráveis, o que é estabelecido pelo IBAMA através de instrumentos 

legais. O número de parcelas pagas ao beneficiário corresponde ao período de duração do 

defeso e para pleitear esse direito o pescador deve estar vinculado a uma entidade de classe 

(Associação ou Colônia). 

Entre os pescadores artesanais entrevistados, 74%não recebem o beneficio. Entre os 

restantes, 11% recebem pelo defeso do mexilhão (período: setembro a dezembro) e 9% pelo 

defeso do Guaiamum (período: outubro a março), observando-se ainda recebimentos pelo 

defeso do camarão, conforme apontado no Gráfico 9.2-58.  

Gráfico 9.2-58 - Pescadores entrevistados que recebem o beneficio do “defeso” em Maricá e 

Saquarema (distribuição percentual). 

 

Fonte: Ministério da Pesca, FIPERJ e Levantamento de dados primários em campo realizado entre os 

dias 27 de abril a 02 de maio de 2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Entre os benefícios concedidos aos pescadores artesanais, assume ainda relevo o Seguro 

Desemprego. Os critérios para sua concessão aos pescadores artesanais foram 

estabelecidos pela Resolução CODEFAT 468 (21/12/2005), e são listados a seguir: 

 ter registro como pescador profissional devidamente atualizado no Registro Geral da 

Pesca - RGP, classificado na categoria artesanal, emitido pela Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca da Presidência da República, com antecedência mínima de um ano 

da data do início do defeso;  

 quando o pescador profissional que opera, com auxilio de embarcação, na captura de 

espécies Marinhas, apresentar cópia do Certificado de Registro da Embarcação, emitido 

pela SEAP/PR, comprovando que a permissão de pesca concedida é direcionada para a 

captura da espécie objeto do defeso; 

 possuir inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como segurado especial; 

                                                

43
 O período de proibição da pesca, vulgarmente, conhecido como “defeso”, tem como objetivo proteger parte selecionada de um 

estoque de grupos de espécies ou de uma dada espécie que se encontra em um período vulnerável de seu ciclo de vida, ou 

seja, normalmente, quando estudos ou observações evidenciam ocorrer o pico de desova ou de recrutamento. Recrutamento é o 

nome dado ao período em que os descendentes juvenis de uma espécie se juntam aos adultos, agregando-se à biomassa 

reprodutiva, e passam a contribuir com a reposição dos estoques (FIPERJ, 2011). 
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 possuir comprovação de venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, 

no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam ao início do 

defeso; 

 não estar em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, 

ou da Assistência Social exceto auxílio-acidente e pensão por morte; 

 comprovar o exercício profissional da atividade de pesca artesanal objeto do defeso e 

que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período compreendido entre o 

defeso anterior e o em curso; 

 não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, tampouco outra fonte de renda 

diversa da decorrente da atividade pesqueira.  

 

A exigência da Permissão de Pesca vem sendo alvo de críticas, pois sem este documento o 

seguro-defeso não é repassado para o pescador artesanal. A maioria das embarcações 

atualmente empregadas pela pesca artesanal não tem este documento. Isto se deve ao 

desconhecimento da necessidade de renovação anual do mesmo, pelo elevado custo de sua 

renovação (para as condições financeiras de algumas pescarias), ou pela construção ilegal 

de embarcações, um reflexo claro da grande falta de fiscalização sobre o setor. Sabe-se que 

existem casos como a permuta das licenças, consistindo na transferência das licenças de 

embarcações inoperantes para as que estão ativas (FAPERJ e SEBRAE, 2009).  

Principais reivindicações e problemas 

As reivindicações mais citadas pelos pescadores foram: desassoreamento do canal e 

melhoria do acesso ao mar, regularização trabalhista, assistência e desenvolvimento social, e 

defesa do meio ambiente e proteção da fauna aquática (ver Gráfico 9.2-59 a seguir), onde se 

destaca que a maior parte dos entrevistados optou por não saber a resposta. 
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Gráfico 9.2-59 - Principais reivindicações dos pescadores artesanais de Maricá e Saquarema. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Entre as críticas explicitadas, as mais constantes foram relativas à falta de apoio e incentivo 

por parte dos órgãos responsáveis (pesca) e administrações municipais, que deveriam 

investir na infraestrutura com a construção de entrepostos para barcos, píeres e demais 

estruturas necessárias para a atividade. Entre estas, destacam (i) a ausência de instalações 

para guarda e manutenção/reparo dos barcos, que com a ação do clima, acabam se 

deteriorando, (ii) a falta de postos de venda para que possam armazenar, limpar e pesar os 

peixes, respeitando assim as medidas legais para a venda e, (iii) o assoreamento das lagoas 

e, principalmente, dos canais de acesso ao mar que é considerado como forte obstáculo ao 

desenvolvimento da pesca artesanal. 

Entre os principais problemas apontados pelos pescadores artesanais, destaca-se o da 

concorrência da pesca industrial. De acordo como os relatos, a pesca industrial é realizada 

como uso de barcos grandes (mais de 20 metros), provenientes de Niterói, Cabo Frio, Arraial 

do Cabo e que lançam grandes redes de arrasto. Com isso capturam grandes quantidades de 

pescado, matam os peixes menores e ainda causando prejuízos nas redes de cerco44. Os 

entrevistados afirmaram que não existe fiscalização efetiva por parte dos órgãos 

competentes, e que as embarcações de pesca industrial que não respeitam o período de 

defeso das espécies, apresentado no Anexo XXXV, não são punidas e muitas espécies 

                                                

44Tipo de aparelho para pescar que cerca o cardume de peixes. 

1. Regularização Trabalhista

2. Assistência/Desenvolvimento
Social

5. Defesa do Meio Ambiente e
Proteção Animal

6. Outra/ Quebra-mar/
Desassoreamento do Canal

6. Outra/Desassoriamento do
canal

6. Outra/Melhoria do acesso ao
mar (canal)

7. Não Sabe

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardume
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
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continuam ameaçadas e quase não são mais encontradas. Observam nesse sentido que a 

pesca industrial não apenas captura os peixes adultos, como também elimina os filhotes. A 

existência dessa situação é confirmada por levantamento da Fundação Instituto da Pesca do 

Estado do Rio de Janeiro - FIPERJ (2012), segundo o qual o pescado teria diminuído em 

função das traineiras que atuam na sobrepesca45 na região. 

Essa competição faz com que diversos pescadores artesanais procurem, ainda que a revelia, 

outros serviços (construção civil, pintores, vigias, etc.) a fim de complementar a renda 

familiar. O motivo, segundo relatado nas entrevistas realizadas, é a “dificuldade em encontrar 

o pescado”, pois a região foi tradicionalmente piscosa, observando-se a esse respeito que é 

conhecido o fato de que no litoral do estado do Rio de Janeiro ocorre o único fenômeno de 

ressurgência costeira, junto a Cabo Frio, fenômeno esse que enriquece com nutrientes a 

água superficial, propiciando o aumento na produção de peixes. Adicionalmente, a 

característica da costa entrecortada por diversas lagoas costeiras, promove o 

estabelecimento de criadouros naturais para peixes e camarões, como identificado em 

Araruama, Saquarema e Maricá.  

Rotas de pesca 

Por ocasião das entrevistas realizadas nas colônias e associações de pescadores uma das 

questões trabalhadas foi a caracterização das atuais áreas e rotas preferenciais de pesca. 

Para tanto tomou-se por base a Carta Náutica (nº 23000 do Cabo de São Tomé ao Rio de 

Janeiro) com a localização do Projeto do Terminal Ponta Negra tendo-se solicitado aos 

líderes das entidades e aos pescadores entrevistados que desenhassem as possíveis rotas e 

áreas de pesca (ver Quadro 9.2-71 e Mapa 9.1.3-10 a seguir).  

Quadro 9.2-71 - Principais áreas de pesca. 

Associações Áreas de Pesca 

Associação de Pescadores Artesanais da 
Ponta Negra. 

Partindo do Canal da Ponta Negra, à direita até a Ilha de 
Maricá e à esquerda em direção a Saquarema em mar 
aberto e nas lagoas de Guarapiné e Jaconé 

Colônia Z-7 e Associação de Pescadores 
Artesanais de Itaipuaçu. 

Em até 70 metros de profundidade, da Ponta Negra até a 
Boca da Barra em mar aberto e no sistema lagunar de 
Maricá. 

Colônia Z-24. Da saída do canal da Lagoa de Saquarema à direita até a 
Ilha de Maricá e a esquerda em direção a Cabo Frio em 
mar aberto e nas lagoas que compõem o sistema lagunas 
de Saquarema e Araruama. 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

  

                                                

45 Sobrepesca é a  situação em que a atividade pesqueira duma espécie ou numa região deixa de ser
 
sustentável, ou seja, quanto mais esforço de pesca se utilizar, menores serão os rendimentos, seja do 

ponto de vista biológico, seja
 
econômico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfor%C3%A7o_de_pesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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Com base nessas informações é possível observar que a atividade de pesca concentra-se no 

entorno da Ilha de Maricá e, em alto mar, desde a Boca da Barra até Cabo Frio. Ademais a 

pesca artesanal desenvolve intensa atividade nas lagoas de Maricá, Jaconé, Barra, 

Guarapiné e Saquarema.  

Áreas de exclusão à pesca 

As áreas de exclusão caracterizam-se por serem regiões ou locais com restrição total ou 

parcial à atividade pesqueira no ambiente costeiro-marinho ou oceânico. Nelas o manejo 

adota o enfoque ecossistêmico e não voltado à determinada espécie: as pescarias e demais 

atividades desenvolvidas são tratadas de forma integrada ao meio. Desse modo 

considerando as relações intrínsecas dos ecossistemas como as áreas de berçários, as 

trocas de matéria e energia entre os sistemas costeiro e oceânico que condicionam os 

processos de migrações reprodutivas sazonais, exportação e importação de ovos, larvas, a 

proteção da diversidade de organismos , processos responsáveis pela manutenção do 

equilíbrio ecossistêmico. Desse modo, além de garantir e aumentar o rendimento pesqueiro, 

contribuem para potencializar outras atividades econômicas, dentre as quais, o turismo 

(IBAMA, 2011).  

Nos municípios da AID estão atualmente vigentes diversas áreas de exclusão à pesca, que 

são apresentadas na Quadro 9.2-72 a seguir, segundo modalidade e localização. No Mapa 

9.1.3-11 é apresentada sua localização. 

Quadro 9.2-72 - Área de exclusão e/ou restrição, por técnica de pesca, na região sul do Estado 

do Rio de Janeiro. 

Localização Norma 

Todas 

Lagoa de Saquarema, em cima das pontes do Centro da cidade e do 
Giraú 

Portaria n° 41 de 30/5/1996 

Lagoa de Araruama, nos Canais de Comunicação e Fluxo de Maré Portaria n° 110 de 24/9/1997 

Emalhe 

Até 200m da Praia de Saquarema Portaria n° 41 de 30/5/1996 

Lagoa de Araruama Portaria n° 110 de 24/9/1997 

Artes Fixas e Flutuantes 

Lagoa de Saquarema Portaria n° 41 de 30/5/1996  

Arrasto 

Lagoa de Saquarema Portaria n° 41 de 30/5/1996  

Lagoa de Araruama Portaria nº 110 de 24/9/1997  

Cerco 

Lagoa de Araruama Portaria n° 110 de 24/9/1997 

http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1333:p-_-_110_1997.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1333:p-_-_110_1997.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1333:p-_-_110_1997.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1333:p-_-_110_1997.p&id=40&Itemid=331
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Localização Norma 

Armadilha 

Lagoa de Saquarema Portaria n° 41 de 30/5/1996 

Subaquáticas 

Lagoa de Saquarema Portaria n° 41 de 30/5/1996 

Pesca da Tainha 

Durante a Temporada: Embarcação com Arqueação Bruta > 10 TAB: 
menos de 5 milhas da costa; Embarcação com Arqueação Bruta > 4 
TAB: a menos de 3 milhas da costa 

Período de 15/3 a 15/8: Todas as modalidades de petrechos, exceto 
tarrafa: nas desembocaduras estuarino-lagunares 

Instrução Normativa nº 171 
de 9 de maio de 2008 

Fonte: IBAMA, 2011 (www.Ibama.gov.br/recursos-pesqueiros/areas-tematicas/areas-de-exclusão) 

OBS: Para Definição da área de restrição foram utilizadas as Linhas de Base Retas, conforme 

coordenadas geográficas informadas no Decreto N° 4.983, de 10 de Fevereiro de 2004. Elaboração: 

ARCADIS logos. 

http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1340:p-_-_41_1996.p&id=40&Itemid=331
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Nas entrevistas a campo, realizadas com as Associações e Colônias de Pesca houve a 

preocupação de se tentar desenhar as possíveis áreas e rotas de pesca, tendo como base as 

Cartas Náutica 23000 (Marinha, 2009) (ver Anexo XXXVI). Nesta ocasião os líderes das 

Associações e Colônia de Pesca, bem como os pescadores artesanais entrevistados, 

puderam desenhar as possíveis rotas e áreas de pesca (Mapa 9.1.3-10).  

b) Pesca industrial 

A frota pesqueira considerada industrial, ou empresarial, é composta de subfrotas 

especializadas que atuam na explotação de determinados grupos de recursos pesqueiros 

formados por uma ou mais espécies afins. Essa frota atua tanto sobre os recursos costeiros 

(camarões, lagostas, piramutaba, sardinha, etc.), quanto sobre os recursos considerados 

oceânicos, tais como os atuns e afins, peixe sapo, além de outras (Ministério da Pesca e 

Aquicultura, 2011). Nessa atividade as embarcações, de mais de 16 metros, possuem uma 

maior autonomia e são capazes de operar em áreas mais distantes da costa. Um fator que a 

distingue da pesca artesanal é o seu grau de mecanização, além de motores a diesel com 

uma potência mais elevada, equipamentos eletrônicos de navegação e detecção (radares e 

sonares).  

No ano de 2.010 a pesca industrial foi responsável, por cerca de 75% da produção pesqueira 

do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com as estatísticas disponibilizadas pelos órgãos 

oficiais, Ministério da Pesca, SEAP e IBAMA. Como pode ser observado na Tabela 9.1.3-38 

na sequencia, a Sardinha (verdadeira, boca-torta e lage) é a principal espécie capturada 

(41% do montante desembarcado entre 2002 e 2006), sendo empregada a técnica de cerco. 

Apresentam ainda destaque a Cavalinha e o Xerelete (também capturados com a técnica de 

cerco), assim como o Bonito-listado, a Corvina, o Albacora-lage e o Peixe Sapo. 

Tabela 9.1.3-38 - Principais categorias de pescado desembarcado pelas frotas industriais no 

Estado do Rio de Janeiro, no período de 2002 e 2006. 

Categoria do Pescado 2002 (ton.) 2006 (ton.) (%) Aparelho de pesca 

Sardinha verdadeira 4089 10417 26% Cerco 

Sardinha boca-torta 8111 6113 12% Cerco 

Bonito-listado 4614 5598 10% Vara e isca-viva 

Corvina 2360 2882 5% Arrasto, emalhe, cerco 

Cavalinha 3062 2484 5% Cerco 

Xerelete 1903 2052 4% Cerco 

Albacora-lage 1403 2004 4% Vara e isca-viva, espinhel 

Sardinha-lage 1402 1467 3% Cerco 

Peixe-sapo 1268 1271 3% Arrasto, emalhe 

Galo 770 1114 2% Cerco, arrasto 

Dourado 634 1403 2% Espinhel de superfície 

Pargo-rosa 709 786 1% Arrasto, espinhe e linhas de 
fundo, armadilha 
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Categoria do Pescado 2002 (ton.) 2006 (ton.) (%) Aparelho de pesca 

Trilha 621 711 1% Arrasto 

Enchova 614 628 1% Cerco, linha e anzol, emalhe 

Savelha 510 535 1% Cerco 

Camarão-rosa 174 209 0% Arrasto 

Mistura 1263 1353 3% - 

Outras espécies 7249 8937 18%  

Total industrial 40753 49961   

Total estadual 56.699 66.939   

Fonte: Diagnóstico da Cadeia Produtiva da Pesca Marítima no Estado do Rio de Janeiro - Relatório de 

Pesquisa, FAPERJ e SEBRAE, 2009. Elaboração: ARCADIS logos, 2011. 

Não são disponíveis dados que permitam estabelecer uma relação entre a produção da 

pesca industrial e a área em estudo, pois esta se realiza em mar aberto e os municípios da 

AID não dispõem de pontos de apoio que pudessem ser utilizados por navios que praticam a 

pesca oceânica. 

Cabe salientar que a pesca industrial foi uma atividade muito mencionada por pescadores e 

representantes de associações e colônias de pescadores, sendo que 89% dos pescadores 

entrevistados disseram que a pesca industrial é intensamente atuante na região. De acordo 

com o observado em campo, a maior parte dos barcos de pesca industrial é proveniente de 

municípios cariocas tais como Agra dos Reis, Niterói e São Gonçalo, além de outros Estados, 

como Santa Catarina (Itajaí) e Espírito Santo (Vitória).  

Gráfico 9.2-60 - Presença constante de embarcações de pesca industrial nos municípios da AID 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 

Na atividade industrial, as embarcações de mais de 16 metros possuem uma maior 

autonomia e são capazes de operar em áreas mais distantes da costa. Um fator que a 

distingue da pesca artesanal é o seu grau de mecanização, além de motores a diesel com 

uma potência mais elevada, a pesca industrial possui equipamentos eletrônicos de 

navegação e detecção (radares e sonares) assim como câmara para a conservação do 

pescado/congelamento e petrechos diferenciados que facilitam a captura de um volume 

grande de pescado.  
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c) Síntese 

As técnicas artesanais de pesca - geralmente não proporcionam muitos ganhos no mercado, 

pois em sua maioria são rudimentares para os padrões de modernidade dos barcos 

pesqueiros atuais. Enquanto processo de trabalho, a pesca artesanal encontra-se em 

contraste com a pesca industrial por ter características bastante diversificadas, tanto em 

relação ao hábitat e estoques pesqueiros que exploram, quanto à técnica de pesca que 

utilizam. Essa atividade atua nas capturas com o objetivo comercial, associado à obtenção de 

alimento para as famílias dos participantes, com o concurso predominante do trabalho 

familiar, ou do grupo de vizinhança. Tem como fundamento o fato de que os produtores são 

proprietários de seus meios de produção (redes, anzóis etc.). A embarcação da pesca 

artesanal, não é exclusivamente um meio de produção, mas, também, de deslocamento. O 

proprietário da embarcação é, normalmente, um dos pescadores que participa, como os 

demais, de toda a faina de pesca. Porém, é também significativa a interferência de 

intermediários, o que, na maioria dos casos, resulta na apropriação, pelos mesmos, de 

grande parte da renda dos pescadores.  

G) Percepção Ambiental na AID 

A questão ambiental, nos vários segmentos da sociedade brasileira, vem se tornando cada 

vez mais constante e prioritário. O tema foi introduzido gradativamente nas escolas e na 

mídia, mas não se tem uma dimensão do quanto as informações transmitidas são 

apreendidas e de como são processadas pelos indivíduos, no local onde vivem e/ou além 

dele. Desse modo, pesquisas relacionadas ao meio ambiente, voltadas a traçar um perfil da 

percepção sobre essa questão são importantes, notadamente quando se analisam os 

impactos relativos à implantação de um empreendimento: identificar o nível de informação 

das pessoas sobre projetos em fase de planejamento, avaliar expectativas, receios, 

posicionamentos quanto à oportunidade ou necessidade, etc.. Dessa forma, o objetivo da 

pesquisa realizada e cujos resultados são apresentados na sequencia, foi o de procurar 

identificar parâmetros de entendimento da percepção da população residente e/ou 

frequentadora do local, por meio de uma amostragem qualitativa, representativa dos 

principais segmentos envolvidos.  

a) Metodologia 

A pesquisa sobre percepção ambiental da população foi realizada no Município de Maricá, 

nos domicílios particulares permanentes46 e domicílios particulares permanentes de uso 

ocasional47 localizadas nos setores censitários do entorno da área prevista para a 

implantação do Terminal Ponta Negra - TPN, bem como junto aos pescadores artesanais 

vinculados à Associação de Pescadores Artesanais de Ponta Negra e Colônia Z24.  

Como forma de subsidiar o levantamento qualitativo de Percepção Ambiental foram 

elaborados roteiros semiestruturados para cada público alvo. Para os moradores da 

localidade buscou-se conhecer suas opiniões sobre as condições ambientais locais, bem 

                                                

46 Domicílio particular permanente: É o domicílio que foi construído a fim de servir exclusivamente para habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de 

moradia a uma ou mais pessoas. (IBGE) 

47
 
Domicílio particular permanente de uso ocasional: É o domicílio particular permanente que servia ocasionalmente de moradia na data de referência, ou seja, era o 

domicilio usado para descanso de fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes.
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como acerca do empreendimento. O roteiro foi dividido em cinco blocos, a saber: (I) Dados 

Pessoais, (II) Infraestrutura Local - Residência, (III) Terminal Portuário Ponta Negra, (IV) Meio 

Ambiente e (V) Organização Social (ver Anexo XXXIII). Já o roteiro destinado à população 

veranista, foi dividido em dois blocos, a saber: (I) Dados Pessoais e (II) Percepção ambiental 

do Terminal Portuário Ponta Negra. A percepção dos pescadores foi levantada através de 

instrumento de caracterização da pesca artesanal anteriormente apresentada no item 7.4.3.2 

- Caracterização da Atividade Pesqueira, do presente estudo.  

Por meio da sistematização dos dados coletados foi construído um painel com o registro das 

manifestações dos entrevistados acerca das condições ambientais atuais, das possíveis 

vantagens e desvantagens do TPN e das potenciais ações a serem desenvolvidas, bem 

como de seu grau de informação e principais dúvidas.  

As entrevistas foram realizadas no período de 27 de abril a 02 de maio de 2012 e aplicadas 

por uma equipe multidisciplinar, previamente capacitada de maneira a assegurar a 

fidedignidade das informações coletadas junto a uma amostra selecionada utilizando critérios 

qualitativos não probabilísticos. Para a locação espacial da amostra foi considerada a 

especificidade local de uma significativa segregação espacial entre moradores locais e 

veranistas.  

Conforme observado na abordagem demográfica da AID, nela estão sediados 1,83% do total 

de domicílios do estado do Rio de Janeiro, sendo que essa proporção se eleva para 8,99% 

no que se refere a domicílios de uso ocasional (residências secundárias) marcando uma forte 

especialização local. Internamente à AID, apenas 58,7% dos domicílios são de ocupação 

permanente, contra 30,7% de uso ocupacional e outros 11,7% vazios. Nos setores 

censitários do entorno do local previsto para implantação do TPN, que abrange o núcleo 

urbano do distrito de Ponta Negra e seus prolongamentos, a especialização em loteamentos 

para residências secundárias é ainda mais intensa, como pode ser observado no Quadro 

7.4.3/1 a seguir. Esses setores censitários sediam 12,3% do total de residências do Município 

de Maricá e mais de 29% daqueles de uso ocupacional, de forma que 62,1% desses 

domicílios são de segunda residência. 

Quadro 9.2-73 - Domicílios Particulares Permanentes por Tipo de Uso, 2010 . 

Localidade 
Total de 

Domicílios 

Ocupados De Uso Ocasional Vagos 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Setores 
Censitários do 
Entorno 8.264 2.588 31,3 5.133 62,1 543 6,6 

Entorno/Maricá 12,28% 6,05% 

 

29,23% 

 

7,82% 

 Fonte: Censo 2010, IBGE. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Considerando-se os setores censitários individualmente, observa-se que aqueles lindeiros ao 

litoral e à margem das lagoas - à exceção do núcleo urbano central do distrito, apresentam 

proporções de segundas residências frequentemente superiores a 70%, enquanto as maiores 

concentrações de moradores locais estão localizadas nas áreas mais periféricas do entorno e 

afastadas da faixa litorânea. Desse modo a locação da amostra considerou essa distribuição, 
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podendo-se observar Mapa 9.1.3-9 a seguir, os locais onde foram realizadas as entrevistas 

qualitativas de percepção ambiental e, no Gráfico 9.2-61 a sua frequência. 

A sistematização e análise das informações levantadas contribuíram para apontar 

ações/projetos e conteúdos a serem desenvolvidos no que se refere aos programas de 

mitigação ambiental do Projeto do TPN, bem como no que se refere a temas a serem 

tratados pelas atividades de comunicação social. A análise apresentada na sequencia trata 

separadamente os principais grupos componentes do público alvo, iniciando por aqueles que 

residem permanentemente no entorno do local escolhido para instalação do TPN. 

Gráfico 9.2-61 - Percentual das entrevistas por localidade, Maricá, 2012. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

b) População Permanente 

Para a população local com residência permanente foi realizado um total de 50 entrevistas, 

onde se buscou um equilíbrio segundo gênero e variância etária como pode ser observado 

nos Gráfico 9.2-61 e no Gráfico 9.2-62 a seguir. 
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Gráfico 9.2-62 - Percentual de homens e mulheres entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

 

Gráfico 9.2-63 - Faixa etária dos entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Em sua maioria os entrevistados revelaram como profissão a de dona de casa (“do lar”), 

seguido por prestadores de serviços domésticos e comerciantes. As profissões de pedreiro e 

professor também apresentam frequências mais significativas, conforme pode ser observado 

no Gráfico 9.2-64. 
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Gráfico 9.2-64 - Profissão dos residentes locais entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

No que se refere aos serviços básicos domiciliares a situação é semelhante à da média 

municipal. A modalidade de abastecimento de água altamente predominante é através de 

poços. Houve ainda menção numericamente significativa para abastecimento através de rede 

pública e carros pipa. Quanto ao esgotamento sanitário, a grande maioria dos domicílios 

utiliza fossa séptica, conforme apresentado no Gráfico 9.2-65 e no Gráfico 9.2-66 a seguir. 

Gráfico 9.2-65 - Formas de abastecimento de água dos domicílios entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Gráfico 9.2-66 - Formas de esgotamento sanitário dos domicílios entrevistados. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

A falta de saneamento básico se caracteriza como um grande problema enfrentado pela 

população residente entrevistada. Eles responsabilizam o Poder Público pelo descaso. A 

maioria das residências utiliza poços e fossas sépticas e, por falta de informação e de 

orientação, grande parte dos moradores construiu os poços próximos às fossas, com elevado 

risco de tornar a água consumida imprópria. Ademais, a maioria dos entrevistados considera 

que o município é um local tranquilo e seguro para morar. 

Em relação ao projeto em estudo, 44% dos entrevistados já ouviu falar do TPN, entretanto, 

com poucas informações oficiais sobre o assunto. Acreditam que a instalação do terminal 

poderá gerar empregos e desenvolvimento na região, mas em contrapartida acabará com a 

tranquilidade local. Acreditam, quanto a esse aspecto, que com a chegada do “porto” haverá 

maior número de pessoas de fora, podendo gerar aumento da violência, criminalidade e 

sobrecarga nos equipamentos públicos já deficitários, tais como saúde e transporte. Muitos 

citaram o exemplo de Macaé, que teria sido um local calmo e hoje em dia apresenta índices 

de violência altos. 

Quando indagados se acreditavam que o TPN poderia causar danos ambientais ao meio e à 

população do município, disseram que sim: 44% ao primeiro caso e 42% ao segundo, 

consoante apontam o Gráfico 9.2-67 e o Gráfico 9.2-68 a seguir. 
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Gráfico 9.2-67 - Percentual de respostas - T.P.N. pode gerar dano ambiental? 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Gráfico 9.2-68 - Percentual de respostas - T.P.N. pode gerar dano à população? 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Em resumo pode-se concluir que a população residente tem muitas expectativas com relação 

ao projeto do TPN. Acreditam que sua instalação poderá trazer desenvolvimento regional, 

oportunidade de emprego. Entretanto, temem que o município seja onerado em seus 

equipamentos públicos com o advento da migração de mão de obra, trazendo assim também 

o aumento da violência e criminalidade. 
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c) População Veranista 

No que diz respeito à população veranista, os bairros onde se focou o esforço de campo 

foram os da Ponta Negra e Jaconé, tendo-se identificado que a grande maioria dos 

entrevistados tem a primeira residência no Município do Rio de Janeiro, seguido de São 

Gonçalo, Niterói e Mesquita, como mostra o Gráfico 9.2-69 a seguir. 

Gráfico 9.2-69 - Procedência da população veranista entrevistada. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

No que se refere à escolaridade dos entrevistados, ela é bastante superior à média, 

caracterizando um segmento bastante elitizado nesse aspecto: 36% disseram possuir o 

ensino médio completo, 27% Superior completo (dentre os quais 9% com pós-graduação) e 

23% Superior incompleto, consoante o Gráfico 9.2-70 a seguir. Em relação à ocupação 

principal atual, ela é diversificada, destacando-se pela frequência os aposentados, 

representantes comerciais (vendedores) e donas de casa (ver Gráfico 9.2-71 a seguir).  

Gráfico 9.2-70 - Escolaridade da População veranista entrevistada. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Gráfico 9.2-71 - Ocupação atual da População veranista entrevistada. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

A maioria (77%) dos entrevistados já sabia sobre o projeto de implantação do TPN, tendo 

tomado conhecimento através das mídias e pelas informações não oficiais que circulam pela 

cidade. Em sua maioria afirmaram carecer de maiores informações/informações fidedignas, 

pois não conseguem formar uma opinião sobre o assunto justamente por esse motivo. Com 

essa ressalva, acreditam que o Terminal Ponta Negra poderá trazer danos ambientais para a 

região. A maioria vê a poluição como principal problema, seguido da possibilidade de 

acidentes, favelização e potenciais danos tais como, desmatamento na serra, vazamento de 

óleo, grande circulação de navios causando problemas no mar, entre outros, conforme 

apresentado no Gráfico 9.2-72 a seguir.  

Gráfico 9.2-72 - Potenciais danos ambientais citados nas entrevistas 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 
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Com relação à população residente no Município os veranistas acreditam que o 

empreendimento poderá principalmente gerar desenvolvimento e aumentar a oferta de 

empregos, fatores que seriam benéficos para a população. Entretanto aspectos como 

migração não controlada, aumento do fluxo de pessoas e carros, favelização, foram 

mencionados como potenciais ameaças à qualidade de vida dos munícipes (ver Gráfico 

9.2-73 a seguir). 

Gráfico 9.2-73 - Potenciais consequências à população local na opinião dos veranistas. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

d) Pescadores Artesanais 

Durante a realização das entrevistas foi possível perceber por parte dos pescadores 

artesanais um sentimento de exclusão do ambiente que sempre entenderam como sendo 

deles, e onde acreditavam “viver em harmonia com a natureza”. Citam que com a possível 

chegada do empreendimento, as perdas se potencializarão e dizem ainda acreditar que se o 

Poder Público e a iniciativa privada se unissem e investissem em melhorias, tanto sociais 

quanto trabalhistas, poderiam manter a tradição da pesca artesanal viva.  

Entre esses investimentos destacam os cursos profissionalizantes e incentivos na construção 

de entrepostos para barcos pesqueiros, especialmente um quebra mar na entrada do Canal 

da Ponta Negra, além de instalações para embarque/desembarque, uma vez que são 

carentes dessas infraestruturas. 

Destaque também para a carência de informações, pois apesar de 89% dos entrevistados 

declararem conhecer o Projeto, todos solicitaram informações oficiais mais detalhadas, 

conforme demonstrado no Gráfico 9.2-74. 
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Gráfico 9.2-74 - Percentual de pescadores entrevistados que tinham conhecimento sobre o 

empreendimento. 

 

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Após ser questionada quanto ao conhecimento do empreendimento, a maioria dos 

pescadores entrevistados declarou não saber responder, ou não considerar/acreditar, que o 

empreendimento traga alguma vantagem para eles. Veem que a potencial geração de 

empregos poderá ser positiva para a população e trazer desenvolvimento para o município, 

embora não tenham clareza de como a mão de obra local será capacitada para tanto. Muitos 

apresentaram interesse por cursos de capacitação e treinamentos que deem condições ao 

pescador artesanal de ser absorvido pelo empreendimento, dirigindo rebocadores ou 

embarcações de insumos, etc.. De outro lado acreditam que o Projeto TPN poderá trazer 

poluição das aguas do mar e diminuição do pescado como efeito das intervenções que estão 

previstas, tais como dragagens e aumento de área de exclusão de pesca.  

As dragagens em especial foram apontadas como forte desvantagem, pois para muitos 

pescadores essa atividade faz muito barulho, espanta os peixes, altera o ecossistema e não 

deixa espaço disponível para que possam pescar, além de poder causar maior assoreamento 

da ponta do Canal. 

Uma sugestão bastante reiterada pelos entrevistados foi a de que o empreendedor (assim 

como outras empresas que vierem a se instalar na região), além de fornecer cursos de 

capacitação, invista, por exemplo, no apoio técnico na área da piscicultura, que seria benéfico 

tanto para os pescadores quanto para o próprio empreendedor, uma vez que os produtores 

iriam fazer “propaganda da empresa”. A seguir, no Quadro 9.2-74, foram sistematizados os 

principais questionamentos e dúvidas, bem como as principais expectativas dos pescadores 

artesanais com relação ao empreendimento em estudo. 

Quadro 9.2-74 - Questionamentos, dúvidas e expectativas dos pescadores artesanais 

entrevistados. 

Questionamentos e Dúvidas Expectativas 

Como será construído? Vai ser seguro? Vai trazer 
benefícios 

Curso para pescadores  

Impacto que vai causar no meio ambiente? Curso para pescadores/Melhoria nas 
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Questionamentos e Dúvidas Expectativas 

condições da pesca (porto, fábrica de gelo, 
local para armazenar o pescado) 

Mais clareza quanto ao empreendimento (que falem 
abertamente sobre todos os aspectos) 

Cursos de capacitação para atuar na área 
marítima do empreendimento 

O porto vai afetar a área de pesca (área de exclusão)? 
Cursos de capacitação para 
Beneficiamento do pescado 

O que vai acontecer aos pescadores e com a região? 
Cursos técnicos diversos (serviços e 
reparações) 

O que vão fazer para não prejudicar os pescadores? 
Desenvolvimento de indústria (aumento de 
empregos) 

Onde vão soltar os resíduos?  Formação de Cooperativas 

Qual o impacto na pesca com um todo? Dragagem do Canal e Abertura da barra 

Qual a forma em que será construído?  Construção de Quebra-Mar 

Qual o objetivo real da construção? Construção de Marina 

Qual a vantagem para os pescadores?  Porto para pescadores 

Vai ter mercado para os pescadores? Escola Técnica 

Qual será a relação com o pescador? Fazer o canal de forma correta 

Quem vai administrar é qualificado? 
Fiscalização das traineiras que estão 
prejudicando os pescadores/ 

Será Público ou privado?  Geração de empregos 

Qual a previsão do período das obras?  

Terá emprego para os pescadores que se interessarem?  

Fonte: Levantamento de dados primários em campo realizado entre os dias 27 de abril a 02 de maio de 

2012. Elaboração: ARCADIS logos. 2012. 

Como síntese dos levantamentos realizados pode-se observar que de um modo geral todos 

os públicos abordados - população residente, veranistas e pescadores artesanais, têm 

expectativas positivas e negativas quanto ao empreendimento. 

Destaca-se entre as expectativas positivas a de geração de emprego, o aproveitamento da 

mão de obra local e o desenvolvimento da economia dos municípios. Em decorrência de 

potencial aumento dos tributos arrecadados pelas Prefeituras dos municípios afetados, existe 

também a expectativa que esses recursos poderão ser orientados para a melhoria das 

infraestruturas e serviços urbanos, como saneamento, saúde, transporte e educação. 

Entre as expectativas negativas destacam-se: a presença de estranhos na região, o aumento 

da violência e criminalidade alterando o cotidiano e as relações de vizinhança dos moradores 

locais, o aumento das dificuldades em utilizar as estruturas e serviços do município devido à 

elevação da demanda, visto que é provável que um grande contingente de pessoas se 

desloque de outras regiões em busca de emprego, como ocorre com a implantação de outros 

projetos na região (caso de Macaé). Esse fluxo migratório e seus efeitos associados, como a 

alteração nas condições de vulnerabilidade social e de ocupação irregular, bem como a 
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pressão sobre a infraestrutura básica, os equipamentos e serviços sociais, deve contribuir 

para o surgimento de incômodos à população. 

A sistematização das opiniões registradas torna evidente a necessidade do estabelecimento 

de uma interface direta e contínua com as comunidades afetadas pelo Projeto TPN, o que 

pode ser alcançado com o estabelecimento de um dialogo através da implementação de 

ações de Comunicação Social, durante todo o processo licenciatório do Projeto Terminal 

Ponta Negra - TPN. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico dos trabalhos de campo realizado em Ponta 

Negra e Jaconé, município de Maricá, no período de 27 de abril a 02 de maio: 

  

Foto 9.2-164 - Entrevista com Moradora e 

comerciante de Jaconé, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-165 - Entrevista com Moradora e da 

Vila Vital, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-166 - Entrevista com Pescadores 

Artesanais da Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-167 - Entrevista com Pescador dono 

da “Peixaria da Titia” na Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-168 - Entrevista com Veranistas da 

Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-169 - Entrevista com Pescador 

Artesanal de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-170 - Entrevista com 

Pescador/morador de Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-171 - Entrevista com 

Pescador/presidente da Colônia Z24 de 

Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-172 - Entrevista com morador da 

Vila Benedito, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-173 - Entrevista com Pescador/da 

Cooperativa de Beneficiamento de Pescado 

de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-174 - Entrevista com Pescador 

Artesanal de Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-175 - Entrevista com Pescador 

Artesanal de Itaúna, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 
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Foto 9.2-176 - Entrevista com Pescador 

Artesanal de Itaúna, Saquarema. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-177 - Entrevista moradora do 

Bananal, Maricá 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-178 - Entrevista com Morador de 

Bananal, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-179 - Entrevista com Moradora de 

Bananal, Maricá 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 341 

  

Foto 9.2-180 - Entrevista com Veranistas de 

Jaconé, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-181 - Entrevista com Veranistas de 

Jaconé, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

  

Foto 9.2-182 - Entrevista com moradores de 

Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Foto 9.2-183 - Entrevista com pescador 

artesanal de Ponta Negra, Maricá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

H) Patrimônio Histórico e Arqueológico na AID 

a) Introdução 

O Patrimônio Cultural Brasileiro é definido pela Constituição Federal do Brasil de 1988 como: 

 Art. 216 - Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 

à maioria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 

incluem: 

 (...); Parágrafo V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
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A legislação brasileira assegura a proteção institucional ao patrimônio cultural e tal condição 

é reiterada pelo fato de o Brasil ser signatário de uma série de resoluções elaboradas em 

convenções internacionais direcionadas à atualização de conceitos, normas e práticas 

aplicáveis ao gerenciamento do patrimônio cultural. 

O patrimônio arqueológico brasileiro é um bem público sob a tutela da União, reconhecido e 

protegido pela legislação, tendo por gestor o IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional. 

Entre os instrumentos legais federais que regem a proteção ao patrimônio cultural podem ser 

citados os seguintes atos: 

 Constituição Federal do Brasil, 1988; 

 Decreto-Lei nº 25 de 30/11/1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, e estabelece os primeiros procedimentos para tombamento; 

 Lei nº 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para qualquer fim, da 

totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado crime contra o 

Patrimônio Nacional; 

 O Decreto nº 3.551 de 04/08/2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 

Imaterial e determina a forma pela qual esses bens devem ser registrados, cabendo ao 

IPHAN a supervisão e a reavaliação desses registros. O mesmo decreto cria o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI, no âmbito do Ministério da Cultura, visando 

implantação de uma política específica de inventário e referenciamento desse patrimônio; 

 O Decreto nº 6.040, de 07/02/2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;  

 Portaria SPHAN/MinC  nº. 07, de 01/12/1988, que normaliza e legaliza as ações de 

intervenção junto ao Patrimônio Arqueológico Nacional; 

 A Portaria IPHAN/MinC nº. 230, de 17/12/2002, que define o escopo dos estudos 

arqueológicos a ser desenvolvidos nas diferentes fases de licenciamento ambiental; 

 Portaria IPHAN nº 127, de 30/04/2009, que estabelece a proteção à Paisagem Cultural 

Brasileira. 

 

b) Conceituação e metodologia 

Este diagnóstico compreende a pesquisa e análise de diferentes aspectos culturais das áreas 

de influência do empreendimento, levantados a partir de fontes secundárias e primários. 

A coleta de dados para a elaboração dos contextos arqueológico e histórico regional foi 

desenvolvida para a Região dos Lagos de forma a abranger a Área de Influência Indireta do 

empreendimento. 

As informações de abrangência local tiveram como enfoque principal os limites histórico-

administrativos dos municípios de Maricá e Saquarema, que compõem a AID do 

empreendimento para o meio socioeconômico. 

Tal abrangência se justifica pelo enfoque aqui pretendido, pois neste estudo se busca 

caracterizar os diferentes contextos histórico-culturais e socioeconômicos relacionados à 
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presença de bens patrimoniais culturais (materiais e imateriais), determinando sua 

significância e potencial de ocorrência. 

Além disso, se procura associar o contexto ambiental à mobilidade e ocupação humana pré-

colonial, considerando-se que os elementos geoecológicos da paisagem desempenham 

papel predominante na avaliação de potencialidade e fragilidade para a ocorrência de bens 

arqueológicos. 

O Terminal Ponta Negra - TPN foi projetado em uma região que historicamente presenciou 

diferentes ciclos econômicos que resultaram em expressivas modificações no ambiente 

natural e também nos aspectos socioeconômicos e culturais das populações ali instaladas. 

As informações coletadas permitiram que aspectos relevantes do Patrimônio Cultural — que 

compreendem elementos importantes para a formação da sociedade atual — fossem 

reunidos, dando suporte ao diagnóstico e à avaliação do potencial cultural da área do 

empreendimento, com a proposição de medidas que garantam a preservação desses bens. 

Na indicação dos procedimentos de pesquisa adotados, considerou-se que o patrimônio 

cultural de uma dada região é constituído pelos vestígios remanescentes, representativos dos 

processos culturais ou naturais que nela se sucederam, em períodos pré-históricos e 

históricos. Apresenta, portanto, ampla abrangência temporal, tornando-se necessário para 

caracterizá-lo: 

 Identificar os vestígios arqueológicos associados aos antigos assentamentos das 

populações que ocuparam o território da área de estudo, desde a pré- história até o 

período colonial e pós-colonização europeia; 

 Identificar os edifícios e estruturas reconhecidas como de valor histórico tanto pelos 

órgãos de proteção ao patrimônio cultural das três esferas do poder executivo público 

quanto pelas comunidades locais; 

 Identificar os vestígios materiais e imateriais associados às práticas culturais 

remanescentes; 

 Identificar os bens naturais de valor científico; 

 Caracterizar o potencial informativo e de preservação desses vestígios, avaliando sua 

importância científica e patrimonial (aspectos públicos, históricos, culturais, etc.); 

 Avaliar as fragilidades a que esse patrimônio está sendo submetido (desde sua 

deposição ou construção, até a atualidade), seja por fatores de origem natural ou 

humana. 

 

Com relação ao potencial arqueológico de uma área, este pode ser definido como a 

probabilidade de ocorrência de vestígios culturais materiais que apresentem significância 

para um dado contexto. Poderá variar quanto ao contexto histórico e ambiental, como 

também em relação aos diferentes padrões de assentamentos humanos. 

A caracterização arqueológica e histórico-cultural da região de inserção do Terminal Ponta 

Negra - TPN foi baseada em fontes secundárias. Procurou-se levantar os dados relativos à 

cultura material e imaterial associadas aos diversos grupos sociais ocupantes da AII, em 
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busca dos testemunhos que possam ter subsistido na forma de bens patrimoniais 

historicamente relevantes. 

Além disso, nessa elaboração, incorporaram-se para a AID pesquisas de campo, 

procedendo-se à coleta de informações junto a órgãos públicos, equipamentos culturais e 

moradores, bem como à vistoria de campo realizada na área destinada a receber o 

empreendimento e seu entorno imediato, de forma oportunística, ou seja, em pontos 

determinados considerados de maior potencial para a localização de bens culturais. 

Com relação ao patrimônio arqueológico, como as fontes existentes correspondem a 

pesquisas localizadas, é preciso ter em mente que certamente existem lacunas no 

diagnóstico esboçado, o qual representa uma síntese do conhecimento regional existente e 

disponível no momento de pesquisa. 

No reconhecimento de campo, os procedimentos metodológicos estiveram focados em:  

 Avaliação de elementos naturais, ecológicos e paisagísticos de significância arqueológica 

e geológica; 

 Levantamento de informações secundárias em âmbito local; 

 Prospecção não interventiva, visando à possível detecção de vestígios materiais de 

interesse histórico-arqueológico e outras manifestações culturais no interior ou perímetro 

imediato à área destinada a receber o empreendimento. 

 

Nesta fase de reconhecimento arqueológico não foi adotado qualquer procedimento de 

intervenção no solo ou coleta de materiais. Diferentes métodos foram utilizados para a 

elaboração do presente diagnóstico arqueológico: 

Levantamento Bibliográfico: 

O levantamento bibliográfico foi realizado através da leitura de documentos textuais a 

respeito da história e arqueologia da Região dos Lagos e de relatórios de pesquisa 

arqueológica associada a empreendimentos próximos à AID deste projeto. 

Levantamento bens patrimoniais junto aos órgãos responsáveis: 

O levantamento de bens patrimoniais localizados nos municípios componentes da AID do 

empreendimento, Maricá e Saquarema, foi realizado junto aos órgãos de proteção ao 

patrimônio, a saber: IPHAN (órgão federal), INEPAC (Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

- órgão estadual) e Secretarias de Cultura de Maricá e Saquarema. 

Também foram consultado o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos - CNSA/IPHAN e a 

Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos - SIGEP. 

Entrevistas com moradores locais: 

Moradores locais foram procurados para relatar informações sobre o conhecimento de 

existência de lugares culturalmente representativos na área de pesquisa. 
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Visita técnica a bens tombados e pontos de relevância histórica, cultural e 
geológica da AID: 

A partir de referências bibliográficas e informações de conhecimento público geral os bens 

tombados e inventariados inseridos na AID foram visitados, assim como alguns locais de 

potencial histórico, arqueológico e cultural. 

Caminhamento oportunístico na AID: 

Porções da AID mais próximas à área para a qual foi planejada a implantação do Terminal 

Ponta Negra foram visitadas, com o objetivo de se identificar a presença de possíveis bens 

patrimoniais. 

Vistoria na área destinada ao empreendimento 

Especificamente para a área do projeto, foi realizado caminhamento sistemático nos locais 

com melhor acesso e visibilidade do solo, ou seja, levantamento oportunístico de caráter não 

interventivo. 

O primeiro procedimento tomado com a chegada da equipe em campo, com auxílio de 

equipamento GPS, foi o reconhecimento da unidade geográfica diretamente afetada pelo 

empreendimento, apoiados por mapas e plantas do relevo fornecidas pelos responsáveis 

pelos estudos ambientais e por pontos notáveis, de forma a se referenciar espacialmente de 

toda área. 

Em seguida, procedeu-se uma vistoria arqueológica na área a ser diretamente afetada 

prevista para deposição dos resíduos do empreendimento proposto através de 

caminhamentos extensivos e observações oportunísticas naquelas áreas onde era possível a 

visualização da superfície do terreno, a fim de tentar identificar a ocorrências de vestígios 

materiais arqueológicos aflorados em superfície. Os destaques e as características 

ambientais relevantes da área foram devidamente registrados nos diários de campo, ao que 

se deram os respectivos registros fotográficos. 

Assim, os dados primários, obtidos com as investigações de campo foram fundamentados em 

levantamento de informações orais e em caminhamentos extensivos, sem a intervenção de 

subsuperfície, substanciando uma abordagem metodológica oportunística, conforme critérios 

explícitos de visibilidade e de acessibilidade do terreno (BROCHIER, 2009). 

Os levantamentos dos dados primários também foram complementados por informações 

fornecidas por moradores da região, através de entrevistas ocasionais, com objetivo de obter 

informações acerca do conhecimento da presença de vestígios e bens de interesse nas áreas 

de influência do empreendimento e nas regiões próximas. 

Também foi efetuado um levantamento nas páginas eletrônicas oficiais das prefeituras 

integrantes da AII, em busca de bens não tombados em nenhuma das esferas, mas 

identificados localmente como de importância histórica e/ou cultural. 

Ressalta-se que essa etapa não esgota a coleta de informações acerca do Patrimônio 

Material desta região, apenas aponta uma abordagem inicial que deverá ser aprofundada, 

sobretudo no que se refere às áreas de impacto direto do empreendimento. 
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c) Contexto Arqueológico Regional 

A Região dos Lagos possui um alto potencial arqueológico e vem sendo estudada desde a 

década de 1930 por pesquisadores brasileiros e estrangeiros de três instituições diferentes: 

Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB), Instituto Superior de Cultura Brasileira (ISCB) e o 

Museu Nacional do Rio de Janeiro. Essas pesquisas apresentaram um contexto de 

ocupações humanas intensas desde 7000 anos AP. Dentro de um panorama pré-colonial, 

essas pesquisas identificaram três conjuntos ocupacionais que são definidas, em linhas 

gerais, como Sambaquieiros (Tradição Macaé e Itaipu), Tradição Una e Tradição Tupiguarani 

(ou Tupinambá). Posteriormente, já no período colonial, existem ocorrências de vestígios da 

Tradição Neobrasileira (GUIMARÃES, 2007). 

Essa região é formada atualmente por três complexos lagunares: Araruama, Saquarema e 

Maricá. Pesquisas arqueológicas e ambientais demonstram que haviam outras lagoas e 

lagunas de dimensões variadas, mas que secaram conforme as variações do nível do mar. 

Essas paleolagoas forneciam recursos alimentares (peixes e gastrópodes) e davam suporte 

para as populações sambaquieiras da região. Essa ideia foi atestada na identificação e 

escavação de sítios arqueológicos nas margens das paleolagoas, associadas às populações 

sambaquieiras (KNEIP 2004; GUIMARÃES 2007). Não obstante, os complexos lagunares e o 

bioma que os envolve criaram condições para que populações humanas pretéritas se 

estabelecessem na região devida á abundância de recursos e o seu fácil acesso aos 

mesmos, permitindo uma variedade de contextos de exploração do meio, bem como na 

variabilidade de sua cultura material (BELTRÃO, 1978; KNEIP, 1994, 1997; GASPAR et al, 

2004; GUIMARÃES, 2007). 

Nos sambaquis da Região dos Lagos, onde são encontrados vestígios de populações pré-

cerâmicas, o material arqueológico foi classificado em duas tradições: Macaé e Itaipu. A 

Tradição Macaé é caracterizada por uma grande incidência de lascas e artefatos elaborados 

em quartzo, além de uma menor presença de artefatos em ossos faunísticos (MENDONÇA 

DE SOUZA e MENDONÇA DE SOUZA, 1981/1982). Esses grupos possuíam uma economia 

baseada na coleta de moluscos e os sambaquis estão instalados em distâncias variadas da 

costa e em pontos de baixa altitude e a sua formação está correlacionada com o acúmulo de 

lixo. Sua ocupação varia entre 7800 anos AP até 3900 anos AP (DIAS Jr.,1969b; 

GUIMARÃES, 2007). 

Posteriormente, devido às transformações ambientais após o período do Altitermal, esses 

grupos mudaram o seu padrão de subsistência e diversificaram a sua economia. Essa 

resposta adaptativa pôde ser identificada nos vestígios culturais, sendo assim chamada de 

Tradição Itaipu e dividida em fase A e B. É importante salientar que, ao contrário da Tradição 

Macaé onde os sambaquis são classificados como lixeiras, os sambaquis da Tradição Itaipu 

possuem características habitacionais (GUIMARÃES, 2007; DIAS Jr., 1992). 

Fase A: caracterizada por artefatos ósseos como pontas de projéteis, furadores, afiadores, 

contas de colares, pingentes e outros utensílios associados às atividades de caça e pesca. 

Dentre os artefatos líticos foram identificados seixo pintado, batedor, polidor, raspador, faca, 

pingente e adorno feitos em bloco, seixo ou lasca de quartzo ou gnaisse. Não obstante, 

também são encontrados artefatos e adornos feitos em conchas, como raspadores, furadores 

e pingentes. Esses grupos possuíam uma dieta alimentar baseada no consumo de vegetais e 

moluscos, complementados pela caça e pesca. Os sambaquis estão localizados em 

manguezais e lagoas paradas ou de pouco movimento em regiões interioranas. A sua 
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ocupação varia entre 4260 anos AP e 3010 anos AP (Dias Jr., 1977, 1992; MENDONÇA DE 

SOUZA e MENDONÇA DE SOUZA, 1981/1982; MACHADO, 1992). 

Fase B: caracterizada por artefatos ósseos, principalmente dentes e vértebras perfurados, 

além de conchas perfuradas e de carapaças de Megalobulimus ovatus utilizadas como 

raspadores. A indústria lítica caracteriza-se por uma grande quantidade de artefatos lascados 

sobre quartzo (hialino, leitoso ou rosa), ocorrendo artefatos planoconvexos, raspadores, 

furadores, facas e pontas triangulares, associados a artefatos sobre seixos de diabásico, 

gnaisse, lâminas de machado semipolidas, mós e mãos de mó, percutores, quebra cocos e 

polidores. Ao contrário da Fase A, esse grupo centrou sua economia na pesca e subsidiada 

na coleta de molusco. Os sítios estão localizados em praias abertas, sob dunas estáveis, 

próximo à desembocadura das lagoas com o mar. A sua ocupação varia entre 2240 ano AP e 

1260 anos AP (DIAS Jr. 1977, 1992; MENDONÇA DE SOUZA & MENDONÇA DE SOUZA 

1981/1982; MACHADO 1992). 

Após esses 6500 anos de ocupação sambaquieira, o atual território do estado do Rio de 

Janeiro testemunha a chegada de grupos ceramistas, associados à Tradição Una, por volta 

de 1430 anos AP. Essa tradição cerâmica pode ser encontrada em várias regiões do estado 

de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em alguns pontos do Centro-Oeste 

brasileiro (PROUS, 1992; MACHADO, 1992). No estado do Rio de Janeiro está localizada no 

norte do estado, no baixo e médio rio Paraíba e na região serrana (GUIMARÃES, 2007). Essa 

tradição cerâmica é representada no estado por duas fases: Mucuri (presente na região 

serrana) e Una (região litorânea). Ou seja, na Região dos Lagos é encontrada somente a 

fase Una e esta se estende desde o município de Saquarema até a região de Macaé, 

podendo ser encontradas nas camadas mais recentes de alguns sambaquis e em sítios 

habitações (GASPAR et al, 2004). 

A fase Una ainda não foi objeto de um estudo mais aprofundado, mas escavações realizadas 

no sítio Grande do Una (ou Rio Una II) na década de 1960 permitiram uma caracterização 

preliminar dos vestígios materiais (GUIMARÃES, 2007). A cerâmica é simples (sem 

decoração) e podem ser classificadas em dois tipos: uma com espessura fina e tempero de 

areia fina, de coloração enegrecida e com presença de alisamento da superfície; e outra, 

mais espessa, de coloração laranja avermelhada e tempero de areia média com grãos 

grosseiros. Entre os artefatos cerâmicos foram encontrados três pesos de rede. Quanto à 

indústria lítica, o que mais chama a atenção é a tecnologia bipolar em quartzo, presentes em 

lascas ultrachatas, lascas agulhas, lascas corticais “gomo de laranja” e núcleos colunares. A 

sua ocupação ocorreu entre 890 e 920 anos AP (DIAS Jr., 1969a; GASPAR et al, 2004; 

CORDEIRO, 2004; GUIMARÃES, 2007). 
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Figura 9.1.3-28 - Peso de rede feita em cerâmica (fase Una). Autoria de: E. Pinheiro. 

Fonte: Gaspar et al (2004). 

Apesar das escassas pesquisas sobre a fase Una, acredita-se que o seu deslocamento para 

o litoral esteja associado às migrações das populações serranas (fase Mucuri), atraídas pela 

oferta de recursos de subsistências propiciados pelo litoral (MACHADO, 1995; GUIMARÃES, 

2007). Esse trânsito populacional dos grupos ceramistas da Tradição Una estaria ligado à 

movimentação de populações falantes do tronco linguístico Macro-Jê, associando a fase Una 

aos ancestrais dos Puri e a fase Mucuri aos Goitacás (DIAS Jr. e CARVALHO, 1980; PROUS, 

1992), ambos habitantes históricos do estado do Rio de Janeiro (NIMUENDAJÚ, 1981). 

Em um período mais tardio, á partir de 1150 anos AP até a chegada dos exploradores 

europeus, temos a presença de grupos ceramistas associados à Tradição Tupiguarani, 

representado pelos grupos falantes do tronco linguístico Tupi. Conforme Dias Jr.(1977), essa 

tradição cerâmica no Rio de Janeiro pode ser classificada em 5 fases distintas: a mais antiga, 

Fase Guaratiba (1150 anos AP); Fase Ipuca (750 anos AP); Fase Sernambitiba (570 anos 

AP); Fase Itaocara (550 anos AP) e Fase Itabapoana (350 anos AP) (DIAS Jr., 1969b; 

SIMÕES, 1972; MENDONÇA DE SOUZA, 1995). Estudos recentes contestam a antiguidade 

dessas ocupações da Tradição Tupiguarani demonstrando que ela pode ser muito mais 

antiga, recuando 3000 anos AP, através de estudos antracológicos no município de 

Araruama (MACÁRIO et al, 2009; BEUCLAIR et al, 2009). 

De um modo geral, os principais traços diagnósticos da cultura arqueológica Tupiguarani são 

representados pela produção de cerâmica com formas e tamanhos variados, apresentando 

decoração plástica (corrugada, ungulada, serrungulada ou incisa) e pintura policrômica com 

motivos geométricos (pinturas vermelhas e/ou pretas sobre um fundo branco). O material 

lítico apresenta ferramentas elaboradas em pedra lascada e pedra polida. As dimensões 

desses sítios podem ser bastante expressivas, de até mais de 20.000 m², porém são mais 
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comuns os sítios com áreas de 2.000 a 10.000 m². São caracterizados, ainda, por 

apresentarem áreas com manchas de solo antropogênico - manchas pretas, nas quais há 

adensamento de vestígios materiais.  

Sítios associados ás ocupações da Tradição Tupiguarani foram identificados no Complexo 

Lagunar de Saquarema, Complexo Lagunar de Araruama e na planície costeira do rio São 

João. 

 

Figura 9.1.3-29 - Contexto cerimonial escavado no sítio Morro Grande em Araruama. 

Fonte: Gaspar et al, 2004. 

Materiais arqueológicos associados à tradição Tupiguarani foram encontrados tanto em sítios 

unicomponenciais como nas camadas superficiais dos sambaquis, podendo ser um correlato 

de contato entre as populações sambaquieiras e os recém-chegados tupis, conforme atestam 

as datações (BUARQUE, 1999; GASPAR et al, 2004; GUIMARÃES, 2007).Conforme 

apresentado no contexto etnohistórico regional, no período colonial os indígenas de 

diferentes nações foram aldeados ou levados para as cidades, resultando numa mistura de 

elementos que se manifestou na cultura material. 

Os vestígios arqueológicos do período que segue após a chegada dos colonizadores 

europeus foram classificados por Dias Jr. (1967, 1971) como pertencentes à Tradição 

Neobrasileira e no caso do Rio de Janeiro em duas fases: Parati (séculos XVII-XVIII) e 

Calundu (século XVII-XIX). Essa cerâmica, que os pesquisadores têm preferido desvincular 

dessa tradição arqueológica, denominando-a de cerâmica de produção local ou histórica, é 

caracterizada por apresentar pasta constituída por argila e temperos finos. As vasilhas são 

confeccionadas pelo sistema roletado, sendo que apresentam roletes finos ou chapados o 

que resulta em uma parede de espessura mais fina; a queima é redutora para criar maior 

resistência e coloração à peça; a decoração é corrugada, ungulada, escovado ou polida 
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estriada; possui decoração incisa (diferente da indígena) em linhas simples e paralelas, 

sendo considerada a sua principal característica. Junto a isso são encontrados fragmentos de 

louça, faiança e porcelana (DIAS Jr., 1967, 1971). 

Conforme a classificação de Dias Jr. (1975), a cidade do Rio de Janeiro seria a área 

fronteiriça entre as duas fases, sendo que a fase Parati seguiria para o sul e a fase Calundu 

para o norte. No Complexo Lagunar de Araruama foram identificados 10 sítios da fase 

Calundu e, assim como para a Tradição Una e Tupiguarani, há ocorrências desses vestígios 

sobre os sambaquis (MENDONÇA DE SOUZA, 1978). 

d) Área de Influência Direta - AID 

Histórico da Ocupação do município de Maricá 

A palavra Maricá, de acordo com várias referências bibliográficas, tem sua origem pautada 

em dois possíveis significados: o primeiro, proveniente da língua Tupi - Mari (espinheiro) + 

cáa (mato) - sugerindo o sentido de "terra de espinhos" ou "terreno espinhento"; e o segundo, 

a uma planta cuja estrutura de semente produz, se balançada, sons análogos ao maracá - 

que é como os indígenas chamavam o chocalho utilizado nas cerimônias religiosas (Oliveira, 

2005). 

Em mapa datado do período de 1573/1578 da Biblioteca de Lisboa (disponibilizado pelo 

Museu Virtual de Maricá), registra a existência das ilhas da cidade como “demaricahaa”, 

situadas entre as localidades de “Piratininga” e a "terra q vai do cabo frio”. E na ampliação do 

detalhe que cabe a “demaricahaa” observa-se uma saída de rio que existia bem na direção 

das atuais ilhas de Maricá. Deste curso de água não há mais vestígios aparentes no presente 

e, se existiu realmente, o mar fechou o acesso pelo seu lado, e a lagoa fechou 

posteriormente por outro. 

A área que se supõe ter existido às margens desse canal encontra-se totalmente seca, mas 

nela foram encontrados materiais arqueológicos representados por fragmentos de louça 

portuguesa, atestando a presença antiga do colonizador. 

 

Figura 9.1.3-30 - Mapa de 1573/1578, Biblioteca de Lisboa e detalhe. 

Fonte: Museu Virtual de Maricá. Disponível em < http://www.marica.com.br/museu/historia1.html >. 
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Figura 9.1.3-31 - Fragmentos de faiança portuguesa em contexto colonial encontrados ao redor 

da área do canal assinalado no mapa histórico (acima). 

Fonte: Museu Virtual de Maricá. Disponível em < http://www.marica.com.br/museu/historia1.html >. 

Antes da chegada do europeu, a zona de lagunas e enseadas que se estendia de Angra dos 

Reis a Cabo Frio era ocupada pelos Tamoios, enquanto que nas planícies e restingas viviam 

os Goiatacaz. O Museu Virtual de Maricá tem a guarda de muitas peças desses grupos 

humanos, obtidas em pesquisas arqueológicas realizadas na região. 

 

Figura 9.1.3-32 - Fragmentos de cerâmica Tupi. 

Fonte: Museu Virtual de Maricá. Disponível em: < http://www.marica.com.br/museu/historia1.html >. 

O início do povoamento oficial de Maricá data da segunda metade do século XVI, quando a 

Coroa Portuguesa percebe a necessidade de defender o litoral brasileiro das diversas 

investidas estrangeiras interessadas em explorar o pau-brasil. Os constantes embarques de 

franceses na região, que tinham os Tamoios como aliados, fez com que Portugal adotasse 

medidas colonizadoras para garantir a posse das novas terras. D. João VI ao decretar o 

regime das Capitanias Hereditárias, distribuiu a primeira sesmaria em Maricá no ano de 1574 

a Antônio Mariz. Pela orla da Lagoa de Maricá até Inoã, fixando-se no bairro em São José do 

Imbassaí, surgem os primeiros elementos de formação de um povoado (Oliveira, 2005). 

Em 1584, quando o Padre José de Anchieta chegou a Maricá, já encontrou sinais da 

colonização maricaense com várias sesmarias sendo exploradas, entre elas, a de Antonio 

Mariz na região de Imbassaí (doada em 1574) e a de Manuel Teixeira, concedida em 1578 e 

localizada nas proximidades da Lagoa. A estas se seguiram: em 1590, a doação de 

Itaipuaçu, de Duarte Martins Moirão, a de João de São João e as de Gaspar Martins e 
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Henrique Araújo, todas situadas na faixa litorânea de Itaipuaçu e às margens da Lagoa. José 

de Anchieta partira da Aldeia de São Barnabé, em Cabuçu, com destino à Lagoa de Maricá, 

transpondo a serra de Itatendiba na companhia do padre Leitão e numeroso grupo de índios 

(IBGE, 1948). 

Os primeiros núcleos efetivos de povoamento em Maricá ocorreram em São José de 

Imbassaí e na Fazenda de São Bento, fundada em 1635 pelos Beneditinos, que a obtiveram 

por intermédio de uma concessão do Governador Rodrigo de Miranda Henrique, no mesmo 

ano. A esses dois núcleos deve-se a construção da primeira capela em Maricá, em 1687, 

destinada ao culto de Nossa Senhora do Amparo, a qual foi reconhecida como paróquia em 

12 de janeiro de 1755 (IBGE, 1948). 

Entretanto, a região destes primeiros núcleos de povoamento foi vitimada pela “febre 

palustre” - malária, o que repercutiu negativamente nas atividades econômicas ali 

desenvolvidas, tanto pelos sitiantes da Fazenda São Bento como dos colonos rurais das 

sesmarias. Aos poucos, muitos de seus habitantes deslocaram-se para a outra margem da 

lagoa, de clima mais saudável, onde as bases de povoamento foram mais promissoras e de 

onde se originou a Vila de “Santa Maria de Maricá” (em homenagem a rainha D. Maria I), 

elevada a esta categoria em 1814. O Alvará dava como termo: 

“... o terreno compreendido desde a barra da lagôa de Saquarema até á 

ponta da Mandetiba, dividindo-se pelo interior pelas Serras da Tiririca, Pihyba 

Grande, Cordeiros e Itatindiba; d’ahi, á Serra do Catimbáo, e desta seguindo 

a mais commoda divisão até voltar a fechar na barra da lagoa de Saquarema: 

ficando o sobredito território desmembrado dos Termos da cidade do Rio de 

Janeiro, da cidade de Cabo Frio, e da Villa de Santo Antonio de Sá, aos quais 

pertencia”. 

O mesmo alvará determinava a criação de cargos de Juízes, Vereadores, Procurador, 

Tabelião, entre outros, para que fosse montada a Câmara administrativa da Vila, sendo 

concedida para esse fim uma sesmaria de terras. A instalação oficial ocorreu em 27 de 

agosto de 1815 (IBGE, 1948). 

Em 1820 - Alvará de 3 de julho - D. João VI institui mais alguns ofícios de justiça necessários 

para compor o quadro da justiça e melhorar a administração, que haviam sido omitidos no 

Alvará anterior de constituição da vila de Santa Maria de Maricá. Com a independência em 

1822, a Câmara de Maricá presta juramento a primeira constituição. 

Em 1833 a Vila Santa Maria de Maricá é desanexada da Vila Real da Praia Grande, a qual 

fora anexada em 10 de Maio de 1819. Em 12 de agosto de 1834, são demarcados novos 

limites territoriais à Vila, em vista da Província do Rio de Janeiro ter ganhado organização 

autônoma e a cidade de Niterói passando a ser sua capital. Em 1889, a Vila Santa Maria de 

Maricá é elevada à categoria de cidade. 

De 1834 a 1930, observa-se um despropósito número de leis relacionadas a delimitações 

territoriais em Maricá com anexação e desanexação de áreas, desmembrações de 

municípios, criações e extinção de distritos. Tal fato é apontado por Figueiredo (1953), como 

de conveniências políticas e de interesses partidários e que, a despeito das múltiplas 
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mutações que experimentaram as divisas de Maricá, foram as primeiras determinadas em 

1814 que se mantiveram. 

Segundo Figueiredo (1953), a evolução política administrativa do Município de Maricá pode 

ser divida em três fases distintas. A primeira abrange dos primórdios coloniais até 1834. A 

segunda fase começa a partir de 1834 e se estende até 1930, abrangendo quase um século 

de política provincial instável, onde se agregavam e desagregavam municípios e até 

pequenas áreas territoriais de acordo com conveniências políticas. E a terceira começaria em 

1930, com as unidades da federação tomando outra direção. 

 

Figura 9.1.3-33 - Evolução política/administrativa de Maricá. 

Povoamento 

As medidas adotadas por Portugal para a expulsão das tropas francesas, que invadiam o 

litoral do Rio de Janeiro e Cabo Frio para extração do pau-brasil, repercutiu na ocupação de 

Maricá e Região dos Lagos antes mesmo de seu povoamento oficial que ocorreria na 

segunda metade do século XVI. Muitos dos que foram perseguidos pela Coroa Portuguesa 

em função de se aliarem aos franceses, fugiram do Rio de Janeiro e de Cabo Frio 

estabelecendo-se na faixa da restinga compreendida entre estas duas regiões (Maricá): 

chegavam através da faixa arenosa e às margens das lagoas viviam da pesca por ser a 

região dotada de abundante e variado pescado. Esses primeiros agrupamentos eram 
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formados por indivíduos procurados pela justiça, suspeitos e foragidos, marítimos 

estrangeiros que abandonavam o serviço de seus barcos para evitar o reembarque 

compulsório, ou mesmo, simples aventureiros. Eduardo Rodrigues Figueiredo também 

observa que muitos desses grupos litorâneos eram constituídos por indivíduos quase sempre 

de nacionalidade portuguesa, muitos oriundos das ilhas açorianas que trabalhavam como 

pescadores ou negociantes locais, levando “uma vida de miséria” (SOCHACZEWSKI, 2004). 

Depois dessa ocupação espontânea, tem início o povoamento oficial do território de Maricá 

com a distribuição de sesmarias localizadas estrategicamente na costa para defender o litoral 

brasileiro das invasões. Os nobres e vassalos premiados com as doações de terras deveriam 

torná-las produtivas para a Coroa. As “febris” solicitações de sesmarias por parte dos que 

tinham alguma influência junto ao Poder Metropolitano dariam origem aos latifúndios. Embora 

as concessões fossem entregues a pessoas de destaque e com posses suficientes para 

construir seus engenhos e currais, muitos as passavam adiante, como aconteceu também em 

Maricá. Além dos sesmeiros, muitas terras foram ocupadas sem nenhum título oficial: alguns 

desses posseiros chegaram a perder tudo que haviam construído ou plantado quando 

aparecia o sesmeiro com direito à posse da terra; outros se tornariam poderosos 

personagens que permaneceriam em situação definitiva - terras que não eram medidas e 

nem demarcadas, e se alargavam dando origem a inúmeros conflitos e reclamações. O 

conflito em torno de demarcações não se dava apenas com posseiros, mas também com as 

sesmarias, pois seus limites demarcatórios eram vagos, na maioria das vezes. Os registros 

históricos sobre essas demarcações dão conta de como eram genéricos os limites 

estabelecidos das sesmarias, tônica de conflitos que perdurou o período colonial e que 

Maricá também foi palco (SOCHACZEWSKI, 2004). 

Até 1830, as concessões em Maricá foram feitas de maneira profusa. Da primeira sesmaria 

de Maricá, concedida a Antonio Mariz em 1574 (hoje Itaipuaçu), até 1750, registram-se as 35 

mais importantes sesmarias, a maioria acompanhando a orla da lagoa de Maricá atingindo 

Inoã e Itaipuaçu, onde foi construída, em 1687, a primeira capela da região, dedicada a 

Nossa Senhora do Amparo. Desta data (1750) até 1830, mais 37 sesmarias foram doadas. 

Os registros constam dos antigos cartórios (Cartório do Tabelião Antonio Teixeira de 

Carvalho), nas publicações do Arquivo Nacional e Anais do Arquivo Nacional 

(SOCHACZEWSKI, 2004). 

Portanto, os primeiros elementos colonizadores decorrem dessa ocupação espontânea e da 

distribuição de terras na região litorânea, onde ainda hoje se encontra o povoado de São 

José do Imbassaí, acompanhando a orla da lagoa e o caminho de Inoã até Itaipuaçu. 

Também nessas imediações teve origem, mais tarde em 1635, a fundação da Fazenda São 

Bento - propriedade agrícola dos beneditinos, que possuíam, além da sesmaria concedida 

pelo Gov. Rodrigo de Miranda Henrique, outras propriedades rurais esparsas (FIGUEIREDO, 

1953). 

Dominada a região fluminense e a fim de consolidar a colonização, a Coroa Portuguesa 

promove o desenvolvimento da indústria açucareira já no primeiro século de colonização: o 

cultivo da cana-de-açúcar em terras fluminenses refletiria em Maricá, embora timidamente se 

comparada com outras regiões. O plantio de canaviais e a criação de gado - atividade que os 

capitães lusos se dedicaram assim que receberam as sesmarias mandando vir o gado dos 

Açores e Cabo Verde - permitiram a fixação dos agrupamentos humanos e o povoamento de 

Maricá, onde a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala. Enquanto o nobre 
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português cultivava a cana-de- açúcar, o mestiço e o pescador ocupavam as margens das 

lagoas e a orla marítima, sendo poucos os vínculos entre os dois grupos. Aos poucos, o 

espaço territorial se diversifica em função também das características naturais de Maricá: nas 

colinas e serras assentavam-se as lavouras, engenhos e mais tarde as fazendas de café, 

enquanto que nas restingas predominava a atividade pesqueira. As lagunas, tanto de Maricá, 

Saquarema e Araruama, abasteciam o mercado do Rio de Janeiro com o pescado 

(SOCHACZEWSKI, 2004). 

Esses pescadores, segundo Figueiredo (1953), viviam em “choupanas toscas” e possuíam 

pequenas embarcações: impossibilitados de vender o pescado fresco por falta de transporte 

rápido e em condições adequadas, salgavam o peixe para depois ser remetido à metrópole, 

via tropeiros, em percurso acidentado por Guaxindiba ou Praia Grande (São Domingos), ou 

diretamente para o Rio de Janeiro, “pagando pela primeira via uma pataca e um cruzado pela 

segunda, por carga de muar, até o porto de embarque. Isto ainda em 1818”. Somente nos 

fins do século XIX, o pescado desceria fresco pelos carros da Estrada de ferro, ou pela 

estrada do “Baldeador”, cuja exportação atingiria volume tal que se tornaria a primeira renda 

do município Maricá. 

 Os primeiros séculos de Maricá foram marcados, como em outras regiões, pelos grandes 

domínios rurais. Os pequenos proprietários, inexpressivos economicamente nesses primeiros 

tempos, ganhariam espaço e projeção na vida rural somente a partir do início do século XIX, 

principalmente após a proibição do tráfico negreiro e o fim da escravidão. O comércio era 

reduzido - os poucos negociantes que exerciam o comércio limitavam-se as áreas de 

pescadores, pois o grande proprietário rural mantinha seu próprio estabelecimento destinado 

a suprir todos os sitiantes dos artigos necessários a sua sobrevivência. Embora houvesse 

escassez de alguns artigos, os centros rurais viviam com significativa fartura, enquanto nas 

bordas do litoral prevalecia a precariedade. 

Desenvolvimento econômico 

Em novembro de 1778, o senhor de engenho Miguel Antunes Ferreira emite relatório que 

dava conta “da existência de cinco fazendas, que utilizavam 120 escravos na produção de 96 

caixas de açúcar e 57 pipas de aguardente.” Do relatório, segundo Figueiredo (1953), não 

constava outras importantes propriedades, como a Fazenda de São Bento, fundada pelos 

frades beneditinos em 1635 nas imediações de São José de Imbassaí, que ao lado de outras 

propriedades rurais adquiridas pelos religiosos formavam um único latifúndio que resistiu até 

o século XX (FIGUEIREDO, 1953). 

Ao lado das plantações de cana que existiam em Maricá (porém sem grandes engenhos 

centrais) foram também cultivados a mandioca, o milho, o feijão e pequenas quantidades de 

arroz. Ganhou força a partir de 1768, o “cultivo do anil” em razão de incentivos dados pelo 

governo do vice-rei Marquês do Lavradio. As plantações da espécie vegetal de onde se 

extraia o corante eram realizadas de Maricá até Cabo Frio, e os registros apontam bons 

ganhos com o produto. Desde 1642, o cultivo do anil havia sido autorizado pela Coroa 

Portuguesa em terras que não fossem apropriadas à cultura da cana. 

Com a abertura dos portos brasileiros às nações estrangeiras, em 28 de janeiro de 1808, a 

economia fluminense ganha um novo impulso. Foi a primeira Carta Régia promulgada pelo 

Príncipe-regente D. João no Brasil, uma semana após sua chegada com a família real. A 
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Carta marca o fim do Pacto Colonial, do monopólio português. Ficava determinada a livre 

exportação dos produtos coloniais e a revogação da legislação monopolista, a não ser no 

caso do pau-brasil, do sal, salitre, entre outros gêneros estancados. A implantação do Estado 

Absolutista português no Brasil mudaria a face da Colônia. Instalada no Rio de Janeiro, a 

Corte montou sua estrutura administrativa de caráter metropolitano com órgãos que 

anteriormente só existiam em Portugal (ALENCAR, 1979). 

Não é à toa que a indústria açucareira em Maricá e em todo o território fluminense intensifica-

se no fim do séc. XVIII e início do século XIX. As áreas territoriais de plantações de cana 

ampliam-se, fazendas e pequenos engenhos são criados. Até negociantes, que nessa época 

haviam aumentado em número, auxiliam os empreendimentos menores. Muitos que não 

possuíam engenhos próprios cultivavam a cana e a moíam nos engenhos senhoriais. O 

período coincide com o declínio da cultura do anil e o começo das plantações de café na 

região (FIGUEIREDO, 1953). 

 Entretanto, em meados do século XIX, o Brasil perde a primazia da cana para outros países 

também produtores. As razões para esse declínio, segundo vários historiadores estariam 

relacionados, principalmente: à nossa posição geográfica, as técnicas rudimentares 

empregadas na produção, e no avanço europeu de extrair o açúcar da beterraba. Essa nova 

conjuntura imprimiu transformações na indústria açucareira sendo que em muitas regiões ela 

sobrevive graças às técnicas de modernização empregadas. Mas, em Maricá a tendência foi 

de abandonar a produção canavieira e substituí-la por outros produtos ou cultivos. 

Já no início do século XIX, a cultura do café, instalada em grandes propriedades, tomou 

conta das encostas e promoveu a derrubada de matas nas encostas do maciço Cristalino de 

Maricá, com solo mais apropriado. Enquanto que nas regiões mais planas mantinham-se as 

plantações de cana. Maricá acompanhava os demais municípios fluminenses no 

desenvolvimento da cultura do café, substituindo a do anil que do declínio viria a se extinguir 

por completo. A produção do café em Maricá era voltada para o mercado do Rio de Janeiro, 

cidade da qual dependia para a venda e escoamento portuário do produto 

(SOCHACZEWSKI, 2004). 

A partir da segunda metade do século XIX, as atividades econômicas ligadas ao cultivo de 

cana-de-açúcar e do café em Maricá foram rapidamente afetadas com a proibição do tráfico 

negreiro em 1859, com a Lei do Ventre Livre em 1871 e a abolição da escravidão em 1888. A 

dependência do trabalho escravo, principalmente, nas culturas do café e da cana, refletiu 

fortemente no Estado do Estado do Rio Janeiro. No caso de Maricá muitos senhores de 

engenho fecharam as fazendas por sentirem-se incapazes de arcar com os custos da 

modernização; outros redirecionaram a produção para o fabrico de aguardente, abandonando 

o mercado açucareiro; e outros, ainda, reverteram suas plantações de cana para cítricos. 

Pequenos agricultores, para os quais a cultura da cana era inacessível, ganharam até uma 

projeção maior na vida rural, após o fim do trabalho escravo. 

Um produto que se manteve em bom ritmo comercial em Maricá foi o carvão que fez parte 

das atividades dos pequenos lavradores e de sitiantes agregados nas fazendas. A cidade de 

Niterói era o grande escoadouro dessa produção, como de outros gêneros alimentícios. 

O que se observa em Maricá, neste período de final do séc. XIX e início do séc. XX é a 

desagregação de muitas grandes propriedades e a intensificação da pequena lavoura que 
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começou a abastecer em grande escala os mercados de Niterói e Rio de Janeiro com 

legumes e frutas. 

“Estabeleceram-se os chamados “portos secos”, que adquirem dos pequenos 

produtores as suas quitandas, conduzindo-as pela via férrea e, ultimamente, 

pela estrada litorânea de rodagem, por intermédio de avultado número de 

autos transportes. Outros agricultores negociam os seus produtos 

diretamente com os mercados das suas capitais, por intermédio daqueles 

mesmos autos ou no lombo dos muares que ainda são mantidos na 

proporção de 20%”. (Figueiredo, 1953) 

Cabe ressaltar uma questão peculiar à Maricá que influenciou sobremaneira a forma de seu 

desenvolvimento: as dificuldades de comunicação. Até o final do século XIX, a cidade não 

dispunha de nenhuma via de comunicação e todo o transporte de mercadorias era feito por 

tropas de mulas seguindo caminhos pelas restingas e serras que cercam a quase totalidade 

de seu território. O problema é apontado como “cruel” por Figueiredo: 

“Acreditamos que não haja neste Estado outro município nas condições do 

de Maricá, completamente isolado dos demais territórios por um especial 

sistema orográfico, que o circunda de um extremo a outro, deixando somente 

livre a única passagem na extrema faixa de restinga que acompanha o 

oceano para as bandas do levante. Também não tem rios provenientes de 

outros municípios, em, tão pouco, para outros envia os seus. Todas as suas 

águas surgem no seu território e o atravessam indo lançar-se nos lagos, com 

destino ao mar. E assim se verifica que a única passagem plana por onde 

transitavam os tropeiros de antanho e alguns viajantes era a da zona 

litorânea, por Ponte Negra, margeando as restingas, em demanda do interior, 

caminho de Saquarema e outras regiões vicinais, tendo por término os 

povoados de Cabo Frio.” (Figueiredo, 1953) 

Fica claro, portanto, as dificuldades com que eram operadas as trocas de produtos e contato 

com os centros mais desenvolvidos pelos habitantes de Maricá desde os primeiros tempos de 

seu povoamento. A principal via de comunicação do primeiro contato entre Maricá e a 

Metrópole era feito pela Serra de Itatendiba, trilhado inicialmente pelos índios e aproveitado 

pelos primeiros povoadores. E durante quase três séculos foi a rota principal utilizada por 

tropeiros para as transações comerciais entre a região de Maricá e a Capitania do Rio de 

Janeiro. Um difícil trajeto que seria percorrido até a terceira década do século XIX, quando foi 

implantada a estrada do “Baldeador” com destino a antiga Vila da Praia Grande. A estrada, 

cogitada a partir da crise de víveres que se abateu no abastecimento da Corte em 1817, 

somente viria a ser aberta na metade do século, e ainda parcialmente, pois eram tão 

rudimentares suas condições que durante vários meses do ano permanecia intransitável 

(FIGUEIREDO, 1953). 

E foi da vontade de ver solucionado o problema de transporte das mercadorias vivido por 

Maricá e da ausência de soluções do poder provincial, que um grupo de empresários locais 

toma a iniciativa de construir a estrada de ferro, a partir de recursos materiais e financeiros 

próprios: o primeiro trecho seria inaugurado em 1888, e somente em 1894 o trecho de ligação 

com o centro de Maricá. As dificuldades financeiras retardariam a construção de 
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prolongamentos até as primeiras décadas do século seguinte. O histórico do processo de 

construção da Estrada de Ferro Maricá encontra-se detalhado em capitulo à parte. 

Maricá e o novo modelo de desenvolvimento 

A partir do final da década de 1930, tanto Maricá como a Baixada Fluminense, tiveram na 

laranja e outros cítricos importantes produtos de exportação, o que incentivou novos 

produtores e expandiu o nível de emprego e de renda na região até 1940, quando as 

dificuldades da Segunda Guerra viriam alterar as relações comerciais entre Brasil e Europa. A 

Guerra acelerou o processo de desagregação da lavoura agrícola em Maricá, como ocorreu 

também em outros municípios. Alguns fazendeiros abandonaram seus laranjais e a 

substituíram por pastagens, ou instalaram destilarias para o aproveitamento do óleo da casca 

de laranja. Entretanto, a par das dificuldades, e mesmo moderadamente as culturas cítricas 

se mantiveram no município (SOCHACZEWSKI, 2004). 

A crise de 1929 e a revolução de 1930 conduziram Getúlio Vargas ao poder dando início a 

um novo processo. Amaral Peixoto, interventor nomeado por Getúlio Vargas para o governo 

do Rio de Janeiro em 1937 adota uma política de substituir as importações por produtos 

nacionais, incentivando à instalação de indústrias no Estado por meio da concessão de 

isenções de impostos e taxas. Foi com base nessa diretriz que a Companhia Vidreira do 

Brasil - COVIBRA, de capital português, se instalou no Município de São Gonçalo, em 1942 e 

o ano seguinte, 1943, em Maricá, adquirindo a Fazenda São Bento da Lagoa e também se 

apossando da restinga. 

A instalação da COVIBRA dá início a uma série de procedimentos que causariam sérios 

danos ambientais. Grandes quantidades de areia (além de turfa) foram exaustivamente 

extraídas e transportadas pela antiga Estrada de Ferro Maricá para abastecer a vidreira em 

Neves, que também utilizava madeira da antiga fazenda como lenha em seus altos-fornos. A 

retirada de areia da restinga de Marica foi realizada por várias empresas que a exploraram 

durante décadas (SOCHACZEWSKI, 2004).  

Na primeira metade do século XX, termina o ciclo agrícola enquanto base para utilização da  

terra em Maricá. Na busca de novos usos para a terra, proprietários e investidores, 

inicialmente, promovem a retirada massiva de lenha a fim de substituir, em fornos industriais, 

o óleo diesel que a guerra racionava. A agricultura de exportação no município não resistiria à 

Segunda Guerra que iniciara em 1939. Os mercados europeus interrompem suas 

importações. Em várias regiões do país, as populações se redirecionam para as grandes 

cidades, em busca de oportunidades de emprego. Em Maricá, ganha força a pesca e a 

indústria extrativa mineral. A atividade pesqueira em Maricá foi a que se manteve chegando a 

ter um papel preponderante na economia do município: em 1940 a colônia de pescadores do 

Zacarias detinha um terço da produção pesqueira do Estado (SOCHACZEWSKI, 2004). 

O declínio da grande produção agrícola em Maricá fez com que muitos abandonassem o 

campo em direção a próspera cidade do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo surgia no 

município uma nova elite constituída de comerciantes, donos de estabelecimentos 

comerciais, sucedendo a elite rural de antes. O crescimento paulatino desse setor é apontado 

por conta da produção da cidade ter sido escoada por tropas durante séculos; a figura do 

mascate e do tropeiro foi sendo aos poucos substituído pelo comerciante estabelecido em 
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armazéns, grupo este que se aglutinou formando uma nova elite na cidade. Muitas das 

famílias que acumularam capital nessa época compõem atualmente a classe empresarial que 

administra a economia do município, ainda baseada no comércio e nos serviços, tendo as 

atividades de imóveis e transportes como eixos principais. 

É do início do século, a urbanização via parcelamento da terra em Maricá. O governo de 

Amaral Peixoto, em sua proposta de reconfiguração espacial urbana já destinava a Região 

dos Lagos ao turismo de veraneio e investimento imobiliário para a população com melhores 

recursos, atividade que promoveria, mais tarde, um novo tipo de valor para a terra no 

município: a especulação imobiliária. 

Os primeiros loteamentos estabelecidos em Maricá visavam à venda de terrenos a camadas 

populares e fizeram parte de uma rápida transformação do município, que de rural passaria a 

predominantemente urbano. Este processo de urbanização ganhou velocidade a partir de 

1980, com a inauguração da Ponte Rio Niterói (1974) e da Ponte do Boqueirão (1979), que 

ligou a cidade a suas praias por via terrestre. Até 1940, a população de Maricá era 

predominantemente rural, conforme dados do IBGE: estava calculada em 18.892 pessoas, 

sendo que 16.921 habitavam em área rural e somente 1.971 eram contadas como população 

urbana e suburbana. A reversão desse quadro começa a partir de 1940, sendo que a 

aceleração dos impactos provocados pelo crescimento populacional é das últimas duas 

décadas (SOCHACZEWSKI, 2004). 

O processo de urbanização via parcelamento de terras teve início já em 1940, quando 

particulares e empresas de Maricá deram a largada neste tipo de negócio, sendo 

responsáveis por 79% da área parcelada, sendo que o restante coube a uma única empresa 

do Rio. Na década de 1950, a maior parte dos loteamentos foi desenvolvida por empresas 

externas a Maricá, cabendo à SEAI - Sociedade de Exploradores Agrícolas e Industriais, 

empresa que sucedeu a COVIBRA, quase a metade da área total loteada por empresas. De 

1943 a 1955, a SEAI participou com 11.493.840 metros quadrados dos 24.788.849 metros 

quadrados de loteamentos feitos por empresas, tornando-se a maior proprietária de terras do 

município de Maricá. Após 1956, o total loteado foi de 10.131.182 metros quadrados. Terras 

que hoje estão à venda pertencem a loteamentos aprovados nestas duas décadas. Em 

alguns casos, a mesma empresa atuou como, imobiliária, construtora e financeira. 

 

Figura 9.1.3-34 - Comparação entre número de lotes autorizados e população residente 1940- 

2000 - Maricá. 

Fonte: Cadastro de Imóveis da Prefeitura Municipal de Maricá / Censos IBGE 

(SOCHACZEWSKI, 2004). 

Os loteamentos contribuíram ainda mais para o declínio, tanto da pesca como da agricultura. 

As comunidades pesqueiras perderam espaço para os loteamentos, e muitos abandonaram a 

atividade para trabalhar na construção civil. A população residente urbana de Maricá começa 
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a crescer com a fixação, inicialmente de famílias que usavam suas casas apenas para 

veraneio. Esse crescimento demográfico seria responsável pelo início das grandes agressões 

ao ambiente: retirada de terra e areia, lançamento de esgotos in natura nas lagoas, 

desmatamento de vegetação na orla e criação de demandas para as quais o poder público 

municipal não se preparara, como vagas em escolas, energia elétrica, água encanada, coleta 

de lixo, entre outras. 

A fazenda São Bento, que abarcava a restinga, possui um histórico de averbações e conflitos 

em torno de projetos ligados a exploração da área da restinga. O processo de aquisição de 

títulos da fazenda envolve denúncias de ONGs atuantes em Maricá de irregularidades e 

falhas em diversos lotes, que acabaram por garantir a uma única pessoa a condição de maior 

proprietário de terras no município. Atualmente a posse das terras pertence a um grupo que 

pretende instalar na área um enorme complexo hoteleiro. 

A exuberância natural descrita pelos cronistas e naturalistas do século XVI a XIX não existe 

mais. A vegetação de restinga atual está reduzida, e confinada, a pequenas manchas 

isoladas remanescentes ou na APA, sendo ainda mais crítica a situação da fauna. A 

construção de conjuntos hoteleiros ou “resorts” na restinga tem se mostrado paradoxal. Esses 

projetos emperram quando tentam resolver a questão do saneamento básico, e não 

conseguem equilibrar a construção de redes de água e esgoto com a sustentabilidade da 

região (SOCHACZEWSKI, 2004). 

Dignas de nota são as descrições de viajantes e naturalistas que percorreram o país no 

século XIX. O príncipe austríaco Maximiliano de Wied-Neuwied, naturalista, em sua viagem 

ao Brasil entre 1815 e 1817, deixou registros sobre a natureza deslumbrante que encontrou 

ao atravessar o município de Maricá em 1815. O diário “Viagem ao Brasil”, publicado na 

Alemanha em 1820, faz inúmeras referências à paisagem, fauna e flora; uma descrição 

carregada de emoção a exemplo deste breve trecho: 

“Aproximámo-nos agora de uma cadeia de montanhas, conhecida por serra 

de Inoã. O selvático espetáculo excedeu de muito tudo quanto a minha 

fantasia concebera até então sobre as grandes cenas da natureza. Entramos 

num profundo vale, em que a água muito límpida ora corre sobre um leito de 

pedra, ora descansa em lagoa tranqüila. Pouco além uma floresta imensa, da 

qual nenhuma imagem pode dar uma ideia adequada. Por toda parte, as 

palmeiras e as magníficas árvores da região se entrelaçam tanto com as 

trepadeiras, que era impossível à vista penetrar aquela espécie de muralha 

verdejante. Tôdas elas, mesmo nos raminhos mais tênues, estavam cobertas 

de plantas carnosas, Epidendrun, Cáctus, Bromélia, etc, muitas das quais 

com flores de tal beleza, que quem quer que as contemplasse pela primeira 

vez não poderia esconder a admiração. Apenas menciono uma espécie de 

Bromélia de um vermelho coral carregado, e cujas folhas eram matizadas de 

violeta, é a Helicônia, espécie da bananeira semelhante à Strelitzia, de 

invólucros cor de sangue e flores brancas. Naquelas sombras espessas, 

próximas às frias correntes da montanha, o viajante afogueado, 

especialmente os nascidos em países do norte, goza de uma temperatura 

absolutamente refrescante, aumentando o encanto que essas cenas 

sublimes trazem ao espírito, incessantemente arrebatado pelo selvagem 

panorama. A cada momento encontrávamos alguma coisa nova que atraia a 
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nossa atenção. Até as rochas se cobrem de milhares de plantas carnosas e 

de criptógamos, entre estes, belíssimos fetos (Félix), que em parte pendem 

das árvores, de maneira pitoresca, como fitas emplumadas. Um cogumelo 

achatado de cor vermelha viva, forrava os troncos secos; enquanto um bonito  

líquen carmezin, cobria de manchas arredondadas a casca das árvores 

pujantes. As árvores das florestas brasileiras são tão colossais que as nossas 

espingardas não lhes alcançavam o cimo, de modo que muitas vezes 

atirávamos baldadamente em magníficos pássaros, porém, muitas vezes, 

assim nos cobríamos de flores sucosas, que infelizmente éramos obrigados a 

jogar fora, porque cedo murchavam e não se podiam conservar num hervário. 

Um Redouté encontraria aí copioso material para esplêndido trabalho, de 

valor incomum. 

Quando atingimos o alto da serra de Inoã, vimos acima das grandes árvores, numerosos 

papagaios voando aos pares, em alarido. Era o papagaio de cabeça vermelha, (Pcittacus 

coronatus do Museu de Berlim, ou Perroquet Dufresne, Le Vaillant) aí conhecidos por 

“camatunga”, e, em outras zonas, por “chanã” devido a sua voz.”. (FIGUEIREDO, 1953) 

O naturalista passa a noite na fazenda Inoã e no dia seguinte, descreve a pujança da 

fazenda, as florestas que encontrava nos caminhos em Maricá e os animais que a habitavam: 

papagaios, garças, maracanãs, arapongas, quero-quero, piaçocas, e até o macaco dourado 

“sauí vermelho”, cachinches, em meio às descrições de belas matas. 

Em 1832, seria a vez de o naturalista Charles Darwin passar por Maricá. Em 8 de abril, 

Darwin pousa em Itocaia e ao anoitecer do dia seguinte parte para uma visita a Cabo Frio, 

cavalgando pelos areais da faixa de restinga depois de atravessar uma das grandiosas 

florestas existentes na época, passando também pela fazenda São Bento. Nos primeiros 

quilômetros Darwin descreve que “... a estrada emaranhava-se por um deserto de lagunas e 

pântanos, dando ao cenário banhado de luar o aspecto mais desolador que se podia imaginar 

(...)”. Figueiredo salienta três impressões que o naturalista deixa registro em sua passagem 

por Maricá: o suicídio de uma velha escrava, atirando-se do alto da pedra de Itocaia, quando 

foram presos alguns quilombolas ali refugiados 10; o grande número de garças e outras 

belíssimas aves aquáticas que foi encontrando a margem das lagunas; e as numerosas 

plantas epífitas que revestiam as árvores daquela travessia, onde se destacavam algumas 

orquídeas. Segundo Figueiredo, as orquídeas eram abundantes no município e na extensa 

zona litorânea, mas que lamentavelmente foram extintas com a devastação das florestas 

(FIGUEIREDO, 1953). 

Darwin também foi autor do primeiro trabalho crítico sobre os beachrocks brasileiros, 

descrevendo as ocorrências conhecidas em Jaconé na sua caderneta de campo na data de 

09 de abril de 1832 (MANSUR et al, 2011)48. 

                                                

48 “Beachrocks são depósitos sedimentares de praia cimentados pela precipitação em geral 

carbonática e cuja litificação usualmente se dá na zona intermarés” (Mansur, et al, 2011). Os 

Beachrocks de Jaconé, como apresentado adiante, são reconhecidos como patrimônio 

geológico brasileiro. 
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Em suas “Notas para a história de Maricá” publicadas em 1953, Eduardo Rodrigues 

Figueiredo já lamentava na época a marcha dos acontecimentos no município que 

caminhavam para a destruição de seu meio natural. Referenciando-se nas impressões 

registradas pelo naturalista austríaco em 1815, e passados 129 anos, Figueiredo (1953) 

afirmava: 

“De fato, ao contemplarmos a tristeza desoladora dos extensos sapezais das campinas de 

hoje e a encostas descalvadas, onde existiam as maravilhosas florestas que percorrera 

aquele ilustre viajante, ocorre-nos também a tristeza ainda maior da certeza de que a marcha 

em que vamos, nenhuma árvore mais possuiremos no decorrer de mais um século, se o 

nosso povo não for sendo educado numa escola de brasilidade sadia, para que sejam 

aproveitadas as florestas consoante as normas que se precisam adotar, conciliando a 

derrubada das matas com as necessidades inadiáveis da civilização.” 

Figueiredo discute também o contraponto entre devastar e civilizar mostrando o absurdo 

dessa contraposição. Considerando o problema de devastação já na época como uma 

“calamidade nacional”, defende a necessidade dos governos intervirem e estabelecerem 

regras para a utilização das matas, ainda em tempo de salvar o que resta com a aplicação do 

Código Florestal, entre outras providencias. 

Histórico da Ocupação do município de Saquarema 

O município de Saquarema integra a região das Baixadas Litorâneas e estende-se ao longo 

da faixa litorânea, sendo limitado ao norte pelos municípios de Rio Bonito e Araruama, ao sul 

pelo Oceano Atlântico, a leste por Araruama e a oeste por Maricá e Tanguá (ou Itaboraí). 

A cidade se formou em uma região constituída por ecossistemas lagunares de beleza cênica 

e riqueza biológica, sendo que os grupos de vegetação serviam de berçário à manutenção de 

inúmeras espécies. 

Os indígenas que ali se estabeleceram antes da chegada do europeu identificavam a região 

com o nome “Socó-Rema”, dada à abundância de aves pernaltas que habitavam a grande 

lagoa, chamadas pelos indígenas de “Socós”. 

Saquarema limita-se a oeste com a bacia da lagoa de Maricá, ao norte com as bacias da Baia 

de Guanabara e do rio São João e, a leste, com a bacia da lagoa de Araruama. O complexo 

Lagunar de Saquarema é formado pelas lagunas de Jacomé, Saquarema e Jacarepiá. 

Segundo Guimarães (2007): 

“... a laguna de Saquarema, como a de Maricá, foi seccionada pelo avanço 

de esporões. No caso de Saquarema, essas tomaram a direção das colinas 

que separavam duas antigas enseadas, que atualmente formam as lagoas de 

Urussanga e a de Fora (Saquarema), ligadas por duas outras menores, a do 

Boqueirão e a do Jardim. A lagoa de Jacomé, que até a década de 50 não 

possuía nenhuma comunicação com a de Saquarema, também se achava 

ligada, outrora, a esse grande lençol líquido. Isolada a lagoa de Jacomé pela 

progressa de um esporão em seu interior, paulatinamente formou-se uma 

pequena planície flúvio-marinha. Sendo ela de origem recente e ainda mal 

consolidada, são apreciáveis as áreas de mangues, especialmente de 

mangue branco.” 
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O Sistema Lagunar é composto por quatro compartimentos de lagoas que recebem o nome 

de Urussanga (ou Momçaba), Jardim, Boqueirão e de Fora (GUIMARÃES, 2007). 

É neste cenário que surgiu o primeiro núcleo urbano, inicialmente assentado às margens 

desse conjunto de lagunas, que desde então, vem se enquadrando como referência 

econômica, ambiental e cultural do município de Saquarema (SOARES, 2009). 

 

Figura 9.1.3-35 - Implantação da cidade de Saquarema e dos bens históricos remanescentes.  

Fonte: INEPAC (2004). 

Em 1530, D. João III, rei de Portugal, reconhecendo que o sistema de “excursões” para 

guardar as costas do Brasil exigia grandes sacrifícios e não apresentava resultados 

satisfatórios devido à falta de pontos onde se pudesse atracar com as embarcações para 

provê-las de mantimentos e homens, resolveu fundar uma colônia às margens do rio da 

Prata. 

Para isso organizou frota com duas naus, um galeão e duas caravelas e tripulação de 

aproximadamente 400 pessoas, tendo como comandante Martim Afonso de Souza, com 

poderes extraordinários concedidos por D. João III através de uma carta Régia datada de 20 

de novembro de 1530. Dentre tais poderes, destacava-se o de tomar posse e colocar marcos 

em todo o território até a linha demarcada. 

A ocupação colonial de Saquarema vincula-se a essa expedição que em 1531 atracou no 

Morro de Saquarema (Morro da Igreja Nossa Senhora de Nazaré), onde se encontra hoje a 

construção da Barra Franca. A região era dominada pelos índios Tamoio que ocupavam boa 

parte desse litoral. Aliados aos franceses que incursionavam pelas costas litorâneas para a 
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extração do pau-brasil, os Tamoio foram vítima de várias investidas dos colonizadores 

portugueses que buscavam garantir a posse da área contra os franceses. Relatam-se vários 

episódios de guerras acompanhadas do extermínio de várias aldeias a partir de 1535; uma 

delas teria acontecido no campo do “Maranguá”, nome como é conhecido atualmente o lugar 

(Prefeitura de Saquarema-RJ). 

A história que é amplamente divulgada sobre um dos conflitos envolvendo os Tamoio, 

franceses e portugueses na região, pauta-se em intermediações de jesuítas e traições. O 

destaque cabe ao jesuíta Padre Baltazar Álvares e ao militar português Antonio Salema, este 

instituído de poderes reais na época sobre o território. Na tentativa de intermediar o conflito, o 

jesuíta dirigiu-se à aldeia onde se concentravam muitos dos Tamoios e conseguiu convencer 

o chefe destes a firmar um acordo de paz com Salema. O chefe indígena foi, então, ao 

encontro do militar português que lhe garantiu paz, mas sob a condição de que entregasse os 

franceses que estavam sob sua proteção na aldeia. Os franceses foram entregues (relata-se 

que eram apenas três) e Salema ordenou o enforcamento dos mesmos na praia. Passado 

esse episódio, o militar português daria sequência aos ataques contra os Tamoio, em 

massacres cruéis (Prefeitura de Saquarema-RJ). 

Nessa época, com a divisão do território em Capitanias Hereditárias, coube a Martim Afonso 

a Capitania de São Vicente, cujos limites envolviam também a área de Saquarema. 

Em 1594, os padres da Ordem do Carmo se interessaram pela região e pleitearam algumas 

sesmarias que lhe foram imediatamente concedidas. No lugar hoje denominado Carmo, 

próximo a Ipitangas, teve início a construção de um convento que denominaram de Santo 

Alberto, do qual no presente só restou uma imagem em um dos altares da atual Igreja Matriz. 

Foi nesse lugar, chamado “Carmo”, que ocorreu o primeiro núcleo de povoamento da região 

(IBGE, s/d). 

Ainda no final de século XVI, chegaram os Carmelitas, para quem foram concedidas outras 

sesmarias naquelas mesmas redondezas, o que motivou a criação de várias fazendas nas 

terras de Saquarema (IBGE, s/d). 

Entre 1660 e 1662, foi erguida uma capela em honra a Nossa Senhora de Nazaré de 

Saquarema, no mesmo local onde hoje se ergue a igreja matriz. Pouco tempo depois de 

inaugurada, foi reconhecida como capela curada e filial da Matriz de Nossa Senhora de 

Assunção do Cabo Frio. Em 1675, estando já em situação precária, o edifício da capela foi 

substituído por um de maiores dimensões construído de pedra e cal (IBGE). 

Em 1755, o povoado passou à freguesia por força de Alvará de 12 de janeiro, sendo a pesca 

a principal atividade do núcleo na época. 

Em 1820, os habitantes da margem setentrional da lagoa de Saquarema requereram 

permissão ao bispo da Capela Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema para erguer uma 

nova Matriz, mas não no local em que se encontrava, quase fronteira ao mar, mas em um 

ponto mais central que oferecesse maior facilidade de acesso. O Bispo chegou a autorizar, 

em documento datado de 12 de maio de 1820, que a nova matriz fosse construída no lugar 

denominado Boqueirão do Engenho, “dentro das 50 braças de terras que, para este fim doara 

o Tenente José de Almeida”. Isso acabou por não acontecer por resistência de outro setor da 
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população que a desejava no seu lugar de origem. A nova Matriz foi erguida no mesmo local 

da primitiva sendo inaugurada em 1837 (IBGE, 1948). 

 

Foto 9.2-184 - Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. 

Fonte: INEPAC (2004). 

  

Foto 9.2-185 - Outeiro sobre o qual está edificada a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. 

Fonte: INEPAC (2004). 
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O grande desenvolvimento rural de Saquarema começou na terceira década do século XIX, 

em vista da prosperidade agrícola e comercial advinda do plantio da cana de açúcar e do 

café. 

A emancipação de Saquarema está ligada aos grandes fazendeiros de café e cana de açúcar 

da região. A sua importância é refletida na concessão de títulos de nobreza por parte de D. 

Pedro II, como ao Barão de Saquarema e ao Barão de Inoã. Em 1841, foi criada a Vila de 

Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, pertencendo à Comarca de Cabo Frio. Em 1844, 

os mesmos fazendeiros que ajudaram na emancipação estavam envolvidos com o Partido 

Conservador do Império (chamado de Saquarema e seus partidários de Saquaremas). Por 

conta desse episódio, a cidade voltou à condição de freguesia e foi anexada a Araruama, 

retornando à categoria de vila em 1859 (Pinheiro, 2008). 

Estabeleceu-se uma agricultura próspera, baseada na mão de obra escrava, que sofreu forte 

retrocesso com a Lei Áurea e o consequente êxodo dos trabalhadores. Em 1890, a vila de 

Saquarema foi elevada à categoria de cidade. 

Em 1948, a publicação da Sinopse Estatística do Município de Saquarema pelo IBGE 

registrava: 

Não obstante a devastação das matas, Saquarema conta ainda com reservas 

naturais, de onde se extraem madeira de lei para fins industriais e fabrico de 

lenha, combustível e carvão vegetal. São também encontrados óleos de 

mamona, paina, salsaparrilha, tabuas, cipós e plantas medicinais. No que 

concerne a fauna terrestre, o Município é relativamente pobre; contudo, 

pacas, cotias, capivaras, porcos-do-mato, etc. são animais frequentemente 

encontrados em suas matas. Já a fauna aquática é bastante rica, sendo a 

pesca praticada em grande escala, nas suas águas, que são fertilmente 

piscosas, tanto nos rios como nas lagoas ou na orla oceânica.(IBGE, 1948). 

A região, no período colonial, assumiu uma importância estratégica para a coroa portuguesa 

que a utilizava para reabastecimento das suas esquadras. Independente do ciclo econômico, 

a micro bacia que compõe as lagunas fez parte da estrutura econômica local, servindo à 

navegação, fornecendo pescado, água, víveres, madeira e mão de obra indígena. A 

formação do núcleo urbano foi consequência da frequência desses reabastecimentos. O 

arraial passou por fases de altos e baixos que corresponderam aos diferentes ciclos 

econômicos ocorridos na região (SOARES, 2009). 

A expansão de Saquarema, verificada a partir de 1950, decorre do surgimento de grande 

número de loteamentos, quando a função de local de veraneio passa a constituir o principal 

vetor de crescimento do núcleo urbano. 

A implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106, associada às condições do local onde se 

estruturou o núcleo histórico, foi responsável pela formação do eixo comercial em Bacaxá, 

distrito de Saquarema. O desenvolvimento decorreu de sua posição em relação à rodovia e 

localização na entrada para diversos loteamentos, que se formaram ao longo das praias. A 

conquista de novos espaços junto à lagoa levou o núcleo histórico a desenvolver-se em sua 

direção, originando na atualidade uma única aglomeração (IBGE, s/d). 
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Nas duas últimas décadas do século XX, a ocupação humana se estabeleceu com 

instalações residenciais, comerciais e turísticas nos arredores das lagoas. A precariedade da 

infraestrutura, principalmente relacionada ao saneamento ambiental, acabou por acelerar a 

deterioração dos padrões da qualidade ambiental dos espelhos d’água. Dentre os efeitos 

mais graves está a alteração das características químicas das águas da laguna. Esse 

parâmetro, segundo Soares (2009), é um dos elementos primários à formação de grupos de 

vegetação que serviam de berçário mantenedor da sobrevivência de inúmeras espécies 

tradicionalmente capturadas na lagoa. Em meio a essas formações estava uma densa 

constituição de bancos de taboa, que foi retirada, gradativamente, para dar lugar à ocupação 

humana e aos aterros recobertos por gramíneas (SOARES, 2009). 

 

Foto 9.2-186 - Igreja Santo Antônio e área comercial no distrito de Bacaxá. 

Fonte: ARCADIS logos, 2012. 

Patrimônio Arqueológico Terrestre  

 Maricá 

Para o município de Maricá, embora ainda não tenham ocorrido pesquisas sistemáticas de 

caráter arqueológico, encontram-se 15 registros no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos organizados pelo IPHAN, conforme apresentado na Figura 9.1-36. 
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Figura 9.1.3-36 - Sítios cadastrados no CNSA/IPHAN para o município de Maricá. 

 

Figura 9.1.3-37 - Materiais líticos de sítios arqueológicos do município de Maricá. 

Fotos: Museu Virtual de Maricá. Disponível em: (< http://www.marica.com. br/museu/prehistoria.htm >). 

  



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 370 

  

Figura 9.1.3-38 - Arteafato lítico encontrado em sítio arqueológico no município de Maricá. 

Fonte: Museu Virtual de Maricá. Disponível em: (< http://www.marica.com. br/museu/prehistoria.htm >). 

  

Figura 9.1.3-39 - Material malacológico e ósseo encontrado em sítios arqueológicos no 

muncípio de Maricá. 

Fotos: Museu Virtual de Maricá. Disponível em: < http://www.marica.com. br/museu/prehistoria.htm >. 

 Saquarema 

No município de Saquarema há uma grande ocorrência de sambaquis no entorno das lagoas 

e nos cordões arenosos entre a lagoa e o mar. Pesquisas sistemáticas e com maior 

aprofundamento ocorrem desde 1987 no município através do projeto “Saquarema–Rio de 

Janeiro: Pré-história e Paleoambiente”, que foi coordenado pela arqueóloga Lina Kneip e, 

atualmente, tem continuidade com pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

Ao todo foram identificados 33 sítios arqueológicos no município, sendo 24 sambaquis e 9 

sítios cerâmicos (Figura 9.1.3-40) que sofreram algum tipo de pesquisa, seja coleta de 

superfície ou escavações sistemáticas (KNEIP, 1997; GASPAR et al, 2004; GUIMARÃES, 

2007). 
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Figura 9.1.3-40 - Sítios arqueológicos cadastrados no município de Saquarema (CNSA/IPHAN; 

Guimarães, 2007). 

Os sambaquis de Saquarema estão geralmente localizados próximos à lagoa, destacando-se 

na paisagem com a forma de uma pequena elevação, assentados sobre substratos arenosos 

de origens e idades diferenciadas (FERREIRA et al, 1992). A importância dessas estruturas 

artificiais é valorizada pelo poder público local, tanto que este foi o primeiro município 

brasileiro a musealizar um sambaqui (Sambaqui da Beirada) e incluí-lo no programa turístico 

oficial da cidade. O mesmo poderá ocorrer com os Sambaquis Manitiba I, Jaconé e 

Pontinha14, visto que foram tombados, respectivamente, pelos Decretos Municipais nº. 

188/89 e 043/93. 

 

Foto 9.2-187 - Museu do Sambaqui da Beirada em Saquarema, RJ. 
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Foto 9.2-188 - Museu do Sambaqui da Beirada em Saquarema, RJ. 

 

 

Figura 9.1.3-41 - Fragmentos de tigela pintada 

escavada no sítio Bravo em Saquarema. 

Fonte: Kneip, 1994. 

 Foto 9.2-189 - Área escavada no Sambaqui do 

Moa, localizado em uma propriedade 

particular. 

Foto: Silveira, 2001. 
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Figura 9.1.3-42 - Localização de sítios arqueológicos nos complexos lagunares. Extraído de Silveira, 2001. 
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Patrimônio Arqueológico Subaquático: naufrágios 

Para o estado do Rio de Janeiro foram listados 351 naufrágios (SINAU, 2009 apud Naufrágio 

do Brasil, 1998-2012), 29 deles junto à linha de costa dos municípios de Maricá e Saquarema 

(AID). Entre estes, mais próximos ao local destinado ao empreendimento, estão listados um 

naufrágio em Jaconé e sete em Ponta Negra. 

 

 

Figura 9.1.3-43 - Naufrágios conhecidos na AID. 

Fonte: SINAU (Sistema de informações de Naufrágios) (2009), disponível em Naufrágios do Brasil, 

1998-2012. 
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As pesquisas empreendidas sobre esses naufrágios resultaram na localização de dados de 

apenas três, todos localizados no arquipélago das Ilhas Maricás, formado por cinco ilhas, as 

únicas do extenso litoral entre Maricá e Arraial do Cabo. 

Localizadas junto à entrada da Baía de Guanabara e a poucos quilômetros da Praia de 

Itaipuaçu, em Maricá, a principal ilha do conjunto apresenta 1,5 km de extensão. O local é 

indicado para mergulho, sendo considerado o principal roteiro para mergulhadores 

profissionais. O ponto mais visitado é a enseada da ilha principal que, além de apresentar 

atrativos naturais, apresenta grande atrativo aos mergulhadores: o naufrágio do Navio 

Moreno, ocorrido em 1874. 

 O Moreno 

O naufrágio do Moreno no interior da enseada da Ilha de Maricá foi objeto de pesquisas 

realizadas por mergulhadores profissionais com formação complementar em outras áreas. 

Especializados em naufrágios, estes declaram que um dos aspectos mais vibrantes do 

mergulho em naufrágios é a pesquisa histórica. O passo a passo das investigações é 

entusiasticamente divulgado com detalhes das características técnicas do navio e de sua 

exata localização. Para o navio Moreno é apresentado um croqui com a identificação do local 

e de todas suas peças ainda em evidência. 

 

Figura 9.1.3-44 - Croqui do Naufrágio Moreno. 

Fonte: http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufmoreno.htm, desenvolvido por Maurício Carvalho. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 379 

 

Foto 9.2-190 - Ilha no Arquipélago de Maricás. 

Disponível em: 

<http://www.brasilmergulho.com/port/naufragio

s/navios/rj/moreno.shtml> 

Foto 9.2-191 - Local do naufrágio do Moreno: 

interior da enseada da Ilha de Maricá. 

Disponível em: 

<http://www.naufragiosdobrasil. 

com.br/naufmoreno.htm>. 

Em 1874, a imprensa noticiava o fato. Dentre elas, o Diário do Rio de Janeiro, de “Sabbado”, 

17 de outubro de 1874, n. 287, pág. 2, publicava: 

Naufrágio.— As 7 1/2 horas da noute de antehontem encalhou nas pedras da 

ilha de Maricá, o vapor francez Moreno sahido do nosso porto ás 5 horas da 

tarde do mesmo dia. Na occasião do sinistro o vapor navegava com 10 

milhas por hora, o tempo estava excessivamente nublado e a atmosphera 

carregada de electricidade e a esta circumstancia attribue o commandante a 

paralisação das agulbas que o impedia de guiar o navio. Os passageiros e 

equipagem foram finalmente salvos, considerando-se completamente 

perdidos a carga e o casco. O vapor tinha recebido em Santos 10,000 saccas 

de café. O Sr. capitão do porto tendo tido noticia do sinistro hontem pela 

manhã, de accordo com o Sr. guarda-mór da alfândega fez seguir para 

aquella ilha o transporte nacional Bonifácio que hontem á tarde regressou 

trazendo a bordo os náufragos. E' a primeira vez que o capitão Thomaz tem a 

infelicidade de perder um navio sob seu commando. Os consignatarios do 

Moreno são os Srs. Martin Potey & C., negociantes desta praça. 

O navio Moreno pertencia à Compagnie des Chargeurs Réunis, que entrara 

no porto do Rio de Janeiro em 13 de Outubro de 1874, procedente do Rio da 

Prata com escala em Santos, após uma viagem de 10 dias. A bordo estavam 

38 tripulantes e 9 passageiros. Em seus porões, cargas diversas da qual 

faziam parte 10.000 sacas de café embarcadas em Santos. Em sua parada 

no Rio recebeu cargas consignadas à empresa J. P. Martin, Potey & C., 

representante da Chargeurs no Rio de Janeiro (Naufrágios do Brasil, 1998-

2012). 

A embarcação saiu do Rio de Janeiro às 15h30min horas do dia 15 de 

outubro (dois dias após sua chegada) com destino ao porto de Havre na 
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França. Naquela tarde, o tempo estava escuro e chuvoso, e as baixas nuvens 

impediam a visualização das Ilhas do arquipélago de Maricá. Segundo o 

comandante A. Thomas, “o tempo excessivamente nublado e a atmosfera 

carregada de eletricidade”, danificaram o funcionamento da bússola. Às 

19h30min, a embarcação bate contra a ponta da Galheta, na Ilha Maricá. 

Minutos depois a água já cobria todo o convés. Diversos pescadores 

acudiram os tripulantes e passageiros. Os rebocadores Pacífico e Gamo 

dirigiram-se ao local, mas a embarcação não pode ser salva, tão pouco a 

carga (Naufrágios do Brasil, 1998-2012). 

 

Figura 9.1.3-45 - Dados técnicos e de localização do Naufrágio Moreno. 

Fonte: Naufrágios do Brasil, 1998-2012. 

O Moreno havia sido construído em 1872 no estaleiro de La Seyne na França, ou seja, dois 

anos antes de naufragar. Hoje, “Abrigado na enseada da maior das Ilhas Maricá, o Moreno 

encontra-se caído de lado paralelamente ao costão e a pouca profundidade garante um 

mergulho longo e agradável.”, garantem os profissionais responsáveis pelos vários mergulhos 

e registros do navio naufragado. A descrição dos destroços é detalhada em Naufrágios do 

Brasil (1998-2012). 
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Foto 9.2-192 - Boa parte do 

costado de estibordo ainda 

encontra-se elevado acima do 

fundo. 

Foto 9.2-193 - Entre o 

costão e o casco de 

estibordo formam-se várias 

passagens sombreadas. 

Foto 9.2-194 - A popa é a 

parte mais inteira do Moreno 

e o volante do leme projeta-se 

em direção à superfície. 

Fonte:< http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufmoreno.htm >. 

 O Highland Scot 

O Highland Scot de bandeira inglesa naufragou no dia 6 de maio de 1918. Os destroços do 

navio encontram-se localizados próximos à praia de Maricás. Embora várias obras se refiram 

ao naufrágio do Highland Scot, como Subsídio para História Marítima, vol. 1, de 1938, 

Desastres Marítimos no Brasil, de Dario Paes Leme e Dictionary of Disasters at Sea During 

the Steam Age (1824-1962) de Charles Hockins (1969), e conste listado no SINAU - Sistema 

de Informações de Naufrágios, os seus detroços somente foram localizados em 2003, com o 

auxílio de membros da colônia de pescadores da praia de Maricás (Naufrágios do Brasil, 

1998-2012, relato dos mergulhadores Ivo Brasil e Maurício Carvalho). 

 

Foto 9.2-195 - Vista do local do naufrágio a 

partir da Ilha de Maricá. 

Foto 9.2-196 - Possível foto do Highland Scot. 

Fonte: < http://www.naufragiosdobrasil.com.br/especialHiglandScot.htm >. 

O naufrágio do Highland Scot, de bandeira inglesa, na praia de Maricá, foi divulgado em 

jornais da época, como O Paiz, Jornal do Comércio, Correio da Manhã e O Fluminense. 

Dentre as notícias destaca-se a comunicação que a polícia marítima recebeu em 07 de maio 

de 1918 de Maricá, informando sobre vapor que havia encalhado nas imediações de São 

Bento e São Zacharias, região em que os destroços foram localizados. 
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No dia seguinte foi solicitado reforço policial para evitar o roubo da carga, constituída 

principalmente de carvão Cardiff e comestíveis (manteiga, conservas e trigo), por ladrões do 

mar em pequenas embarcações e habitantes locais que entravam pela praia, o que comprova 

que o navio estava muito próximo à praia. 

Entre as notícias constam que a embarcação Highland Scot levava 72 passageiros, todos 

salvos, levados para Niterói. A companhia Lightrage foi à época contratada para retirar a 

carga. No dia 19 de maio de 1918, o jornal "O Fluminense" noticiava a ida para Maricá de um 

juiz que iria presidir o leilão do que havia sido salvo, sendo arrematada a maioria da carga de 

comestíveis pelo negociante Isidoro Kohn (Naufrágios do Brasil, 1998-2012). 

Quanto aos destroços encontrados, os mergulhadores observaram que a estrutura não fora 

comprometida o que leva a crer que a embarcação enterrou-se muito rápido, sendo inclusive 

identificados os dois escovêns na proa. As máquinas do tipo Triple Expansion Engine 

encontradas, forneceram a confirmação de tratar-se de fato do Highland Scot, pois a literatura 

pesquisada apontava ser esse o tipo de máquina a vapor instalado naquele navio. Também 

puderam ser identificadas três caldeiras, girabrequim, o volante do leme e o próprio leme, 

além do hélice e um guincho de proa, conforme croqui abaixo. 

 

Figura 9.1.3-46 - Dados técnicos e de localização do Highland Scot. 

Fonte: Naufrágios do Brasil, 1998-2012. 
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Figura 9.1.3-47 - Croqui do Highland Scot. 

Fonte: < http://www.naufragiosdobrasil.com.br/especialHiglandScot.htm >. 

 O Vapor das Crioulas 

A mais recente descoberta na região aconteceu no dia 20 de novembro de 2011, após duas 

expedições de busca entre outras que ocorreram em 2005. O naufrágio está localizado a 

cerca de uma milha ao largo da praia de Maricá, próximo às Ilhas Maricás, em Itaipuaçu, 

onde também foi localizado o naufrágio do Moreno. 

 

Foto 9.2-197 - Vista das Ilhas Maricá da posição do naufrágio. 

Fonte: < http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvaporcrioulas.htm >. 

O navio foi encontrado a 30 metros de profundidade sobre fundo lodoso, sendo que ainda 

não se sabe o que ocorreu para o naufrágio dessa embarcação. A página eletrônica 

Naufrágios do Brasil (1998-2012) apresenta um croqui do navio, descrição das peças e as 

hipóteses sugeridas em vista do que já foi encontrado - por exemplo, há sinais de possível 

desmonte de partes do navio, ou de que algumas de suas peças foram resgatadas após o 

naufrágio. Certo é que essa embarcação foi construída entre 1830 e 1870, pois se trata de 

um navio a vapor de duas rodas com provável chaminé, como exemplifica a figura 7.4.3.5-26. 

Há também registros no SINAU - Sistema de Informações de naufrágios de que oito vapores 

de rodas desse tipo naufragaram no Rio de Janeiro (Naufrágios do Brasil, 1998-2012). 
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Figura 9.1.3-48 - Navio a vapor de duas rodas e de uma chaminé e croqui do Vapor das Crioulas. 

Fonte: < http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvaporcrioulas.htm >. 

A descoberta é de extrema importância, informa Sebastião Mariani no site Naufrágios do 

Brasil: 

(...) já que o conjunto de máquinas e caldeiras que está no fundo além de ser 

muito raro está em ótimo estado de preservação, já valendo a pena o 

mergulho só para conhecer essas raras peças da história da engenharia 

naval. Máquinas Oscilating Engine só eram encontradas no Brasil 

anteriormente no naufrágio do Pirapama, Recife, PE e no naufrágio do 

Salvador, em Jauá, Salvador, BA. Já as caldeiras, ainda com a cobertura dos 

abafadores só eram conhecidas no Brasil no vapor Orio, afundado em 

Bombinhas, SC. 

Em entrevista para o Jornal O Globo, Sebastião Mariani, professor de mergulho volta a 

declarar: 

O navio não está inteiro, está destroçado, mas o vilebrequim, que é o eixo do 

motor, e a caldeira estão bem conservados. É uma verdadeira raridade, pois 

esse maquinário normalmente se desmantela. Não temos notícia de outro no 

mundo que esteja bem conservado como esse. Batizamos o navio de “Vapor 

das crioulas”, pois o encontramos perto das rochas homônimas. Acredito que 

tenhamos sido os primeiros a achá-lo, pois não vimos registro dessa 

embarcação em lugar algum. E as pesquisas vão continuar. 
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Foto 9.2-198 - Eixo e cubo da roda de pás e eixo excêntrico e girabrequim sobre um dos 

cilindros oscilantes. 

Fotos: Maurício Avila. Fonte: <http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvaporcrioulas.htm>. 

 

Figura 9.1.3-49 - Dados técnicos e de localização do Vapor das Crioulas. 

Fonte: Naufrágios do Brasil, 1998-2012. Disponível em 

<http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvaporcrioulas.htm>. 
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Patrimônio histórico 

Conforme apresentado anteriormente, no século XVIII, com o progresso econômico surgiram 

várias fazendas ao longo do Vale do Paraíba Fluminense e em outras localidades próximas à 

Região dos Lagos. Entre as remanescentes, algumas foram tombadas pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Cultural (INEPAC) ou pelos municípios onde se localizam e as demais foram 

catalogadas pelo mesmo órgão estadual17, como a Fazenda Itaocaia, em Maricá. 

 

Foto 9.2-199 - Sede da Fazenda Itaocaia, em 

Maricá, construída no século XVIII 

Foto 9.2-200 - Estrutura remanescente de 

senzala na Fazenda Itaocaia 

Fonte: Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense. Disponível em: 

http://www.institutocidadeviva.org.br/inventarios/ >. 

Bens tombados e inventariados 

Os municípios de Maricá e Saquarema, integrantes da AID do empreendimento, não 

apresentam bens inscritos nos livros de tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, órgão federal de proteção ao patrimônio cultural nacional 

(IPHAN/COPEDOC, 2009). 

Cabe ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro - IEPHA a 

proteção do patrimônio cultural estadual. Conforme o Guia de Bens Tombados (Disponível 

em: http://www.inepac.rj.gov.br/modules.php?name=Guia), esse órgão protegeu por 

tombamento três bens históricos no município de Maricá e apenas um no município de 

Saquarema. 

Além dos bens tombados, o INEPAC inventariou alguns bens imóveis de interesse à 

preservação nos municípios integrantes da AID do Projeto Terminal Ponta Negra - TPN. 
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 Descrição 

 A Estrada de Ferro Maricá 

A Estrada de Ferro Maricá, desativada em 1964, teve seu primeiro trecho inaugurado em 

1887. No período de plena atividade, ligou os municípios de Niterói, Cabo Frio e todos os que 

hoje pertencem à Região dos Lagos. A ferrovia foi de fundamental importância para a 

integração e desenvolvimento da economia regional e, por longo período, foi a responsável 

pelo abastecimento de mercadorias para as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. 

A história da implantação da ferrovia na Região dos Lagos está intimamente ligada à história 

da ocupação de Maricá e às dificuldades de acesso e de comunicação ao local. Constantes 

são as referências, nos estudos sobre Maricá, quanto ao isolamento de seu território, em 

grande parte motivado pelo relevo regional. 

Com o crescimento das cidades do Rio de Janeiro e Niterói na segunda metade do século 

XIX, aumentou a demanda por alimentos, sendo o município de Maricá um dos que 

garantiam o abastecimento. Entretanto, por não dispor de via de comunicação, todo o 

transporte de mercadorias era feito por tropas de mulas que utilizavam caminhos pelas 

restingas e serras que cercam a quase totalidade de seu território. 

“Maricá, bem como Saquarema e as demais populações litorâneas recebiam da metrópole 

produtos tais como: tecidos, ferragens, louças, xarque, fumo, vinho, medicamentos, entre  

outros produtos, em caixas de couro cru, que eram transportados no lombo de muares do 

porto de Guaxindiba, atravessando Cabuçu e o alto do Guiá (caminho secular), para daí 

percorrer a Serra de Itatendiba, descer nas imediações de Capoaba (Segundo Fiqueiredo no 

final da década de 1940 ainda era possível encontrar sinais nítidos da cava deste velho 

caminho agreste que passava pela Fazenda de Cassorotiba, antiga sesmaria de Amaro dos 

Reis Tibau), para depois tomar o destino de várias regiões do interior, transpondo terras 

alagadiças, ladeando lagos e extensos areais, num percurso de 36 quilometros de restinga. 

No retorno, o mesmo trajeto com os produtos de várias regiões do interior: açúcar, farinha de 

mandioca, polvilho, feijão, milho, peixe salgado, anil, entre outras.” 

O trajeto para Cabo Frio, através de Maricá, Saquarema, Araruama e São Pedro d’Aldeia, era 

feito geralmente pela restinga, em direção a Ponta Negra, passando por Inoã, Itocaia, curral 

de Fora, ou pelo caminho entre florestas que hoje constitui a estrada tronco, quando os 

produtos eram destinados diretamente a povoação de Maricá.” (FIGUEIREDO, 1953) 

Esse difícil trajeto chegou a ser percorrido até a terceira década do século XIX, quando foi 

incrementada a Estrada do Baldeador com destino à antiga Vila da Praia Grande. A 

construção da estrada começou a ser cogitada cinco décadas antes, em decorrência da crise 

de víveres que se abateu no abastecimento da Corte em 1817, instalada no Rio de Janeiro. A 

estrada era extremamente rudimentar e somente em 1924, quase um século depois, foi 

adequadamente reformada para ser transitada por automóveis (FIGUEIREDO, 1953). 

Entretanto, antes dessa reforma, as condições intransitáveis da referida estrada ensejaram 

inúmeras reclamações e representações dirigidas à Assembleia Provincial, denunciando as 

reparações displicentes, a má execução das obras e a falta de fiscalização dos serviços que 

haviam sido contratados para a reparação da via. A estrada foi dividida em duas partes: uma, 

do rio das Vicencias, no atual Parque Fagundes Varela em Niterói, até o Engenho de Inoã 
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(povoado de Calaboca), e outra desta localidade até a Vila de Santa Maria de Maricá - e foi 

nesse último trecho que as obras se arrastaram por mais tempo (FIGUEIREDO, 1953). 

E foi da vontade de ver solucionado o problema de transporte das mercadorias vivido por 

Maricá e da ausência de soluções do poder provincial, que um grupo de empresários locais 

tomou a iniciativa de construir a estrada de ferro a partir de recursos próprios. As dificuldades 

financeiras, entretanto, retardariam a construção de muitos trechos e prolongamentos. 

O início da construção da Estrada de Ferro Maricá ocorreria em 1887, com a peculiaridade de 

a iniciativa partir de particulares: um grupo influente da elite maricaense na época assume, 

com recursos materiais e financeiros próprios, a construção da ferrovia. O primeiro trecho foi 

inaugurado em 25 de novembro de 1888 e ligava Alcântara (estação Raul Veiga) a Rio do 

Ouro, passando por duas estações intermediárias, Sacramento e Santa Izabel. O trecho entre 

Rio do Ouro e Itapeba, a três quilômetros da Vila Maricá, foi inaugurado em 1889 (ano em 

que Maricá foi elevado à categoria de cidade), enquanto que o trecho para o centro de Maricá 

seria inaugurado somente 5 anos depois, em 1894. O prolongamento desse ponto até 

Manuel Ribeiro, com 10 km de extensão, foi inaugurado em 1901 (Margarit, 2009a). 

Nilo Peçanha, como Presidente da República (1909/1910), conseguiu a união da linha com a 

Leopoldina na Estação de Neves (São Gonçalo), construída para esse entroncamento, e do 

outro lado prolongou a linha até Iguaba Grande, em Araruama - a estação próxima a Ponta 

Negra, onde começaria o prolongamento, recebeu o seu nome. 

Em 1913, a francesa “Compagnie Generale de Chemins de Fer dês Etats Unis du Brèsil” 

(fundada em Paris em 1911 com o objetivo de investir nas estradas de ferro brasileiras), 

recebe a concessão da Estrada de Ferro Maricá, realizando melhorias na ferrovia, além de 

completar o prolongamento até Araruama. 

No governo de Getúlio Vargas, a Estrada de Ferro Maricá é encampada e passa a ser 

administrada pelo Governo Federal em 1933, que a prolongou até Cabo Frio em 1937, onde 

se embarcava o sal das salinas. 

 

Figura 9.1.3-50 - Mapa da linha da Estrada de Ferro Maricá e suas principais estações. 

Fonte: Margarit, 2009a. 
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Na década de 1930, o trem seguia o seguinte percurso: Barreto, em Niterói; Neves, Sete 

Pontes, Rocha, Mutondo, Raul Veiga, Barracão, Sacramento, Santa Izabel, Salvatori, Rio do 

Ouro, Santa Eulália, em São Gonçalo; Calaboca, Inoã, São José, Buriche, Itapeba, Camburi, 

Maricá, Bom Jardim, Ignácio, Manoel Ribeiro, Joaquim Mariano, Nilo Peçanha, em Maricá; 

km 73, São Tiago, Caçadores, Sampaio Correia, Morro dos Pregos, Nazareth, km 97, 

Bacaxá, km 103, Ipitangas, em Saquarema; Ponte dos Leites, Araruama, km 126, Iguaba 

Grande, em Araruama - entre estações e ou simplesmente paradas. O trem partia de Neves 

às 7:00 horas e chegava em Iguaba Grande às 11:30 horas (Inepac/SebraeRJ, 2004). 

A partir dessa data, até a abertura das estradas de rodagem na década de 1940, o caminho 

do trem viria a ser o principal elo de Maricá com outros municípios e, com a extensão da 

estrada de ferro até Cabo Frio, passou a ser também o “caminho do sal”, por onde escoava o 

sal da região produtora até o mercado consumidor (Inepac/ SebraeRJ, 2004). 

Em 30 de agosto de 1943, o patrimônio da Estrada de Ferro Maricá é incorporado ao da 

Estrada de Ferro Central do Brasil. Entre 1950 e 1957, foi administrada pela Estrada de Ferro 

Leopoldina, passando em 1957 à administração da RFFSA e sendo definitivamente 

desativada em 1964. 

No percurso até Iguaba Grande encontram-se, com tipologia característica, estações ou 

simples abrigos de parada do trem que foram construídos nos primeiros vinte anos do século 

XX, de arquitetura modesta com cobertura em duas águas, como é possível observar na 

iconografia de época. 

A construção da estrada de ferro estimulou o desenvolvimento de muitos núcleos urbanos ao 

longo da linha e todo o comércio de mercadorias e transporte de passageiros era feito 

através da ferrovia. 

Em Maricá, a partir da inauguração da ferrovia em 1888, são observadas uma série 

mudanças, entre elas, a elevação da vila de Maricá à condição de cidade em 1889 e o 

surgimento de diversos estabelecimentos comerciais no entorno da estação, inaugurada em 

1894. 

Em Manoel Ribeiro, onde foi inaugurada uma estação em 1901, localizava-se uma das 

principais fazendas de Maricá, que empregava grande contingente de pessoas e onde se 

desenvolveu um pequeno núcleo urbano. O cultivo da laranja nessa fazenda era significativo 

e a produção era transportada pela ferrovia. 

O município ganha contornos urbanos e aos poucos vai recebendo fluxos de pessoas, 

principalmente do Rio de Janeiro que se encontrava em constante expansão, impulsionado 

pela indústria. Além do desenvolvimento observado na área central da cidade de Maricá, 

núcleos urbanos também se desenvolveram em Inoã e São José de Imbassaí, onde havia 

estações. 
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Figura 9.1.3-51 - Antiga Estação Maricá (foto sem data). 

Fonte: Revista Maricá Já, n 13, agosto de 2003. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/ marica.htm>. 

 

Figura 9.1.3-52 - Vista da estação de Maricá em sua versão original, antes de sofrer alterações. 

Fonte: Revista Maricá Já, n 13, agosto/2003. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/marica.htm >. 

Direta ou indiretamente, a ferrovia fez parte do primeiro surto de desenvolvimento da Região 

dos Lagos. Durante o seu período de funcionamento, constata-se a criação de municípios, a 

origem de núcleos urbanos, a instalação de empresas, o aparecimento do turismo e os 
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primeiros loteamentos. A Estrada de Ferro constituiu fator de desenvolvimento regional, pois 

contribuiu para integrar a economia regional com a do estado. A facilidade do transporte 

proporcionou a criação de novas dinâmicas, setores da indústria e serviços, antes quase 

inexistentes, se desenvolveram, e o setor primário cresceu para atender à demanda por 

alimentos das cidades de Niterói e Rio de Janeiro, além da própria Região dos Lagos. A 

ferrovia influenciou a forma desocupação do espaço em todos os municípios envolvidos 

(MARGARIT, 2009a). 

No entanto, a partir da década de 1950, a estrada de ferro foi perdendo o lugar de 

importância diante do transporte rodoviário. O início das obras de asfaltamento, na década de 

1950, da Rodovia Amaral Peixoto, ligando Niterói à Macaé, permitiu o acesso mais fácil e 

rápido aos municípios da Região dos Lagos, tornando-se uma alternativa mais competitiva 

em relação ao transporte ferroviário. A partir desse momento, a Estrada de Ferro Maricá 

deixa de ser a única e a melhor forma de transporte da região e passa a enfrentar a 

concorrência das empresas de transporte rodoviário. 

Em janeiro de 1962, de acordo com relatos de antigos moradores da Região dos Lagos, 

coletados no estudo de Margarit (2009b), um forte temporal causou inúmeros danos à via, 

destruiu pontes e deixou a linha intrafegável. Esse foi o pretexto perfeito para se promover a 

desativação da ferrovia: os reparos não foram efetuados e o tráfego foi suspenso de Virajaba 

a Cabo Frio. Entre Virajaba e Niterói ainda permaneceu o tráfego de trens de subúrbio até 

1964, quando se deu a sua suspensão definitiva e se iniciou a remoção dos trilhos. A 

erradicação da Estrada de Ferro Maricá causou prejuízos aos municípios e principalmente à 

população. O transporte ferroviário era barato e amplamente utilizado para o transporte de 

cargas e passageiros; sem ele, a única opção era o transporte rodoviário, com fretes e 

passagens de ônibus mais caros. 

Em 1964, o trecho que passava por Maricá foi desativado e a estação demolida. Em seu 

lugar foi instalado um busto do Conselheiro Macedo Soares. Em 2008, a Prefeitura 

reconstruiu o edifício da estação, com base em fotos antigas, para abrigar a Secretaria de 

Turismo, Lazer, Indústria e Comércio (Estações Ferroviárias do Brasil, 2009). 

 

Figura 9.1.3-53 - Réplica da estação, em fotografia tomada em 04/2009.  

Fonte: Cleiton Pieruccini, Disponível em: < 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/marica.htm >. 
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Eduardo Margarit (2009), em seu estudo sobre a história da ferrovia, apresenta como base 

uma pesquisa de campo e relatos extraídos de entrevistas com vários moradores locais por 

onde passava a ferrovia. No percurso constatou e registrou vários elementos remanescentes 

da Estrada de Ferro Maricá, dentre os quais reproduzimos os que se revelam mais 

importantes para o presente contexto. 

No município de Maricá, ainda é possível ver o túnel na Serra do Calaboca e ruínas da 

estação do Calaboca. No bairro de São José ainda existe uma ponte e ruas com o nome da 

estrada de ferro, e no bairro de Itapeba há uma casa de turma onde é possível ler as siglas 

“E.F.C.B.” (Estrada de Ferro Central do Brasil) e “V.P.” (via permanente), “6ª turma”. Ainda é 

possível encontrar também a estação de Manoel Ribeiro e logo em frente uma capela e um 

coreto da época da ferrovia. 

 

Foto 9.2-201 - Túnel na serra do Calaboca e Estação homônima, em Maricá.  

Fonte: Margarit, 2009a. 

Ainda no território municipal de Maricá, em terrenos da AID do empreendimento, em uma 

posição próxima ao limite com a ADA, segundo consta, existiria a estação de Nilo Peçanha 

da referida ferrovia. Situada junto ao quilômetro 66,331, entre as antigas estações Manuel 

Ribeiro e Sampaio Correa, a construção estima-se que tenha sido erigida no início da do 

século XX (1913), entretanto, informações acerca de sua remanescência avisam que a 

mesma não permanece na época presente, tendo sido já demolida: 

O local da estação Nilo Peçanha ficava próximo ao encontro das estradas de 

Ponta Negra e da RJ-118 (que liga Ponta Negra a Jaconé, em Saquarema). 

Da última estação em solo maricaense nada mais resta além de uma caixa 

d'água às margens da RJ-118" (Cleiton Pieruccini, 04/2004) Fonte: < 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_ramais_3/nilopecanha.htm >). 

As atividades do diagnóstico não interventivo realizado nesta etapa da pesquisa, realmente 

não permitiram o reconhecimento do referido bem, assim, em uma próxima fase de pesquisa 

arqueológica, aplicando-se métodos interventivos no terreno, talvez seja possível a 

identificação de materiais remanescentes que possam ilustrar algumas das características 

distintivas dessa estação. 
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Em Saquarema a população sempre esteve muito ligada à pesca e a produção agrícola. A 

indústria açucareira colaborou para incrementar a economia da cidade durante todo o período 

em que a Estrada de Ferro Maricá funcionou. Isso porque, em seu distrito Sampaio Correia 

estava instalada a usina de cana-de-açúcar Santa Luiza, a maior da Região dos Lagos. A 

estação de Sampaio Correia foi inaugurada em 1º de maio de 1913 e localizava-se junto a 

usina e a cerca de 800 metros do principal núcleo populacional. 

A usina ainda hoje existe, mas encontra-se desativada, assim como a estação, que foi 

demolida. No entanto, o núcleo urbano de Sampaio Correia ainda resiste e parece ter 

permanecido no tempo com a ferrovia. O bairro lembra, segundo Margarit, uma pequena 

cidade do interior, com uma igreja, um cemitério, uma agencia bancária, algumas pequenas 

lojas, antigas casas e sua população que lamenta profundamente a desativação da usina e 

da ferrovia, que juntas, significavam a principal fonte de emprego e renda para os moradores 

de Sampaio Correia. Em Saquarema, uma estrada recebeu o nome de Estrada da Caixa 

D’água, exatamente pela existência de uma antiga caixa d’água da ferrovia, que hoje abriga 

um bar. 

Em Bacaxá, distrito de Saquarema, distante cerca de 8 quilômetros do centro, havia uma 

estação de mesmo nome, que deu origem ao que, até hoje, é considerado o principal centro 

comercial do município. Na estação Bacaxá, embarcavam mercadorias como limão, galinhas, 

bois e porcos, procedentes das muitas fazendas que existiam na região. 

Em Saquarema, a Estrada de Ferro Maricá chegaria somente no ano de 1913, quando do 

prolongamento da ferrovia até Araruama. A estação foi construída no distrito de Bacaxá e foi 

ponta da linha por alguns meses até que os trilhos pudessem chegar a Araruama. Segundo 

Margarit (2009b): "As principais mercadorias que embarcavam na estação Bacaxá eram: 

limão, galinhas, bois e porcos, procedentes das muitas fazendas que existiam na região. Os 

moradores de Saquarema utilizavam o trem para ir a Niterói ou então de lá, chegar ao Rio de 

Janeiro através das barcas, os que moravam próximo à estação aproveitavam a parada do 

trem para vender doces". 

Um ano antes da inauguração da estação Bacaxá, a linha tinha sido vendida a empresa 

francesa “Com. Generale aux Chemins de Fer”. Em 1933, o Governo Federal encampa a 

ferrovia prolongando-a até Cabo Frio em 1936, onde se embarcava sal das salinas das 

praias. A E. F. Marica foi passada para a Central do Brasil em 1943, e nos fins dos anos 1950 

para a Leopoldina. A ferrovia foi completamente desativada em janeiro de 1966. A estação 

Bacaxá foi totalmente demolida. 

Os moradores de Saquarema utilizavam o trem para ir a Niterói ou então de lá, chegar ao Rio 

de Janeiro através das barcas, os que moravam próximo à estação aproveitavam a parada do 

trem para vender doces. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 399 

 

Figura 9.1.3-54 - Acima: Pátio e estação de Bacaxá e parte da vila, em 1961. Abaixo: A estação 

em desenho. Autor desconhecido  

Fonte: Margarit, 2009,Cessão André Martins Borges. Estações Ferroviárias do Brasil. Disponível em: 

http://www.estacoesferroviarias.com. 

  

Figura 9.1.3-55 - Estação Bacaxá (1961) e pintura da estação exposta na Câmara Municipal.  

Fonte: Margarit, 2009a. 

Em São Gonçalo, logo após a desativação da ferrovia, a Estação Terminal de Neves foi 

transformada em presídio, inicialmente para abrigar presos políticos durante o regime militar. 

Atualmente, além do presídio abriga a 76ª delegacia policial. 
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Figura 9.1.3-56 - Estação de Neves na década de 1940 e, atualmente, utilizada como delegacia.  

Fonte: Margarit, 2009a. 

As estações de Santa Izabel e Rio do Ouro, em São Gonçalo, que foram renomeadas como 

Ipiíba e Virajaba ainda durante o funcionamento da ferrovia, podem ser vistas embora 

estejam em péssimo estado de conservação. As duas construções mantém suas feições 

originais e são ocupadas atualmente por famílias de ex-funcionários da RFF. Próximo a essas 

duas estações existem as caixas d’água, que abasteciam as locomotivas da Estrada de Ferro 

Maricá. 

No município de Araruama é possível encontrar a antiga estação de Ponte dos Leite, que foi 

recentemente reformada pela prefeitura para abrigar algumas atividades culturais, como 

também os armazéns de sal desativados juntamente com a ferrovia. A estação de Ponte dos 

Leite foi inaugurada em 1914, um ano após ser implantado o prolongamento da E. F. Maricá 

que chegou até Araruama. 

Araruama se desenvolveu com a extração de sal da lagoa. Na localidade de Ponte dos Leite, 

distrito de Araruama, se instalaram algumas indústrias para o beneficiamento do sal e 

fabricação de cal, gesso e barrilha junto a ferrovia. Segundo moradores, Ponte dos Leite 

possuía atividades comerciais mais intensas do que o próprio centro da cidade de Araruama. 

Quando a ferrovia foi desativada na década de 1960, as indústrias também encerraram suas 

atividades por falta de um meio de transporte eficiente. Com o fim das atividades produtivas 

em Ponte dos Leite, o comércio também fechou e hoje não existe nem mesmo uma padaria 

no bairro, que ainda aguarda o momento em que outras atividades possam dar vida as ruas, 

hoje sendo ocupadas por novos loteamentos e condomínios. No bairro fazendinha ainda 

existe uma casa de turma e uma caixa d’água. 
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Foto 9.2-202 - A estação em 10/2010. Foto 

Cleiton Pieruccini.  

Fonte: Estações Ferroviárias, 2010. 

Foto 9.2-203 - Armazéns de sal em Ponte dos 

Leite. 

Fonte: Margarit, 2009ª. 

Em Iguaba Grande existe uma casa de agente e uma casa de turma no bairro chamado 

Estação, onde ficava a estação de Iguaba Grande, que foi demolida para dar lugar a uma 

praça. Ainda restam os vestígios de uma antiga ponte que era usada para desembarcar as 

mercadorias que eram transportadas pela ferrovia e uma pintura da estação na casa de 

cultura do município. 

Em São Pedro da Aldeia ainda existe a estação, reformada recentemente e que está sendo 

utilizada para atividades culturais; e a casa de agente, hoje utilizada como comércio. O leito 

da ferrovia deu lugar a rodovia que serve de acesso a cidade. Já no município de Cabo Frio o 

prédio de dois andares que abrigava a estação está sem uso e ainda preserva suas 

características originais, assim como a pequena estação do Fonseca, no Bairro de mesmo 

nome. 

 

Foto 9.2-204 - Estações de São Pedro da Aldeia e de Cabo Frio, respectivamente.  

Fonte: Margarit, 2009a (Acervo pessoal do autor). 
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Patrimônio Imaterial 

 A comunidade de pescadores artesanais de Zacarias49 

A Comunidade de pescadores Zacarias está localizada na Restinga de Maricá, às margens 

da Lagoa de Maricá há quase três séculos.  

O povoado de Zacarias a cerca de 30 km do Rio de Janeiro e próximo ao epicentro da 

Região Metropolitana, ocupa área inclusa na Área de Proteção Ambiental Maricá, da antiga 

Fazenda São Bento da Lagoa. Os pescadores estão organizados na Associação de 

Pescadores de Zacarias - ACCAPLEZ. A região é formada por dunas entre laguna e mar, e 

por vegetação e fauna de restinga. Há mais de três séculos esses pescadores convivem com 

o encontro das águas da lagoa e do mar. 

 

Figura 9.1.3-57 - Localização da comunidade de Zacarias nas proximidades da restinga de 

Maricá, às margens da lagoa. 

 Fonte: elaborado por Pereira e Mello (2011). 

 

 

                                                

49
 O conceito de população tradicional é delimitado por PEREIRA & MELLO, 2010 da seguinte forma: por aqueles que vivem em 

áreas geográficas particulares e demonstram em vários graus características tais como: ligação intensa com os territórios 

ancestrais; autoidentificação e reconhecimento pelos outros povos como grupos culturais distintos; presença de instituições 

sociais e políticas próprias e tradicionais; e sistemas de produção voltados principalmente para a subsistência. 
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Foto 9.2-205 - Sede da associação de Pescadores de Zacarias na restinga de Maricá, RJ. 

Foto: Yasmim Mello, 2008. (PEREIRA e MELLO, 2011). 

Até o ano de 1951, o manejo do ecossistema nesse sistema lagoa-mar foi realizado pelas 

comunidades por meio de uma relação profunda de conhecimentos e convivência entre 

sociedade-natureza. A abertura da barra possibilitava a troca de nutrientes e matéria orgânica 

no ambiente, a diversidade de espécies de peixes, moluscos e crustáceos e a garantia da 

piscosidade do sistema e da subsistência das comunidades pesqueiras. Era celebrada como 

um acasalamento do mar com a lagoa: (PEREIRA e MELLO, 2011). 

Os pescadores acompanhavam as constantes cheias da bacia hidrográfica, 

composta por cerca de vinte e um rios e córregos ao longo das seis lagunas 

(originadas por altos índices pluviométricos e variações da maré), que 

acarretavam em alguns casos grandes alagamentos e prejuízos para a pesca 

e às formas de vida de subsistência daquelas comunidades. Diante disso, os 

pescadores sabiam a importância da construção de uma abertura da barra, 

ligando a lagoa de Maricá ao mar. Esse conhecimento foi passado de pai 

para filho com maestria. (PEREIRA e MELLO, 2011). 

O manejo pelos pescadores se dava em consonância e convivência com a própria dinâmica 

lagoa e mar. A descrição dos aspectos desse trabalho das comunidades pesqueiras em 

conjunto com a natureza na abertura da barra da lagoa é descrito com riqueza por Mello e 

Vogel (2004), obra citada em vários momentos pelas autoras, que também ressaltam o 

aspecto da celebração envolvida no trabalho de abertura da barra da lagoa para o mar pelos 

pescadores: 

O mar é o pai. A lagoa é a mãe. Quando uma barra toma carreira, é a mãe 

que se abre ao pai. E depois disso, “eles namoram, ficam regulando - uma 

hora ela sai, outra hora ele entra”. E, assim, tanto ela “vai buscar a criação lá 

fora”, quanto ele “vai botando a criação pra dentro”. E ela vai ficando “cheia 

de vida”. Para a criação vingar, entretanto, “ela precisa ficar de resguardo” 

(MELLO e VOGEL, p. 346, citado por Pereira e Mello, 2011). 

A abertura da barra acompanhava o ritmo das marés, das luas e de alguns meses 

específicos, de acordo com o conhecimento dos pescadores de Zacarias, para que assim 
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pudesse coincidir com a desova do camarão e a corrida da tainha. A barra, enquanto 

permanecia aberta, era acompanhada de uma vigília permanente e se aplicavam várias 

interdições a fim de perpetuar a dinâmica do ecossistema e seus ciclos ecológicos, a partir 

das muitas observações e conhecimentos passados de geração em geração: não era 

permitido tarrafear, nem no canal, nem na boca da barra, assim como o trânsito de canoas 

ficava restrito a poucas travessias (MELLO e VOGEL, citado por Pereira e Mello, 2011). 

 

Foto 9.2-206 - Canoa artesanal feita a partir de um único tronco.  

Fonte: A Lasca Arqueologia. 

No entanto, estas aberturas da barra nativa, celebradas com festas na restinga, foram 

interrompidas pelos projetos de Saneamento do Governo na região, que em 1951 deu origem 

ao Canal de Ponta Negra. Segundo as autoras, depoimentos colhidos junto aos pescadores 

registram que “o mar não chegava mais a Maricá!”. Isso significava que as águas oceânicas 

provenientes da Ponta Negra não conseguiam alcançar a Lagoa de Maricá, como também a 

fauna marítima não conseguia abrir caminho até chegar à Lagoa. Dessa forma, diversas 

espécies marinhas, dentre estas o camarão foram excluídas do sistema. Isto acarretou um 

impacto àquele ambiente que constantemente se renovava e que, desde então, a água 

passou a não alcançar mais os ambientes lacustres e, sobretudo, não trouxe a renovação da 

vida, tanto para a fauna e flora como para aquelas populações que ali se distribuíam. 

Aconteceram episódios de enorme mortandade de peixes, visto que as espécies não 

conseguiam chegar à lagoa nem tampouco retornar ao mar. (PEREIRA E MELLO, 2011). 

Na década de 1950 tem início a política desenvolvimentista e os planejamentos de 

incremento urbano no litoral fluminense, com a valoração da lagoa e restinga para lazer. A 

partir desse momento a farta vegetação da restinga começa a desaparecer, surgindo ruas de 

terra vermelha em meio à areia branca, casas de veraneio e o turismo. A aldeia de 

pescadores mais uma vez é afetada com essas transformações, desencadeando um 

processo migratório entre os membros da tradicional comunidade. Na década de 1970, a 

construção do empreendimento imobiliário da Cidade São Bento da Lagoa, além de provocar 

danos ambientais (mortandade de peixes) também provoca a expulsão de pescadores. As 

consequências dessas ações são perceptíveis nos dados populacionais da comunidade de 
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Zacarias registrados nas duas décadas seguintes. Aproximadamente viviam na comunidade 

3.500 pessoas em 1955; duas décadas depois, em 1.975, eram apenas 1.350 habitantes. A 

mobilização dos pescadores, incluindo outros setores da sociedade civil conseguiu frear o 

processo com a criação da Área de Proteção Ambiental de Maricá, em 1984, onde ficaram 

inseridos os moradores de Zacarias, contribuindo para a conservação da restinga que até o 

presente mantém a vegetação das dunas, primária e secundária. (PEREIRA E MELLO, 

2011). 

Patrimônio Geológico 

Com vistas a resgatar a história da passagem de Charles Darwin pelo Estado do Rio de 

Janeiro entre abril e julho de 1832, em 2008 teve início o Projeto Caminhos de Darwin. 

O resgate histórico da passagem de Darwin pela região estava sendo realizado com a leitura 

dos textos dos diários e cadernetas de campo do naturalista, pesquisa em material 

cartográfico dos séculos XVIII e XIX, disponíveis na Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional, 

além de mapas do século XX, do acervo do DRM-RJ, e visitas aos locais citados na 

documentação. (MANSUR et al, 2011). 

Para a divulgação das informações do projeto foi criada uma rede de comunicação e ações 

conjuntas entre os 12 municípios percorridos por Darwin, envolvendo, escolas, moradores, 

governantes e interessados em geral. 

Como parte do levantamento geológico da área foram identificados os tipos litológicos por ele 

descritos e, posteriormente, realizadas etapas de campo que, associadas à pesquisa 

bibliográfica, permitiram a identificação e localização dos afloramentos. Com isto, foi montado 

um acervo de rochas, minerais, solos e sedimentos coletados ao longo do trajeto percorrido 

pelo naturalista britânico e que se transformou em uma coleção que vem sendo exposta nos 

diversos municípios. (MANSUR et al, 2011) 

Um dos afloramentos eleitos como sendo o primeiro a ser revisitado foi este identificado nas 

imagens a seguir, como Itinerário Cultural no contexto da História da Ciência - mais de 170 

anos após sua passagem e com as tecnologias atuais disponíveis para análise. 

  

Foto 9.2-207 - (a) Afloramentos do beachrock em Jaconé; (b) Conglomerado com seixos e 

calhaus de diabásio e de quartzo de veio. 

Fonte: Mansur et al, 2011. 
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Em 9 de abril de 1832, no segundo dia de sua expedição ao interior fluminense, Darwin, 

antes de almoçar em Manatiba ou Mandetiba, descreve a ocorrência de um arenito na praia. 

Mandetiba, localizada entre as lagoas de Jaconé e Saquarema, é também local de ocorrência 

de vários sambaquis, entre eles o de Manitiba. (MANSUR et al, 2011). 

Segundo Mansur et al (2011), na região, onde se localizam Maricá e Saquarema, o chamado 

“Turismo de Sol e Praia” é muito desenvolvido. Localmente, as características das ondas de 

algumas praias, como a de Itaúna, fazem com que a cidade seja sede de campeonatos de 

surfe, inclusive internacionais, o que amplia ainda mais o recebimento de visitantes. A 

preocupação é de qualificar a visitação turística com a inserção de informações científicas e 

culturais. Em Saquarema já foram implantados painéis do Projeto Caminhos Geológicos e 

Caminhos de Darwin, podendo ainda ser visitado o Sambaqui da Beirada, espaço 

musealizado, onde os achados arqueológicos estão expostos. 

 

Figura 9.1.3-58 - Localização de Mandetiba, entre Jaconé e Saquarema. 

Fonte: Cartas Topográficas da Capitania do Rio de Janeiro mandadas tirar pelo Mmo. Exm. Sr. Conde 

da Cunha Capitam General e Vice Rey do Estado do Brazil no anno de 1767. Acervo da Biblioteca 

Nacional. FONTE: Imagem e legenda extraídas de Mansur et al, 2011 
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Foto 9.2-208 - (a) Painel interpretativo do projeto Caminhos Geológicos próximo à igreja de 

Nossa Senhora de Nazaré-(Saquarema), (b) marco da passagem de Darwin em Manitiba, 

implantado pelo projeto Caminhos de Darwin; (c) placa de sinalização do projeto Caminhos de 

Darwin na Praia de Jaconé; e (d) Sambaqui da Beirada (Saquarema). 

Fonte: Imagens e Legendas extraídas de Mansur et al, 2011. 

Para Mansur et al, 2011, “é inegável o enquadramento destas rochas como patrimônio 

geológico, seja pela sua importância histórica e cultural, seja pelas informações geológicas 

que elas podem fornecer. A ocorrência se constitui como patrimônio geológico do tipo 

geomorfológico (paisagem), sedimentar (fácies e estruturas), paleoambiental (posicionamento  

de praia pretérita), petrológico (posicionamento do dique de diabásio), além de arqueológico 

(presença nos sambaquis). Por tudo isto e pela sua inserção no contexto da história da 

ciência (descrito por Charles Darwin em 1832), o sítio tem importância internacional e valor 

científico, cultural, didático e ecológico”. 

A transformação em Itinerário Cultural do trajeto da excursão de Darwin pelo interior 

fluminense, sob a perspectiva da História da Ciência, segundo Mansur et al, 2011, baseia-se 

na possibilidade de agregar o caráter científico ao do patrimônio cultural já existente, uma vez 

que vários dos locais por onde ele passou ainda estão preservados e são tombados por atos 

municipais, estaduais ou federais. 

Mansur et al, 2011 também destaca que a faixa de ocorrência dos beachrocks estende-se 

aproximadamente por 1100 m, aflorando por cerca de 700 m. E reitera que “a importância 

ecológica destes afloramentos e blocos, que criam ambientes propícios para elevada 

concentração de pescado e desenvolvimento de mexilhões, o que pode ter sido um atrativo 

para os sambaquieiros no passado como é para os pescadores atuais”. 
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Figura 9.1.3-59 - Mapa geológico da região de ocorrência do beachrock em Saquarema. 

(modificado de DRM 1981).  

Fonte: Mansur et al, 2011. 

e) Contexto local - ADA 

A ADA do empreendimento que está localizada entre a lagoa de Jaconé a leste, a Ponta 

Negra ao oeste, a praia do Sossego ao sul e a Serra do Jaconé ao norte, atualmente é 

composta por campo de golfe desativado, lotes residenciais e uma área de mata secundária 

do tipo restinga. Na sua porção norte ela é cortada pela RJ-118 no sentido SW-NW e pela 

RJ-102 no sentido N-S e L-W. 

Em vistoria empreendida entre os dias 2 a 7 de maio de 2012 foi realizado o registro 

georreferenciado de alguns pontos notáveis da área, conforme ilustrado no Quadro e na 

Figura que seguem: COORDENADAS UTM (DATUM - WGS84) Pontos Zona Leste Sul. 
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Figura 9.1.3-60 - Pontos registrados durante a atividade de campo na ADA. 

Na área em que corresponde ao antigo campo de golfe foi averiguado que houve um grande 

impacto durante a sua construção, com obras de terraplanagem, aterramento, abertura de 

canais e represamento para um pequeno lago. Conforme informações obtidas através dos 

antigos funcionários do campo de golfe, Srs. Adilson e Claudeci, o terreno pertencia a uma 

fazenda e era um terreno alagadiço (brejo) com mata de restinga. Após a venda para o Sr. 

Roberto Marinho, o terreno foi adequado para a construção do campo de golfe. 

Posteriormente o terreno foi vendido para a empresa Brooksfield, o qual não alterou a 

propriedade, que vendeu para a DTA - atual proprietária. 

No local é possível transitar por grande parte do terreno, já que possuem ruas pavimentadas 

e, somente em alguns trechos, o local está intransitável devido ao abandono e falta de 

manutenção. Há também 2 edificações no local que servem de base e alojamento para os 

funcionários e onde funcionava a sede do campo de golfe. O acesso ao local pode ser 

realizado pela portaria, através da RJ-118, mas também pela RJ-102 ou pela Praia do 

Sossego.
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Figura 9.1.3-61 - Mapa com a localização dos pontos em relação à ADA. Detalhe para a localização do sítio Campo próximo à área da ADA. 
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Foto 9.2-209 - Estrada pavimentada próximo à praia (Ponto 003) e com vegetação esparsa 

(Ponto 005). 

 

Foto 9.2-210 - Antiga sede do campo de golfe (Ponto 006) e lagoa formada pelo represamento 

(Ponto 006). 

A ADA que envolve a praia se prolonga no sentido leste-oeste por 1,70 km, partindo das 

rochas ao oeste na Ponta Negra. Essa praia é conhecida pelos moradores como Praia do 

Sossego ou das Conchas, devido a grande quantidade de conchas que são encontradas nas 

areias. E nessa mesma área do empreendimento que estão localizados afloramentos de 

beachrock, Foto 9.2-211. 

Recentemente, a denominada “Beachrock de Jaconé, RJ”, foi reconhecida pela Comissão 

Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do SIGEP e inscrita como “Sítio 060” entre 

os Sítios da História da Geologia, da Paleontologia e da Mineração (MANSUR, RAMOS e 

FURUKAWA, 2012). Foi registrada como patrimônio relacionado à história da ciência e pelo 

seu conteúdo científico e cultural, pela sua utilização geoturística e didática e de influência 

internacional, por estar associada à formação científica de Charles Darwin. 

Existe uma pequena concentração dessas rochas, inclusive cobertas pela areia, no ponto 018 

e a maior concentração está entre os pontos 019 e 020, a leste da ADA. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 412 

Segundo Mansur et al. (2011) as Beachrocks de Saquarema/Maricá possuem o seu valor 

geológico dado que sua formação não ocorre em todo litoral e sua composição varia 

regionalmente; o valor arqueológico é atestado em alguns sambaquis da região, onde foram 

encontrados seixos associados às Beachrocks; e sua importância histórica se deve á visita do 

pesquisador Charles Darwin em 1832, que descreveu essa região e as Beachrocks como 

parte de seus estudos. 

Cabe observar que, embora essa rocha tenha sido utilizada como matéria prima pelos 

sambaquianos que ali viveram, não se deve considerá-la como de valor arqueológico, pois 

não foram encontradas evidências de modificações intencionais, ou seja, evidências culturais, 

nos afloramentos existentes nessa praia. 

Por conta disso, as Beachrocks e o seu entorno foram incluídos em dois projetos turísticos 

que englobam vários municípios do Rio de Janeiro: Projetos Caminhos Geológicos 

(Disponível em: <http://www.caminhosgeologicos.rj.gov.br) e Caminhos de Darwin (Disponível 

em: <http://www.casadaciencia.ufrj.br/caminhosdedarwin), que possui participação e 

coordenação do Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM-RJ), Fundação 

de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e da Casa da Ciência da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esses projetos visam valorizar os patrimônios 

históricos e geológicos do estado do Rio de Janeiro, sendo muitos desses pontos localizados 

na Região dos Lagos. 

 

Foto 9.2-211 - Vista da praia das Conchas a partir da Ponta Negra (Ponto 016) e Beachrocks 

localizadas na ADA (Ponto 018). 
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Foto 9.2-212 - Área com grande concentração de Beachrocks, a leste da ADA (Ponto 019) e 

detalhe da formação rochosa. 
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Figura 9.1.3-62 - Webmapa com a localização de alguns locais inclusos no Projeto Caminhos Geológicos e Caminhos de Darwin.
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Figura 9.1.3-63 - Área de proteção proposta ao SIGEP por: Kátia Leite Mansur, Renato 

Rodriguez Cabral Ramos e Gisele Giseé Furukawa em 20/11/2012  

Fonte: 

http://sigep.cprm.gov.br/sitio060/Poligonal_area_protecao_Sitio060_Beachrock_de%20Jacune_

RJ.pdf. 

Na porção mais a leste da ADA, ao lado do campo de golfe, a área do 

empreendimento é delimitada ao oeste pela RJ-102 (Ponto 017) e por uma 

propriedade particular ao leste (Ponto 021 e 001). Beirando a RJ-102 existe um 

pequeno loteamento residencial que, até a década de 1950, toda a área pertencia a 

uma antiga fazenda e foi loteada aos poucos para dividir o terreno entre os filhos do 

proprietário da fazenda e com outras pessoas não aparentadas. Isabela, neta do 

antigo proprietário e moradora do loteamento (casa n. 16/17), alega desconhecer a 

existência de vestígios arqueológicos na área, mas relata sobre um navio naufragado 

na Ponta Negra, próximo a localidade conhecida como “Cara do Índio”. 
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Foto 9.2-213 - Rua que dá acesso ao loteamento a partir da RJ-102/Av. Beira Mar e 

condomínio localizado na entrada do loteamento. 

 

Foto 9.2-214 - Travessas que corta o loteamento e residência localizada no interior do 

loteamento. 

Ao lado do loteamento, a leste, existe uma propriedade particular que está coberta por 

uma mata secundária, não havendo acessos que permitissem a sua vistoria. Foi 

possível registrar, somente em um trecho, o limite leste da ADA através de uma trilha 

(Ponto 001) que segue no sentido norte-sul, ligando a Av. Beira Mar (Ponto 021) com 

a RJ-118 (Ponto 022). O seu trecho não estava em condições de trânsito, pois a mata 

encerra parte da trilha e havia pontos alagados, o que impediu um diagnóstico mais 

ampliado dessa área. 
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Foto 9.2-215 - Acesso da trilha pela Av. Beira-Mar (Ponto 021) e mata secundária 

cobrindo a área leste da ADA. 

 

 

Foto 9.2-216 - Parte da trilha vem sendo usada para descarte residencial e acesso da 

trilha pela RJ-118. 

Entre o campo de golfe e o loteamento residencial existe um trecho da RJ-102 que liga 

a Av. Beira-Mar com a RJ-118, totalmente pavimentada com calçamento e cercada 

com arame de ambos os lados (Ponto 017). Por trás das cercas existe uma capoeira 

que impediu a visibilidade da superfície, mas a área parece bastante impactada por 

conta do campo de golfe, aberta da estrada e o loteamento vizinho. 
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Foto 9.2-217 - Estrutura abandonada no terreno do campo de golfe e estrada 

pavimentada com o loteamento residencial ao fundo. 

 

Foto 9.2-218 - Trecho da RJ-102 ligando a Av. Beira-Mar com a RJ-118 com a Serra do 

Jaconé ao fundo. 

A porção norte do empreendimento, que é cortada pela RJ-118, se estende no sentido 

leste-oeste (Ponto 022 e 023) e para norte até a cota de 30m de elevação. A RJ-118 é 

conhecida como Estrada Velha de Jaconé e liga o distrito de Manuel Ribeiro, em 

Maricá, ao distrito de Sampaio Corrêa, em Saquarema, passando pela Ponta Negra e 

a Lagoa de Jaconé. O processo de construção, manutenção e pavimentação da 

estrada impactou o seu entorno mais plano, no entanto as áreas mais elevadas 

apresentaram um contexto mais preservado. 

Do lado sul da estrada está localizado o campo de golfe e a área de mata secundária 

no entorno do loteamento residencial (descrito acima). Na parte noroeste existem 

alguns acessos de estrada de terra que levam para a porção mais alta do terreno e 

dão acesso á antigas residências - desocupadas por conta do empreendimento - e à 

residências ainda ocupadas. Em seu entorno ainda há algumas pequenas 

propriedades rurais, principalmente chácaras de veraneio. Na parte nordeste não há 

acessos que permitissem a vistoria e o terreno é coberto por uma mata secundária de 

mata atlântica. De acordo com o projeto do empreendimento, essas áreas mais altas 

com mata serão preservadas como área de reserva do TPN. 
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Foto 9.2-219 - Portaria do campo de golfe a partir da RJ-118 (Ponto 007) e substrato 

argiloso com brita ao lado da RJ-118 (Ponto 007). 

 

Foto 9.2-220 - RJ-118 ao lado do campo de golfe (Ponto 007) e limite oeste da ADA 

cortada pela RJ-118 (Ponto 023), que dá acesso ao cume da Ponta Negra. 

De fronte a portaria do campo de golfe (Ponto 007) existe uma estrada de terra que dá 

acesso à parte mais elevada e que contava com pequenas propriedades residenciais 

construídas em torno de 1980-1990, atualmente desocupadas. Nesse mesmo acesso 

há a estrutura de uma pequena igreja evangélica que, segundo o Sr. Claudeci, foi 

construída pelo Sr. Roberto Marinho para atender a demanda da vizinhança do campo 

de golfe. Posteriormente, foi construída a mesma igreja na Ponta Negra, ficando a 

antiga estrutura abandonada. No local não foram encontrados vestígios arqueológicos, 

mas a área se encontra bastante remexida pela construção do acesso e pelo tempo de 

ocupação residencial. 
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Foto 9.2-221 - Estrutura da antiga igreja evangélica (Ponto 008) e estrutura residencial 

localizada ao lado da estrada de terra (Ponto 009). 

 

Foto 9.2-222 - Estrada de terra que dá acesso á parte mais elevada do terreno, ao lado da 

RJ-118 e corte no barranco realizado na abertura e terraplanagem da estrada de terra 

(Ponto 008-009). 

Na parte mais a leste desse acesso, existe outra entrada (Ponto 014) que leva tanto a 

uma propriedade particular, quanto ao terreno do empreendimento (Ponto 015). A 

parte que corresponde ao empreendimento possui características de uma chácara de 

veraneio, com árvores esparsas sob um compartimento argiloso. Durante a vistoria 

não foram encontrados vestígios arqueológicos ou qualquer indicativo de relevância 

histórica. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 421 

 

Foto 9.2-223 - Estrada de terra que dá acesso á parte mais elevada (Ponto 014) e entorno 

da estrada de terra com a RJ-118 ao fundo (Ponto 015). 

f) Conclusões e Recomendações 

Desde o início do século XX, toda a região que compreende a AII e AID do 

empreendimento vem sendo estudadas por várias instituições de pesquisas 

fluminenses, dada a sua importância histórica, geológica e arqueológica. Tais estudos 

apontam para um rico contexto arqueológico pré-colonial, principalmente nos cordões 

arenosos e nas margens das lagoas, com ocupações humanas que recuam desde 

7.000 anos AP até o período do contato com os europeus. 

Durante a vistoria da ADA e em seu limite imediato, junto à linha costeira, foram 

encontrados vestígios materiais de interesse cultural em superfície, as chamadas 

Beachrocks. Entretanto, grande parte da área já passou por vários processos que 

impactaram o terreno, como a construção do campo de golfe, a construção e 

pavimentação da RJ-118 e RJ-102, além das ocupações residenciais e rurais. Assim, 

além da própria linha de costa, somente as áreas com maior declive, localizadas 

próximas no sopé da Serra de Jaconé, é que apresentam um aspecto geral melhor 

preservado. 

As Beachrocks possuem valor científico relevante não somente para o estudo da 

geologia, mas também para a arqueologia, a história e o turismo da região, visto que o 

local serviu de estudos para Charles Darwin, o criador da Teoria da Evolução, que em 

1882 aportou na região para estudar o bioma da Região dos Lagos e artefatos 

constituídos de suas rochas foram encontrados nos sambaquis existentes em terrenos 

da AID. Esse contexto tem sido explorado de forma educacional e turístico por órgãos 

oficiais de governo dentro de dois projetos estaduais chamados “Projeto Caminhos 

Geológicos” e “Caminhos de Darwin no Rio de Janeiro”, tanto que, conforme 

mencionado anteriormente, o local foi inscrito (Sítio nº 060) e reconhecido junto à 

Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos do SIGEP como sítio 

geológico ou paleobiológico . 

Na região das Ilhas Maricás (AID do empreendimento) a atividade de mergulho parece 

ser uma constante entre profissionais e praticantes desse esporte. A relação de 

naufrágios que cerca o litoral fluminense incluindo toda a extensão da Região dos 

Lagos é significativa, sendo que muitos ainda não foram localizados e não fazem parte 

da agenda destes profissionais/pesquisadores de mergulho, trata-se, portanto, de uma 
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área aberta a descobrimentos, incluindo-se neste panorama, também, a ADA do 

empreendimento. Conforme informações obtidas com frequentadores locais, existe a 

possibilidade de haver um navio naufragado próximo à Ponta Negra. 

A Ponta Negra, por sua vez, área limítrofe a oeste da ADA, também possui seu valor 

paisagístico, turístico e, possivelmente, histórico. O local é visitado por aqueles que 

buscam a Praia do Sossego (ou das Conchas) ou visitam o Farol da Ponta Negra, o 

qual permite uma visão panorâmica da região de Jaconé. Assim sendo, a inserção 

dessa paisagem no contexto histórico e turístico também precisa ser melhor 

caracterizado. 

Próximo ao limite da ADA também estaria situado o local da antiga estação Nilo 

Peçanha da Estrada de Ferro Maricá, construção antiga, do início do século passado, 

que segundo consta, já foi demolida, mas cujos eventuais remanescentes poderiam 

contribuir com o delineamento de algumas das características relevantes e distintivas 

da estação mencionada. 

Em suma, toda a área que compreende a ADA e o seu entorno imediato (AID) possui 

uma série de estudos e pesquisas que apontam para sua relevância cultural, 

notadamente arqueológica e histórica. Atualmente, essa região ainda é foco de 

pesquisa de inúmeros trabalhos do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Instituto de 

Arqueologia Brasileira, que apesar de estarem presentes há décadas, ainda continuam 

encontrando novos sítios arqueológicos na região. 

Apesar dos dados secundários e do levantamento de campo apresentarem a 

ocorrência de patrimônio de interesse cultural (Beachrocks) e a possibilidade de 

ocorrência de novos bens nas áreas a serem diretamente impactadas pelo 

empreendimento, considerando a Portaria IPHAN / MinC nº. 230 sugere-se que o 

estudo de arqueologia preventiva permita o licenciamento ambiental prévio do 

empreendimento (LP), contanto que a Licença de Instalação (LI) fique condicionada à 

implantação de um Plano de Arqueologia Preventiva, conforme as atividades dos 

programas de mitigação concernentes: 

No Anexo XXXVII encontra-se o Diagnóstico do Patrimônio Cultural e Histórico, 

protocolado no IPHAN. 
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9.2. Ambiente Marinho 

9.2.1. Meio Físico 

A caracterização do meio físico marinho na região dos Terminais Ponta Negra foi 

realizada através de levantamento bibliográfico, campanhas de coletas de sedimento e 

água, aquisição de dados oceanográficos e modelagens matemáticas. 

A seguir são apresentados os objetivos, metodologias de coleta e resultados para os 

dados obtidos durante os levantamentos, além da modelagem matemática das 

correntes, ondas, transporte de sedimento e linha de costa. 

9.2.1.1. Caracterização do Sedimento Marinho na Região de Implementação dos 

Terminais Ponta Negra 

O objetivo da caracterização de sedimento é verificar a qualidade do sedimento 

previamente ao início das obras de implementação do terminal. Esta caracterização 

servirá como base para comparações com os monitoramentos ambientais previstos 

durante a implantação e operação, além de fornecer dados para tomada de decisão do 

destino do sedimento que necessita ser dragado para construção do terminal.  

Para caracterização da área foi realizada primeiramente uma campanha para coleta 

de sedimento entre os dias 10 e 11 de Maio de 2012, em 53 pontos na região do 

empreendimento (Figura 9.2.1-1). Além desta campanha, foram realizadas mais 2, 

sendo a segunda campanha no dia 12 de Setembro de 2012 e a terceira campanha 

nos dias 22 e 23 de Janeiro de 2013, sendo mês de setembro, mês de estiagem, e 

janeiro, época de chuva.  

Para segunda e terceira campanha foram realizadas coletas em 7 pontos para 

verificação da qualidade do sedimento da Área de Influência Direta do 

empreendimento (Figura 9.2.1-2). 
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Figura 9.2.1-1 – Pontos de coleta para a primeira campanha de sedimento. 
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Figura 9.2.1-2 - Pontos de coleta para a segunda e terceira campanha de sedimento 

A) Métodos 

Nas amostras de sedimento foram realizadas as análises dos parâmetros descritos na 

Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 454 de 2012 (BRASIL, 2012), 

que estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o 

gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição nacional. A 

resolução CONAMA 454/12, que revogou a resolução CONAMA 344/04, teve como 

objetivo principal o estabelecimento de níveis nacionais de classificação dos 

sedimentos, detalhando algumas determinações da Resolução 344/2004, além de 

modernizar a norma em termos de referências sobre gestão ambiental do material 

dragado. 

 Metais: Alumínio, Bário, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Manganês, 

Mercúrio, Níquel, Prata e Zinco; 

 Semimetais: Arsênio; 

 Nutrientes: Fosfatados: Fósforo total; 

 Nitrogenados: Nitrogênio total (Kjeldahl); 

 Carbono Orgânico Total (COT); 
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 Análise granulométrica 

 Orgânicos: 

 PCBs Totais; 

 Pesticidas Organoclorados: alfa/beta/gama/delta-BHC, alfa-clordano, 4,4,4-

DDD/DDE/DDT, Dieldrin e Endrin e 

 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs): Benzo(a)antraceno, 

Benzo(a)pireno, Criseno, Dibenzo(a,h)antraceno, Acenafteno, Acenaftileno, 

Antraceno, Fenantreno, Fluoranteno, Fluoreno, 2-metilnaftaleno, Naftaleno, 

Pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(k)fluoranteno, 

Indeno(1,2,3,c-d)pireno. 

a) Metodologias analíticas 

Todos os ensaios analíticos foram realizados pelo Laboratório ECOLABOR localizado 

na cidade de São Paulo e devidamente acreditado para a realização de tais análises. 

Os métodos analíticos utilizados se basearam em normas analíticas estabelecidas, 

descritas em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(SMEWW, 2005) e nos padrões analíticos definidos pela Agência de Proteção 

Ambiental Norte Americana (USEPA). 

Os ensaios analíticos foram acompanhados de brancos analíticos, ou seja, amostras 

isentas dos compostos de interesse, de forma a verificar se o método de análise 

introduziu ou não os compostos de interesse nas amostras reais, e da análise de 

brancos subrrogados, ou seja, amostras onde os compostos de interesse são 

introduzidos em concentração conhecida de forma a verificar a qualidade analítica e a 

recuperação dos compostos analisados. 

Os Limites de Detecção e de Quantificação de todos os compostos em sedimento 

foram inferiores aos limites definidos pelas resoluções CONAMA 454/12 (BRASIL, 

2012) que são os padrões de qualidade de sedimento utilizados para comparação dos 

resultados e que serão discutidos em maiores detalhes a seguir.  

Abaixo são apresentados os métodos analíticos utilizados para a análise do 

sedimento: 

 Metais 

Metais foram analisados no sedimento seguindo o método USEPA 6010 C e 3051 A. 

Mercúrio foi analisado seguindo a metodologia USEPA 7471B. Os limites de detecção 

e quantificação para cada um dos metais analisados são: Alumínio: LD 6,2 – LQ 16,7 

mg/kg, Cádmio: LD 0,1 mg/kg – LQ 0,4 mg/kg, Chumbo: LD 0,8 mg/kg – LQ 2,5 mg/kg, 

Cobre: LD 0,4 mg/kg – LQ 1,1 mg/kg, Cromo: LD 0,5 mg/kg – LQ 1,7 mg/kg, Ferro: LD 

2,6 mg/kg – LQ: 8,1 mg/kg, Manganês: LD 0,2 mg/kg – LQ 0,7 mg/kg, Mercúrio LD 

0,012 mg/kg – LQ 0,038 mg/kg, Níquel: LD 0,3 mg/kg – LQ 1,0 mg/kg, Prata: LD 0,9 – 

LQ 3,0 mg/kg, Zinco: LD 0,3 mg/kg – LQ 1,0 mg/kg. 

 Arsênio 

Arsênio foi analisado seguindo o método USEPA 3050B. O limite de detecção foi 

calculado em 1,2 mg/kg. O limite de quantificação foi calculado em 3,7 mg/kg. 
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 Nutrientes 

Nitrogênio kjeldahl total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW 21st. 

Método 4500N. O limite de detecção foi calculado em 60 mg/kg. O limite de 

quantificação foi calculado em 218 mg/kg. 

Fósforo Total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW 21st. Método 

4500P. O limite de detecção foi calculado em 9 mg/kg. O limite de quantificação foi 

calculado em 26 mg/kg. 

Carbono orgânico Total foi analisado utilizando oxidação com dicromato de potássio. 

O limite de detecção foi calculado em 0,3 %. O limite de quantificação foi calculado em 

0,9 %. 

 Bifenilas Policloradas (PCBs) 

Para extração e purificação das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 3611B e 

para a quantificação dos compostos a metodologia USEPA 8082A. O Limite de 

Detecção (LD) calculado foi de 1,8 μg/kg e o Limite de Quantificação de (LQ) 4,7 

μg/Kg. 

Nas recuperações dos analíticos nas matrizes fortificadas os desvios entre os valores 

obtidos e os valores esperados validaram a metodologia. 

 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Para extração e purificação das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 3550 

(http://www.epa.gov/sw-846/pdfs/3550.pdf) e para a quantificação dos compostos a 

metodologia US EPA 8310. 

O Limite de Detecção (LD) calculado para os HPAs dos grupos A e B segundo a 

resolução CONAMA 454/12 variou entre 0,02 e 0,5 µg/kg. O Limite de Quantificação 

variou entre 0,1 e 1,0 µg/kg. 

Nas recuperações dos analíticos nas matrizes fortificadas os desvios entre os valores 

obtidos e os valores esperados validaram a metodologia. 

 Pesticidas Organoclorados 

Para extração e purificação das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 3550 

(http://www.epa.gov/sw-846/pdfs/3550.pdf) e para a quantificação dos compostos a 

metodologia US EPA 8081B. 

O Limite de Detecção (LD) calculado para os pesticidas variou entre 0,02 e 0,2 µg/kg. 

O Limite de Quantificação variou entre 0,04 e 0,6 µg/kg. 

Nas recuperações dos analítos nas matrizes fortificadas os desvios entre os valores 

obtidos e os valores esperados validaram a metodologia. 

 Granulometria 

Para a análise granulométrica foi utilizada a Norma Técnica da CETESB L6.160 de 

Novembro de 1995, pipetagem e paneiramento. Para a classificação de grãos da 

planilha de Wentworth (1922), presente na Resolução CONAMA 454/12 (Tabela 

9.2.1-1). 
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Tabela 9.2.1-1 - Classificação dos grãos em função do diâmetro. 

Diâmetro (mm) Descrição 

maior que 2,0  GRANULOS 

2,0 a 1,0  AREIA MUITO GROSSA 

1 a 0,5  AREIA GROSSA 

0,5 a 0,25  AREIA MÉDIA 

0,25 a 0,125  AREIA FINA 

0,125 a 0,063  AREIA MUITO FINA 

0,063 a 0,031  SILTE GROSSO 

0,031 a 0,016  SILTE MÉDIO 

0,016 a 0,008  SILTE FINO 

0,008 a 0,004  SILTE MUITO FINO 

<0,004  ARGILAS 

 

b) Métodos de Coleta 

As amostras de sedimento foram coletadas utilizando o busca-fundo do tipo draga 

coletora Van veen com capacidade para 7 litros. Este pegador foi lastreado com 4 kg 

de peso, de forma a chegar ao fundo o mais perpendicular possível, possibilitando um 

bom grau de enchimento. 

O material coletado foi disposto no convés da embarcação dentro de uma bandeja de 

aço inox (Figura 2.2.1-2) para evitar contaminação. Após a coleta as amostras foram 

acondicionadas em frascarias específicas e conservadas em caixas isotérmicas com 

gelo moído (Figura 2.2.1-2). 
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Figura 9.2.1-3 - Sedimento coletado com a draga Van veen disposto em bandeja de aço-

inox; Sedimento homogeneizados; Frascos contendo as amostras de sedimento 

acondicionadas em caixa térmica com gelo. 

B) Resultados 

Serão apresentados de forma separada os resultados obtidos para a caracterização 

prévia do sedimento (primeira campanha de coleta) e os resultados da qualidade do 

sedimento (segunda e terceira campanha de coleta) com foco na área de influência. 

Ressalta-se que os laudos laboratoriais estão apresentados no Anexo XXXVIII. 

a) Primeira Campanha 

Os resultados das análises Físicas e Químicas realizadas nas amostras de sedimento 

coletadas na primeira campanha são apresentados da Tabela 9.2.1-3 até a Tabela 

9.2.1-14 bem como os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos e a 

comparação com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 

454/12. 

A Tabela 9.2.1-2 apresenta as coordenadas dos 53 pontos de coleta de sedimento 

para primeira campanha. 
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Tabela 9.2.1-2 - Coordenadas dos pontos de coleta de sedimento para primeira 

campanha. 

1ª Campanha de Coleta de Sedimentos Marinhos 

Ponto Amostral X Y 

1 737907,31 7457655,38 

2 738562,58 7457869,34 

3 739458,24 7457960,11 

4 740052,49 7458388,24 

5 741001,24 7458387,22 

6 740415,55 7459041,07 

7 738157,46 7460245,50 

8 738771,70 7460508,09 

9 739221,52 7460551,48 

10 739445,30 7460604,00 

11 739803,79 7460631,40 

12 737853,77 7459907,56 

13 738045,58 7460055,98 

14 738356,12 7460183,85 

15 738623,28 7460256,92 

16 738965,78 7460309,44 

17 739251,21 7460334,56 

18 739844,89 7460409,91 

19 737814,96 7459622,14 

20 738104,95 7459771,47 

21 738408,64 7459894,77 

22 738673,51 7459947,29 

23 739000,04 7460020,36 

24 739283,18 7460070,60 

25 739564,03 7460109,41 

26 739899,69 7460164,21 

27 737721,21 7459342,01 

28 737936,17 7459460,93 

29 738288,35 7459591,28 

30 738594,79 7459657,60 

31 738869,22 7459723,92 

32 739161,94 7459801,67 
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1ª Campanha de Coleta de Sedimentos Marinhos 

Ponto Amostral X Y 

33 739418,07 7459851,99 

34 739733,66 7459913,73 

35 740033,24 7459934,31 

36 737588,57 7459142,60 

37 737796,67 7459174,61 

38 738256,34 7459293,53 

39 738770,88 7459414,74 

40 739036,16 7459490,20 

41 739532,41 7459597,68 

42 739788,54 7459654,86 

43 740058,39 7459686,87 

44 738453,01 7459224,92 

45 739111,63 7459385,01 

46 737782,95 7458832,95 

47 738311,22 7458983,89 

48 738793,75 7459102,81 

49 738217,46 7458798,65 

50 738091,68 7458601,07 

51 738491,88 7458788,59 

52 738871,50 7458838,90 

53 739189,38 7458891,50 
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Tabela 9.2.1-3 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (SS01-SS09). 

 

 

600028 600035 600036 600037 600038 600039 600040 600041 600042

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 0,11 0,05 0,080 0,04 0,16 0,12 0,02 0,19 0,24

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 0,80 0,28 0,14 0,15 0,49 0,17 0,03 0,51 0,44

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 52,74 31,84 27,41 18,52 25,34 14,30 8,59 1,30 15,52

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 44,57 64,79 69,29 73,37 69,95 67,56 72,27 7,09 68,09

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 0,82 1,52 2,02 5,74 2,60 13,56 15,36 17,93 9,26

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 0,67 0,85 0,72 1,43 1,01 4,05 3,33 71,73 5,86

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,11 0,04 0,04 0,03 0,01 0,09 0,03 1,46 0,04

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,08 0,03 0,03 0,05 0,05 0,01 0,01 0,58 0,06

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,05 0,04 0,06 0,04 0,02 0,03 0,01 0,05 0,05

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,08 0,12 0,09 0,17 0,14 0,23 0,19 0,21 0,15

MASSA INICIAL g 158,15 164,90 162,71 167,10 163,37 166,21 167,70 160,70 163,00

MASSA FINAL g 158,22 164,21 162,55 166,34 163,04 166,39 167,46 162,42 162,54

RECUPERAÇÃO % 100 100 100 100 100 100 100 101 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND ND ND 92 ND 190 ND 85 270

Fósforo Total mg P/kg 9 26 46 32 26 100 29 27 38 ND 17

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 2,00 2,30 1,60 1,20 1,80 1,40 1,70 3,60 ND

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 138 114 68,1 193 142 213 83,5 699 132

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - ND ND ND 1,1 ND 0,9 ND 5,1 0,7

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 1,50 1,10 1,10 2,20 1,40 1,80 ND 3,80 ND

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 2,10 1,00 2,10 1,30 1,20 1,70 0,90 4,20 1,00

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 528 427 347 480 576 557 265 1510 247

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 16,6 13,0 17,2 16,0 28,9 21,1 8,2 39,8 3,9

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 ND ND ND 1,00 ND ND ND 3,50 ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

SS 03

Nivel 1 Nivel 2

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 01 SS 02

Valor Alerta: 4800

Parâmetros Não Metálicos

Granulometria

SS 04 SS 05 SS 06 SS 07 SS 08 SS 09

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA
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Tabela 9.2.1-4 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (SS01-SS09). 

 

 

 

 

600028 600035 600036 600037 600038 600039 600040 600041 600042

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

LEGENDA

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

<4000

PONTO AMOSTRAL

SS 01 SS 02 SS 03 SS 04 SS 05 SS 06

Pesticidas Organoclorados

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 07 SS 08 SS 09

Nivel 1 Nivel 2

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
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Tabela 9.2.1-5 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS10-SS18). 

 

 

600043 600044 600045 600046 600047 600048 600049 600050 600051

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 8,32 0,22 0,000 0,04 0,03 0,02 0,14 0,00 0,12

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 11,92 2,02 0,11 0,31 0,13 0,10 0,13 0,04 0,62

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 20,94 21,90 0,79 3,88 1,02 22,29 0,59 14,28 13,31

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 38,13 58,96 6,08 12,47 6,75 66,34 8,55 55,42 58,34

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 14,53 13,49 50,00 32,92 20,29 8,09 16,22 15,54 19,43

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 5,17 3,60 41,63 48,89 68,46 2,31 71,13 14,18 7,90

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,01 0,02 1,09 3,61 1,93 0,12 4,51 0,16 0,07

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,02 0,03 0,39 0,04 0,32 0,01 0,35 0,10 0,09

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,02 0,04 0,68 0,02 0,00 0,02 0,06 0,01 0,01

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,06 0,02 0,16 0,05

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,17 0,09 0,30 0,34 0,17 0,16 0,17 0,19 0,13

MASSA INICIAL g 167,19 164,40 149,12 158,60 154,86 165,00 156,34 161,09 165,00

MASSA FINAL g 165,91 165,05 150,77 162,66 153,49 164,23 159,27 161,21 165,11

RECUPERAÇÃO % 99 100 101 103 99 100 102 100 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 341 ND 157 82 ND ND 79 ND 93

Fósforo Total mg P/kg 9 26 35 56 71 180 169 57 18 16 294

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 2,30 1,80 2,40 2,60 1,50 1,90 3,20 ND 2,90

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 266 140 911 491 895 121 694 140 111

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 1,2 1,8 6,4 2,8 4,2 1,0 3,2 0,7 0,8

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 ND 2,40 ND 1,80 3,00 1,00 2,80 0,90 1,20

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 0,90 1,70 3,10 3,40 4,50 1,10 4,20 1,00 ND

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 241 260 1640 972 1700 281 1440 327 211

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 5,5 6,8 29,5 15,5 28,4 6,7 23,3 8,9 5,4

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 ND 0,50 3,90 0,40 2,90 2,10 1,90 ND ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

SS 11 SS 12

Nivel 1 Nivel 2

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 10 SS 13 SS 14 SS 15 SS 16 SS 17 SS 18

Parâmetros Não Metálicos

Valor Alerta: 4800

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Granulometria



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 435 

 

Tabela 9.2.1-6 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS10-SS18). 

 

 

 

600043 600044 600045 600046 600047 600048 600049 600050 600051

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND 37,0

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND 37,0

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

<4000

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 10 SS 12 SS 13 SS 14 SS 15 SS 16

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Pesticidas Organoclorados

LEGENDA

SS 17 SS 18

Nivel 1 Nivel 2

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 11
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Tabela 9.2.1-7 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS19-SS27). 

 

600052 600053 600054 600055 600056 600057 600058 600059 600060

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 0,32 0,25 0,760 0,09 0,11 0,00 7,19 0,20 0,04

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 1,14 0,30 0,85 0,22 0,13 0,05 8,58 1,66 0,25

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 7,67 13,13 6,25 0,81 0,18 0,48 61,08 23,61 1,76

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 45,99 60,27 31,93 9,64 2,61 8,85 20,28 56,21 15,53

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 35,62 17,10 21,01 27,81 43,98 45,19 2,23 11,28 72,45

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 8,52 8,91 37,95 58,86 50,06 44,28 0,39 5,94 8,76

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,15 0,25 4,13 2,32 3,19 2,16 0,10 0,12 0,06

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,21 0,03 0,02 0,95 0,71 0,63 0,10 0,12 0,25

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,29 0,02 0,22 0,43 0,43 0,10 0,09 0,05 0,15

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,13 0,03 0,16 0,17 0,01 0,11 0,04 0,07 0,06

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,14 0,01 0,12 0,51 0,30 0,19 0,00 0,01 0,35

MASSA INICIAL g 163,56 171,33 164,79 146,99 155,21 152,92 165,23 169,67 154,09

MASSA FINAL g 163,86 171,83 170,39 149,65 157,85 156,05 165,35 168,43 153,56

RECUPERAÇÃO % 100 100 103 102 102 102 100 99 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 263 ND 86 305 845 157 ND ND 73

Fósforo Total mg P/kg 9 26 40 20 131 242 215 126 33 97 125

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 2,80 ND 2,40 3,60 3,70 3,00 3,30 1,60 2,50

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 238 135 577 1730 1540 652 109 196 487

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 2,2 0,9 3,0 9,6 7,6 4,0 ND 1,3 3,1

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 0,90 ND 1,50 3,00 2,50 2,10 1,00 2,10 1,10

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 1,30 1,00 2,90 6,20 5,20 3,60 0,90 1,60 2,40

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 489 339 1380 3410 3140 1260 156 366 788

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 6,6 6,8 21,2 63,3 45,6 24,8 7,6 14,3 13,4

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 7,40 5,10 2,80 12,10 13,40 1,00 ND 0,80 1,00

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

SS 20 SS 21

Nivel 1 Nivel 2

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 19 SS 22 SS 23 SS 24 SS 25 SS 26 SS 27

Parâmetros Não Metálicos

Valor Alerta: 4800

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Granulometria



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 437 

Tabela 9.2.1-8 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS19-SS27). 

 

 

 

600052 600053 600054 600055 600056 600057 600058 600059 600060

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

<4000

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 19 SS 21 SS 22 SS 23 SS 24 SS 25

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Pesticidas Organoclorados

LEGENDA

SS 26 SS 27

Nivel 1 Nivel 2

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 20
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Tabela 9.2.1-9 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS28-SS36). 

 

600061 600062 600063 600064 600065 600066 600067 600068 600069

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 0,06 0,24 0,350 0,03 0,08 0,00 0,02 0,01 0,30

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 0,09 0,19 0,55 0,18 0,04 0,01 0,05 0,08 0,44

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 0,42 27,27 1,64 1,36 18,99 1,25 0,75 44,06 47,04

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 12,87 65,97 14,92 18,36 76,58 19,60 18,53 44,50 44,94

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 69,33 4,63 50,67 48,73 3,21 54,05 45,28 9,54 5,61

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 16,52 1,33 30,49 27,58 0,85 24,22 34,31 1,80 1,72

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,10 0,15 1,24 1,99 0,15 2,04 0,59 0,42 0,09

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,11 0,04 0,06 1,17 0,03 0,01 0,18 0,29 0,10

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,06 0,04 0,29 0,74 0,03 0,09 0,07 0,30 0,16

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,25 0,06 0,13 0,27 0,07 0,07 0,10 0,06 0,11

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,05 0,24 0,38 0,87 0,11 0,33 0,05 0,30 0,01

MASSA INICIAL g 156,70 174,79 162,11 115,67 162,56 162,04 157,01 161,24 168,72

MASSA FINAL g 156,48 175,08 163,27 117,17 162,80 164,74 156,91 163,45 169,60

RECUPERAÇÃO % 100 100 101 101 100 102 100 101 101

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND 505 135 2051 158 ND 209 85 ND

Fósforo Total mg P/kg 9 26 52 65 216 452 38 144 270 78 ND

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND 0,4 ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 3,40 3,00 2,30 2,90 2,10 2,50 2,20 3,20 1,80

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 392 129 758 1650 98,5 759 553 122 65,8

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 2,9 2,7 3,2 5,1 0,7 3,8 2,7 ND ND

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 1,30 1,70 1,30 2,80 1,30 2,30 2,00 1,20 ND

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 2,00 1,30 2,80 5,80 0,70 3,10 3,30 1,00 0,50

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 677 360 1330 2790 326 1310 996 327 188

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 10,5 11,6 28,6 62,9 13,3 18 17,5 11 3,1

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 3,60 ND 5,40 5,70 4,50 3,30 1,20 ND ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

SS 29 SS 30

Nivel 1 Nivel 2

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 28 SS 31 SS 32 SS 33 SS 34 SS 35 SS 36

Parâmetros Não Metálicos

Valor Alerta: 4800

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Granulometria
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Tabela 9.2.1-10 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS28-SS36). 

 

 

 

600061 600062 600063 600064 600065 600066 600067 600068 600069

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

<4000

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 28 SS 30 SS 31 SS 32 SS 33 SS 34

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Pesticidas Organoclorados

LEGENDA

SS 35 SS 36

Nivel 1 Nivel 2

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 29
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Tabela 9.2.1-11 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS37-SS45). 

 

600127 600128 600129 600130 600131 600132 600133 600134 600135

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 0,34 0,15 0,020 0,00 0,00 0,04 0,00 0,21 0,00

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 0,21 0,40 0,08 0,01 0,02 0,16 0,08 0,09 0,09

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 25,49 12,11 14,26 0,34 0,18 1,96 0,68 2,04 9,96

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 65,25 78,18 78,50 10,50 7,44 29,64 5,32 28,70 71,31

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 7,03 8,09 5,71 62,53 48,36 45,49 19,76 54,73 14,27

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 1,86 1,02 1,28 26,06 42,62 21,94 54,04 13,72 4,79

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,04 0,04 0,04 1,02 4,83 2,03 10,41 3,75 0,04

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,01 0,01 0,02 0,17 0,20 0,05 5,24 0,02 0,03

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,01 0,16 0,37 0,27 0,08 0,11 4,60 0,01 0,01

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,01 0,01 0,05 0,07 0,12 0,03 1,27 0,06 0,24

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,21 0,12 0,03 0,04 0,40 0,25 0,45 0,28 0,03

MASSA INICIAL g 173,32 173,85 163,34 161,57 152,66 154,43 63,46 162,07 168,48

MASSA FINAL g 174,10 174,37 163,94 163,20 159,17 157,04 64,62 167,93 169,77

RECUPERAÇÃO % 100 100 100 101 104 102 102 104 101

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND ND ND ND 161 128 1769 ND ND

Fósforo Total mg P/kg 9 26 24 25 32 216 170 179 525 116 86

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND 1,3 ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 1,90 3,30 1,90 ND 2,70 2,30 2,30 1,60 ND

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 45 53 113 590 1160 734 3290 327 137

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - ND ND ND 4,5 6 2,5 11,2 1,9 0,8

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 ND ND 1,50 2,90 2,10 1,50 3,00 1,30 1,30

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 1,80 0,80 0,80 2,80 3,70 3,20 8,90 2,30 1,10

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 187 254 368 1000 1900 1490 5400 712 287

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 2,65 6,64 12,6 16,2 28,4 22,5 78,6 10,3 9,09

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND 0,50 ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 ND ND ND 4,40 2,70 1,80 14,30 1,90 ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

SS 38 SS 39

Nivel 1 Nivel 2

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 37 SS 40 SS 41 SS 42 SS 43 SS 44 SS 45

Parâmetros Não Metálicos

Valor Alerta: 4800

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Granulometria
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Tabela 9.2.1-12 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS37-SS45). 

 

 

 

600127 600128 600129 600130 600131 600132 600133 600134 600135

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

<4000

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 37 SS 39 SS 40 SS 41 SS 42 SS 43

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Pesticidas Organoclorados

LEGENDA

SS 44 SS 45

Nivel 1 Nivel 2

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 38
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Tabela 9.2.1-13 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS46-SS53). 

 

600136 600137 600138 600139 600140 600141 600142 600143

GRÂNULOS                                (> 2,0 mm) % 0,04 0,09 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

AREIA MUITO GROSSA      (2,0 a 1,0mm) % 0,08 0,18 1,07 0,01 0,06 0,01 0,08 0,08

AREIA GROSSA                      (1,0 a 0,5mm) % 10,00 10,22 1,19 4,67 1,12 0,40 13,47 16,89

AREIA MÉDIA                           (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 75,47 74,51 25,01 65,32 55,26 32,84 75,33 62,69

AREIA FINA                               (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 12,77 12,72 58,66 25,31 39,11 58,74 9,86 15,69

AREIA MUITO FINA               (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 1,43 2,03 14,50 4,26 4,11 7,90 0,87 4,17

SILTE GROSSO                        (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,10 0,10 1,67 0,01 0,07 0,25 0,01 0,12

SILTE MÉDIO                             (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,01 0,01 0,08 0,09 0,03 0,35 0,01 0,03

SILTE FINO                                 (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02

SILTE MUITO FINO                 (0,008 a 0,004mm) % 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,03 0,02 0,27

ARGILAS                                     (< que 0,004mm) % 0,28 0,31 0,26 0,27 0,29 0,38 0,34 0,05

MASSA INICIAL g 159,30 166,69 159,77 169,39 168,32 156,10 173,50 175,90

MASSA FINAL g 159,64 167,07 163,77 169,46 168,43 157,55 173,49 176,30

RECUPERAÇÃO % 100 100 103 100 100 101 100 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND ND 91 ND ND ND 187 ND

Fósforo Total mg P/kg 9 26 29 45 146 16 58 44 24 11

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 ND 1,70 2,40 ND ND 1,40 1,90 1,70

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 99 100 395 117 165 202 170 102

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 1,0 1,0 2,2 ND 2,8 1,5 1,1 1,2

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 1,00 ND 1,90 ND 1,20 ND 1,00 1,70

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND ND ND ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 1,50 1,10 2,80 1,00 1,30 3,10 1,30 1,30

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 279 280 811 319 459 510 469 263

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 7,4 5,8 12,6 8 10,5 10,8 17,7 5,1

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 ND ND ND ND ND ND ND ND

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 7,10 2,00 0,40 ND ND ND 6,90 ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

Nivel 1 Nivel 2

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 46 SS 47 SS 48 SS 49 SS 50 SS 51 SS 52 SS 53

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

Parâmetros Não Metálicos

Valor Alerta: 4800

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Granulometria
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Tabela 9.2.1-14 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN (SS46-SS53). 

600136 600137 600138 600139 600140 600141 600142 600143

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

<4000

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

SS 46 SS 49 SS 50 SS 51 SS 52

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  10 e 11 DE MAIO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Pesticidas Organoclorados

LEGENDA

SS 53

Nivel 1 Nivel 2

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

SS 47 SS 48
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Análise Granulométrica 

Os parâmetros granulométricos vêm sendo utilizados, há pelo menos cinco décadas, 

por diversos autores, como bons instrumentos na interpretação da hidrodinâmica e 

processos sedimentares dos fundos de áreas marinhas (SHEPARD, 1954; FOLK & 

WARD, 1957; PASSEGA, 1964; SAHU, 1964; PETTIJOHN, 1975; MCLAREN, 1981 e 

PEJRUP, 1988).  

Pettijohn (1975) afirma ainda que a acumulação de matéria orgânica e compostos 

inorgânicos em sedimentos é fortemente dependente da quantidade em argila 

depositada. Desta forma, a análise granulométrica é de fundamental importância para 

o monitoramento da qualidade dos sedimentos em regiões costeiras, subsidiando 

estudos de caráter ambiental e também ecológico, quando associadas à 

quimioindicadores como a matéria orgânica sedimentar.  

Nas amostras analisadas, a maior parte dos grãos é constituída por areia média, 

seguido por areia fina e por areia grossa Dessa forma os compostos são pouco 

adsorvidos pelo sedimento. A distribuição granulométrica é apresentada na Figura 

9.2.1-4, Figura 9.2.1-5 e Figura 9.2.1-6 mostram a distribuição espacial da 

porcentagem de grãos de areia média + areia fina e de areia grossa + areia média. 
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Figura 9.2.1-4 - Distribuição granulométrica nos pontos SS 01 a SS 53. 
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Figura 9.2.1-5 Distribuição espacial de Areia Média + Areia Fina na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra - Maricá. Os números na Figura 

representam a porcentagem desse tamanho de grão no sedimento. 

 

 

Figura 9.2.1-6 - Distribuição espacial de Areia Média + Areia Fina na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra - Maricá. Os números na Figura 

representam a porcentagem desse tamanho de grão no sedimento. 
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Nutrientes e Carbono Orgânico Total 

 Nitrogênio Kjeldahl Total 

Nos pontos amostrados a concentração de Nitrogênio Kjeldahl Total variou entre <LD 

(60 mg/kg) e 2051 mg/kg, concentrações interiores ao valor alerta da resolução 

CONAMA 454/12 que é de 4800 mg/kg. 

A distribuição espacial dos pontos (Figura 9.2.1-7) mostrou que não existe um 

gradiente de concentração na região, ou seja, não existe acúmulo de nitrogênio 

kjeldahl total em uma ou outra região. 

 

Figura 9.2.1-7 - Distribuição espacial de Nitrogênio Kjeldahl Total na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra - Maricá. 

 Fósforo Total 

Nos pontos amostrados a concentração de Fósforo Total variou entre <LD (9 mg/kg) e 

525 mg/kg, concentrações interiores ao valor alerta da resolução CONAMA 454/12 

que é de 2000 mg/kg. 

A distribuição espacial dos pontos (Figura 9.2.1-8) mostrou que não existe um 

gradiente de concentração na região, ou seja, não existe acúmulo de fósforo total em 

uma ou outra região. 
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Figura 9.2.1-8 - Distribuição espacial de Fósforo Total na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 

 Carbono Orgânico Total 

Carbono Orgânico Total foi detectado em apenas nos pontos SS 31 (0,4 %) e SS 43 

(1,3 %), concentrações inferiores ao limite da resolução CONAMA 454/12 que é de 

10%. 

 Metais e o Metalóide Arsênio 

Dentre os metais analisados, cádmio, mercúrio, cobre e prata não foram detectados 

em nenhum dos pontos amostrados. 

Os demais metais e o arsênio foram todos detectados em concentrações inferiores ao 

nível 1 da resolução CONAMA 454/12. 

Níquel foi detectado apenas no ponto SS 43 (0,5 mg/kg). 

As distribuições espaciais dos metais que foram detectados são mostradas na Figura 

9.2.1-9 e Figura 9.2.1-13.  
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Figura 9.2.1-9 - Distribuição espacial de Arsênio na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 

 

Figura 9.2.1-10 - Distribuição espacial de Bário na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 
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Figura 9.2.1-11 - Distribuição espacial de Chumbo na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 

 

Figura 9.2.1-12 - Distribuição espacial de Cromo na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 
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Figura 9.2.1-13 - Distribuição espacial de Zinco na região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra - Maricá. 

 Compostos Orgânicos 

Bifenilas Policloradas (PCBs) não foram detectadas em nenhum dos pontos 

amostrados. 

Pesticidas Organoclorados não foram detectados em nenhum dos pontos amostrados. 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) não foram detectados em nenhum 

dos pontos amostrados, exceto no ponto SS 18 (Tabela 9.2.1-6), onde foi detectado 

naftaleno na concentração de 37 µg/kg, concentração inferior ao limite da resolução 

CONAMA 454/12 que é de 160 µg/kg. Uma vez que, nesse ponto apenas o HPA 

naftaleno foi detectado, não se pode descartar a hipótese de contaminação da 

amostra por esse composto ou alguma interferência do procedimento analítico, 

naftaleno é o HPA mais volátil dentre todos, e contaminação ou interferência do 

procedimento analítico para esse composto não é incomum. 

Análise Estatística 

Utilizando o software Paleontological Statistics (Versão 1.51) foi realizado uma Análise 

de Componentes Principais com os dados químicos e granulométricos de forma a 

verificar a existência de alguma zona na região amostrada que se diferenciasse das 

demais. Através dessa análise os resultados dos parâmetros químicos e 

granulométricos não mostraram a formação de nenhum grupo de pontos, portanto, não 

existe tendência de acúmulo dos compostos em nenhuma zona da região amostrada. 

b) Segunda Campanha 

Os resultados das análises Físicas e Químicas realizadas nas amostras de sedimento 

coletadas na segunda campanha são apresentados na Tabela 9.2.1-16 e Tabela 

9.2.1-17 bem como os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos e a 
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comparação com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 

454/12.  

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta da são mostradas na Tabela 

9.2.1-15. 

Tabela 9.2.1-15 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta de sedimentos. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

A-01 738082.885 7460202.07 

A-02 738562.219 7460217.37 

A-03 739222.003 7460283.25 

A-04 738266.687 7459539.25 

A-05 739112.966 7459756.34 

A-06 738724.683 7459357.7 

A-07 738821.827 7458777.13 
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Tabela 9.2.1-16 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (AO1-AO7). 

 

630512 630514 630515 630516 630517 630518 630519

GRÂNULOS                     (> 2,0 mm) % 0,06 0,11 6,520 0,02 0,02 0,00 0,00

AREIA MUITO GROSSA  (2,0 a 1,0mm) % 0,16 0,20 9,19 0,08 0,33 0,05 0,00

AREIA GROSSA             (1,0 a 0,5mm) % 1,51 0,61 35,00 0,38 0,56 3,37 1,48

AREIA MÉDIA                  (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 11,74 9,17 39,49 12,54 12,81 62,21 53,15

AREIA FINA                     (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 47,19 19,72 4,98 68,92 41,69 22,69 36,97

AREIA MUITO FINA          (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 37,10 66,64 3,51 21,47 41,58 5,84 8,10

SILTE GROSSO               (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 3,24 0,13 0,06 0,73 0,52 0,13 0,04

SILTE MÉDIO                   (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,45 0,00 0,18 0,15 0,17 0,07 0,02

SILTE FINO                     (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,07 0,01 0,01 0,03 0,07 0,14 0,04

SILTE MUITO FINO          (0,008 a 0,004mm) % 0,03 0,05 0,01 0,07 0,01 0,01 0,00

ARGILAS                       (< que 0,004mm) % 0,48 0,62 0,39 0,53 0,65 0,49 0,46

MASSA INICIAL g 262,54 220,18 284,18 235,22 240,63 246,62 273,49

MASSA FINAL g 267,87 214,13 282,24 246,75 236,78 234,29 274,23

RECUPERAÇÃO % 102 97 99 105 98 95 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND 85 ND 72 ND ND ND

Fósforo Total mg P/kg 9 26 350 32 40 39 43 51 41

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND 0,3 0,4

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 ND ND 3,80 ND ND ND ND

Alumínio mg Al/kg 6,2 19,7 - - 433 571 53 408 274 135 141

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 3,7 3,3 0,8 2,9 2,3 1,1 1,4

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 1,70 1,00 ND 1,50 2,30 0,90 ND

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 ND ND ND ND 0,40 ND ND

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 3,70 4,30 ND 3,90 4,40 3,00 2,60

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 946 1230 103 858 763 414 461

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 19 19,0 2,8 15,0 12 8,4 7,1

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1 20,9 51,6 0,50 0,90 1,00 0,60 0,70 0,50 0,50

Zinco mg Zn/kg 0,3 1 150 410 4,00 4,50 ND 3,20 3,10 ND ND

Prata mg Ag/kg 0,9 3 - - ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10

Metais

LEGENDA

Valor Alerta: 4800

Parâmetros Não Metálicos

Granulometria

AO4 AO5 AO6 AO7

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  12 SE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

AO1 AO2 AO3

Nivel 1 Nivel 2
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Tabela 9.2.1-17 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (AO1-AO7). 

630512 630514 630515 630516 630517 630518 630519

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1 70 670 ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

Pesticidas Organoclorados

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

AO7

Nivel 1 Nivel 2

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12

AO1 AO2

<4000

LEGENDA

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  12 SE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

PONTO AMOSTRAL

AO3 AO4 AO5 AO6
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Análise Granulométrica 

A análise da distribuição da granulometria no sedimento é imprescindível para sua 

caracterização, pois a associação entre os compostos orgânicos e inorgânicos ao sedimento 

ocorre preferencialmente nos sedimentos mais finos, argilas e siltes. Isto porque a fração 

mais fina do sedimento proporciona uma maior superfície de contato do sedimento com os 

contaminantes, além de possuir uma maior reatividade, ou seja, a fração fina possui uma 

maior capacidade de adsorção de contaminantes (MARTINS, 2007; TORRES, 2007). 

Portanto, quanto maior a quantidade de grãos finos, mais os contaminantes tendem a se 

associar ao sedimento. 

Uma vez que, quanto menor o tamanho do grão, mais os compostos orgânicos e inorgânicos 

se associam ao sedimento, a análise granulométrica é fundamental para monitorar a 

qualidade do sedimento. 

O sedimento nos pontos amostrais onde também foram coletados os organismos é 

predominantemente arenoso, a porcentagem de silte e argila no sedimento é desprezível. 

Dessa forma os compostos são pouco adsorvidos pelo sedimento. A Figura 9.2.1-14 mostra a 

distribuição da granulometria no sedimento. 

 

Figura 9.2.1-14 - Distribuição granulométrica nos pontos AO1 a AO7. 
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Nutrientes e Carbono Orgânico Total 

 Nitrogênio Kjeldahl Total 

Nitrogênio kjeldahl total foi detectado apenas nos pontos AO2 (85 mg/Kg) e AO7 (72 mg/kg) 

em concentrações inferiores ao valor alerta da resolução CONAMA 454/12, que é de 4800 

mg/kg. 

 Fósforo Total 

Fósforo total foi detectado em todas as amostras, porém a concentração máxima encontrada 

foi de 350 mg/kg no ponto AO1 (Figura 9.2.1-15), dessa forma as concentrações encontradas 

foram interiores ao valor alerta da resolução CONAMA 454/12 que é de 2000 mg/kg. 

 

 

Figura 9.2.1-15 - Distribuição de fósforo total nos pontos AO1 a AO7 

 Carbono Orgânico Total 

Carbono Orgânico Total foi detectado apenas nos pontos AO6 (0,3 %) e AO7 (0,4 %), 

concentrações inferiores ao limite da resolução CONAMA 454/12 que é de 10%. 

 Metais e o Metaloide Arsênio 

Dentre os metais analisados, cádmio, mercúrio e prata não foram detectados em nenhum dos 

pontos amostrados. 

Os demais metais foram todos detectados em concentrações inferiores aos limites da 

resolução CONAMA 454/12 conforme demonstrado na Figu ra 9.2.1-16. 
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Figu ra 9.2.1-16 - Distribuição dos metais nos pontos AO1 a AO7 na região do empreendimento 

dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

c) Terceira Campanha 

Os resultados das análises Físicas e Químicas realizadas nas amostras de sedimento 

coletadas na terceira campanha são apresentados na Tabela 9.2.1-18 e na Tabela 9.2.1-19 

bem como os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos e a comparação 

com os padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 454/12. As 

coordenadas geográficas dos pontos de coleta para esta campanha são coincidentes com os 

pontos da segunda campanha (Tabela 9.2.1-15). 
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Tabela 9.2.1-18 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (A-01 a A-07). 

656732 656736 656737 656738 656739 656740 656741

Temperatura ºC - - 24,1 24,4 23,7 24,3 24,6 24,9 25,3

pH - - - 6,14 7,51 7,87 7,52 7,6 7,24 7,35

ORP mV - - -76 124 157 168 28 18 125

GRÂNULOS                     (> 2,0 mm) % 0,50 1,05 1,110 0,27 0,95 0,04 0,07

AREIA MUITO GROSSA  (2,0 a 1,0mm) % 0,36 0,46 2,35 0,09 0,41 0,09 0,05

AREIA GROSSA             (1,0 a 0,5mm) % 0,68 1,47 36,02 20,84 1,68 2,36 1,49

AREIA MÉDIA                  (0,5 a 0,25mm) % LEGENDA 5,78 14,98 52,33 67,53 16,52 45,62 49,57

AREIA FINA                     (0,25 a 0,125mm) % > 75 % 39,85 36,67 5,42 8,46 27,22 31,49 41,05

AREIA MUITO FINA          (0,125 a 0,063mm) % < 75 % < 52,14 44,84 0,86 2,72 52,76 19,90 7,29

SILTE GROSSO               (0,063 a 0,031mm) % < 50 % < 0,20 0,36 0,23 0,21 0,29 0,20 0,16

SILTE MÉDIO                   (0,031 a 0,016mm) % < 25 % < 0,23 0,11 0,08 0,20 0,15 0,10 0,22

SILTE FINO                     (0,016 a 0,008mm) % < 10 % 0,45 0,30 0,35 0,41 0,32 0,34 0,16

SILTE MUITO FINO          (0,008 a 0,004mm) % 0,36 0,42 0,25 0,28 0,29 0,29 0,36

ARGILAS                       (< que 0,004mm) % 0,13 0,05 0,06 0,08 0,14 0,06 0,05

MASSA INICIAL g 152,52 175,00 228,44 171,90 151,80 200,42 196,37

MASSA FINAL g 153,57 176,26 226,29 173,79 152,89 201,44 197,30

RECUPERAÇÃO % 101 101 99 101 101 100 100

Nitrogênio Kjedhall Total mg N/kg 60 218 ND ND 67 203 ND 230 175

Fósforo Total mg P/kg 9 26 219 143 29 643 215 228 71

TOC % C 0,3 0,9 ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg As/Kg 1,2 3,7 19 70 2,10 ND ND ND 2,10 ND ND

Alumínio mg Al/kg 6,2 16,7 - - 657 530 64 84 460 346 183

Bário mg Ba/kg 0,7 2,1 - - 3,3 2,3 ND ND 3,1 2,2 1,1

Cádmio mg Cd/Kg 0,1 0,4 1,2 7,2 ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg Pb/Kg 0,8 2,5 46,7 218 ND 1,10 ND ND ND ND ND

Cobre mg Cu/kg 0,4 1,1 34 270 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,50

Cromo mg Cr/kg 0,5 1,7 81 370 9,00 8,60 3,10 3,20 8,00 7,80 3,70

Ferro mg Fe/kg 2,6 8,1 - - 1270 958 111 240 1120 717 466

Manganês mg Mn/Kg 0,2 0,7 24 15,0 2,8 7,9 23 22 18

Mercúrio mg Hg/kg 0,012 0,038 0,3 1,0 ND ND ND ND ND ND ND

Níquel mg Ni/kg 0,3 1,0 20,9 51,6 1,50 1,00 0,70 0,80 1,20 1,10 1,00

Zinco mg Zn/kg 0,3 1,0 150 410 7,60 7,20 4,40 3,80 6,70 5,40 4,50

Prata mg Ag/kg 0,9 3,0 - - ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  23 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12
PONTO AMOSTRAL

A-01 A-02 A-03

Nivel 1 Nivel 2

Valor Alerta: 4800

Parâmetros Não Metálicos

Granulometria

A-04 A-05 A-06 A-07

Parâmetros Físicos

-

-

-

Metais

LEGENDA

Valor Alerta: 2000

Valor Alerta: 10
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Tabela 9.2.1-19 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas no sedimento na região de implantação do TPN - (A-01 a A-07). 

 

656732 656736 656737 656738 656739 656740 656741

PCB's µg/kg 1,8 4,7 22,7 180 ND ND ND ND ND ND ND

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,5 1,0 70 670 ND ND ND ND ND ND ND

Acenafteno µg/kg 0,04 0,1 16 500 ND ND ND ND ND ND ND

Acenaftileno µg/kg 0,04 0,1 44 640 ND ND ND ND ND ND ND

Antraceno µg/kg 0,02 0,1 85,3 1100 ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Antraceno µg/kg 0,02 0,1 280 690 ND ND ND ND ND ND ND

Benzo (a) Pireno µg/kg 0,04 0,1 230 760 ND ND ND ND ND ND ND

Criseno µg/kg 0,02 0,1 300 850 ND ND ND ND ND ND ND

Dibenzo (a,h) Antraceno µg/kg 0,04 0,1 43 140 ND ND ND ND ND ND ND

Fenantreno µg/kg 0,04 0,1 240 1500 ND ND ND ND ND ND ND

Fluoranteno µg/kg 0,03 0,1 600 5100 ND ND ND ND ND ND ND

Fluoreno µg/kg 0,02 0,1 19 540 ND ND ND ND ND ND ND

Naftaleno µg/kg 0,03 0,1 160 2100 ND ND ND ND ND ND ND

Pireno µg/kg 0,04 0,1 665 2600 ND ND ND ND ND ND ND

Somatória de PAH's µg/kg --- --- ND ND ND ND ND ND ND

alfa - BHC µg/kg 0,02 0,07 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

beta - BHC µg/kg 0,05 0,15 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

alfa-Clordano µg/kg 0,02 0,07 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND

gama - BHC (lindano) µg/kg 0,03 0,1 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

delta - BHC µg/kg 0,2 0,6 0,32 0,99 ND ND ND ND ND ND ND

gama-Clordano µg/kg 0,04 0,14 2,26 4,79 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDD µg/kg 0,03 0,09 1,22 7,81 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDE µg/kg 0,02 0,06 2,07 374 ND ND ND ND ND ND ND

4,4-DDT µg/kg 0,08 0,24 1,19 4,77 ND ND ND ND ND ND ND

Dieldrin µg/kg 0,03 0,04 0,71 4,3 ND ND ND ND ND ND ND

Endrin µg/kg 0,02 0,07 2,67 62,4 ND ND ND ND ND ND ND

Valor Acima do Nivel 2 **  Codificação - Laudo Ecolabor

Valor Entre Nivel 1 e 2

Valor Abaixo do Nivel 1

ND Não Detectado

NA Não Analisada

LEGENDA

CAMPANHA DE SEDIMENTO - PERIODO DA COLETA:  23 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Limite de 

Detecção do 

Método

PONTO AMOSTRAL

A-03 A-04 A-05 A-06

Pesticidas Organoclorados

Bifenilas Policloradas (PCB's)

Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares (PAH's)

A-07

Nivel 1 Nivel 2

Limite de 

Quantificação 

do Método

CONAMA 454/12

A-01 A-02

<4000
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Análise Granulométrica  

Uma vez que, quanto menor o tamanho do grão, mais os compostos orgânicos e inorgânicos 

se associam ao sedimento, a análise granulométrica é fundamental para monitorar a 

qualidade do sedimento. 

O sedimento nos pontos onde também foram coletados os organismos é predominantemente 

arenoso (>97% de areia em todos os pontos), a porcentagem de silte e argila no sedimento é 

desprezível. Dessa forma os compostos são pouco adsorvidos pelo sedimento.  

A Figura 9.2.1-17 mostra a distribuição da granulometria no sedimento. 

 

Figura 9.2.1-17 - Distribuição granulométrica nos pontos A-01 na A-07 na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nutrientes e Carbono Orgânico Total 

 Nitrogênio Kjeldahl Total 

Nitrogênio kjeldahl total foi detectado apenas nos pontos A-03, A-04, A-06 e A-07 (Figura 

9.2.1-18). Nesses pontos a concentração não superou 230 mg/kg, concentrações inferiores 

ao valor alerta da resolução CONAMA 454/12, que é de 4800 mg/kg. 
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Figura 9.2.1-18 - Distribuição de nitrogênio kjeldahl total nos pontos A-01 a A-07 na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

 Fósforo Total 

Fósforo total foi detectado em todas as amostras, porém a concentração máxima encontrada 

foi de 643 mg/kg no ponto A-04 (Figura 9.2.1-19), dessa forma as concentrações encontradas 

foram interiores ao valor alerta da resolução CONAMA 454/12 que é de 2000 mg/kg. 

 

 

Figura 9.2.1-19 - Distribuição de fósforo total nos pontos A-01 a A-07 na região do 

empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

 Carbono Orgânico Total 

Carbono Orgânico Total não foi detectado em nenhuma das amostras analisadas. 
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 Metais e Arsênio 

Dentre os metais analisados, cádmio, mercúrio e prata não foram detectados em nenhum dos 

pontos amostrados. 

O Arsênio foi detectado apenas nas amostras A-01 e A-05, ambos na concentração de 2,1 

mg/kg, inferior ao nível 1 da Resolução CONAMA 454/12 que é de 19 mg/kg. 

O Chumbo foi detectado apenas na amostra A-02, na concentração de 1,1 mg/kg, 

concentração inferior ao nível 1 da Resolução CONAMA 454/12 que é de 46,7 mg/kg 

Os demais metais foram todos detectados em concentrações inferiores ao nível 1 da 

resolução CONAMA 454/12. 

As distribuições espaciais dos demais metais regulados pela resolução CONAMA 454/12 são 

mostradas na Figura 9.2.1-20. 

 

Figura 9.2.1-20 - Distribuição dos metais nos pontos A-01 a A-07 na região do empreendimento 

dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha representa o nível 1 da Resolução 

CONAMA 454/12. 
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 Compostos Orgânicos 

Bifenilas Policloradas (PCBs) não foram detectadas em nenhum dos pontos amostrados. 

Pesticidas Organoclorados não foram detectados em nenhum dos pontos amostrados. 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) não foram detectados em nenhum dos 

pontos amostrados. 

C) Considerações 

As análises de sedimento coletados nas 3 campanhas não indicaram a concentração de 

nenhum dos poluentes (não metálicos, metálicos ou orgânicos) em concentração superior a 

valor alerta ou ao nível 1 da Resolução CONAMA 454/12.  

O Nível 1 é definido como limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à 

biota, portanto pode-se supor que as concentrações dos compostos presentes no sedimento 

não oferece risco à biota aquática 

Dessa forma, seguindo o disposto no Artigo 12 da Resolução CONAMA 454/12, o sedimento 

pode ser dragado sem que sejam realizados testes ecotoxicológicos ou ensaios 

complementares. 

Não foram encontrados estudos pretéritos envolvendo análise de metais e hidrocarbonetos 

nas proximidades do empreendimento para comparação, apenas da Baia de Guanabara (RJ). 

Porém são ambientes muito diferentes para que seja realizada alguma comparação. 

Devido às características encontradas no sedimento, principalmente durante a primeira 

campanha, demonstrando homogeneidade de areia média na área do empreendimento, o 

material que será dragado poderá ser utilizado no aterro hidráulico. Portanto não ocorrerá 

descarte de material em região oceânica. 

9.2.1.2. Caracterização da Água do Mar na Região de Implementação dos Terminais  

Ponta Negra 

O objetivo de analisar a água marinha é verificar a qualidade da água previamente ao início 

das obras de implementação do Terminal através da caracterização físico-química da água, 

conforme os parâmetros da Resolução CONAMA nº 357/2005, visando prever os impactos da 

futura dragagem quando da implantação do terminal portuário. 

Para tal caracterização foram realizadas coletas de água nos dias 12 de Setembro de 2012 

(mês de estiagem) e 22 de janeiro de 2013 (mês chuvoso), juntamente com a coleta de 

sedimento. As coordenadas dos pontos de coleta de água estão apresentados na Tabela 

9.2.1-20 e são coincidentes com os pontos de coleta de sedimento da segunda e terceira 

campanha. A Figura 9.2.1-21 indica a localização dos pontos. 
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Tabela 9.2.1-20 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta de água. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

A-01 738082.885 7460202.07 

A-02 738562.219 7460217.37 

A-03 739222.003 7460283.25 

A-04 738266.687 7459539.25 

A-05 739112.966 7459756.34 

A-06 738724.683 7459357.7 

A-07 738821.827 7458777.13 

 

 

Figura 9.2.1-21 - Pontos amostrais de água na Área de Influência Direta para a realização do 

estudo. 
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A primeira campanha, de 12 de Setembro de 2012 foi realizada em regime de lua minguante, 

portando em maré de quadratura, sendo a primeira amostra (A01) coletada quase na  

preamar e a última (A07) quase na baixa mar, ou seja, a maioria das amostras foram 

coletadas em período de maré vazante, conforme mostra a Figura 9.2.1-22. 

 

Figura 9.2.1-22 - Variação do nível do mar em Maricá ao longo do dia 12/09/2012 e o horário de 

coleta das amostras de água. 

A segunda campanha, de 22 de Janeiro de 2013 foi realizada em regime de lua crescente, 

portanto em maré de quadratura, sendo as amostra A01, A02, A03 e A04 coletadas entre a 

baixa-mar e preamar (coletadas em maré enchente) e as amostras A05, A06 e A07 coletadas 

entre a preamar e a baixa mar (coletadas em maré vazante), conforme mostra a Figura 

9.2.1-23. 
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Figura 9.2.1-23 - Variação do nível do mar em Maricá ao longo do dia 22/01/2013 e o horário de 

coleta das amostras de água. 

A) Métodos 

Nas amostras de água foram realizadas as análises dos parâmetros descritos na Resolução 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 357 de 2005 (BRASIL, 2005), que dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento: 

 Metais: Alumínio, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, 

Manganês, Mercúrio, Níquel, Prata, Selênio, Tálio, Urânio e Zinco; 

 Semimetais: Arsênio;  

 Nutrientes: Fósforo Total, Nitrogênio Kjeldahl Total, Nitratos, Nitritos, Nitrogênio 

Amoniacal Total; 

 Carbono Orgânico Total; 

 Orgânicos: Fenóis, Óleos e Graxas, Surfactantes, Bifenilas Policloradas, Fenóis, 

Pesticidas Organoclorados, Pesticidas Organofosforados, Semivoláteis, Solventes 

Aromáticos, Solventes Halogenados; 

 Parâmetros Biológicos e Microbiológicos: Clorofila a e Coliformes Termotolerantes;  

 Outros: Cianeto, Cloro Residual Livre, Fluoretos, Oxigênio Dissolvido, pH, Sulfetos 

a) Metodologias analíticas 

Todos os ensaios analíticos foram realizados pelo Laboratório ECOLABOR. Os métodos 

analíticos utilizados se basearam em normas analíticas estabelecidas, descritas em Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW, 2005) e nos padrões 

analíticos definidos pela Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (USEPA). 

Os ensaios analíticos foram acompanhados de brancos analíticos, ou seja, amostras isentas 

dos compostos de interesse, de forma a verificar se o método de análise introduziu ou não os 

compostos de interesse nas amostras reais, e da análise de brancos subrrogados, ou seja, 
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amostras onde os compostos de interesse são introduzidos em concentração conhecida de 

forma a verificar a qualidade analítica e a recuperação dos compostos analisados. 

Os Limites de Detecção e de Quantificação de todos os compostos em água foram inferiores 

aos limites definidos pelas resoluções CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005) que são os padrões 

de qualidade de água utilizados para comparação dos resultados e que serão discutidos em 

maiores detalhes a seguir.  

Abaixo são apresentados os métodos analíticos utilizados para a análise dos compostos que 

foram detectados. 

 Metais 

Metais foram analisados na água seguindo o método SMEWW 3030F e SMEWW 3120B A. 

Mercúrio foi analisado seguindo a metodologia SMEWW 3112B. Os limites de detecção e 

quantificação para cada um dos metais analisados são: Alumínio: LD 0,010 mg/L– LQ 0,033 

mg/L, Bário: LD 0,0002 – LQ 0,0006 mg/L, Berílio: 0,0002 mg/L – LQ 0,0005 mg/L, Boro: 0,07 

mg/L – LQ 0,20 mg/L, Cádmio: LD 0,0002 mg/L – LQ 0,0005 mg/L, Chumbo: LD 0,0004 mg/L 

– LQ 0,0014 mg/L, Cobre: LD 0,0005 mg/L – LQ 0,0015 mg/L, Cromo: LD 0,0002 mg/L – LQ 

0,0008 mg/L, Ferro: LD 0,006 mg/L – LQ: 0,020 mg/L, Manganês: LD 0,0002 mg/L – LQ 

0,0008 mg/L, Mercúrio LD 0,0001 mg/L – LQ 0,0002 mg/L, Níquel: LD 0,00023 mg/L – LQ 

0,0008 mg/L, Prata: LD 0,0002 mg/L – LQ 0,0005 mg/L, Selênio: LD 0,002 mg/L – LQ 0,005 

mg/L, Tálio: LD 0,005 mg/L – LQ 0,017 mg/L, Urânio: LD 0,002 mg/L – LQ 0,005 mg/L, Zinco: 

LD 0,002 mg/L – LQ 0,007 mg/L. 

 Arsênio 

Arsênio foi analisado seguindo o método SMEWW 3114B. O limite de detecção foi calculado 

em 0,010 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 0,033 mg/L. 

 Nutrientes 

Nitrogênio kjeldahl total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW 4500N. O 

limite de detecção foi calculado em 0,06 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 0,18 

mg/L. 

Nitrogênio Amoniacal Total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW 4500NH3 

F. O limite de detecção foi calculado em 0,007 mg/L. O limite de quantificação foi calculado 

em 0,023 mg/L. 

Nitrato foi analisado seguindo o método descrito em USEPA 300.1. O limite de detecção foi 

calculado em 0,003 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 0,008 mg/L. 

Nitrito foi analisado seguindo o método descrito em USEPA 300.1. O limite de detecção foi 

calculado em 0,001 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 0,003 mg/L. 

Fósforo Total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW  4500P. O limite de 

detecção foi calculado em 0,005 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 0,016 mg/L. 

Carbono orgânico Total foi analisado seguindo o método descrito em SMEWW 5310A. O 

limite de detecção foi calculado em 0,5 mg/L. O limite de quantificação foi calculado em 1,0 

mg/L. 
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 Bifenilas Policloradas (PCBs) 

Para extração e purificação das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 3610B e para a 

quantificação dos compostos a metodologia USEPA 8082A. O Limite de Detecção (LD) 

calculado foi de 0,03 μg/L e o Limite de Quantificação de (LQ) 0,11 μg/L. 

 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

Para extração e purificação das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 3510 e para a 

quantificação dos compostos a metodologia USEPA 8270. O Limite de Detecção (LD) 

calculado para os HPAs variou entre 0,03 e 0,15 µg/L. O Limite de Quantificação variou entre 

0,11 µg/L e 0,2 µg/L. 

 Compostos Orgânicos Semivoláteis (SVOCs) 

Para extração das amostras foi utilizada a metodologia USEPA 5021 e para a quantificação 

dos compostos a metodologia USEPA 8260. 

b) Métodos de Coleta 

As amostras de água para análise dos parâmetros físico-químicos foram coletadas nos 7 

(sete) pontos amostrais, utilizando-se garrafa Van dorn para as amostras de superfície, meio 

e fundo (Figura 9.2.1-24). 

 

 

Figura 9.2.1-24 - Coleta de água utilizando garrafa de Van Dorn. 

B) Resultados 

Nos itens a seguir são apresentados, de forma separada, os resultados obtidos para primeira 

e segunda campanha. Ressalta-se que os laudos laboratoriais estão apresentados no Anexo 

XXXIX. 
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a) 1ª Campanha 

Os resultados das análises Físicas e Químicas realizadas nas amostras de água coletadas na 

primeira campanha são apresentados nas Tabela 9.2.1-22 a Tabela 9.2.1-30, bem como os 

limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos e a comparação com os padrões 

de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05.  

Além dos resultados mostrados nas tabelas, também foram analisados Bifenilas Policloradas 

(PCBs), Fenóis, Pesticidas Organoclorados, Pesticidas Organofosforados e Compostos 

Orgânicos Semivoláteis. Esses compostos não foram detectados em nenhuma das amostras. 

As coordenadas geográficas e profundidade dos pontos de coleta, além do horário de coleta 

estão descritos na Tabela 9.2.1-21. 

Tabela 9.2.1-21 Coordenadas dos pontos de coleta de água, profundidade e hora de coleta das 

amostras. 

Ponto 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Profundidade 
1ª Campanha 

Hora de coleta E S 

A-01 738082.885 7460202.07 10 11:42 

A-02 738562.219 7460217.37 12 12:42 

A-03 739222.003 7460283.25 15 14:05 

A-04 738266.687 7459539.25 18 14:30 

A-05 739112.966 7459756.34 17 15:00 

A-06 738724.683 7459357.7 19 16:10 

A-07 738821.827 7458777.13 21 16:44 
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Tabela 9.2.1-22 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

 

AO1-S AO1-M AO1-F AO2-S AO2-M AO2-F AO3-S AO3-M AO3-F

630494 630495 630496 630506 630507 630508 630509 630510 630511

pH --- --- - 8,34 8,25 8,19 8,32 8,23 8,24 8,23 8,21 8,10

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 5,20 7,40 8,00 6,60 7,10 8,00 7,40 6,9 6,3

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 33,0 22,0 49,0 19,0 36,0 50,0 33,0 51,0 53,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 2 1,5 16 2,6 1,3 3,8 1,6 2,1 15

Alumínio Solúvel mg/L 0,010 0,033 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg/L 0,002 0,005 0,004 ND 0,004 0,005 ND 0,005 ND 0,004 0,005

Bário mg/L 0,0002 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,000 ND

Berílio Total mg/L 0,0002 0,001 0,0002 ND ND ND ND ND ND ND ND

BoroTotal-ICP mg/L 0,070 0,200 2,90 3,50 3,20 2,60 2,50 2,30 0,71 0,29 3,80

Cádmio mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg/L 0,0004 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cobre Solúvel mg/L 0,001 0,002 ND 0,0007 0,0092 ND ND ND ND ND ND

Cromo mg/L 0,0002 0,001 ND 0,025 0,172 0,081 0,106 0,009 0,006 0,002 ND

Ferro Solúvel mg/L 0,006 0,020 ND 0,099 0,166 0,069 0,112 0,059 ND ND ND

Manganês mg/L 0,0002 0,001 ND 0,006 0,036 0,017 0,020 0,007 0,003 0,001 0,001

Mercúrio mg/L 0,0001 0,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel Total mg/L 0,0002 0,001 0,001 0,023 0,116 0,057 0,072 0,011 0,009 0,007 0,004

Prata Total mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Selênio mg/L 0,002 0,005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tálio mg/L 0,005 0,017 0,051 ND ND ND ND ND ND ND ND

Urânio Total mg/L 0,002 0,005 0,003 0,003 0,007 0,007 0,004 0,005 0,005 0,004 ND

Zinco mg/L 0,002 0,007 0,011 0,012 0,011 0,009 0,017 0,009 0,008 ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

1,5

METAIS E SEMI-METAIS

0,09

0,5

0,1

0,025

0,005

0,0002

0,1

0,3

0,05

Não Coletado

Não Analisada

0,005

0,01

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

0,01

0,01

1,0

0,005

5,3

5,0

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

-

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

-



-

Dado Invalidado

Não Detectado
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Tabela 9.2.1-23 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

 

 

 

AO1-S AO1-M AO1-F AO2-S AO2-M AO2-F AO3-S AO3-M AO3-F

630494 630495 630496 630506 630507 630508 630509 630510 630511

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 ND 0,034 0,041 ND ND ND ND ND ND

Nitratos mg/L 0,003 0,008 ND ND ND 0,0006 0,0002 0,0009 ND ND ND

Nitritos mg/L 0,001 0,004 ND ND ND ND ND ND 0,001 ND ND

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 ND ND 0,008 0,029 ND ND 0,051 0,044 0,035

TOC mg/L 0,5 1,0 1,8 1,3 1,6 1,8 1,5 2,7 1,2 1,0 1,3

Cianeto Livre mg/L 0,0003 0,0011 ND ND ND ND 0,0060 ND 0,0003 ND ND

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 0,237 0,364 0,233 0,336 0,112 0,478 0,410 0,456 0,414

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0001 0,0003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND ND ND ND 0,003 0,002 ND

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 ND ND 0,0 ND 0,0 0,0 ND ND ND

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

0,06

0,4

0,07

0,062

Nutrientes

0,01

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

1,4

0,002

0,4

3,0

Agregados

0,001

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

ausentes

-

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-24 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO1-S AO1-M AO1-F AO2-S AO2-M AO2-F AO3-S AO3-M AO3-F

630494 630495 630496 630506 630507 630508 630509 630510 630511

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND 6,80 6,20 ND ND ND ND ND ND

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

-

37

25

3,3

30,0

Agregados

3

-

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

Solventes Aromáticos

-

25

215

-

51
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Tabela 9.2.1-25 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

AO4-S AO4-M AO4-F AO5-S AO5-M AO5-F AO6-S AO6-M AO6-F

630489 630492 630493 630497 630498 630499 630500 630501 630502

pH --- --- - 8,28 7,93 8,15 8,27 8,24 8,06 8,27 8,27 8,25

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 8,10 7,30 7,20 6,50 6,30 8,40 6,60 7,3 6,9

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 37,0 31,0 46,0 31,0 36,0 65,0 28,0 24,0 30,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 2,3 1,3 9,7 1,5 0,82 143 0,93 1,4 3,5

Alumínio Solúvel mg/L 0,010 0,033 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Arsênio mg/L 0,002 0,005 ND ND 0,006 0,004 ND 0,006 ND 0,004 ND

Bário mg/L 0,0002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,010 0,002 0,002 0,002

Berílio Total mg/L 0,0002 0,001 0,0003 0,000 0,000 ND ND ND ND ND ND

BoroTotal-ICP mg/L 0,070 0,200 3,50 3,70 3,00 2,80 2,90 3,90 2,10 2,20 2,50

Cádmio mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg/L 0,0004 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cobre Solúvel mg/L 0,001 0,002 ND ND ND ND 0,0029 0,0054 0,0022 ND 0,0010

Cromo mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND 0,006 0,042 0,115 0,083 0,030 0,026

Ferro Solúvel mg/L 0,006 0,020 ND ND ND ND 0,145 0,188 1,090 1,110 1,090

Manganês mg/L 0,0002 0,001 ND ND 0,002 0,002 0,009 0,066 0,017 0,015 0,014

Mercúrio mg/L 0,0001 0,000 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel Total mg/L 0,0002 0,001 0,0004 0,0004 0,0004 0,0088 0,0275 0,0659 0,0515 0,0266 0,0265

Prata Total mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Selênio mg/L 0,002 0,005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tálio mg/L 0,005 0,017 ND ND ND ND 0,401 ND 0,696 ND ND

Urânio Total mg/L 0,002 0,005 0,005 0,004 0,005 ND 0,002 0,003 0,005 0,007 0,005

Zinco mg/L 0,002 0,007 0,008 0,010 0,007 0,012 0,007 0,031 0,010 0,014 0,017

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

1,0

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada

5,3

0,0002

0,01

0,1

0,005

0,05

0,3

0,1

0,025

0,005

5,0

0,005

0,01

Violação Classe 1

Normal

0,09

LEGENDA - CONAMA 357/05 

0,5

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

0,01

-

PONTO AMOSTRAL

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

-



-

1,5

METAIS E SEMI-METAIS
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Tabela 9.2.1-26 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

 

 

 

AO4-S AO4-M AO4-F AO5-S AO5-M AO5-F AO6-S AO6-M AO6-F

630489 630492 630493 630497 630498 630499 630500 630501 630502

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Nitratos mg/L 0,003 0,008 ND ND ND ND ND 0,0030 ND ND ND

Nitritos mg/L 0,001 0,004 ND 0,003 ND 0,007 0,002 ND ND ND ND

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 0,010 ND ND 0,028 ND 0,024 0,034 0,010 0,028

TOC mg/L 0,5 1,0 1,5 2,1 1,3 1,3 1,0 1,4 3,1 1,7 1,3

Cianeto Livre mg/L 0,0003 0,0011 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 0,287 0,464 0,432 0,327 0,379 0,265 0,429 0,371 0,241

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0001 0,0003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 0,0 0,0 ND ND ND ND ND 0,1 0,0

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 <18 20 <18 <18 <18 <18 <18 <18

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND ND ND ND ND 7 ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA Não Analisada

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

LEGENDA - CONAMA 357/05 

1,4

0,002

0,01

0,06

ausentes

0,07

0,4

3,0

Agregados

0,001

0,4

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

PONTO AMOSTRAL

Nutrientes

0,062

-

Limite de 

Quantificação do 

Método
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Tabela 9.2.1-27 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO4-S AO4-M AO4-F AO5-S AO5-M AO5-F AO6-S AO6-M AO6-F

630489 630492 630493 630497 630498 630499 630500 630501 630502

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND 7,9 6,2 21,0 ND 2,1 13,0

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND 7,2 5,7 8,5 ND ND 7,0

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND 6,6 5,6 23,0 ND 2,6 13,0

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND ND ND 38,0 29,0 82,0 8,9 12,0 62,0

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND ND ND ND ND 3,500 ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA Não Analisada

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

37

25

3,3

30,0

LEGENDA - CONAMA 357/05 

-

Agregados

3

-

-

Solventes Aromáticos

51

-

25

215

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL
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Tabela 9.2.1-28 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

AO7-S AO7-M AO7-F

630503 630504 630505

pH --- --- - 8,29 8,25 8,19

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 6,50 7,00 7,00

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 24,0 23,0 22,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 1,3 1,1 1,4

Alumínio Solúvel mg/L 0,010 0,033 ND ND ND

Arsênio mg/L 0,002 0,005 0,004 0,005 ND

Bário mg/L 0,0002 0,001 0,001 0,003 0,002

Berílio Total mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND

BoroTotal-ICP mg/L 0,070 0,200 1,50 2,20 1,90

Cádmio mg/L 0,0002 0,001 ND 0,001 ND

Chumbo mg/L 0,0004 0,001 ND ND ND

Cobre Solúvel mg/L 0,001 0,002 ND ND 0,0026

Cromo mg/L 0,0002 0,001 0,012 ND 0,010

Ferro Solúvel mg/L 0,006 0,020 0,460 ND 1,070

Manganês mg/L 0,0002 0,001 0,007 0,001 0,009

Mercúrio mg/L 0,0001 0,000 ND ND ND

Níquel Total mg/L 0,0002 0,001 0,0136 ND 0,0154

Prata Total mg/L 0,0002 0,001 ND ND ND

Selênio mg/L 0,002 0,005 ND ND ND

Tálio mg/L 0,005 0,017 ND ND ND

Urânio Total mg/L 0,002 0,005 0,006 0,006 0,003

Zinco mg/L 0,002 0,007 0,002 0,026 0,015

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

1,0

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada

5,3

0,0002

0,01

0,1

0,005

0,05

0,3

0,1

0,025

0,005

5,0

0,005

0,01

Violação Classe 1

Normal

0,09

LEGENDA - CONAMA 357/05 

0,5

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

0,01

-

PONTO AMOSTRAL

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

-



-

1,5

METAIS E SEMI-METAIS
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Tabela 9.2.1-29 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

 

 

 

AO7-S AO7-M AO7-F

630503 630504 630505

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND 0,047

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 ND ND ND

Nitratos mg/L 0,003 0,008 ND ND ND

Nitritos mg/L 0,001 0,004 ND ND ND

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 0,028 0,035 0,011

TOC mg/L 0,5 1,0 1,3 1,3 1,8

Cianeto Livre mg/L 0,0003 0,0011 0,0003 ND ND

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 0,373 0,462 0,408

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0001 0,0003 ND ND ND

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 0,0 ND ND

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 <18 <18

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND 16,000

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

PONTO AMOSTRAL

Nutrientes

0,062

-

Limite de 

Quantificação do 

Método

0,4

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

0,07

0,4

3,0

Agregados

0,001

1,4

0,002

0,01

0,06

ausentes

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-30 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

AO7-S AO7-M AO7-F

630503 630504 630505

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND 9,90 8,60

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA Não Analisada

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

37

25

3,3

30,0

LEGENDA - CONAMA 357/05 

-

Agregados

3

-

-

Solventes Aromáticos

51

-

25

215

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  12 DE SETEMBRO DE 2012

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL



Estudo e Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 479 

b) 2ª Campanha 

Os resultados das análises Físicas e Químicas realizadas nas amostras de água coletadas na 

segunda campanha são apresentados da Tabela 9.2.1-32 até a Tabela 9.2.1-40, assim como 

os limites de detecção e quantificação dos métodos analíticos e a comparação com os 

padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05. Para segunda 

campanha também foram analisados Bifenilas Policloradas (PCBs), Fenóis, Pesticidas 

Organoclorados, Pesticidas Organofosforados e Compostos Orgânicos Semivoláteis. Esses 

compostos não foram detectados em nenhuma das amostras. 

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta da segunda campanha coincidem com os 

pontos da primeira campanha. A Tabela 9.2.1-31 apresenta as coordendas, profundidade e 

hora das coletas para segunda campanha. 

Tabela 9.2.1-31 - Coordenadas dos pontos de coleta de água, profundidade e hora de coleta das 

amostras. 

Ponto 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Profundidade 
1ª Campanha 

Hora de coleta E S 

A-01 738082.885 7460202.07 10 09:30 

A-02 738562.219 7460217.37 12 08:30 

A-03 739222.003 7460283.25 15 10:10 

A-04 738266.687 7459539.25 18 11:20 

A-05 739112.966 7459756.34 17 12:30 

A-06 738724.683 7459357.7 19 13:00 

A-07 738821.827 7458777.13 21 14:00 
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Tabela 9.2.1-32 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

AC01S AC01M AC01F AC02 AC02M AC02F AC03S AC03M AC03F

656693 656694 656695 656696 656697 656698 656699 656700 656701

pH --- --- - 8,26 8,24 8,12 8,16 8,16 8,15 8,02 8,09 8,18

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 4,00 4,40 4,20 4,40 4,80 4,60 4,40 4,2 4,4

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 38,0 63,0 50,0 33,0 40,0 42,0 64,0 54,0 21,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 0,88 0,89 1,7 1,09 0,89 1,63 3,8 0,57 0,95

Alumínio Solúvel mg/L 0,020 0,060 ND ND ND ND ND ND ND 0,030 ND

Arsênio mg/L 0,004 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bário mg/L 0,0002 0,0005 0,0038 0,0042 0,0038 0,0023 0,0051 0,0042 0,0031 0,0040 0,0040

Berílio Total mg/L 0,0002 0,0008 0,0003 0,0003 ND ND 0,0002 0,0003 0,0004 ND ND

BoroTotal-ICP mg/L 0,0200 0,060 4,90 6,00 4,90 4,70 5,50 4,40 3,40 2,90 3,30

Cádmio mg/L 0,0002 0,0005 0,0002 ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg/L 0,0020 0,007 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cobre Solúvel mg/L 0,0005 0,0015 0,0010 0,0011 0,0005 0,0006 0,0009 0,0010 0,0013 0,0006 0,0007

Cromo mg/L 0,0001 0,0004 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Ferro Solúvel mg/L 0,0090 0,028 ND ND ND ND ND ND ND 0,393 ND

Manganês mg/L 0,0002 0,0008 0,0007 0,0007 0,0013 0,0002 0,0008 0,0082 0,0012 0,0003 0,0007

Mercúrio mg/L 0,0001 0,0002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel Total mg/L 0,0004 0,0014 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Prata Total mg/L 0,0007 0,002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Selênio mg/L 0,0030 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tálio mg/L 0,0080 0,025 ND 0,036 ND ND 0,368 ND ND ND ND

Urânio Total mg/L 0,0030 0,008 0,011 0,004 0,011 0,009 0,004 0,003 0,005 0,011 0,004

Zinco mg/L 0,0060 0,019 ND 0,016 ND ND 0,052 ND ND 0,007 0,011

Tributil Estanho μg/L 0,0070 0,022 0,007 ND ND ND ND 0,007 ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

-

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

-



-

Dado Invalidado

Não Detectado

0,01

1,0

0,005

5,3

5,0

0,005

0,01

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

0,01

0,09

1,5

METAIS E SEMI-METAIS

0,01

0,5

0,1

0,025

0,005

0,0002

0,1

0,3

0,05

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-33 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

 

 

 

AC01S AC01M AC01F AC02 AC02M AC02F AC03S AC03M AC03F

656693 656694 656695 656696 656697 656698 656699 656700 656701

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND ND ND 0,015 ND ND ND ND

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 0,08 0,16 0,09 0,49 0,22 0,13 0,18 0,15 0,27

Nitratos mg/L 0,003 0,008 9,18 10,60 7,79 11,30 11,00 10,30 11,40 10,20 11,10

Nitritos mg/L 0,001 0,004 0,002 0,004 ND 0,001 0,001 0,002 ND 0,002 0,002

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 0,014 0,020 0,070 0,008 0,014 0,017 0,043 0,026 0,039

TOC mg/L 0,5 1,0 3,6 3,6 3,3 3,2 4,3 3,4 3,4 3,1 3,3

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,015 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 1,830 0,863 0,749 0,849 0,574 0,911 0,446 0,941 0,887

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0002 0,0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND 0,001 ND ND ND ND ND

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND ND ND ND ND ND 5 ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

0,06

0,4

0,07

0,062

Nutrientes

0,01

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

1,4

0,002

0,4

3,0

Agregados

0,001

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

ausentes

-

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-34 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO1-AO3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC01S AC01M AC01F AC02 AC02M AC02F AC03S AC03M AC03F

656693 656694 656695 656696 656697 656698 656699 656700 656701

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

25

215

-

51

Solventes Halogenados

3

-

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

Solventes Aromáticos

-

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

-

37

25

3,3

30,0

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-35 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

AC04S AC04M AC04F AC05S AC05M AC05F AC06S AC06M AC06F

656702 656703 656704 656705 656706 656707 656708 656709 656710

pH --- --- - 8,24 8,27 7,98 8,34 8,17 8,08 8,35 8,06 8,31

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 4,00 5,00 5,40 4,80 4,20 5,20 4,20 4,6 3,8

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 124,0 130,0 84,0 47,0 69,0 23,0 57,0 71,0 38,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 0,64 0,83 1,41 0,71 1,16 2,79 0,79 0,69 1,00

Alumínio Solúvel mg/L 0,020 0,060 ND ND ND ND ND ND ND 0,030 ND

Arsênio mg/L 0,004 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Bário mg/L 0,0002 0,0005 0,0023 0,0022 0,0010 0,0018 0,0039 0,0049 0,0044 0,0043 0,0035

Berílio Total mg/L 0,0002 0,0008 ND 0,0004 ND ND 0,0004 0,0004 0,0005 0,0005 0,0007

BoroTotal-ICP mg/L 0,0200 0,060 5,50 4,80 6,30 7,90 6,70 5,20 7,20 7,20 4,10

Cádmio mg/L 0,0002 0,0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Chumbo mg/L 0,0020 0,007 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cobre Solúvel mg/L 0,0005 0,0015 0,0008 0,0011 0,0010 0,0009 0,0010 0,0007 0,0015 0,0016 0,0016

Cromo mg/L 0,0001 0,0004 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Ferro Solúvel mg/L 0,0090 0,028 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Manganês mg/L 0,0002 0,0008 ND ND ND 0,0002 0,0007 0,0017 0,0006 0,0006 0,0006

Mercúrio mg/L 0,0001 0,0002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Níquel Total mg/L 0,0004 0,0014 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Prata Total mg/L 0,0007 0,002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Selênio mg/L 0,0030 0,010 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tálio mg/L 0,0080 0,025 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Urânio Total mg/L 0,0030 0,008 0,014 0,010 0,013 0,010 0,012 0,006 ND 0,007 0,007

Zinco mg/L 0,0060 0,019 ND ND ND ND 0,003 0,010 ND ND ND

Tributil Estanho μg/L 0,0070 0,022 ND 0,014 0,077 ND ND ND ND 0,022 ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

METAIS E SEMI-METAIS

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

-

-



-

0,0002

1,5

0,01

1,0

5,3

5,0

0,005

0,01

0,005

0,05

0,3

0,1

Não Detectado

0,025

0,005

0,01

0,1

0,5

0,09

0,01

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Coletado

Não Analisada



Estudo e Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 484 

Tabela 9.2.1-36 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

 

 

 

AC04S AC04M AC04F AC05S AC05M AC05F AC06S AC06M AC06F

656702 656703 656704 656705 656706 656707 656708 656709 656710

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 0,06 0,24 0,05 0,19 0,12 0,39 0,13 0,19 0,09

Nitratos mg/L 0,003 0,008 11,20 10,80 12,10 11,70 11,50 11,30 10,90 9,47 10,60

Nitritos mg/L 0,001 0,004 0,037 0,027 0,062 0,010 0,016 0,021 0,001 0,004 0,004

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 0,020 0,010 0,024 ND ND ND 0,023 0,023 0,028

TOC mg/L 0,5 1,0 3,6 3,5 3,7 3,0 3,5 3,6 3,6 3,4 3,5

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,015 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 0,980 0,990 1,600 1,500 0,800 1,400 1,590 0,725 0,923

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0002 0,0005 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18 <18

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND ND 5,00 ND 4,00 ND ND 3,21

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

0,01

Nutrientes

0,062

-

0,4

0,07

0,4

3,0

Agregados

0,001

1,4

0,002

Não Coletado

0,06

ausentes

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-37 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO4-AO6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC04S AC04M AC04F AC05S AC05M AC05F AC06S AC06M AC06F

656702 656703 656704 656705 656706 656707 656708 656709 656710

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

25

Solventes Aromáticos

51

-

25

215

-

Solventes Halogenados

3

-

-

37

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada

3,3

30,0

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado
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Tabela 9.2.1-38 – Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

AC07S AC07M AC07F 

656711 656712 656713

pH --- --- - 8,38 8,29 8,20

Oxigênio Dissolvido mgO2/L --- 0,10 4,20 4,8 4,8

Sólidos Suspensos Totais mg/L 7,00 15,00 72,0 88,0 44,0

Turbidez NTU 0,19 0,62 0,66 0,84 6,12

Alumínio Solúvel mg/L 0,020 0,060 ND ND ND 

Arsênio mg/L 0,004 0,010 ND ND ND 

Bário mg/L 0,0002 0,0005 0,0042 0,0043 0,0040

Berílio Total mg/L 0,0002 0,0008 0,0003 0,0005 0,0002

BoroTotal-ICP mg/L 0,0200 0,060 4,5 4,8 3,2

Cádmio mg/L 0,0002 0,0005 ND ND ND 

Chumbo mg/L 0,0020 0,007 ND ND ND 

Cobre Solúvel mg/L 0,0005 0,0015 0,0019 0,0012 0,0015

Cromo mg/L 0,0001 0,0004 ND ND ND 

Ferro Solúvel mg/L 0,0090 0,028 ND ND ND 

Manganês mg/L 0,0002 0,0008 0,0008 0,0016 0,0046

Mercúrio mg/L 0,0001 0,0002 ND ND ND 

Níquel Total mg/L 0,0004 0,0014 ND ND ND 

Prata Total mg/L 0,0007 0,002 ND ND ND 

Selênio mg/L 0,0030 0,010 ND ND ND 

Tálio mg/L 0,0080 0,025 ND ND ND 

Urânio Total mg/L 0,0030 0,008 0,005 0,006 0,003

Zinco mg/L 0,0060 0,019 0,009 0,009 0,012

Tributil Estanho μg/L 0,0070 0,022 0,007 0,028 ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

METAIS E SEMI-METAIS

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

PARÃMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

-

-



-

0,0002

1,5

0,01

1,0

5,3

5,0

0,005

0,01

0,005

0,05

0,3

0,1

Não Detectado

0,025

0,005

0,01

0,1

0,5

0,09

0,01

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Coletado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-39 Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

AC07S AC07M AC07F 

656711 656712 656713

Fósforo Total mg/L 0,005 0,016 ND ND ND 

Nitrogênio  Kjeldahl Total mg/L 0,06 0,18 0,12 0,10 0,09

Nitratos mg/L 0,003 0,008 12,40 10,50 11,00

Nitritos mg/L 0,001 0,004 0,001 0,002 ND 

Nitrogênio Amoniacal Total mg/L 0,007 0,023 0,022 ND 0,041

TOC mg/L 0,5 1,0 24,1 24,3 24,4

Cianeto Livre mg/L 0,005 0,015 ND ND ND 

Fluoretos mg/L 0,004 0,014 1,37 1,50 1,19

Sulfeto de Hidrogênio mg/L 0,0002 0,0005 ND ND ND 

Cloro Residual Livre --- 0,1 ND ND ND 

Fenóis Totais mg/L 0,001 0,003 ND ND ND 

Óleos e Graxas mg/L 4 7 ND ND ND 

Surfactantes Aniônicos mg/L 0,003 0,0 ND ND ND 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 18 18 <18 20 <18 

Clorofila a μg/L 4 10 ND ND ND 

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

0,01

Nutrientes

0,062

-

0,4

0,07

0,4

3,0

Agregados

0,001

1,4

0,002

Não Coletado

0,06

ausentes

-

Parâmetros Biológicos e Microbiológicos

1000

-

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado

Não Detectado

Não Analisada
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Tabela 9.2.1-40 - Resultados das análises físicas e químicas realizadas na água na região de implantação do TPN - (AO7). 

 

 

AC07S AC07M AC07F 

656711 656712 656713

Benzeno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND

Estireno μg/L 0,1 0,4 ND ND ND

Etilbenzeno μg/L 0,4 1,4 ND ND ND

Tolueno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND

Xilenos μg/L 1,4 4,4 ND ND ND

1,1-Dicloroeteno μg/L 0,2 3 ND ND ND

1,2,3-Triclorobenzeno μg/L 0,6 1,9 ND ND ND

1,2,4-Triclorobenzeno μg/L 0,7 2,4 ND ND ND

1,2-Dicloroetano μg/L 0,6 1,9 ND ND ND

Monoclorobenzeno μg/L 0,6 2 ND ND ND

Tetracloroeteno μg/L 0,6 1,8 ND ND ND

Tricloroeteno μg/L 0,9 2,9 ND ND ND

Valor

Valor

Valor

ND

NC

NA

Área de Influência Direta - TPN - PERIODO DA COLETA:  22 DE JANEIRO DE 2013

Parâmetros Unidades

Padrões CLASSE 1

ÁGUAS SALINAS

CONAMA 357/05

Limite de 

Detecção do 

Método

Limite de 

Quantificação do 

Método

PONTO AMOSTRAL

25

Solventes Aromáticos

51

-

25

215

-

Solventes Halogenados

3

-

-

37

Não Detectado

Não Coletado

Não Analisada

3,3

30,0

LEGENDA - CONAMA 357/05 

Violação Classe 1

Normal

Dado Invalidado
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C) Discussão dos Resultados 

a) 1ª Campanha 

 Parâmetros físicos 

Os valores de pH, oxigênio dissolvido e turbidez encontrados são típicos de águas marinhas. 

A salinidade encontrada na região é tipicamente oceânica, com salinidade normal de 35 psu.  

 Nutrientes 

Fósforo Total foi detectado apenas na amostra AO7-F na concentração de 0,047 mg/L, 

concentração inferior ao limite do padrão de qualidade da resolução CONAMA 357/05, que é 

de 0,062 mg/L. 

Nitrogênio Kjeldahl Total foi detectado apenas nas amostras AO1-M (0,034 mg/L) e AO1-F 

(0,041 mg/L). Nitrogênio kjeldahl total não é regulado pela resolução CONAMA 357/05. 

Nitratos foram detectados em quatro amostras (Figura 9.2.1-25), todas em concentração 

inferior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,40 mg/L. 

 

Figura 9.2.1-25 - Distribuição de nitratos nas amostras de água nos pontos AO1 a AO7 na região 

do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nitritos foram detectados também em apenas quatro amostras, todas em concentração 

inferior ao limite da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,070 mg/L (Figura 9.2.1-26). 
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Figura 9.2.1-26 - Distribuição de nitritos nas amostras de água nos pontos AO1 a AO7 na região 

do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nitrogênio amoniacal total foi detectado em diversas amostras, a concentração máxima 

encontrada foi de 0,051 mg/L na amostra AO3-S (Figura 9.2.1-27), concentração inferior ao 

limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,40 mg/L. 

 

Figura 9.2.1-27 - Distribuição de nitrogênio amoniacal total nas amostras de água nos pontos 

AO1 a AO7 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 
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Carbono orgânico total foi detectado em todas as amostras analisadas, apenas na amostra 

AO6-S a concentração de carbono orgânico total (3,1 mg/L) superou ao limite do padrão de 

qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 3,0 mg/L (Figura 9.2.1-28). 

 

Figura 9.2.1-28 - Distribuição de carbono orgânico total nas amostras de água nos pontos AO1 a 

AO7 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha 

tracejada representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 

 Outros compostos inorgânicos 

Fluoretos foram detectados em todas as amostras e em nenhuma delas a concentração 

superou o padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05 que é de 1,4 mg/L (Figura 

9.2.1-29). 

Cianeto foi detectado no ponto AO2 – M (0,006 mg/L) em concentração superior ao limite da 

resolução CONAMA 357/05, que é de 0,001 mg/L. A concentração acima do limite da 

resolução foi encontrada em apenas em uma amostra (AO2), o que não compromete a 

qualidade da água. 

Sulfetos e Cloro Residual não foram detectados em nenhuma das amostras analisadas. 
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Figura 9.2.1-29 - Distribuição de fluoretos nas amostras de água nos pontos A-01 a A-07 na 

região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha tracejada 

representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 

 Metais e Semimetais 

Dentre os metais e semimetais analisados na coluna de água, o alumínio, chumbo, mercúrio, 

prata e selênio não foram detectados em nenhuma das amostras analisadas. 

O cádmio foi detectado apenas na amostra AO7-M, na concentração de 0,0006 mg/L, 

concentração inferior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é 

de 0,005 mg/L. 

Na Figura 9.2.1-30 são apresentadas as concentrações dos demais metais nos pontos de 

coleta. Os metais cobre, cromo, ferro e níquel foram encontrados em concentrações 

superiores aos limites da resolução CONAMA 357/05 em algumas das amostras. Esses 

metais são elementos essenciais que participam de processos metabólicos da biota (ADAMS, 

1993, BEVERIDGE et al., 1997, NEILANDS, 1989).  

Além dos metais citados, foi analisado também o estanho na forma alquilada, o 

tributilestanho, que não foi detectado em nenhuma das amostras. 
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Figura 9.2.1-30 - Distribuição dos metais detectados nos pontos AO1 a AO7. A linha vermelha 

tracejada representa o limite da citada resolução 

Para região dos Terminais Ponta Negra não foram encontradas referências de análises 

destes metais, apenas para a Baia de Guanabara, que se encontra distante do 

empreendimento.  

 Agregados Orgânicos 

Fenóis totais foram detectados nas amostras AO3-S (0,003 mg/L) e AO3-M (0,002 mg/L), 

concentrações inferiores ao limite da Resolução CONAMA 357/05 que é de 0,06 mg/L. 

Óleos e Graxas não foram detectados em nenhuma das amostras. 

Surfactantes aniônicos foram detectados em algumas das amostras analisadas, a maior 

concentração encontrada foi de 0,097 mg/L na amostra AO6-M (Figura 9.2.1-31). Esses 

compostos não são regulados pela resolução CONAMA 357/05. 
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Figura 9.2.1-31 - Distribuição de surfactantes aniônicos nas amostras de água nos pontos A-01 

a A-07 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha 

tracejada representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 

 Compostos Orgânicos 

Os compostos orgânicos bifenilas policloradas (PCBs), Pesticidas organoclorados, pesticidas 

organofosforados e compostos semi-voláteis (SVOCs) não foram detectados em nenhuma 

das amostras analisadas. 

Os solventes aromáticos tolueno, etilbenzeno e xileno foram detectados nas amostras dos 

pontos AO5 e AO6, porém em concentrações inferiores ao limite da resolução CONAMA 

357/05. 

O solvente halogenados monoclorobenzeno foi detectado nas amostras de água dos pontos 

AO1, AO5, AO6 e AO7. Nas amostras do ponto AO5 (S 38 µg/L, M 29 µg/L e F 82 µg/L) e na 

amostra AO6-F (62 µg/L) as concentrações encontradas foram superiores ao limita de 

resolução CONAMA 357/05, que é de 25 µg/L. 

O solvente tetracloroeteno foi detectado na amostra AO6-M na concentração de 3,5 µg/L, 

concentração superior ao limite da resolução CONAMA 357/05 que é de 3,3 µg/L. 

 Parâmetros microbiológicos 

Foram realizadas análises de coliformes termotolerantes nas amostras coletadas, em todas 

elas as concentrações foram próximas ou inferiores ao limite de quantificação do laboratório 

(<18 NMP/100mL), inferiores ao limite da resolução CONAMA 357/05 que é de 1000 

NMP/100mL. 

Clorofila a foi detectada apenas na amostra AO6-S (7 µg/L) e AO7-F (16 µg/L) . 
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b) 2ª Campanha 

 Parâmetros físicos 

Os valores de pH, oxigênio dissolvido e turbidez encontrados são típicos de águas marinhas. 

A salinidade encontrada na região é tipicamente oceânica, com salinidade normal de 35 psu.  

 Nutrientes 

Fósforo Total foi detectado apenas na amostra AC-02M na concentração de 0,015 mg/L, 

concentração inferior ao limite do padrão de qualidade da resolução CONAMA 357/05, que é 

de 0,062 mg/L. 

Nitrogênio Kjeldahl Total foi detectado em todas as amostras, a concentração máxima 

encontrada foi de 0,49 mg/L na amostra AC-02S (Figura 9.2.1-32). Nitrogênio kjeldahl total 

não é regulado pela resolução CONAMA 357/05. 

 

Figura 9.2.1-32 - Distribuição de nitrogênio kjeldahl total nas amostras de água nos pontos A-01 

a A-07 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nitratos foram detectados em todas as amostras, a concentração máxima encontrada foi de 

0,393 mg/L na amostra AC-07M (Figura 9.2.1-33), concentração inferior ao limite do padrão 

de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,40 mg/L. 
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Figura 9.2.1-33 - Distribuição de nitratos nas amostras de água nos pontos A-01 a A-07 na 

região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nitritos foram detectados em praticamente todas as amostras, a concentração máxima 

encontrada foi de 0,062 mg/L na amostra AC-04F (Figura 9.2.1-34), concentração inferior ao 

limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,070 mg/L. 

 

Figura 9.2.1-34 - Distribuição de nitritos nas amostras de água nos pontos A-01 a A-07 na região 

do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Nitrogênio amoniacal total foi detectado em praticamente todas as amostras, a concentração 

máxima encontrada foi de 0,07 mg/L na amostra AC-01F (Figura 9.2.1-35), concentração 

inferior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 0,40 mg/L. 
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Figura 9.2.1-35 - Distribuição de nitrogênio amoniacal total nas amostras de água nos pontos A-

01 a A-07 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. 

Carbono orgânico total foi detectado em todas as amostras analisadas em concentração 

superior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é de 3,0 mg/L, 

exceto na amostra AC-05S onde a concentração foi de 3,0 mg/L. Merece destaque as 

concentrações de COT encontradas no ponto AC-07, da ordem de 24 mg/L (Figura 9.2.1-36). 

 

Figura 9.2.1-36 - Distribuição de carbono orgânico total nas amostras de água nos pontos A-01 

a A-07 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha 

tracejada representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 
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 Outros compostos inorgânicos 

Fluoretos foram detectados em todas as amostras e em algumas delas a concentração 

superou o padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05 que é de 1,4 mg/L 

(Figura 9.2.1-37). 

Cianetos, Sulfetos e Cloro Residual não foram detectados em nenhuma das amostras 

analisadas. 

 

Figura 9.2.1-37 - Distribuição de fluoretos nas amostras de água nos pontos A-01 a A-07 na 

região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha tracejada 

representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 

 Metais e Semimetais 

Dentre os metais e semimetais analisados na coluna de água, o arsênio, chumbo, cromo, 

mercúrio, níquel, prata e selênio não foram detectados em nenhuma das amostras 

analisadas. 

O alumínio foi detectado em apenas duas amostras, AC-03M e AC-06M, ambas na 

concentração de 0,03 mg/L, inferior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 

357/05, que é de 1,5 mg/L. 

O cádmio foi detectado apenas na amostra AC-01S, na concentração de 0,0002 mg/L, 

concentração inferior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que é 

de 0,005 mg/L. 

O ferro foi detectado apenas na amostra AC-03M, na concentração de 0,393 mg/L, 

concentração superior ao limite do padrão de qualidade da Resolução CONAMA 357/05, que 

é de 0,30 mg/L. 
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O tálio foi detectado em apenas duas amostras, AC-01M (0,036 mg/L) e AC-02M (0,368 

mg/L). Nessa última amostra a concentração superou o limite da resolução CONAMA que é 

de 0,1 mg/L. 

As concentrações dos demais metais são apresentadas na Figura 9.2.1-38. 

 

Figura 9.2.1-38 - Distribuição dos metais nos pontos A-01 a A-07 região do empreendimento dos 

Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha tracejada representa o limite da resolução 

CONAMA 357/05. 

Além dos metais citados, foi analisado também o estanho na forma alquilada, o tributilestanho 

e em algumas das amostras a concentração foi superior ao padrão de qualidade da 

Resolução CONAMA 357/05 (Figura 9.2.1-39). 
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Figura 9.2.1-39 - Distribuição de tributilestanho total nas amostras de água nos pontos A-01 a A-

07 na região do empreendimento dos Terminais Ponta Negra – Maricá. A linha vermelha 

tracejada representa o limite da Resolução CONAMA 357/05. 

 Agregados Orgânicos e Compostos Orgânicos 

Óleos e Graxas, Surfactantes aniônicos, Bifenilas Policloradas, Pesticidas Organoclorados, 

Pesticidas Organofosforados, Solventes Aromáticos e Halogenados e Compostos Orgânicos 

Semivoláteis não foram detectados em nenhuma das amostras. 

Fenóis foram detectados apenas na amostra AC-02S, na concentração de 0,001 mg/L, 

concentração igual ao limite de detecção do método analítico. 

Todos os pontos analisados mostraram concentrações acima do permitido para o Carbono 

Orgânico Total, ao contrário do TBT, onde apenas os pontos AO4-M, AO4-F, AO6-M e AO7-

M obtiveram concentrações acima do permitido na legislação. 

 Parâmetros microbiológicos 

Foram realizadas análises de coliformes termotolerantes nas amostras coletadas, em todas 

elas as concentrações foram próximas ou inferiores ao limite de quantificação do laboratório 

(<18 NMP/100mL), inferiores ao limite da resolução CONAMA 357/05 que é de 1000 

NMP/100mL. 

Clorofila a foi detectada em poucas amostras, em concentração inferior ao limite de 

quantificação do método analítico que é de 10 µg/L. 

D) Considerações finais 

Nas amostras de água coletadas, foram observadas na primeira campanha concentrações 

superiores aos limites da resolução CONAMA 357/05 de cobre, cromo, ferro e níquel em 

alguns pontos e de cianeto em uma única amostra. Esses mesmos metais não foram 

observados nas amostras coletadas na segunda campanha. Ressalta-se que estes metais 
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identificados na primeira campanha não oferecem risco a biota, pois são elementos 

essenciais que participam dos processos metabólicos (ADAMS, 1993, BEVERIDGE et al., 

1997, NEILANDS, 1989). 

A concentração de cianeto em uma única amostra (AO2) não representa risco à biota.  

Em relação aos metais, tais compostos existem de forma natural no meio e são elementos 

essenciais que participam de processos metabólicos. As concentrações encontradas não 

oferecem risco à biota, pois apenas em algumas amostras foram observadas violações aos 

limites da resolução CONAMA 357/05 e tais concentrações são próximas aos limites da 

citada resolução. 

O tributilestanho identificado na segunda campanha também não oferece risco à biota e ao 

ecossistema local, pois foi amostrado acima do permitido na legislação apenas no ponto 

AO4-F. Tanto o Fluoreto quanto o Boro Total também não oferecem riscos, pois as 

concentrações acima do permitido não foram significativas na região e amostragem. 

9.2.1.3. Inter-relações entre marés, ondas e correntes, dados meteorológicos, 

descrevendo os padrões da hidrodinâmica atuantes na área de influência do 

empreendimento, de acordo com as épocas do ano. 

Os Terminais Ponta Negra serão implementados no Município de Maricá, costa sudeste do 

Estado do Rio de Janeiro, entre o Cabo Frio e a Baía de Guanabara. Os dados apresentados 

são oriundos de extensa pesquisa bibliográfica e da coleta de dados primários na área. 

As massas d’água - diferentes porções de água do mar com uma origem determinada e que 

se mantém durante longos períodos com temperatura e salinidade quase constantes, 

localizando-se em diferentes profundidades - representam uma característica oceanográfica 

importante para a região (PETROBRAS, 2009). Na região da Bacia de Campos, as principais 

massas d’água são: Água Costeira (AC), Água Tropical (AT), Água de Mistura (AM) Água 

Central do Atlântico Sul (ACAS), Água Intermediária Antártica (AIA) e Água Profunda do 

Atlântico Norte (APAN).  

O trabalho de Mano (2007) descreve que, na região oceânica próxima ao Município de 

Maricá, o verão é caracterizado por correntes fluindo para sudoeste, acima da picnoclina e 

para nordeste abaixo da mesma. Durante o inverno a corrente é para nordeste ao longo de 

toda a coluna d’água. De acordo com o autor, a picnoclina formada no verão é oriunda do 

avanço da ACAS sobre a plataforma, devido à continuidade dos ventos de nordeste.  

Souto (2005) cita alguns autores (MUEHE, 1979; SILVA, 1985 apud BIZERRIL, 2001) que 

afirmam que a costa do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo Frio, apresenta um litoral retilíneo e 

exposto a regimes hidrodinâmicos intensos. Para o primeiro autor, as condições hidrológicas 

da região costeira fluminense são basicamente determinadas pela predominância da AT.  

Carvalho da Silva et al (2008) descrevem que a região de Maricá possui uma costa orientada 

no sentido E-W. Segundo Oliveira & Bulhões (2009), quando as frentes frias vindas do sul 

atingem o litoral do Rio de Janeiro (RJ), ocorrem ventos e ondas de altas intensidades do 

quadrante sul, ocasionando um empilhamento e aprisionamento de água na costa.  
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O mesmo é descrito em Muehe et al (2005), que cita que o clima de ondas é condicionado 

pelas frequentes modificações das condições de vento, associadas à passagem das frentes 

frias, e a constante presença de marulho (swell), gerado por tempestades nas altas latitudes 

do Atlântico Sul e dissociadas do vento local.  

Na região de estudo predominam as ondas de Norte-Nordeste, que ocorrem tipicamente ao 

longo dos meses de verão (principalmente em dezembro e janeiro), apresentando alturas que 

variam entre 1,5 e 2,0 metros. Durante os meses de inverno (principalmente em julho e 

agosto) ocorrem “ondas de tempestade” devido ao avanço das frentes frias. Estas últimas são 

as maiores ondas do Atlântico Sul, com direção típica de Sudoeste-Sudeste e alturas 

variando em 2,0 e 3,0 metros (PETROBRAS, 2009).  

De acordo com Carvalho (2003), na costa do RJ os ventos e as correntes estão 

correlacionados. Segundo o autor, na região de Ipanema as correntes superficiais dirigiram-

se, predominantemente, para NE-ENE e WSW-W com uma média de velocidades inferior a 

20 cm/s e máximas de 75 cm/s. Próximo ao fundo as correntes dirigiram-se, 

predominantemente, para NE-ENE e N-NNE com velocidade média menor do que 15 cm/s e 

máxima de 38 cm/s. O padrão da circulação nesta região é de correntes paralelas à costa.  

Com relação à elevação do nível do mar para a região de Ponta Negra, a Figura 9.2.1-40, a 

seguir, ilustra as constantes harmônicas referentes à estação maregráfica para o Farol de 

Ponta Negra, do Catálogo de Estações Maregráficas Brasileiras, da FEMAR (Fundação de 

Estudos do Mar). A componente de maior amplitude é a M2, com 28,6 cm, seguida da  

S2 com 14,2 cm. 



Estudo e Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 503 

 

Figura 9.2.1-40 - Constantes harmônicas de maré para a estação maregráfica de Ponta Negra - 

RJ.  

Fonte: Disponível em: www.femar.com.br/biblioteca/emb/indice.html. 

Segundo o banco de dados NODC, no litoral de Maricá a temperatura da água no verão é de 

23,8 ºC com salinidade de 35,5 e para o inverno os valores são de 21,3 ºC e 35,8. 

Os pesquisadores Bassani et al (1999) afirmam que, sazonalmente na região de Maricá, a 

corrente do Brasil se afasta da costa entre setembro e abril, o que possibilita a entrada da 

ACAS acima do talude, ocupando o fundo da plataforma. Na plataforma interna do litoral do 

RJ, são observadas a AC (salinidade menor que 34,5) e Água de Plataforma (salinidade entre 

35 e 36). A Água de Plataforma é formada pela mistura das águas continentais com a AT e 

águas de profundidade. Os autores citam ainda a Baía de Guanabara entre as principais 

influências continentais do litoral do Rio de Janeiro.  

Saavedra et al (1999) observaram a presença de AT e AC, durante o inverno na região, 

próximas à costa. Os autores afirmam que são resultados coerentes com a situação de 

inverno, ou seja, com o não aparecimento da ACAS, mais atuante na primavera e verão.  

Durante o verão, os ventos predominantes do quadrante NE-E (Nordeste-Leste), impulsionam 

o deslocamento de grande quantidade de água das camadas superficiais em direção ao mar 
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aberto em um processo descrito como Transporte de Ekman (relacionado com a força de 

Coriolis), propiciando assim a penetração e o afloramento de águas profundas da ACAS na 

região costeira. Com isso, tem-se o fenômeno da ressurgência costeira ou de plataforma. As 

águas subsuperficiais, ou mais precisamente, a ACAS ressurge à plataforma ocupando as 

camadas profundas da plataforma continental pela saída de água costeira pela atuação do 

vento de NE na costa.  

O aparecimento de águas frias na região de Arraial do Cabo, principalmente nos períodos de 

primavera e verão, tem sido associado ao processo de ressurgência costeira, usualmente 

chamado de "ressurgência de Cabo Frio", resultado do padrão dos ventos na região que 

persistem por grande parte do tempo na direção nordeste (VALENTIN et al., 1987; PAIVA, 

1993), condição imposta pelo domínio do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) na 

circulação atmosférica local. 

As características termohalinas das águas que ressurgem na região indicam que se trata da 

ACAS (MOREIRA DA SILVA e MENDONÇA, 1977), normalmente encontrada em 

subsuperfície nesta latitude. A ACAS constitui a termoclina permanente do oceano Atlântico 

Sul e suas características podem ser utilizadas como traçador da ressurgência, já que 

temperaturas entre aproximadamente 13°C e 18°C e salinidade abaixo de 36, são 

encontradas em eventos de ressurgência na região. A importância da ressurgência para 

diversas regiões do planeta pode ser verificada no Peru, que detêm uma das maiores 

produções de pescado no mundo graças à ação da ressurgência em sua costa. As áreas de 

ressurgência representam apenas 1% do oceano, porém suportam mais de 50% da produção 

pesqueira mundial (RODRIGUES, 1973). 

A profundidade onde a ACAS se encontra na coluna d’água é um dos fatores que influencia 

no processo de afloramento. Estando disponível em menores profundidades, existe maior 

predisposição ao afloramento, enquanto mais profunda, o processo não ocorre tão facilmente 

(TORRES JR., 1995). De uma maneira geral, no período de verão, a ACAS encontra-se mais 

rasa, ocupando de forma mais efetiva a plataforma continental, tanto em termos de 

ocorrência, quanto em intensidade, e tem como uma das consequências, a ocorrência de 

eventos mais intensos de afloramento nesta época do ano (CANDELLA, 1999). São 

observadas variações sazonais na ocorrência do fenômeno, menos frequente no outono e 

inverno, e mais frequente na primavera e verão (MOREIRA DA SILVA e MENDONÇA, 1977; 

CANDELLA, 1999). Devido, principalmente, ao número de variáveis envolvidas no processo 

de ressurgência que ocorre em Cabo Frio, o fenômeno apresenta uma variabilidade 

marcante. 

A) Avaliação de Dados de Vento, Correntes, Ondas, Elevação e Temperatura na 

Região do Empreendimento 

Para a avaliação dos dados primários foram utilizados os dados de vento provenientes da 

base de dados do METAR e do modelo GFS. Os dados de correntes, ondas, elevação e 

temperatura foram coletados em campo com o equipamento ADCP (Acoustic Doppler Current 

Profiler), que mensurou ondas, correntes e marés. Os dados foram coletados no período 

compreendido entre 29 de março e 03 de maio de 2012.  

A Figura 9.2.1-41 apresenta a localização onde foram extraídos os dados de vento e onde 

foram coletados os dados oceanográficos. 
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Figura 9.2.1-41 - Localização dos dados coletados em campo (ADCP) e dos pontos de onde 

foram extraídos os dados do METAR e os resultados referentes ao GFS. 

a) Vento 

Os dados de vento utilizados pertencem à base de dados do METAR (METeorological 

Aerodrome Report), coletados no Aeroporto de Cabo Frio. No entanto, os dados desta 

estação encontram-se disponíveis somente das 09h00min às 21h00min. Desta forma, nos 

períodos em que havia ausência de dados, foram utilizados dados do modelo GFS (Global 

Forecast System). A Figura 9.2.1-41 indica a localização da estação dos dados do METAR e 

do ponto do qual foram extraídos os resultados do GFS.  

O METAR é o formato das observações meteorológicas de rotina para a aviação. É utilizado 

para fornecer informações sobre condições do tempo em um aeródromo específico e pode 

ser obtido junto à Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) 4. Os 

dados são fornecidos em intervalos de 1 hora.  

O GFS é operacionalizado pelo Centro Norte-Americano para Previsões Ambientais NCEP 

(National Center for Environmental Prediction), com resolução espacial de 0,5°. O GFS 

consiste em um modelo completo, baseado nas equações primitivas da dinâmica atmosférica, 

com discretização espacial espectral e representação vertical em coordenadas sigma. O 

modelo engloba representações dos processos radiativos, convectivos, de condensação e 

precipitação, de difusão horizontal e vertical e da camada limite planetária, bem como efeitos 

de orografia e interações superfície-atmosfera. O esquema de análise espectral estatística 

para interpolação elimina instabilidades da condição inicial, fazendo desnecessária a 
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utilização de recursos adicionais de inicialização do modelo. Os resultados do modelo 

fornecidos em intervalos de 3 horas foram linearmente interpolados para intervalos horários.  

A fim de verificar o padrão do vento para o mesmo período dos dados coletados em campo 

(correntes, ondas, elevação e temperatura), analisaram-se os dados de 1 de janeiro a 30 de 

abril de 2012 e, para completar 1 (um) ano de dados, de 1 de maio a 31 de dezembro de 

2011. Foram realizadas análises considerando o ano completo de dados e também análises 

considerando os períodos de verão (janeiro, fevereiro e março) e inverno (junho, julho e 

agosto).  

A Figura 9.2.1-42 apresenta o diagrama stick plot dos valores médios diários dos registros de 

vento para o período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de janeiro a 30 de abril de 

2012. A Figura 9.2.1-43 apresenta a rosa dos ventos e a Tabela 9.2.1-41, a análise de 

ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção (°), calculadas para o mesmo período (1 de 

maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de janeiro a 30 de abril de 2012), considerando todos os 

registros. Pode-se observar que as direções mais frequentes foram: NE (22 %), ENE (16,8%) 

e E (15,3%). No entanto, observa-se ainda, um número significativo de registros de vento 

provenientes do quadrante SW. Durante a 90% do tempo, a velocidade se manteve menor ou 

igual a 10 m/s. 

 

Figura 9.2.1-42 - Diagrama stick plot dos valores médios diários dos registros de vento, para o 

período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de janeiro a 30 de abril de 2012 (convenção 

vetorial). 
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Figura 9.2.1-43 - Histograma direcional da velocidade dos ventos (rosa dos ventos) calculada 

para o período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de janeiro a 30 de abril de 2012 

(convenção vetorial). 

Tabela 9.2.1-41 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do vento (°) para o período 

de 1 de maio a 31 de dezembro de 2011 e 1 de janeiro a 31 de março de 2012. A direção é 

medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção meteorológica. 
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Calcularam-se, ainda, as rosas dos ventos e tabelas de ocorrência conjunta para os períodos 

de verão (janeiro, fevereiro e março de 2012), Figura 9.2.1-44 e Tabela 9.2.1-42, e inverno 

(junho, julho e agosto de 2011), Figura 9.2.1-45 e Tabela 9.2.1-43.  

Pode-se observar que durante o inverno há um número maior de registros provenientes do 

quadrante SW. Além disso, os ventos provenientes do quadrante SW, no inverno, 

apresentam velocidades superiores às observadas no verão para o mesmo quadrante. Isto se 

deve à maior entrada de sistemas frontais durante o período de inverno. 

 

Figura 9.2.1-44 - Histograma direcional da velocidade dos ventos (rosa dos ventos) calculada 

para o período de 1 de janeiro a 31 de março de 2012 (convenção meteorológica). 
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Tabela 9.2.1-42 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do vento (°) para o período 

de 1 de janeiro a 31 de março de 2012. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico 

e segue a convenção meteorológica. 

 

 

Figura 9.2.1-45 - Histograma direcional da velocidade dos ventos (rosa dos ventos) calculada 

para o período de 1 de junho a 31 de agosto de 2011 (convenção meteorológica). 
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Tabela 9.2.1-43 - Ocorrência conjunta de velocidade (m/s) e direção do vento (°) para o período 

de 1 de junho a 31 de agosto de 2011. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico 

e segue a convenção meteorológica. 

 

b) Dados de Correntes, Ondas, Elevação e Temperatura 

Com o objetivo de caracterizar o regime de correntes e padrão dominante da propagação de 

ondas, foi realizada uma campanha oceanográfica para a aquisição de parâmetros 

representativos do clima de correntes e ondas próximos à região do empreendimento. Os 

dados foram coletados no período compreendido entre 29 de março e 3 de maio de 2012. 

As coletas foram feitas através de um ADCP de 600 kHz, modelo Workhorse Sentinel 

fabricado pela Teledyne RD Instruments e dotado de dispositivo Waves Array, que possibilita 

medidas multidirecionais da propagação de ondas com alta acurácia (Figura 9.2.1-46). 

 

 

Figura 9.2.1-46 - Equipamento utilizado na coleta dos dados de corrente e ondas. 

O equipamento é acoplado a um suporte articulado feito de polietileno UHMW (Ultra High 

Molecular Weight) que assegura ao instrumento a manutenção de seu posicionamento 

sempre orientado na vertical. Este suporte é fixado a uma estrutura confeccionada em aço 

inoxidável e fundeado em um ponto na área de estudo. O local do fundeio se localiza em uma 

região de aproximadamente 19 m de profundidade, nas coordenadas x= 738707 e y= 

7459266 (UTM - Datum WGS84). Este ponto foi escolhido por estar dentro da área do 

empreendimento e representar o padrão das correntes e o clima de ondas incidentes no local 
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do futuro empreendimento. A Figura 9.2.1-47 mostra o equipamento sendo fundeado e a 

Figura 9.2.1-41 indica a localização do fundeio. 

 

Figura 9.2.1-47 - Equipamento sendo fundeado e, em detalhe, suporte articulado. 

Os dados brutos coletados pelo instrumento são processados pelo software WavesMon, 

fornecido pelo fabricante do equipamento, através do qual é possível exportar o conjunto de 

dados coletados para o formato ASCII. Posteriormente são feitos gráficos e tabelas com as 

principais propriedades utilizadas para a caracterização do regime de correntes e ondas. 

Correntes 

O ADCP mede a velocidade da água por efeito Doppler. Os transdutores emitem feixes de 

pulsos acústicos em uma frequência constante, que são refletidos de volta para o aparelho 

pelas partículas em suspensão na coluna d’água. A diferença de frequência entre os pulsos 

emitidos e os ecos recebidos é usada para medir a velocidade relativa entre o instrumento e 

as partículas em suspensão, fornecendo um perfil de velocidades ao longo da coluna d’água. 

Logo após emitir um feixe de pulsos acústicos, o transdutor desliga por um curto período para 

que o instrumento não confunda o pulso emitido com o eco recebido, fornecendo assim 

medidas errôneas de velocidade. Este período é chamado de blank period e, como 

consequência, gera uma zona adjacente ao equipamento em que não há medidas de 

velocidade d’água (blank zone).  

O equipamento foi configurado para a coleta de direção e intensidade das correntes, com 

intervalo de amostragem de 20 minutos, e células de 1,0 m de profundidade. Com esta 

configuração, o blank zone é de 0,88 m.  

A profundidade local tem aproximadamente 19 metros, considerando a blank zone e a altura 

da estrutura de fixação do instrumento (0,7 m), as medidas mais profundas foram obtidas a 

cerca de 17 m de profundidade. Vale ressaltar que a primeira camada de superfície (1,0 m) 

foi excluída das análises em virtude das oscilações da superfície d’água implicarem em 

frequentes erros nos ecos recebidos pelo ADCP.  
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A Figura 9.2.1-48 apresenta um stick plot dos dados de velocidade obtidos, fornecendo um 

padrão da distribuição dos vetores de velocidade ao longo da coluna d’água. 

 

Figura 9.2.1-48 - Stick plots dos vetores de velocidade ao longo da coluna d’água para o período 

de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

Pode-se observar, na figura acima, que as correntes na área de estudo apresentaram 

distribuição praticamente barotrópica ao longo da coluna d’água, apresentando um 

decaimento de magnitude em direção ao fundo, sem grande variabilidade de direção das 

correntes ao longo da coluna d´água. Durante o período amostrado nota-se a predominância 

de correntes na direção NE - SW. Ocorrem inversões de direção em toda a coluna de água, 

provavelmente associadas a inversões no padrão de ventos (ventos que sopram do 

quadrante sul com maior intensidade). Nota-se uma maior dispersão direcional da corrente 

junto ao fundo. Para ilustrar a correlação entre a corrente e o vento, a Figura 9.2.1-49 mostra 

um stick plot dos vetores de vento para o mesmo período dos dados de corrente. 

 

Figura 9.2.1-49 - Stick plot dos vetores de vento para o mesmo período de coleta de dados de 

corrente. 
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A Figura 9.2.1-50 apresenta as séries temporais das componentes u (E-W) e v (N-S) da 

corrente na camada superficial da coluna d’água (2 m). A Figura 9.2.1-51 apresenta o 

histograma direcional da velocidade das correntes, e a Tabela 9.2.1-44, a ocorrência conjunta 

de intensidade (cm/s) e direção (°). 

 

Figura 9.2.1-50 - Séries temporais das componentes u e v em superfície (2 m), para o período de 

29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

 

Figura 9.2.1-51 - Histograma direcional da velocidade das correntes na superfície (2 m), 

calculada para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 
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Tabela 9.2.1-44 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes medidas 

na superfície (2 m), para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é 

medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

 

A Figura 9.2.1-52 apresenta as séries temporais das componentes u (E-W) e v (N-S) da 

corrente em meia água (9 m). A Figura 9.2.1-53 apresenta o histograma direcional da 

velocidade das correntes e a Tabela 9.2.1-45, a ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e 

direção (°). 

 

Figura 9.2.1-52 - Séries temporais das componentes u e v em meia água (9 m), para o período de 

29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 
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Figura 9.2.1-53 - Histograma direcional da velocidade das correntes em meia água (9 m), 

calculada para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

Tabela 9.2.1-45 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes medidas 

em meia água (9 m), para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é 

medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

  

A Figura 9.2.1-54 apresenta as séries temporais das componentes u (E-W) e v (N-S) da 

corrente junto ao fundo (17 m). A Figura 9.2.1-55 apresenta a rosa de correntes e a Tabela 

9.2.1-46, a ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°). 
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Figura 9.2.1-54 - Séries temporais das componentes u e v junto ao fundo (17 m), para o período 

de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

 

Figura 9.2.1-55 Rosa de correntes no fundo (17 m), calculada para o período de 29 de março de 

2012 a 03 de maio de 2012. 
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Tabela 9.2.1-46 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes medidas 

junto ao fundo (17 m), para o período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é 

medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção vetorial. 

 

Para o período amostrado, nota-se que as velocidades mais intensas estão em superfície, 

com magnitudes da ordem de 0,5 m/s para as correntes com sentido NNE. À medida que se 

aprofunda na coluna de água, a magnitude da corrente diminui gradativamente de 

intensidade. Quanto à direção, a coluna d’água permanece homogênea durante grande parte 

do tempo, mas à medida que se aproxima do fundo, existe uma maior ocorrência de corrente 

com direção SE. 

Ondas 

O conjunto de dados de onda é apresentado na forma de tabelas e figuras, ilustrando os 

principais padrões dos parâmetros medidos durante o período de aquisição.  

O instrumento foi fundeado no local indicado na Figura 1.1-2, próximo ao futuro 

empreendimento, e configurado para coletar dados em uma taxa de 2 Hz com tempo de 

amostragem de 20 minutos, gerando, assim, 2048 medidas por hora.  

Depois de recuperado o equipamento, os dados foram pré-processados através do software 

chamado WavesMon e, depois, pós-processados em ambiente MatLab.  

A Figura 9.2.1-56 apresenta as séries temporais dos parâmetros comumente utilizados para 

caracterização dos padrões de propagação de ondas: altura significativa, direção e período 

de pico. 

Através da Figura 9.2.1-56, observa-se que a maior altura significativa medida foi de 

aproximadamente 3,5 m. No entanto, na maior parte do tempo, os valores ficam próximos de 

1 m. A direção de pico indica que a incidência de ondas fica praticamente restrita entre as 

direções de 100° e 180°. O período de pico, por sua vez, tem uma variação significativa, 

apresentando na maior parte do tempo valores próximos de 10 segundos, porém com alguns 

picos da ordem de 17 segundos.  

A Figura 9.2.1-57 apresenta um diagrama stick plot dos vetores de onda para o período 

amostrado. 
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Figura 9.2.1-56 - Altura significativa (m), direção de pico (°) e período de pico (s), para o período 

de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

 

Figura 9.2.1-57 - Stick plot dos vetores de ondas incidentes, para o período de 29 de março de 

2012 a 03 de maio de 2012. 

A altura significativa das ondas durante o período amostrado é apresentada na forma de 

histograma direcional (Figura 9.2.1-58). A Tabela 9.2.1-47 apresenta a análise de ocorrência 

conjunta da altura significativa (m) e direção das ondas (°). 
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Figura 9.2.1-58 - Histograma direcional de altura significativa (m), calculada para o período de 29 

de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

Tabela 9.2.1-47 - Ocorrência conjunta de altura significativa (m) e direção (°) da onda, para o 

período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é medida em graus a partir do 

norte geográfico e segue a convenção meteorológica. 

 

A Figura 9.2.1-59 e a Tabela 9.2.1-48 mostram que a direção mais frequente de incidência 

das ondas é SSE, contribuindo com mais de 52% de ocorrência. Ainda é possível observar 

que, durante o período de aquisição, alturas entre 1,0 e 1,5 m perfazem um total de 40,5 % 

das medidas. Assim como realizado para a altura significativa, apresenta-se um histograma 

direcional (Figura 9.2.1-59) e tabela de ocorrência conjunta (Tabela 9.2.1-48) do período de 

pico (s) e direção (°) das ondas medidas na área de estudo. 
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Figura 9.2.1-59 - Histograma direcional do período de pico (s), para o período de 29 de março de 

2012 a 03 de maio de 2012. 

Tabela 9.2.1-48 - Ocorrência conjunta de período (s) e direção (°) da onda, para o período de 29 

de março de 2012 a 03 de maio de 2012. A direção é medida em graus a partir do norte 

geográfico e segue a convenção meteorológica. 

 

Como descrito anteriormente para a altura significativa, a figura e a tabela acima mostram 

que a direção mais frequente de incidência de ondas é SSE, contribuindo com mais de 52% 

de ocorrência. Ainda é possível observar que, durante o período de aquisição, períodos entre 

8 e 10 segundos perfazem um total de 34,5 % das medições. 

Temperatura e elevação do nível do mar 

Além das medidas de velocidade, o ADCP utilizado também possibilita a medição de pressão 

(profundidade) e temperatura, além de ser dotado de sensores de movimento (pitch / roll e 

heading). A Figura 9.2.1-60 mostra a temperatura obtida no registro temporal dos dados 

medidos para a região de Ponta Negra. O período compreendido entre os dias 29 de março 

de 2012 e o dia 03 de maio de 2012 registraram temperaturas bastante oscilantes. Verificam-

se temperaturas mais baixas no inicio do registro até aproximadamente o dia 15 de abril de 

2012, atingindo um mínimo valor, inferior a 17°C. A partir de meados de abril, predominam 
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valores acima dos 20°C, com menor oscilação e, ao final da medição, as temperaturas 

alcançam os valores mais elevados de todo o período amostrado, superando 24°C. As 

medidas de pressão, convertidas para profundidade, fornecem o padrão de variação da 

superfície do mar. A seguir, a Figura 9.2.1-61 mostra a série temporal de elevação da 

superfície do mar enquanto a Figura 9.2.1-62 mostra o espectro de amplitudes de elevação. 

 

Figura 9.2.1-60 - Série temporal de temperatura (°C), para o período de 29 de março de 2012 a 03 

de maio de 2012. 

Na Figura 9.2.1-61 pode ser notada a presença de um ciclo mensal completo de maré 

durante a aquisição dos dados, com dois períodos de sizígia, de 3 a 10 e de 17 a 24 de abril 

e dois períodos de quadratura entre os dias 10 e 17 de abril e 24 de abril a 1 maio. 

 

Figura 9.2.1-61 Série temporal de elevação da superfície do mar, para o período de 29 de março 

de 2012 a 03 de maio de 2012. 
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Figura 9.2.1-62 - Espectro de amplitudes de elevação, ciclos por dia (cpd), calculado para o 

período de 29 de março de 2012 a 03 de maio de 2012. 

É possível notar a predominância das componentes harmônicas semi-diurnas (dois ciclos por 

dia - cpd), além de uma variação no nível médio, possivelmente, decorrente de efeitos 

atmosféricos, evidenciada no espectro pelas oscilações de baixa frequência. Assim, pode-se 

observar, ao longo do período, oscilações da ordem de 1,4 metros na superfície do mar 

decorrentes da sobreposição de efeitos astronômicos e meteorológicos.  

A partir da série temporal de elevação da superfície do mar, realizou-se uma análise 

harmônica de marés, através do método de Schuremann (SCHUREMANN, 1941). As 

constantes harmônicas obtidas podem ser visualizadas na Tabela 9.2.1-49. 

Tabela 9.2.1-49 Constantes harmônicas da maré, extraídas a partir da série temporal de 

elevação apresentada na Figura 23. 

Componentes harmônicas Amplitude (cm) Fase (º) 

Q1 2,84 65 

O1 10,43 90 

P1 5,69 121 

K1 9,55 155 

N2 4,34 125 
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Componentes harmônicas Amplitude (cm) Fase (º) 

M2 28,92 89 

S2 15,94 100 

K2 5,65 69 

M3 0,56 185 

MN4 1,08 9 

M4 2,22 39 

MS4 1,35 118 

 

Através do número de forma, a maré pode ser classificada como mista, predominantemente 

semidiurna (F = 0,4454), através da equação abaixo (DEFANT, 1960): 

Onde: 

Valor de F Categoria 

0 – 0,25 Semidiurna 

0,25 – 1,5 Mista, predominância semidiurna 

1,5 – 3  Mista, predominânicia diurna 

> 3  Diurna 

B) Modelagem Hidrodinâmica, Correntes e Ondas, e Transporte de Sedimentos 

A adequação do modelo numérico ao problema foi estabelecida através de um conjunto de 

dados de entrada que alimentaram os sistemas de modelagem utilizados, aplicados a um 

conjunto de grades pré-definidas para que o adequamento seja satisfatório com o a 

metodologia utilizada. 

Nesta etapa do trabalho foi implementado um modelo numérico visando simular o campo de 
correntes e o campo de ondas na região de Ponta Negra. O sistema de modelos Delft3D 
(DELTARES, 2011a; DELTARES, 2011b), através de seus módulos hidrodinâmico (Deflt3D-
FLOW), de ondas (Delft3D-WAVE) e morfológico (Delft3D-MOR), foi selecionado como 
ferramenta para se atingir os objetivos propostos neste estudo, com relação à modelagem 
hidrodinâmica e ao transporte de sedimentos. Este sistema de modelos é capaz de simular a 
circulação hidrodinâmica como resposta a forçantes baroclínicas e barotrópicas, assim como 
a transferência de momentum ao sistema hidrodinâmico decorrente do sistema de ventos, o 
Anexo XL apresenta a descrição do modelo Delft. Os resultados obtidos através da 
modelagem foram comparados com os dados coletados em campo, disponíveis durante a 
implementação deste modelo (dados de corrente, elevação do nível do mar e clima de 
ondas). Estas comparações, assim como ilustrações dos resultados e discussão sobre a 
acurácia, representatividade e limitações do modelo são apresentadas neste tópico. 

As grades implementadas para a realização da modelagem numérica representam um 

compromisso entre a descrição dos processos presentes na região de interesse (escala 

temporal e espacial), dos recursos computacionais disponíveis no período de execução da 

simulação e do tempo de processamento necessário.  

Foram implementadas três grades numéricas na região (Figura 9.2.1-63 e Figura 9.2.1-64): 

uma grade regional compreendendo a região costeira do município de Niterói até Arraial do 
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Cabo (grade 01); uma grade local na região costeira nas proximidades da Ponta Negra 

(grade 02); e uma grade detalhada e centrada na região do empreendimento (grade 03). As 

características dessas grades são apresentadas na Tabela 9.2.1-50. 

 

Figura 9.2.1-63 - Grades utilizadas nos modelos numéricos, com a localização das bordas 

abertas (em vermelho). 

Tabela 9.2.1-50 - Características das grades numéricas. 

Grade Dimensão horizontal Espaçamento mínimo Espaçamento máximo 

Grade 1 30x46 1.650m 1.840m 

Grade 2 49x92 345m 360m 

Grade 3 82x102 20m 130m 
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Figura 9.2.1-64 - Detalhe da Grade 03 do modelo numérico. 

Através do sistema de grades numéricas é possível observar que as orlas dos municípios de 

Maricá e Saquarema foram abrangidas nos cálculos computacionais, sendo divididos em três 

grades, aumentando de resolução progressivamente em direção à área do empreendimento. 

Para alinhamento das grades utilizou-se a decomposição do domínio (Domain 

Decomposition, DELTARES, 2011a), uma técnica na qual o modelo é dividido em diversos 

domínios (ou grades) e ocorre uma comunicação entre estes, ou seja, os resultados são 

transmitidos de um domínio para o outro, enquanto o modelo realiza seus cálculos. Desta 

forma torna-se possível utilizar uma grade de maior resolução nas regiões de interesse (neste 

caso a grade mais interna, centrada na região do empreendimento), porém considerando 

uma grade não tão resolvida nas regiões mais afastadas e de menor interesse (como nas 

bordas abertas, onde o modelo recebe as forçantes). Cabe ressaltar que as três grades foram 

utilizadas tanto no modelo de ondas quanto no modelo hidrodinâmico.  

a) Condições de contorno adotadas 

Como forçantes do modelo hidrodinâmico foram utilizados: (1) dados de elevação da 

superfície do mar, oriundos de um modelo global de maré (TPXO5); (2) dados de vento local 

(estação METAR - SBCB) complementados com resultados do modelo meteorológico GFS; e 

(3) dados de correntes 3D, temperatura e salinidade, e elevação provenientes da base de 
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dados do consórcio HYCOM. Essa base de dados é composta por resultados do modelo 

numérico HYCOM, com resolução espacial de 1/12º (aproximadamente 9,25 km). O limite sul 

do domínio utilizado para esta modelagem se mostrou suficiente para propagar o sinal do 

modelo de maior escala (HYCOM) para o interior do domínio, não gerando qualquer tipo de 

instabilidade numérica. 

As forçantes hidrodinâmicas de elevação e velocidade foram impostas na borda do modelo 

numérico Delft3D através de uma condição de fronteira denominada Riemann. Esse tipo de 

condição de fronteira é usado para simular uma borda levemente reflexiva. A principal 

característica de uma fronteira levemente reflexiva é que esta, até um determinado nível, é 

transparente para onda transmitida, tais como distúrbios de ondas curtas. Assim ondas 

transmitidas podem cruzar a fronteira aberta, sem serem refletidas de volta para o domínio 

computacional como acontece com outros tipos de condição de fronteira (DELTARES, 

2011a). 

Como forçantes ao modelo de ondas, foram utilizados os resultados do modelo de ondas 

WaveWatch III. Além disso, utilizaram-se os mesmos dados de vento considerados pelo 

modelo hidrodinâmico.  

Para representação dos sedimentos no fundo foram utilizados os dados de granulometria 

coletados em 53 pontos nas proximidades do empreendimento. A partir da análise desses 

dados, com intuito de melhorar o desempenho da modelagem numérica foram consideradas 

duas classes de sedimentos, a primeira com um diâmetro médio (d50) de 0,2 mm e a 

segunda com um d50 de 0,5 mm. 

b) Período de simulação e considerações 

Os modelos foram simulados para os seguintes períodos:  

(1) De 29 de março a 30 de abril de 2012. Este período foi escolhido em função da 

disponibilidade dos dados de elevação, correntes e ondas que foram coletados com ADCP 

(apresentados no item A)b)) que poderiam ser comparados com os resultados da 

modelagem, avaliando, assim, a qualidade dos resultados gerados pelo modelo;  

(2) Inverno (junho, julho e agosto de 2011) e verão (janeiro, fevereiro e março de 2012). Este 

período foi escolhido visando representar as condições hidrodinâmicas e o clima de ondas de 

acordo com a sazonalidade.  

Para o item (2) foram considerados nas simulações numéricas cenários em diferentes 

condições meteo-oceanográficas, que abrangeram período de maré de sizígia e de 

quadratura em todas as simulações através da elevação da superfície do mar costeira 

contribuindo para o fluxo costeiro. O desenvolvimento dos cenários utilizou períodos de verão 

e inverno, incluso o sistema de entrada de frentes com os ventos e ondas direcionais de S-

SE. 

Ainda para o item (2), foram realizadas simulações considerando duas configurações: a 

configuração atual e a configuração futura. A configuração atual representa o estado atual da 

área de estudo (com as cotas batimétricas atuais e linha de costa já existente). A 

configuração futura considera a região de estudo já com o empreendimento implementado, 

ou seja, com a implementação dos 2 molhes, área aterrada, canal de acesso, bacia de 
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evolução e berços de atracação dragados. A Figura 9.2.1-65 apresenta a configuração atual 

e futura simulada pelo modelo hidrodinâmico: área aterrada (em branco), canal de acesso 

dragado em 30 metros, bacia de evolução e berços de atracação dragados (25, 19, 14 e 10 

metros). 

Cabe ressaltar que os modelos (hidrodinâmico e de ondas) foram executados em paralelo, 

assim a hidrodinâmica sofre influência do clima de ondas (principalmente em áreas rasas), e 

vice-versa. 
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Figura 9.2.1-65 - Configuração atual e configuração futura considerada pelo modelo 

hidrodinâmico e de ondas. A escala de cores ilustra a batimetria considerada para os 2 

cenários, em metros. 

c) Avaliação da modelagem numérica 

A metodologia da validação fundamenta-se na avaliação do modelo quanto à sua capacidade 

de reprodução da circulação na região em estudo. Com este intuito são apresentadas as 

comparações entre os resultados gerados pelo modelo hidrodinâmico e os dados coletados 

na região de interesse.  
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A comparação entre os resultados da modelagem e os dados foi quantificada através dos 

seguintes parâmetros: 

1. Erro Estatístico Absoluto Médio (Absolute Mean Error Statistic). O erro estatístico 

absoluto médio é definido como (EPA, 2000, WILLMOTT, 1982):  

|mod|
1
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n

i

iabs elodado
n

E  


 

O erro estatístico absoluto médio é o desvio médio entre o previsto pelo modelo e o 

observado nos dados. O desvio médio ideal é zero. O erro estatístico absoluto tem a mesma 

dimensão física (unidade) do dado.  

2. Raiz do Erro Médio Quadrático (Root-Mean-Square Error Statistic). A raiz do erro 

médio quadrático é definida como (EPA, 2000, WILLMOTT, 1982): 
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A raiz do erro médio quadrático é um indicador do desvio entre o previsto pelo modelo e as 

observações assim como o desvio médio, contudo é em geral maior do que ele. A raiz do erro 

médio quadrático ideal é nula. A raiz do erro médio quadrático tem a mesma dimensão física 

(unidade) do dado.  

3. Willmott e Wicks 1980 (apud WILLMOTT, 1982) propuseram o “index of agreement” 

(d) definido por: 
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Segundo os autores para valores de d >> 0.5 a modelagem apresenta uma significativa 

redução de erros. Portanto o valor ideal de d é 1 (um).  

A avaliação dos resultados da modelagem hidrodinâmica para elevação do nível do mar, 

correntes e ondas foi realizada através da comparação entre os valores previstos pelo 

modelo e o dados apresentados, durante o período de 29/03 a 03/05/2012. 

Avaliação para a elevação do nível do mar 

Para a avaliação da modelagem hidrodinâmica, com relação à elevação da superfície do mar, 

utilizaram-se os dados obtidos nas proximidades das futuras instalações em Ponta Negra, no 

litoral do Estado do Rio de Janeiro. As séries temporais de elevação, tanto dos dados 

coletados quanto dos resultados do modelo, são apresentadas na Figura 9.2.1-66. Observa-
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se uma boa concordância, tanto na amplitude quanto na fase, entre os valores calculados 

pelo modelo e os valores coletados em campo. Os parâmetros estimados para quantificar a 

comparação (dado x modelo) forneceram os seguintes resultados:  

 Erro Estatístico Absoluto Médio = 0,10 m  

 Raiz Quadrática Média = 0,12 m  

 Index of agreement (Willmott & Wicks) = 0,95. 

 

Figura 9.2.1-66 - Séries temporais de elevação de superfície do mar (m), para o período de 29/03 

a 03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é apresentada em azul, enquanto que a 

série temporal resultante da modelagem hidrodinâmica é apresentada em vermelho. 

Avaliação para as correntes 

Para avaliar a capacidade da modelagem hidrodinâmica em reproduzir o comportamento 

dinâmico das correntes, compararam-se os dados de correntes, coletados nas proximidades 

dos Terminais Ponta Negra, próximos à superfície (2m), com os resultados da modelagem 

para esta mesma posição e profundidade.  

As séries temporais de corrente, tanto dos dados coletados quanto dos resultados do modelo, 

são apresentadas na Figura 9.2.1-67. Os parâmetros estimados para quantificar a 

comparação (dado x modelo) forneceram os seguintes resultados:  

 Erro Estatístico Absoluto Médio = 0,08 m/s (comp. u6) e 0,10 m/s (comp. v7). 

 Raiz Quadrática Média = 0,10 m/s (comp. u) e 0,13 m/s (comp. v). 

 Index of agreement (Willmott & Wicks) = 0,70 (comp. u) e 0,72 (comp. v). 

 

A Figura 9.2.1-68 mostra os histogramas direcionais dos vetores de corrente. Observa-se que 

o modelo foi capaz de simular o campo de correntes na área de estudo, oscilando em torno 

das mesmas magnitudes e também acompanhando as inversões de direção que ocorrem no 

dado coletado em campo. 
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Figura 9.2.1-67 - Séries temporais das componentes u e v da corrente (m/s), para o período de 

29/03 a 03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é apresentada em azul, enquanto que 

a série temporal dos resultados da modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

 

Figura 9.2.1-68 - Histogramas direcionais dos vetores de corrente, calculados para o período 

entre 29/03 a 03/05/2012. Os dados coletados em campo são apresentados no painel esquerdo e 

os resultados do modelo, no direito. 

Nas comparações realizadas, os valores obtidos foram em geral altos. Contudo, deve-se ter 

em mente que uma comparação série contra série para uma modelagem hidrodinâmica numa 

região e numa escala como a do presente estudo, não é suficiente para avaliar a qualidade 

dos resultados, uma vez que nestas condições os efeitos não lineares são muito intensos e 

de difícil reprodutibilidade pela modelagem numérica. 
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Nestas situações também é importante avaliar como se comportam os padrões médios e 

extremos obtidos com a modelagem e se o modelo tem capacidade de reproduzir o 

comportamento dos fenômenos mais frequentes e mais energéticos observados nos dados. 

Para tal, apresentamos a seguir, uma comparação entre os valores máximos, médios e os 

desvios padrão entre dados e resultados do modelo (Tabela 9.2.1-51). 

Para verificar de forma objetiva e quantitativa o quanto a modelagem conseguiu reproduzir as 

principais características da dinâmica oceânica das regiões de estudo em escalas espacial e 

temporal e em termos de variabilidade e intensidade, apresenta-se a seguir uma comparação 

entre os espectros obtidos através da modelagem e os calculados a partir dos dados. Foram 

consideradas as faixas de frequências de 0 (zero) a 6 ciclos por dia (cpd) dos espectros de 

amplitudes das componentes u e v do vetor velocidade (Figura 9.2.1-69). 

Para quantificar o quanto o resultado da modelagem é capaz de reproduzir a variabilidade e a 

energia presente nos dados, adotou-se o procedimento descrito a seguir:  

As amplitudes dos espectros foram convertidas em energia, através da seguinte operação 

(exemplificado abaixo para a componente u): 

 25.0 UiUi AmplitudeEnergia   

Tabela 9.2.1-51 - Comparação entre os resultados da modelagem e os dados medidos em 

campo. 

Características Analisadas Valores 

Média da velocidade (m/s) do dado 0,1245 

Média da velocidade (m/s) do modelo 0,1610 

Erro percentual na média da velocidade 0,2932 

Velocidade máxima (m/s) do dado 0,4085 

Velocidade máxima (m/s) do modelo 0,4077 

Erro percentual na velocidade máxima 0,0020 

Média da componente U (m/s) do dado 0,0724 

Média da componente U (m/s) do modelo 0,0937 

Erro percentual na média da componente U 0,2942 

Média da componente V (m/s) do dado 0,0922 

Média da componente V (m/s) do modelo 0,1194 

Erro percentual na média da componente V 0,2950 

Desvio padrão da componente U do dado 0,0592 

Desvio padrão da componente V do modelo 0,0610 

Erro percentual do desvio padrão da comp. U 0,0304 

Desvio padrão da componente V do dado 0,0727 

Desvio padrão da componente V do modelo 0,0806 
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Características Analisadas Valores 

Erro percentual do desvio padrão da comp. V 0,1087 

Direção (graus) mais frequente do dado 46,1789 

Direção (graus) mais frequente do modelo 60,9513 - 67,1903 

 

 

Figura 9.2.1-69 - Espectro de amplitudes das componentes u (painel esquerdo) e v (painel 

direito) da velocidade medida (azul) e a calculada pelo modelo (vermelho) entre os dias 29/03 a 

03/05/2012. 

Esta operação foi aplicada a cada componente harmônico (i) do espectro. A seguir o espectro 

foi integrado considerando o intervalo de frequência como dado por: 

tN
F




24
 

Onde,  

 ΔF = intervalo de frequência ou frequência unitária do espectro;  

 Δt = intervalo de amostragem (nas análises feitas foi sempre 1 hora);  

 N = número de observações (número total de horas de observação).  

 

A integração numérica foi realizada pelo método mais simples possível, o dos retângulos 

(abaixo exemplificado para a componente u): 





2

1

N

i

UiUTotal FEnergiaEnergia

 

Cabe salientar que poderia ter sido utilizado o espectro de energia diretamente, e este teria 

nos fornecido a variância total do sinal o que daria uma estimativa (quase igual) à energia. A 

vantagem de se utilizar o espectro de amplitudes é que este fornece diretamente a amplitude 
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dos sinais envolvidos no fenômeno analisado. A amplitude do espectro (valor expresso na 

ordenada) tem a mesma dimensão física e a mesma unidade de medida da grandeza 

analisada.  

A seguir, com os valores da Energia Total calculados para o modelo e para o dado, 

calculamos o erro percentual entre as energias obtidas no modelo e no dado, da seguinte 

forma (exemplificado para a componente u): 

 
UTotalDado

lUTotalModeUTotalDado
U

Energia

EnergiaEnergia
Erro

||
100%




 

Os cálculos do erro percentual foram realizados para os espectros apresentados na Figura 

9.2.1-69. Obtiveram-se erros percentuais do modelo em relação ao dado, considerando a 

faixa de 0 a 6 cpd (ciclos por dia), de 19,73% para a componente u e 25,52% e para a 

componente v.  

Estes resultados mostram que os erros obtidos são em geral baixos, próximos de 20%, o que 

demonstra quantitativamente a capacidade do modelo em reproduzir a variabilidade e a 

energia contida nos dados de tal forma que, tanto a energia quanto a distribuição desta nas 

faixas de frequências, são satisfatoriamente reproduzidas pela modelagem.  

Por fim, deve-se considerar que os parâmetros utilizados e apresentados para quantificar a 

comparação entre as observações e os resultados da modelagem são de natureza estatística 

e, portanto, somente expressam o quanto duas séries temporais (ou números) se 

assemelham. Por outro lado, é importante também considerar os principais aspectos físicos 

envolvidos.  

No caso das modelagens em questão, tanto a análise estatística dos resultados quanto a 

observação do campo de corrente e elevação modelados mostram que, as modelagens 

conseguiram reproduzir de forma satisfatória as principais características hidrodinâmicas da 

região de estudo em escalas espacial e temporal. As figuras a seguir mostram instantes do 

campo de corrente superficial modelados para duas condições típicas: corrente para SW 

(Figura 9.2.1-70) e para NE (Figura 9.2.1-71).  

A representação gráfica das Figura 9.2.1-70 e Figura 9.2.1-71 estão de acordo com o sentido 

geral dos processos de dinâmica sedimentar costeira descrito na literatura (MUEHE e 

CARVALHO, 1993). As duas condições climáticas que condicionam os mecanismos de deriva 

litorânea na região, genericamente podem ser sintetizadas como tempo bom, predomínio da 

incidência de ondas de NE/E/SE com predomínio de correntes de deriva rumo a SW/S, e de 

tempestade com predomínio de ondas de S/SE e correntes de deriva deslocando-se 

predominantemente para NE/E.  

Neste mecanismo geral de transporte arenoso costeiro, a presença de um promontório 

rochoso (Ponta Negra), interfere na dinâmica dos processos de transporte de sedimentos 

litorâneos. Este promontório individualiza os segmentos praiais localizados a NE/E e SW/S, 

funcionando como elemento de retenção e acumulação de sedimentos provenientes de SW/S 

e NE/E, gerando feições geomorfológicas de acumulação e erosão alternadas espacialmente 

em função do predomínio temporal de um ou outro processo hidrodinâmico. 
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Figura 9.2.1-70 - Instantâneo do campo de correntes para um momento onde a corrente é para 

SW. A barra de cores lateral apresenta a intensidade das correntes (em m/s). 
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Figura 9.2.1-71 - Instantâneo do campo de correntes para um momento onde a corrente é para 

NE. A barra de cores lateral apresenta a intensidade das correntes (em m/s). 

Avaliação para o clima de ondas 

Para avaliar a capacidade da modelagem em reproduzir o comportamento do clima de ondas, 

compararam-se os dados coletados nas proximidades das futuras instalações com os 

resultados da modelagem para esta mesma posição.  

As séries temporais de altura significativa (Hs), período de pico (Tp) e direção de pico (Dir) 

das ondas, tanto dos dados coletados quanto dos resultados do modelo, são apresentadas 

nas figuras a seguir (Figura 9.2.1-72 a Figura 9.2.1-74). Observa-se que o modelo tem a 

capacidade de representar o padrão do clima de ondas da região. Os parâmetros estimados 

para quantificar a comparação (dado x modelo) forneceram os seguintes resultados:  

 Erro Estatístico Absoluto Médio = 0,19 m (Hs), 1,55 s (Tp) e 14,34° (Dir). 

 Raiz Quadrática Média = 0,26 m (Hs), 2,19 s (Tp) e 18,75° (Dir).  

 Index of agreement (Willmott & Wicks) = 0,94 (Hs), 0.65 (Tp) e 0,67 (Dir). 
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Figura 9.2.1-72 - Séries temporais da altura significativa das ondas (m), para o período de 28/03 

a 03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é apresentada em azul, enquanto que a 

série temporal dos resultados da modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

 

Figura 9.2.1-73 - Séries temporais do período de pico das ondas (s), para o período de 28/03 a 

03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é apresentada em azul, enquanto que a série 

temporal dos resultados da modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 

 

Figura 9.2.1-74 - Séries temporais da direção de pico das ondas (°), para o período de 28/03 a 

03/05/2012. A série temporal dos dados coletados é apresentada em azul, enquanto que a série 

temporal dos resultados da modelagem hidrodinâmica, é apresentada em vermelho. 
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Os histogramas de altura significativa das ondas e período, através dos dados coletados e 

dos dados do modelo são mostrados nas Figuras 1.1-37 e 1.1-38, respectivamente. Os 

resultados mostraram uma boa correlação entre os dados medidos e os modelados, 

afirmando que a modelagem utilizada satisfaz aos processos observados na região.  

 

Figura 9.2.1-75 - Histogramas direcionais da altura significativa das ondas. Os dados coletados 

em campo são apresentados no painel esquerdo e os resultados do modelo, no direito. 

 

Figura 9.2.1-76 - Histogramas direcionais do período de pico das ondas. Os dados coletados em 

campo são apresentados no painel esquerdo e os resultados do modelo, no direito. 

d) Resultados da Modelagem Numérica Considerando a Sazonalidade 

Como os dados coletados em campo são referentes a um período aproximado de 1 (um) 

mês, não foi possível caracterizar a sazonalidade da hidrodinâmica e do clima de ondas na 

região. Por este motivo, são apresentados os resultados de corrente e ondas, obtidos através 

da modelagem, para os períodos de verão (janeiro, fevereiro e março) e inverno (junho, julho 
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e agosto), referentes à configuração atual, a fim de facilitar as análises que serão 

apresentadas posteriormente considerando a configuração futura. Os resultados obtidos com 

a modelagem numérica para as condições futuras estão presentes no capítulo 10 do EIA. 

A Figura 9.2.1-77 apresenta o histograma direcional da velocidade das correntes, e a Tabela 

9.2.1-52 a ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes, para o 

período de verão. Ao observarmos os resultados gerados pelo modelo para o período de 

verão verifica-se que a corrente vai para o quadrante SW durante a maior parte do tempo, 

com poucas inversões para o quadrante NE - a tabela de ocorrência conjunta indica que em 

50,6% das ocorrências, a corrente é para WSW. Além disso, raramente a velocidade 

ultrapassa 0,30 m/s - a tabela de ocorrência conjunta indica que em 90% do tempo, a 

corrente apresenta velocidades iguais ou inferiores a 30 cm/s. 

A Figura 9.2.1-78 apresenta o histograma direcional da velocidade das correntes, e a Tabela 

9.2.1-53, a ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes, para o 

período de inverno. 

Ao observarmos os resultados gerados pelo modelo para o período de inverno verifica-se um 

número maior de inversões da corrente, ou seja, mais registros da corrente indo para o 

quadrante NE do que no período de verão – a tabela de ocorrência conjunta indica que em 

34,6 % dos registros, a corrente vai para as direções NE e ENE. Isto ocorre pelo fato de que, 

no inverno, há a ocorrência de um maior número de sistemas frontais (frentes frias), 

caracterizados por ventos provenientes do quadrante S, que podem causar a inversão das 

correntes. A velocidade das correntes raramente ultrapassa 0,30 m/s durante todo o período 

analisado e a tabela de ocorrência conjunta indica que em 90% do tempo, a corrente 

apresenta velocidades iguais ou inferiores a 25 cm/s. 

 

Figura 9.2.1-77 - Histograma direcional da velocidade das correntes (média na coluna d’água), 

calculado para o período de verão. 



Estudo e Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 540 

Tabela 9.2.1-52 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes (média 

na coluna d’água), para o período de verão. A direção é medida em graus a partir do norte 

geográfico e segue a convenção vetorial. 

 

 

Figura 9.2.1-78 - Histograma direcional da velocidade das correntes (média na coluna d’água), 

calculado para o período de inverno. 
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Tabela 9.2.1-53 - Ocorrência conjunta de intensidade (cm/s) e direção (°) das correntes (média 

na coluna d’água), para o período de inverno. A direção é medida em graus a partir do norte 

geográfico e segue a convenção vetorial. 

 

A Figura 9.2.1-79 apresenta o histograma direcional da altura significativa das ondas, e a 

Tabela 9.2.1-54 a ocorrência conjunta de altura (m) e direção (°) das ondas, para o período 

de verão (janeiro, fevereiro e março). A Figura 9.2.1-80 e a Tabela 9.2.1-55 apresentam as 

mesmas análises, no entanto para o período de inverno (junho, julho e agosto).  

Ao compararmos os resultados gerados pelo modelo (para verão e inverno), verifica-se que 

no inverno há um maior número de ondas provenientes do quadrante S, com alturas 

significativas maiores. Conforme já explicado, isto ocorre devido à maior ocorrência de 

sistemas frontais durante este período.  

No verão, o maior número de registros é de ondas provenientes da direção ESE (28,5%). Ao 

analisarmos a altura significativa, as ondas que apresentam de 1,0 a 2,0 metros totalizam 

72,8% dos registros. Durante 90% do tempo as ondas apresentam alturas significativas iguais 

ou inferiores a 2,0 m.  

No inverno, o maior número de observações é de ondas provenientes de S (27,2%). Ao 

analisarmos as ondas provenientes desta direção (S), o maior número de registros é de 

ondas que oscilam entre 2,5 e 3,0 metros. Durante 90% do tempo as ondas apresentam 

alturas significativas iguais ou inferiores a 3,5 m. 
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Figura 9.2.1-79 - Histograma direcional da altura significativa das ondas, calculado para o 

período de verão. 

Tabela 9.2.1-54 - Ocorrência conjunta de altura (m) e direção (°) das ondas, para o período de 

verão. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção 

meteorológica. 
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Figura 9.2.1-80 - Histograma direcional da altura significativa das ondas, calculado para o 

período de inverno. 

Tabela 9.2.1-55 - Ocorrência conjunta de altura (m) e direção (°) das ondas, para o período de 

inverno. A direção é medida em graus a partir do norte geográfico e segue a convenção 

meteorológica. 

 

C) Condição de Autodepuração da Região para Constituintes do Efluente 

Durante a fase de implantação do empreendimento serão utilizados aproximadamente 450 

trabalhadores nas obras, os quais irão gerar efluentes sanitários que, após o devido 

tratamento, irão ser descartados no mar com uma vazão de 1781 L/h. Esse local será o 

mesmo utilizado para o lançamento dos efluentes tanto na fase de implantação quanto de 

operação, como mostra a Figura 9.2.1-81 com o padrão de correntes para SW. 
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Figura 9.2.1-81 - Local de lançamento do efluente tratado (ponto amarelo). Ao fundo, resultados 

de magnitude média na coluna d’água e direção da corrente, em um instante onde a direção da 

corrente é para SW, na configuração futura. A barra lateral de cores indica a magnitude da 

corrente (em m/s) e os vetores indicam a direção da corrente. 

Na fase de operação do TPN a estimativa de efluentes sanitários considerou a operação dos 

terminais de graneis líquidos e carga geral, do estaleiro e da administração. Desta forma, 

foram considerados aproximadamente 4.150 trabalhadores (operação plena do TPN). Estes 

efluentes serão gerados, basicamente, pelos refeitórios, vestiários e sanitários dos terminais 

e serão compostos essencialmente de água de banho, excretas, papel higiênico, restos de 

comida, sabão, detergentes e águas de lavagem.  

Dentre as características físicas, químicas e biológicas dos efluentes sanitários, destacam-se: 

matéria sólida, os esgotos domésticos contêm aproximadamente 99,9% de água, e apenas 

0,1% de sólidos; micro-organismo, os principais organismos encontrados nos esgotos são: as 

bactérias (coliformes), os fungos, os protozoários, os vírus e as algas. 

O efluente sanitário será tratado por Estações de Tratamento de efluente (ETEs). Estas 

estações realizarão o tratamento de caráter biológico associando etapas anaeróbias (com a 

ausência de oxigênio) e aeróbias (com a presença do oxigênio), através das quais ocorrerá a 

descontaminação do efluente. Com isso estas terão uma eficiência de remoção de DBO 
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(Demanda Bioquímica de Oxigênio) na ordem de 94 a 98%. A vazão estimada de efluentes 

sanitários gerados no TPN será de 16.427 L/h. 

Os efluentes líquidos industriais serão gerados pelos empreendimentos que se instalarão 

futuramente no TPN, visto que as atividades administrativas do próprio TPN não preveem 

este tipo de efluente. Os efluentes industriais terão características oleosas, devido às 

atividades de tancagem de petróleo, e operação do estaleiro, além das áreas especiais do 

terminal de carga geral. 

O efluente industrial (principalmente efluente oleoso) será gerado preferencialmente na planta 

operacional do TPN, a qual pode ser dividida em: Estaleiro; Lavagem das peças; Lavagem 

dos cascos e compartimentos do navio; Utilização no processo; Terminal de líquidos; 

Lavagem de pátios; Lavagem de tanques; Água utilizada em eventuais lavadores de gases. A 

vazão estimada de efluentes industriais gerados no TPN será de 8.335 L/h. 

Considerando que todo o efluente (sanitário + industrial) será lançado num único canal de 

drenagem do TPN, é possível estimar a vazão total (efluentes sanitários e industriais) em 

24.762 L/h. 

a) Análise Qualitativa da Pluma de Efluentes 

Para a análise do comportamento da pluma de efluentes foi utilizado como estudo base o 

comportamento da pluma no Estudo de Impacto Ambiental da Base Portuária da Petrobras 

(BP) (PETROBRAS, 2012), empreendimento a ser instalado na costa do município de 

Anchieta, Espírito Santo. Nesse estudo foi realizada uma modelagem numérica considerando 

o cenário de descarte contínuo de 12.500 L/h de efluente conservativo, ou seja, sem 

degradação (bio)química com o meio marinho. Essa vazão corresponde a 50,48% da vazão 

do efluente do TPN durante a fase de operação do empreendimento. 

A abordagem qualitativa da análise corresponde a um estudo comparativo entre os cenários 

e previsão de comportamento da pluma de efluentes do TPN.  

Através das informações obtidas sobre as vazões de efluente geradas pelo TPN, o período 

que merece maior atenção é durante a fase de operação do porto. Para tentar comparar os 

dois cenários serão levados em consideração dados sobre a hidrodinâmica típica de verão e 

inverno, além da distância do ponto de lançamento do efluente nos dois empreendimentos, a 

fim de se ter uma estimativa aproximada do comportamento da pluma. O layout da BP 

encontra-se a aproximadamente 1 km da costa, ou seja, o efluente seria lançado nessa 

distância da linha de praia, ficando sujeito à hidrodinâmica. Já no TPN, o lançamento do 

efluente está previsto para ocorrer próximo da extremidade do quebra-mar leste do 

empreendimento, em aproximadamente 1.5 km de distância da praia e 2 km do costão 

rochoso à oeste. 

A Tabela 9.2.1-56 abaixo compara os dois empreendimentos e as principais características e 

parâmetros ambientais utilizados na análise qualitativa. 
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Tabela 9.2.1-56 - Características comparativas do efluente da BP e do TPN. 

Empreendimentos 

Característica Base Portuária TPN  

Vazão do efluente 12.500 L/h 24.762 L/h 

Distância mínima da costa ~1 km ~1.5km 

Velocidade média da corrente 
no verão 

0.2 m/s 0.2 - 0.3 m/s 

Direção preferencial da corrente 
no verão 

S-SO S-SO 

Velocidade média da corrente 
no inverno 

0.15 m/s 0.2 - 0.25 m/s 

Direção preferencial da corrente 
no inverno 

N-NE N-NE 

Profundidade no local de 
lançamento 

15m 27m 

 

Os resultados do estudo do TPN mostraram que os padrões de velocidade e direção das 

correntes nos períodos de verão e inverno são muito similares com o da BP, ou seja, espera-

se que a pluma de efluentes tenha um comportamento parecido em termos de dispersão.  

No estudo da BP os cálculos mostraram que a concentração do efluente tornou-se menor do 

que 1% do que a concentração inicial dentro de uma distância de aproximadamente 10m do 

ponto de lançamento. Em uma distância de 100 m a concentração reduziu para 

aproximadamente 0.05%, já para a distância de 1000 m a concentração foi reduzida para 

0.001% da concentração inicial. Levando-se em consideração a coluna d’água, na região da 

BP a concentração do efluente diminuiu para 0,01% nos primeiros 50m após o lançamento do 

material. 

Como a região de lançamento do efluente na região do TPN encontra-se em 

aproximadamente 27 m de profundidade, espera-se que uma diluição ainda maior ocorra com 

o material lançado. 

Apesar do material da BP ser considerado como conservativo, e no efluente do TPN haver 

material sanitário, espera-se que o comportamento seja similar em virtude das condições 

hidrodinâmicas.  

Devido ao fato da vazão do efluente no TPN ser aproximadamente o dobro da quantidade 

prevista para a BP, resultados diferentes em relação ao espalhamento da pluma podem ser 

previsto. Apesar dessa diferença, a distância da linha de costa e a profundidade do local 

escolhido podem fazer com que o efluente não atinja a linha de costa, ou ocorra em períodos 

específicos através de correntes de SE, pouco observados. De acordo com a similaridade do 

fluxo nos períodos de verão e inverno, e considerando o dobro da vazão, é possível que a 

concentração do efluente do TPN diminua para aproximadamente 0,05% do inicial em uma 

distância de 200 a 300 m. 
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9.2.1.4. Morfologia da Linha de Costa em Função das Estruturas Costeiras 

O litoral do Estado do Rio de Janeiro, entre Niterói e Cabo Frio está composto de extensos 

arcos praiais, associados a cordões litorâneos (beach barriers) que, frequentemente, ocorrem 

em forma de duplos cordões, dispostos paralelamente entre si e separados por uma 

depressão estreita. Estes cordões imprimiram o aspecto retificado a todo este litoral que, 

entre o Cabo Frio e a baía de Guanabara formam uma linha quase contínua, apenas 

interrompida pelos promontórios rochosos que separam as diversas baixadas costeiras 

(MUEHE & VALENTINI, 1998). A gradativa redução do aporte fluvial e o aumento do déficit 

no balanço hídrico em direção à Cabo Frio influenciam a salinidade das águas lagunares na 

mesma direção (AZEVEDO, 1984).  

Ao contrário do modelo de evolução dos cordões litorâneos, inicialmente assumido como 

sendo por crescimento, de oeste para leste, na forma de um pontal (LAMEGO, 1940, 1945), a 

interpretação feita por Muehe & Corrêa (1989), foi a de migração desses cordões em direção 

ao continente, até sua posição atual, em consonância com a elevação do nível do mar, 

estando o cordão mais interiorizado associado à última transgressão pleistocênica (MARTIN 

& SUGUIO, 1989), e o cordão frontal à transgressão pós-glacial. Este processo de 

retrogradação parece ainda afetar os cordões litorâneos frontais que, em muitos pontos são 

transpostos pelas ondas de tempestade (overwash). Arenitos de praia submersos, defronte 

às praias de Massambada, Jaconé e Itaipuaçu (MUEHE & IGNARRA, 1984) e Jacarepaguá 

(MACEDO, 1971), de idade não determinada, comprovam o processo de retrogradação, e 

sugerem, para os casos em que os mesmos afloram na base da face da praia, como em 

Jaconé e Jacarepaguá, a continuidade deste processo, implicando em instabilidade potencial 

da linha de costa.  

Um aspecto peculiar, resultante da orientação deste compartimento, e que se manifesta nas 

proximidades de Arraial do Cabo, é o predomínio do transporte eólico em direção ao mar, 

decorrente da ação do vento nordeste. Como consequência as dunas frontais, localizadas 

imediatamente à retaguarda da praia, constituem uma reserva de sedimentos para a 

atenuação de processos erosivos, estão sujeitos a perdas significativas no caso de inibição 

dos processos de realimentação, como por exemplo, a deposição de sedimentos no reverso 

das dunas pela transposição de ondas em condições de tempestades e por ação de fortes 

ventos de sul, não acompanhados por precipitação.  

Levantamentos iniciados em 1996 pelo Laboratório de Geomorfologia Fluvial Costeira e 

Submarina do Departamento de Geografia – UFRJ vem registrando uma redução quase 

contínua do estoque sedimentar, possivelmente em decorrência das alterações climáticas 

induzidas pelo El Niño. A plataforma continental interna, muito estreita no setor leste do 

marco-compartimento, se assemelhando com uma largura de apenas 4 km, à largura modal 

de plataformas continentais tectonicamente ativas (MUEHE & CARVALHO, 1993), vai se 

alargando gradativamente em direção a oeste. De acordo com a compilação feita por 

Kowsmann & Costa (1979) e resultados obtidos por Muehe (1989) e Muehe & Carvalho, 

(1993), o recobrimento sedimentar da plataforma continental interna é predominantemente de 

areia quartzosa.  

Contrário à direção residual do transporte sedimentar na plataforma continental interna, 

inferida por Muehe & Carvalho (1993) como sendo em direção ao Cabo Frio, o padrão 

granulométrico encontrado na praia é um reflexo deste padrão e não um indicativo da direção 

residual do transporte litorâneo ao longo da praia que, em função da orientação deste 
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compartimento, em relação à incidência das ondas, tende a uma situação de equilíbrio sem 

definição clara de uma direção definida de transporte residual (MUEHE & CORRÊA, 1989). 

As areias de plataforma e, consequentemente, da praia, devido à inexistência de significativo 

aporte terrígeno atual, são essencialmente reliquiares, isto é, resultam de remobilização por 

processos marinhos de sedimentos fluviais e coluviais incorporados na plataforma continental 

na época em que esta plataforma se constituía numa planície costeira (MUEHE, 1989; 

MUEHE & CARVALHO, 1993). 

a) Morfologia do sistema praial de Jaconé - Saquarema 

A caracterização morfodinâmica de um arco praial revela o modo como os forçantes 

oceanográficos, meteorológicos, geológicos e sedimentológicos concorrem para um 

determinado padrão de comportamento de uma praia e de seus setores. Este padrão pode 

variar ao longo de um arco praial, ou até mesmo num mesmo setor, de acordo com a 

mobilização tranversal e/ou longitudinal dos sedimentos da zona submarina pela ação de 

correntes, atribuindo granulometrias diferenciadas ao longo de um arco e no decorrer do 

tempo. O arco praial de Jaconé-Saquarema corresponde a um trecho de 19,4 km da costa 

fluminense entre os promontórios “Ponta Negra” e “Ponta de Saquarema”, compreendendo 

os municípios de Maricá e Saquarema (Figura 9.2.1-82). Orientado no sentido leste-oeste, o 

arco está francamente voltado para sul, o que possibilita a ação direta das ondas sobre a 

praia, resultando inclusive em eventos de forte erosão dos setores emersos do prisma praial 

quando da ocorrência de eventos de tempestade. Desta forma, a única barreira física, do 

ponto de vista geológico-estrutural, que pode influir na disposição e granulometria dos 

sedimentos em Jaconé-Saquarema é o afloramento de arenitos de praia (beach rocks), 

comuns na faixa litorânea em questão, mas atuantes em uma escala mais restrita se 

comparados ao impacto de ilhas sobre a disposição de sedimentos e granulometria. Os 

promontórios são de porte relativamente restrito e têm apenas influência igualmente restrita. 

As barreiras arenosas no arco praial de Jaconé-Saquarema estão associadas com uma rede 

de drenagem relativamente incipiente e que drena diretamente para as lagoas pequenas 

quantidades relativas de sedimentos continentais. Neste sentido, a zona submarina é a fonte 

principal de sedimentos e, assim, influi diretamente no comportamento morfodinâmico. O arco 

praial como um todo não apresenta dunas frontais desenvolvidas, embora feições eólicas 

desenvolvam-se melhor à oeste, conforme constatado pela maior presença percentual de 

areia fina na região da praia de Jaconé (com valores entre 28% e 39% das amostras 

coletadas por Fontenelle & Corrêa, 2010) do que na região de Saquarema, que apresentaram 

valores de areia fina entre 14% e 19% das amostras coletadas. 
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Figura 9.2.1-82 - Trecho de 19,4 Km da costa fluminense entre os promontórios de Ponta Negra 

e ponta de Saquarema.  

Neste sentido, a disponibilidade de sedimentos finos disponíveis para mobilização pelo vento 

é baixa, porém, com valores heterogêneos ao longo do arco praial. Fontenelle & Corrêa 

(2010) afirmam que o arco praial está caracterizado por diferentes estágios morfodinâmicos, 

revelando resultados sempre intermediários, com maior tendência reflectiva à leste e 

dissipativa à oeste. A granulometria das amostras coletadas na face e na berma da praia 

corrobora com esta avaliação morfodinâmica, onde as médias das amostras apontam para 

areias grossas ou muito grossas, de bem a muito bem selecionadas. 

O transporte de sedimentos por deriva litorânea segue a tendência regional de um residual na 

direção oeste-leste, entretanto, períodos de inversão podem ocorrer, tornando o cenário 

sazonal e transitório. A ausência de ilhas e cabos permite que este transporte seja bastante 

eficiente, embora estruturas de menor grandeza, e no caso de Jaconé estamos falando da 

presença de beach rocks, possam influir diretamente de acordo com sua extensão, espessura 

e posição. 

9.2.1.5. Análise de Linha de Costa  

A análise da alteração da linha de costa do Município de Maricá (região costeira da Praia de 

Jaconé), que esta descrita no item de alterações da modelagem, foi realizada para a região 

de influência dos terminais Ponta Negra através do Digital Shoreline Analysis System 

(DSAS), desenvolvido pelo USGS4. O DSAS é um sistema de análise que calcula 

estatisticamente a taxa de alteração de múltiplas posições de linhas de costa armazenadas 

em um SIG (THIELER et al., 2009).  

Para a realização desta análise são necessárias séries históricas de linhas de costa, obtidas 

por levantamento de campo, ou por imagens obtidas através de sensores remotos. Para este 

estudo foram utilizadas imagens provenientes de vários sensores, e com baixa cobertura de 

nuvens, que pudessem fornecer subsídios para estas análises.  
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Para a realização desta análise foi utilizada uma série histórica de fotografias aéreas e 

imagens do satélite CBERS 2B (obtidas junto ao INPE), que atendessem aos requisitos 

acima, para que fosse possível estabelecer o posicionamento da linha de costa na época de 

obtenção destas imagens. Estas são apresentadas na Tabela 9.2.1-57 e podem ser 

visualizadas na Figura 9.2.1-83. 

Como estas imagens foram fornecidas sem informações a respeito da correção geométrica 

realizada ou, no caso das imagens do CBERS 2B, apenas com nível 2 de correção (ou seja, 

correção radiométrica e geométrica de sistema; DEBIASI et al., 2007), estas imagens 

precisaram passar por um processo adicional de correção geométrica com base no mosaico 

ortorretificado de imagens GeoCover (ETM+ LandSat 7).  

Apesar deste mosaico possuir um tamanho de pixel 6 vezes maior que as imagens do sensor 

HRC7 do satélite CBERS 2B, por exemplo, obteve-se uma boa correção geométrica destas 

imagens, através da utilização de um polinômio de 3⁰ grau, calculado com mais de 10 pontos 

de controle em cada imagem, de forma a se atingir uma raiz quadrática média (RMS) inferior 

a 0,5 em cada um dos pontos utilizados (MARTINS et al., 2009).  

Após o processo de correção, este conjunto de imagens foi incluído em um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), desenvolvido para a região costeira de Jaconé de forma a 

servir de base para a análise das taxas de alteração da linha de costa. 

Tabela 9.2.1-57 - Data de obtenção, fonte, tipo, sensor e resolução espacial das imagens 

obtidas. 

Identificador Data Fonte Tipo Sensor Resolução 
Espacial (m) 

01 10/10/2007 INPE Satélite 
CBERS 2B 

HRC 2,7 

02 2008 DTA 
Engenharia 

Aerofoto Câmara Aérea 1 

03 2012 DTA 
Engenharia 

Aerofoto Câmara Aérea 1 

 

 

Figura 9.2.1-83 - Imagens obtidas para a região costeira de Maricá, 2007, 2008 e 2012, 

respectivamente. 
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Após incorporação no SIG, as imagens de satélite foram digitalizadas de forma a estabelecer, 

assim, uma sequência temporal de 5 anos (ou seja, de 2007 a 2012) de linhas de costa para 

a realização da análise com o DSAS (Figura 9.2.1-84). 

 

Figura 9.2.1-84 - Linhas de costa digitalizadas a partir das imagens obtidas 

O DSAS utiliza uma série de transectos perpendiculares às linhas de costa para a realização 

das análises. Dessa forma, estabeleceu-se uma série de transectos ao longo da área de 

influência dos Terminais Ponta Negra, posicionados a cada 20 m de distância (Figura 

9.2.1-85). Como resultado, para o período de tempo estudado, obtiveram-se os valores 

correspondentes à taxa anual de variação (compreendendo a distância, calculada no 

movimento líquido da linha de costa, dividida pelo período de tempo considerado). 

 

Figura 9.2.1-85 - Localização dos transectos realizados para o estudo da variação da linha de 

costa no Município de Maricá. 

A) Resultados das Análises 

A seguir, são apresentados os resultados da análise realizada para o arco praial de Jaconé. 

Para todo o trecho estudado foram obtidos os valores da taxa anual média de variação da 

linha de costa correspondente a um período de 5 anos (2007 a 2012).  

Análises de séries histórias nos permitem obter uma informação valiosa de épocas nas quais 

não existe informação batimétrica, nem dados medidos de campo. Destaca-se que, devido à 

ausência de variabilidade do perfil praial, este tipo de estudo não leva em consideração a 

variação da maré, entradas de frentes e variações estacionais, sendo portanto recomendável, 

e extremamente importante, a comparação entre linhas de costa de diferentes anos, mas 
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obtidas sob uma mesma influência de maré, de uma mesma estação e, se possível, do 

mesmo mês.  

A seguir são apresentados os resultados obtidos da análise da variação da linha de costa, 

levando-se em consideração as premissas expostas acima.  

Conforme se observa na Figura 9.2.1-86, verifica-se na Praia de Jaconé, para os 5 anos de 

análise, um processo de recuo no canto esquerdo junto ao promontório de Ponta Negra, e um 

avanço na outra extremidade da praia, estando a maior parte do arco praial estável quanto à 

posição da linha de costa. A taxa anual média calculada entre os anos de 2005 e 2012 variou 

de 2 m por ano (variação de - 2 m a 2 m). 

 

Figura 9.2.1-86 - Resultados das análises de variação da linha de costa no Município de Maricá 

realizadas para o arco praial de Jaconé. 

O arco praial de Jaconé, por apresentar características de praia intermediária-reflectiva, sofre 

modificações quando submetida à passagem de grandes ondulações na região. Para ilustrar 

estas modificações, e justificar a estabilidade do arco praial, apresenta-se a seguir duas 

imagens disponíveis no software Google Earth©, nas quais é possível observar a variação da 

porção subaérea da Praia de Jaconé. Ambas as imagens foram obtidas no ano de 2012, sob 

influência de tempo bom (02/04/2012) e grandes ondulações (08/06/2012). Observa-se na 

Figura 9.2.1-87 que a face praial emersa da Praia de Jaconé chega a variar cerca de 20 

metros sob influência de grandes ondulações. 
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Figura 9.2.1-87 - Variação da praia de Jaconé sobre a influência de tempo bom (02/04/2012, à 

esquerda) e grandes ondulações (08/06/2012, à direita). 

Tomando base o que foi discutido anteriormente, pode-se concluir que os resultados erosão e 

progradação da linha de costa obtidos não são significantes, já que correspondem apenas 

geograficamente às variações espaciais da porção subaérea exposta, ou temporariamente 

recoberta da praia de Jaconé, em fases de variação de marés de grande amplitude.  

Convém ressaltar que a escassez de base de dados fotogramétrica, falta de metadados e a 

incerteza temporal entre os levantamentos têm influência direta na precisão dos resultados 

obtidos. 

9.2.2. Meio Biótico 

9.2.2.1. Ictiofauna 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a complementação de informações sobre a ocorrência da ictiofauna na área de 

influência do empreendimento foi utilizada uma base de dados secundária, o que incluiu 

resultados de artigos científicos publicados, assim como resumos em evento científicos da 

área, monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado, estudos de 

impacto ambiental e monitoramentos ambientais ocorridos na área de influência do 

empreendimento. Além da compilação desses dados, a discussão da ecologia das principais 

espécies ocorrentes e seu status de conservação também foi realizada para identificar e 

avaliar os potenciais impactos da atividade portuária sobre essa comunidade. 

b) Levantamento de Dados Primários 

A campanha da estação seca foi realizada durante os dias 12 e 13 de setembro de 2012 e 

nos dias 23 e 24 de janeiro de 2013, foi realizada a campanha da estação chuvosa. Em 

ambas as campanhas foram realizadas pescarias com redes de espera e censo visual na 

área de influência do empreendimento. Para a pesca com redes de espera foram utilizados 

barcos da comunidade pesqueira artesanal de Ponta Negra (Foto 9.2.2-1), enquanto que 

para o censo visual foi utilizado o mergulho autônomo com equipamento Aqualung (Foto 

9.2.2-2). Pescaria com linhas-de-mão também foram empregadas, entretanto, apenas para 

incrementar o inventário de espécies, ou seja, os dados qualitativos da área de estudo. Os 

procedimentos de coleta selecionados foram baseados nas características do ambiente 
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costeiro estudado e das artes de pesca empregadas na área de influência do 

empreendimento. O arrasto rebocado com portas não foi utilizado devido à presença de 

sedimentos consolidados no substrato marinho.  

 

Foto 9.2.2-1 - Embarcações da pesca artesanal utilizadas para a pesca (segundo plano) 

e redes de espera utilizadas para captura da ictiofauna. 

 

Foto 9.2.2-2 - Mergulhador iniciando os trabalhos de censo visual no Ponto 3 para 

observação de ictiofauna. 
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c) Área de estudo 

Na área de influencia dos Terminais Ponta Negra foram realizados amostragens em três 

pontos (Quadro 9.2.2-1 e Figura 9.2.2-1), de forma que foram amostradas a área diretamente 

afetada e áreas de influência direta, localizadas ao norte e ao sul do empreendimento. O 

objetivo da distribuição desses pontos amostrais é identificar no futuro programa de 

monitoramento, a dispersão dos efeitos dos impactos provenientes da instalação do 

empreendimento na área diretamente afetada, além de áreas adjacentes ao norte e sul da 

ADA. As três metodologias empregadas foram utilizadas nos três pontos amostrais. 

Quadro 9.2.2-1 - Pontos amostrais, com respectivas descrições e coordenadas geográficas. 

Pontos Coordenadas geográficas Descrição 

01 736713.11 m E 7458180.60 m S  Ao sul do TPN 

02 738452.03 m E 7459885.25 m S  Em frente ao TPN 

03 741262.04 m E 7460441.32 m S  Ao norte do TPN 

 

 

Figura 9.2.2-1 - Localização dos pontos amostrais da ictiofauna. 
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d) Metodologias Aplicadas 

A ictiofauna presente na região do empreendimento foi amostrada por diferentes petrechos 

de pesca, além do censo visual, a fim de inventariar da melhor maneira possível os recursos 

pelágicos e demersais aí existentes. O arrasto rebocado (“balão”) não foi utilizado, visto que o 

substrato nessa região não permite a operação desse artefato. A forma de coleta dos dados é 

descrito abaixo. 

As coletas foram realizadas em embarcações de pesca devidamente regulamentadas, sendo 

que os petrechos de pesca obedeceram às legislações vigentes (Decreto-Lei n.° 221, de 28 

de fevereiro de 1967 Decreto Nº 2.869, de 09 de dezembro de 1998). Após cada despesca o 

material coletado foi previamente triado a bordo e acondicionados em sacos plásticos 

identificados por estação e arte de pesca utilizada, e armazenada no gelo no porão das 

embarcações para posterior transporte ao laboratório, onde os organismos foram submetidos 

à contagem numérica e pesagem.  

 

Metodologia 1 

Redes de espera: em cada um dos pontos amostrais foram utilizadas redes de malhas 10, 

12 e 14 cm, medidos entre nós, com 100 metros de comprimento e altura média de 2 m, 

sendo elas armadas à tarde (18 horas) e recolhidas na manhã do dia seguinte (6 horas) 

(amostra quali-quantitativa). Cada rede de espera foi considerada uma réplica, de modo que 

em cada ponto amostral tréplicas foram realizadas. Os dados provenientes dessa modalidade 

foram utilizados para análises quantitativas através da captura por unidade de esforço (CPUE 

– gramas por metro quadrado do artefato de pesca e tempo de imersão - g/m².h). No total, 

foram utilizados 1.800 m2 de rede em 12 horas de esforço amostral. 

Metodologia 2 

Linhas-de-mão: foram utilizadas linhas compostas por um carretel, onde a linha de poliamida 

é mantida (geralmente a peça mede 100m de comprimento com 1 a 2 mm de espessura), um 

destorcedor para evitar o emaranhamento da linha dentro da água. Os dados provenientes 

dessa modalidade foram utilizados para análises qualitativas na composição da lista de 

espécies. No total, 20 horas de esforço de pesca foi realizado. 

Metodologia 3 

Censo visual: utilizando-se equipamento de mergulho autônomo, o observador estendeu 

uma trena a partir de um ponto escolhido aleatoriamente e a fixou a 20 metros. Ao longo 

deste transecto todos os peixes foram identificados e contados (amostra quali-quantitativa), 

exceto pelas espécies de comportamento críptico, que foram registradas através de 

cuidadosa observação do substrato (e.g. em baixo de rochas e fendas) enquanto a trena era 

recolhida durante o retorno ao ponto de origem. Essa metodologia permite que as espécies 

que se afastam sejam contadas primeiras quando o mergulhador se aproxima, permitindo 

uma boa estimativa de densidade para todas as espécies. No total, 120 m2 de área foram 

cobertas através do censo visual, somados os três pontos amostrais. Esta metodologia só 

pode ser aplicada na campanha de setembro. Em Janeiro de 2013 as condições do mar não 

permitiram o mergulho no local de estudo. 
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e) Análise de Dados 

No laboratório, os peixes foram mensurados em seu comprimento total (mm) e peso (g) 

utilizando balança eletrônica digital com divisão de um (01) g. Por meio de análise 

macroscópica, também foi aferido o sexo de cada indivíduo, assim como classificadas quanto 

a sua categoria trófica: carnívoras, planctívoras, detritívoras, onívoras e invertívoras. 

Procedimentos de laboratório também incluíram dissecção dos exemplares, sexagem e 

análise do estágio gonadal utilizando a seguinte escala proposta por VAZZOLER et al. 

(1996). 

Para identificação das espécies foram utilizadas bibliografias especializadas: (FIGUEIREDO 

& MENEZES, 1978; FIGUEIREDO & MENEZES, 1980; FIGUEIREDO & MENEZES, 1985; 

FIGUEIREDO & MENEZES, 2000; MENEZES & FIGUEIREDO, 1980, 1985).  

Os dados de abundância relativa foram calculados empregando-se a captura por unidade de 

esforço (CPUE – gramas por metro quadrado de rede por hora de imersão) para as capturas 

através de rede de espera, enquanto que para os dados de censo visual, o número de 

indivíduos por metro quadrado foi a medida utilizada. 

Para a análise da diversidade biológica da ictiofauna foram empregados os índices de 

diversidade de Shannon (H’), equitabilidade de Pielou (J’) e riqueza Absoluta (S), que tem por 

objetivo, conjuntamente, avaliar a estrutura da comunidade.  

A análise da diversidade ictiofaunística (H’) foi realizada com base nos resultados obtidos 

pelo índice de diversidade de Shannon (PIELOU, 1975).  

H’= -  (ni/N) . log (ni/N) 

Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de importância. 

A equitabilidade (J) de distribuição das capturas pelas espécies, estimada para cada estação, 

será baseada na seguinte equação (PIELOU, 1975):  

E = H’/log S, 

onde: H’ = índice de Diversidade de Shannon; S= número de espécies.  

A riqueza de espécies foi calculada através do número total de espécies encontradas (S). 

Para a análise de eficiência amostral todas as espécies encontradas nas amostras foram 

utilizadas como descritores.  A eficiência amostral foi calcula utilizando a curva de acúmulo de 

espécies onde foram utilizados o número de espécies (taxa) total (S) e o índice de Jacknife 

encontrado em cada amostra coletada. O índice Jacknife estima a riqueza absoluta somando 

a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir do número de espécies raras e do 

número de amostras (PALMER 1991). A fórmula para Jacknife usada foi a de primeira ordem:  

(Jack 1): Jack 1= Sobs+ L (n-1/n), onde: 

 Sobs é o número de espécies observado nas amostras,  

 M= número de espécies que ocorrem em exatamente duas amostras,  

 L é o número de espécies representadas em somente uma amostra e, 
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 n é o número de amostras 

 

A fim de determinar as variações espaciais na composição e abundância na estrutura da 

comunidade de peixes, foi utilizada a Análise de Agrupamento (Cluster), técnica não métrica 

de escalonamento multidimensional (MDS - Non Metric Multidimensional Scaling) (CLARKE & 

WARWICK, 1994). Os valores de ocorrência numérica das espécies que participaram das 

análises de similaridade dos grupos foram transformados pela raiz quarta e pelo índice de 

similaridade de Bray-Curtis. Foram consideradas as espécies que ocorram em uma 

frequência mínima de 1%. Na comparação entre as áreas, todos os táxons foram 

considerados e as dissimilaridades e similaridades médias entre amostras, computadas 

através da análise de similaridade ANOVA. 

 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

De forma a descrever a fauna de peixes existentes na área de influência indireta do 

empreendimento, baseado em dados secundários, foi utilizado o trabalho de MONTEIRO-

NETTO et al. (2008), que identificou a ictiofauna na região costeira de Niterói/RJ, localizado 

ao sul do empreendimento. Nesse estudo foram registradas 180 espécies de peixes, sendo 

23 Elasmobranchii (13 famílias e 20 gêneros) e 157 espécies de Actinopterygii (63 famílias e 

113 gêneros) em um estudo que envolveu a coleta de organismos de diversas metodologias 

de coletas e ambientes amostrados, incluindo lagoas costeiras (MONTEIRO-NETTO et al., 

2008) (Quadro 9.2.2-2). 



Estudo e Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 559 

Quadro 9.2.2-2 - Peixes de provável ocorrência na região e indicação do grau de ameaça. 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Carcharhiniformes 
     

Carcharhinidae 
     

Carcharhinus obscurus Lesueur, 1818 Cação-marasco 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Carcharhinus brevipinna Müller & Henle, 1839 Cação-galha-preta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Rhizoprionodon lalandii Valenciennes, 1841 Cação-frango 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Rhizoprionodon porosus Poey, 1861 Cação-frango 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Triakidae 
     

Mustelus schmitti Springer, 1939 Cação-Sebastião 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Myliobatiformes 
     

Mobulidae 
     

Mobula hypostoma Bancroft, 1831 Raia-manta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Lamnoformes 
     

Lamnidae 
     

Isurus oxyrhincus Rafinesque, 1810 Aniquim 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Squaliformes  
     

Squalidae 
     

Squalus cf.cubenseis Howell & Rivero, 1936 Cação-bagre 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Squatiniformes  
     

Squatinidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Squatina guggenheim Marini, 1936 Cação-anjo x 
 

Monteiro-Netto et al, 2008 

Squatina occulta Vooren & da Silva, 1992 Cação-anjo x 
 

Monteiro-Netto et al, 2008 

Squatina dumeril Lesueur, 1818 Cação-anjo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Rajiformes  
     

Rajidae 
     

Atlantoraja castelnaui Miranda-Ribeiro, 1907 Raia-fumo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Rioraja agassizi Müller & Henle, 1841 Raia-santa 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sympterygia acuta Garman, 1877 Raia-santa 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Rhinobatidae 
     

Rhinobatos percellens Walbaum, 1792 Raia-viola 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Zapteryx brevirostris Müller & Henle, 1841 Raia-viola 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gymnuridae 
     

Gymnura altavela Linnaeus, 1758 Raia-borboleta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gymnura micrura Bloch & Schneider, 1801 Raia 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Dasyatidae 
     

Dasyatis say Lesurur, 1817 Raia-manteiga 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pteroplatytrygon violacea Bonaparte, 1832 Raia-mero 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Myliobatiformes  
     

Myliobatidae 
     

Aetobatus narinari Euphrasen, 1790 Raia-pintada 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Myliobatis freminvillei Lesueur, 1824 Raia-sapo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Rhinoptera bonasus Mitchill, 1815 Raia-ticonha 
   

Torpediniformes  
     

Narcinidae 
     

Narcine brasiliensis Olfers, 1831 Raia-treme-treme 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Perciformes  
     

Bleniidae 
     

Parablennius marmoreus Poey, 1876 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Parablennius pilicornis Cuvier, 1829 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scartella cristata Linnaeus, 1758 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Acanthuridae 
     

Acanthurus chirurgus Bloch, 1787 Cirurgião 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Carangidae 
     

Caranx hippos Linnaeus, 1766 Xaréu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Caranx crysos Mitchill, 1815 Xerelete 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Caranx latus Agassiz, 1829 Faqueco 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Chloroscombrus chrysurus Linnaeus, 1766 Palombeta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Ctenosciaena gracilicirrhus Metezlaar, 1919 Barriga-cheia 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Decapterus punctatus Cuvier, 1829 Chicharro-cobra 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Oligoplites saurus Bloch & Schneider, 1801 Guaivira 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pseudocaranx dentex Bloch & Schneider, 1801 Xaréu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Selar crumenophthalmus Bloch, 1793 Xixarro 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Selene setapinnis Mitchill, 1815 Peixe-galo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Selene vomer Linneaus, 1758 Galo-de-penacho 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Seriola lalandi Valenciennes, 1833 Olhete 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachinotus carolinus Linnaeus, 1766 Pampo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachinotus goodei Jordan & Evermann, 1896 Pampo-galhudo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachinotus falcatus Linnaeus, 1758 Pampo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachinotus marginatus Cuvier, 1832 Pampo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachurus lathami Nichols, 1920 Xixarro 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Centropomidae 
     

Centropomus undecimalis Bloch, 1792 Robalo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Centropomus parallelus Poey, 1860 Robalo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Chaetodontidae 
     

Chaetodon sedentarius Poey, 1860 Peixe-borboleta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Chaetodon striatus Linnaeus, 1758 Peixe-borboleta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Echeneididae 
     

Echeneis naucrates Linnaeus, 1758 Rêmora 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Ephippidae 
     

Chaetodipterus faber Broussonet, 1782 Enxada 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Upeneus parvus Poey, 1852 Trilha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gempylidae 
     

Thyrsitops lepidopoides Cuvier, 1832 Cavalinha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Gerreidae 
     

Diapterus auratus Ranzani, 1842 Carapeba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Diapterus rhombeus Cuvier, 1829 Carapeba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 Carapicu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Eucinostomus gula Quoy & Gaimard, 1824 Carapicu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Eucinostomus lefroyi Goode, 1874 Carapicu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Eucinostomus melanopterus Bleeker, 1863 Carapicu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gobiidae 
     

Bathygobius soporator Valeciennes, 1837 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gobionellus oceanicus Pallas, 1770 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gobionellus shufeldti Jordan & Eigenmann, 1887 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gobionellus stomatus Starks, 1913 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Haemulidae 
     

Anisotremus virginicus Linnaeus, 1758 Salema 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Boridia grossidens Cuvier, 1830 Cocoroca-cabeça-dura 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Conodon nobilis Linnaeus, 1758 Roncador 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Haemulon steindachneri Jordan & Gilbert, 1882 Cocoroca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Haemulon aurolineatum Cuvier, 1829 
Cocoroca-boca-de-

fogo   
Monteiro-Netto et al, 2008 

Haemulon plumierii Lacepède, 1801 Cocoroca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Orthopristis ruber Cuvier, 1830 Cocoroca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Kiphosidae 
     

Kyphosus sectator Linnaeus, 1758 Pirangica 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Labridae 
     

Halichoeres cyanocephalus Bloch, 1791 Sabonete 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Halichoeres poeyi Steindachner, 1867 Sabonete 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Labrisomidae 
     

Labrisomus nuchipinnis Quoy & Gaimard, 1824 Maria-da-toca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Lutjanidae 
     

Lutjanus analis Cuvier, 1828 Vermelho-caranho 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Mullidae 
     

Pseudupeneus maculatus Bloch, 1797 Trilha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Percophidae 
     

Percophis brasiliensis Quoy & Gaimard, 1824 Tira-vira 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Polynemidae 
     

Polydactylus oligodon Günther, 1860 Parati-barbudo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Polydactylus virginicus Linnaeus, 1758 Parati-barbudo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pomacanthidae 
     

Pomacanthus paru Bloch, 1787 Peixe-frade 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Abudefduf saxatilis Linnaeus, 1758 Sargento 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Chromis multilineata Guichenot, 1855 Donzela-de-recife 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Stegastes fuscus Cuvier, 1830 Donzela 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Pomatomus saltatrix Linneaus, 1766 Enchova 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Priacanthidae 
     

Heteropriacanthus cruentatus Lacepède, 1801 Olho-de-cão 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829 Olho-de-cão 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scaridae 
     

Sparisoma axillare Steindachner, 1878 Budião 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sciaenidae 
     

Cynoscion guatucupa Cuvier, 1830 Pescada-maria-mole 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Cynoscion jamaicensis Vaillant & Bocourt, 1883 Goete 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Cynoscion leiarchus Cuvier, 1830 Pescada-branca 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Cynoscion virescens Cuvier, 1830 Pescada-cabuçu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Cynoscion acoupa Lacepède, 1801 Pescada 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Larimus breviceps Cuvier, 1830 Barriga-cheia 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Menticirrhus americanus Linnaeus, 1758 Papa-terra 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Menticirrhus littoralis Holbrook, 1855 Papa-terra 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Micropogonias furnieri Desmarest, 1823 Corvina 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Paralonchurus brasiliensis Steindachner, 1875 Maria Luíza 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pareques acuminatus Bloch & Schneider, 1801 Anteninha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Stellifer rastrifer Jordan, 1889 Cangoa 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Umbrina canosai Berg, 1895 Castanha 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Umbrina coroides Cuvier, 1830 Riscadinha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Scombridae 
     

Euthynnus alleteratus Rafinesque, 1810 Bonito-pintado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Katsuwonus pelamis Linnaeus, 1758 Bonito-listrado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sarda sarda Bloch, 1793 Serra 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scomberomorus brasiliensis 
Collette, Russo & Zavala-Camin, 

1978 
Sororoca 

  
Monteiro-Netto et al, 2008 

Scomberomorus cavalla Cuvier, 1829 Cavala 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scomber japonicus Houttuyn, 1782 Cavalinha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scorpaenidae 
     

Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928 Peixe-pedra 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphyraenidae 
     

Sphyraena tome Fowler, 1903 Bicuda 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphyraena guachancho Cuvier, 1829 Bicuda 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphyrna lewini Griffith & Smith, 1834 Cação-martelo 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphyrna zygaena Linnaeus, 1758 Cação-martelo 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Serranidae 
     

Diplectrum formosum Linnaeus, 1766 Michole-de-areia 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Diplectrum radiale Quoy & Gaimard, 1824 Michole-de-areia 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Epinephelus niveatus Valenciennes, 1828 Cherne 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Epinephelus marginatus Lowe, 1834 Garoupa 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Mycteroperca bonaci Poey, 1860 Badejo 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Mycteroperca acutirostris Poey, 1861 Badejo-quadrado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sparidae 
     

Archosargus probatocephalus Walbaum, 1792 Sargo-de-beiço 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Archosargus rhomboidalis Linnaeus, 1758 Canhanha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Callamus penna Valenciennes, 1830 Pargo-branco 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Diplodus argenteus Valeciennes, 1830 Marimbá 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pagrus pagrus Linnaeus, 1758 Pargo-rosa 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Stromateidae 
     

Peprilus paru Linnaeus, 1758 Gordinho 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trichiuridae 
     

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758 Peixe-espada 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Uranoscopidae 
     

Astrocopus ygraecum Cuvier, 1829 Miracéu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pleuronectiformes  
     

Achiridae 
     

Achirus lineatus Linnaeus, 1758 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Gymnachirus nudus Kaup, 1858 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Bothidae 
     

Bothus ocellatus Agassiz, 1831 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Bothus robinsi Topp & Hoof, 1972 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Cynoglossidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Symphurus plagusia Bloch & Schneider, 1801 Língua-de-mulata 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Paralichthyidae 
     

Citharichthys arenaceus Evermann & Marsh, 1902 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Citharichthys spilopterus Günther, 1862 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Syacium papillosum Linnaeus, 1758 Linguado 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Albuliformes  
     

Albulidae 
     

Albula vulpes Linnaeus, 1758 
Ubarana-focinho-de-

rato   
Monteiro-Netto et al, 2008 

Siluriformes  
     

Ariidae 
     

Genidens barbus Lacépède, 1803 Bagre-branco 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Genidens genidens Cuvier, 1829 Bagre-urutú 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Atheriniformes  
     

Atherinopsidae 
     

Atherinella brasiliensis Chernoff, 1986 Peixe-rei 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Tetraodontiformes  
     

Balistidae 
     

Balistes capriscus Gmelin, 1788 Cangulo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Diodontidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Chilomycterus spinosus Linnaeus, 1758 Baiacu-espinho 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Diodon hystrix Linnaeus, 1758 Baiacu 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Monacanthidae 
     

Aluterus monoceros Linnaeus, 1758 Peixe-chinelo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Stephanolepis hispidus Linnaeus, 1758 Peixe-porco 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Stephanolepis setifer Bennett, 1831 Peixe-porco 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Batrachoidiformes 
     

Batrachoididae 
     

Porichthys porosissimus Valenciennes, 1837 Mamangá-liso 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Tetraodontidae 
     

Lagocephalus laevigatus Linnaeus, 1766 Baiacú-arara 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphoeroides testudineus Linneaus, 1758 Baiacú 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphoeroides spengleri Bloch, 1785 Baiacú 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sphoeroides greeleyi Gilbert, 1900 Baiacu-pinima 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Clupeiformes 
     

Clupeidae 
     

Brevoortia aurea Spix & Agassiz, 1829 Savelha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Harengula clupeola Cuvier, 1829 Sardinha-cascuda 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Opisthonema oglinum Lesueur, 1818 Sardinha-laje 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Sardinella janeiro Eigenmann, 1894 Sardinha-verdadeira 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Engraulidae 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Anchoa lyolepis Evermann & Marsh, 1900 Manjuba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Anchoa tricolor Spix & Agassiz, 1829 Manjuba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Anchovia clupeoides Swainson, 1939 Manjuba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Anchoviella lepidentostole Fowler, 1911 Manjuba 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Cetengraulis edentulus Cuvier, 1828 Sardinha-boca-torta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Pristigasteridae 
     

Pellona harroweri Fowler, 1917 Sardinha da noite 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Anguilliformes  
     

Congridae 
     

Conger orbignyanus Valenciennes, 1847 Congro 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Muraenidae 
     

Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831 Moreia-pintada 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Scorpaeniformes  
     

Dactylopteridae 
     

Dactylopterus volitans Linnaeus, 1758 Coió 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Triglidae 
     

Prionotus punctatus Bloch, 1797 Cabrinha 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Elopiformes  
     

Elopidae 
     

Elops saurus Linnaeus, 1766 Ubarana 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Syngnathiformes  
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Fistulariidae 
     

Fistularia petimba Lacepéde, 1803 Peixe-trombeta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758 Peixe-trombeta 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Syngnathidae 
     

Hippocampus erectus Perry, 1810 Cavalo-marinho 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 Cavalo-marinho 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Gadiformes  
     

Phycidae 
     

Urophycis brasiliensis Kaup, 1858 Abrótea 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Beryciformes  
     

Holocentridae 
     

Myripristis jacobus Cuvier, 1839 Vermelho 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Lophiiformes 
     

Lophiidae 
     

Lophius gastrophysus Miranda-Ribeiro, 1915 Tamboril 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Mugiliformes  
     

Mugilidae 
     

Mugil gaimardianus Desmarest, 1851 Parati-olho-de-fogo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Mugil platanus Günther, 1880 Tainha 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 

Mugil curema Valenciennes, 1836 Parati 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Mugil liza Valenciennes, 1836 Tainha 
 

x Monteiro-Netto et al, 2008 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Fonte IBAMA 

Anexo I Anexo II 

Aulopiformes  
     

Synodontidae 
     

Synodus foetens Linnaeus, 1766 Peixe-lagarto 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Synodus intermedius Spix & Agassiz, 1829 Peixe-lagarto 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Trachynocephalus myops Forster, 1801 Peixe-lagarto 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Zeiformes 
     

Zeidae 
     

Zenopsis conchifer Lowe, 1850 Galo-cara-de-cavalo 
  

Monteiro-Netto et al, 2008 

Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004: Anexo I - Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaçadas de 

extinção; Anexo II - Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobreexplotadas ou ameaçadas de sobre-explotação. 
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C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Foram registrados na área de influência do empreendimento 35 espécies de peixes (Quadro 

9.2.2-3). Nas amostras realizadas durante a 1ª campanha, Diplodus argenteus foi 

predominante, seguido de Thyrsitops lepidopoides e Haemulon aurolineatum. Na 2º 

campanha, Orthopristis ruber e Porichthys porosissimus foram dominantes, seguido de 

Priacanthus arenatus. Das espécies encontradas 32 apresentam importância comercial, uma 

encontra-se em perigo segundo Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (IBAMA 

2004) e três ameaçadas de sobre-exploração pela atividade pesqueira (CITES).  
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Quadro 9.2.2-3 - Peixes registrados em Maricá na 1ª campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha (Janeiro/2013), com respectiva indicação do 

grau de ameaça, hábitat, endemismo e registro (* - Espécies de importância econômica). 

Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemis

mo 

Registros 

IBAMA 
Anexo I 

IBAMA Anexo II Pontos  Métodos 

Ordem Perciformes         

Família Serranidae 

Acanthistius patachonicus (Jenyns, 1840) Garoupa*      3 RE 

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860) Badejo-quadrado*  x    3 RE 

Família Carangidae         

Caranx crysos (Mitchill, 1815) Carapau*      3 RE 

Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) Palombeta*      1, 2 e 3 RE 

Família Gerreidae         

Eucinostomus argenteus (Baird & Girard, 1855) Carapicu*      1 e 3 RE 

 Família Percophidae         

Percophis brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1825) Tira-vira*      1, 2 e 3 RE 

Diapterus olisthostomus (Ranzani, 1842) Carapeba*      1 RE 

Família Haemulidae         

Boridia grossidens (Cuvier, 1830) Corcoroca-Sargo*      1 RE 

Orthopristis ruber (Cuvier, 1830) ruber Corcoroca*      1 RE 

Haemulon aurolineatum (Cuvier,1830) Corcoroca*      2 CV 

Família Priacanthidae         

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801) Olho-de-Cão*      1 RE 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemis

mo 

Registros 

IBAMA 
Anexo I 

IBAMA Anexo II Pontos  Métodos 

Priacanthus arenatus (Cuvier, 1829) Olho-de-cão*      1, 2 e 3 RE 

Família Sciaenidae         

Ctenosciaena gracilicirrhus (Metzelaar, 1919) Pescada*      1 RE 

Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt, 
1883) Goete* 

     1, 2 e 3 RE 

Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823) Corvina*  x    1 e 2 RE 

Paralonchurus brasiliensis (Steindachner, 1875) Maria-Luisa*      1 RE 

Família Blenniidae         

Scartella cristata (Linnaeus, 1758) Maria-da-toca      1, 2 e 3 CV 

Parablennius marmoreus (Poey, 1876) Blenio      3 CV 

Família Sparidae         

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) Pargo*  x    2 e 3 RE, L 

Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830) Marimbá*      1, 2 e 3 RE,CV 

Família Gempylidae         

Thyrsitops lepidopoides (Cuvier, 1832) Cavalinha, Lanceta*      1, 2 e 3 RE 

Família Pinguipedidae         

Pinguipes brasilianus (Cuvier, 1829) Michole-quati*      1 e 2 RE 

Ordem Scorpaeniformes         

Família Dactylopteridae         

Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) Coió, Voador*      1, 2 e 3 RE 
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemis

mo 

Registros 

IBAMA 
Anexo I 

IBAMA Anexo II Pontos  Métodos 

Família Triglidae         

Prionotus punctatus (Bloch, 1797) Cabrinha      2 e 3 RE 

Ordem Clupeiformes         

Família Clupeidae         

Opisthonema oglinum (Lesueur, 1818) Sardinha-bandeira*      3 RE 

Harengula clupeola (Cuvier, 1829) Sardinha-cascuda*      3 RE 

Família Engraulidae         

Engraulis anchoita (Hubbs & Marini, 1935) Manjuba*      3 RE 

Ordem Tetraodontiformes         

Família Monacanthidae         

Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) Peixe-Porco*      1 e 3 RE 

Família Balistidae         

Balistes capriscus (Gmelin, 1789) Peroá*      1 CV 

Ordem Batrachoidiformes         

Família Batrachoididae         

Porichthys porosissimus (Cuvier, 1829) Mamangá-liso*      1 RE 

Ordem Rajiformes         

Família Dasyatidae         

Dasyatis say (Lesueur, 1817) Raia*      2 RE 

Família Rhinobatidae         
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Táxon Nome popular 

Categoria de ameaça 

Hábitat 
Endemis

mo 

Registros 

IBAMA 
Anexo I 

IBAMA Anexo II Pontos  Métodos 

Rhinobatos horkelii (Müller & Henle, 1841) Cação-viola*      1 RE 

Família Rajidae         

Sympterygia acuta (Garman, 1877) Raia-emplastro*      3 RE 

Ordem Elopiformes          

Família Elopidae         

Elops saurus (Linnaeus, 1766) Ubarana*      1 RE 

Família Phycidae         

Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858) Abrótea, brota*      1 RE 

Ordem Beryciformes         

Família Holocentridae         

Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) Jaguareçá*      2  RE 

Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004: Anexo I - Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes ameaçadas de 

extinção; Anexo II - Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação. 

Pontos de Registro: Ponto 01, 02 e 03. Métodos de registro: RE – rede de espera, CV – censo visual e L – linha.  
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b) Eficiência amostral 

Durante as duas campanhas foi possível identificar 35 táxons. É possível observar que a 

curva do coletor não apresentou estabilização, sendo indicadas que existe um potencial de 

ainda ser encontrado 49 espécies, de acordo com o teste utilizado (Jacknife) (Figura 9.2.2-2). 

 

Figura 9.2.2-2 - Curva do coletor indicando o número de espécies encontradas a partir do 

número de amostragens (réplicas) realizadas na 1ª campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

c) Variação entre métodos de amostragem 

Durante a 1ª campanha (estação seca) foi possível observar que o censo visual registrou o 

maior número de espécimes, embora esse resultado tenha sido influenciado pela presença 

de um cardume da espécie D. argenteus na área de amostragem, de modo que, em relação 

ao número de espécies registradas, as amostragens com rede de espera foram superiores 

em termos de riqueza.  

Na 2ª campanha (estação chuvosa), foi possível observar a superioridade em termos de 

abundância e riqueza amostradas a partir da rede de espera (Figura 9.2.2-3). Nessa última 

campanha foi desenvolvido censo visual, porém, em função das condições desfavoráveis de 

visibilidade, nenhum espécime foi registrado por esse método. 
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Figura 9.2.2-3 - Comparação entre os métodos de amostragem do número de indivíduos 

registrados (N) e número de espécies registradas (S). 

d) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Durante o estudo, a única espécie ameaçada de extinção coletada foi o cação-viola 

(Rhinobatos horkelii), sendo outras três ameaçadas de sobre-exploração pela pesca 

(Mycteroperca bonaci, Micropogonias furnieri e Balistes capriscus) (Instrução Normativa MMA 

nº 05, de 21 de maio de 2004). Das espécies relacionadas a partir de dados secundários, 

duas se encontram ameaçadas de extinção e 13 espécies estão relacionadas como sobre-

exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração (Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de 

maio de 2004). A relação das espécies e categorias em que estão classificadas estão 

descritas no item caracterização da fauna na área de influência indireta e direta (Quadro 

9.2.2-2 e Quadro 9.2.2-2). 

e) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas  

Durante o estudo não foram registradas espécies endêmicas, exóticas, raras ou não 

descritas. 

f) Espécies Migratórias 

Durante o estudo não foram registradas espécies migratórias. 

g) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Durante o estudo foram registradas 32 espécies de interesse econômico (Quadro 9.2.2-3). A 

importância desse fato é abordada mais adiante na discussão dos resultados. 

h) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Durante ambas as campanhas não foram registradas espécies indicadoras de qualidade 

ambiental. 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos  580 

i) Distribuição da fauna no ambiente 

A maior abundância em número de espécies foi observada no ponto 2, na 1ª campanha, 

localizado na área diretamente afetada, enquanto que a riqueza foi superior no ponto 1, ao 

sul do empreendimento. Na 2ª campanha o ponto 3, localizado ao norte do empreendimento, 

apresentou a maior abundancia e riqueza de espécies (Figura 9.2.2-4 A). Quando avaliamos 

as abundâncias relativas em CPUE (Captura por unidade de esforço), para as redes de 

espera, e em número de indivíduos por metro quadrado, para o censo visual, observamos 

que na 1ª campanha o ponto 2 se destacou em função do cardume de D. argenteus 

registrado nesse local. Em termos de CPUE esse ponto foi o que apresentou menor 

abundância, sendo o ponto 1 o que apresentou maior abundancia relativa na área de estudo. 

Cabe ressaltar que esse cardume pode se deslocar por toda a área do costão, sendo comum 

na área de estudo. 

Na 2ª campanha o ponto 2 apresentou maior rendimento em biomassa por esforço de pesca, 

enquanto que a maior abundancia relativa foi observada para o ponto 1 (Figura 9.2.2-4 B e 

Tabela 9.2.2-1). Entretanto, quando aplicada uma análise de variância entre os pontos 

amostrais e campanhas, não foi observada diferença significativa em termos espaciais 

(ANOVA: F=0,21 e p=0,80) e temporais (ANOVA: F=0,75 e p=0,39). 

A presença do canal que está conectado com a lagoa de Guarapiné, em Maricá (RJ), 

aparentemente não tem grande influência na riqueza e abundância na região, embora 

tenham sido registradas espécies anádromas, ou seja, que utilizam a lagoa em seu ciclo de 

vida, como algumas espécies de cianídeos e clupeídeos registrados no presente estudo, ou 

outras relacionadas nos dados secundários, como as tainhas. 

 

A 
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B 

Figura 9.2.2-4 - A – Número de indivíduos e espécies registrados nos pontos amostrais. B - 

Abundância relativa (CPUE – g/m
2
.h e N/m

2
) na área de influência do empreendimento. 
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Tabela 9.2.2-1 - Lista de espécies com número de organismos registrados, abundância relativa e frequência de ocorrência nos pontos de 

amostragem (P1, P2 e P3). 

1ª Campanha 

Espécies - Rede de espera Total P1 P2 P3  CPUE (g/m².h)  P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Thyrsitops lepidopoides 17 2 11 4 142,91 15,71 93,74 33,46 15,89 7,14 20,75 15,38 

Diplodus argenteus 4 1 0 3 90,61 31,49 - 59,12 3,74 3,57 0,00 11,54 

Orthopristus ruber 4 1 0 3 87,76 18,33 - 69,43 3,74 3,57 0,00 11,54 

Cantherhines pullus 3 2 0 1 30,45 18,92 - 11,53 2,80 7,14 0,00 3,85 

Cynoscion jamaicensis 3 1 1 1 63,95 1,68 27,92 14,36 2,80 3,57 1,89 3,85 

Pagrus pagrus 3 0 2 1 43,12 - 25,64 17,48 2,80 0,00 3,77 3,85 

Pinguipes brasilianus 3 1 0 2 74,66 12,15 - 62,51 2,80 3,57 0,00 7,69 

Heteropriacanthus cruentatus 3 3 0 0 36,06 36,06 - - 2,80 10,71 0,00 0,00 

Micropogonia furnieri 2 1 1 0 46,68 4,80 21,88 - 1,87 3,57 1,89 0,00 

Acanthistius patachonicus 1 0 0 1 26,60 - - 26,60 0,93 0,00 0,00 3,85 

Boridia grossidens 1 1 0 0 25,92 25,92 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Ctenociaena gracilicirrhus 1 1 0 0 14,24 14,24 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Dasyatis say 1 0 1 0 122,85 - 122,85 - 0,93 0,00 1,89 0,00 

Diapterus olisthostomus 1 1 0 0 25,19 25,19 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Elops saurus 1 1 0 0 20,72 20,72 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Porichthys porosissimus 1 1 0 0 4,39 4,39 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Rhinobatos horkelli 1 1 0 0 6,34 6,34 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Urophycis brasiliensis 1 1 0 0 55,35 55,35 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 
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Espécies - Censo Visual Total P1 P2 P3 CPUE (N/m²) P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

Diplodus argentus 31 7 18 6 3,10 0,70 1,80 0,60 28,97 25,00 33,96 23,08 

Haemulon aurolineatun 16 0 16 0 1,60 - 1,60 - 14,95 0,00 30,19 0,00 

Scartella cristata 6 1 3 2 0,60 0,10 0,30 0,20 5,61 3,57 5,66 7,69 

Parablenius marmoreus 2 0 0 2 0,20 - - 0,20 1,87 0,00 0,00 7,69 

Balistes capriscus 1 1 0 0 0,10 0,10 - - 0,93 3,57 0,00 0,00 

Total 107 28 53 26 923,40 32,19 95,73 295,48 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tabela 9.2.2-2 - Lista de espécies com número de organismos registrados, abundância relativa e frequência de ocorrência pontos de 

amostragem (P1, P2 e P3) (Continuação). 

1ª Campanha 

Espécies - Rede de espera Número de indivíduos CPUE  Frequência 

 

Total P1 P2 P3 Total (g/m².h) P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Orthopristus ruber 11 2 4 5 135,67 31,50 71,55 32,62 15,94 10,00 21,05 16,67 

Cynoscion jamaicensis 2 1 1 0 28,80 4,50 24,30 0,00 2,90 5,00 5,26 0,00 

Micropogonia furnieri 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Ctenociaena gracilicirrhus 3 2 0 1 26,10 26,10 0,00 0,00 4,35 10,00 0,00 3,33 

Elops saurus 3 1 1 1 38,70 24,30 14,40 0,00 4,35 5,00 5,26 3,33 

Porichthys porosissimus 11 3 4 4 103,30 44,55 36,90 21,85 15,94 15,00 21,05 13,33 

Caranx crysos  1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Chloroscombrus chrysurus 5 1 1 3 34,31 12,15 13,95 8,21 7,25 5,00 5,26 10,00 

Opisthonema oglinum  1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Mycteroperca bonaci  1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Dactylopterus volitans  4 1 1 2 16,68 4,50 9,00 3,18 5,80 5,00 5,26 6,67 

Engraulis anchoita  1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Eucinostomus argenteus  2 1 0 1 4,50 4,50 0,00 0,00 2,90 5,00 0,00 3,33 

Holocentrus adscensionis 1 0 1 0 23,85 0,00 23,85 0,00 1,45 0,00 5,26 0,00 

Percophis brasiliensis  5 1 2 2 45,25 13,05 25,20 7,00 7,25 5,00 10,53 6,67 

Priacanthus arenatus  7 3 2 2 97,39 59,40 37,35 0,64 10,14 15,00 10,53 6,67 

Paralonchurus brasiliensis  1 1 0 0 15,30 15,30 0,00 0,00 1,45 5,00 0,00 0,00 

Prionotus punctatus  3 0 1 2 15,16 0,00 1,80 13,36 4,35 0,00 5,26 6,67 
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1ª Campanha 

Espécies - Rede de espera Número de indivíduos CPUE  Frequência 

 

Total P1 P2 P3 Total (g/m².h) P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Harengula clupeola 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Sympterygia acuta 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 3,33 

Espécies - Censo Visual Total P1 P2 P3 Total (N/m²) P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Diplodus argentus 2 2 0 0 0,20 0,20 0,00 0,00 2,90 10,00 0,00 0,00 

Balistes capriscus 2 1 1 0 0,20 0,10 0,10 0,00 2,90 5,00 5,26 0,00 

Total 69 20 19 30 585,41 240,15 258,40 86,86 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Em relação aos aspectos biométricos das espécies registradas, foi possível observar uma 

grande proporção de indivíduos desenvolvidos em ambas as campanhas, o que refletiu em 

menor frequência de indivíduos classificados como imaturos na região. Esse fato foi 

influenciado pela técnica de pesca utilizada, que permite a seleção de indivíduos através do 

tamanho de malha utilizada (Tabela 9.2.2-3 e Tabela 9.2.2-4). De maneira geral, os 

espécimes apresentaram tamanhos superiores a 20 centímetros e o estágio de maturação 

mais frequente na 1ª campanha foi o de repouso, embora tenham sido observados 

espécimes em reprodução na área de estudo.  

Na 2ª campanha foi observada uma maior frequência de peixes nas fases de 

desenvolvimento gonadal e maduras. Em relação ao tamanho e peso médio na área de 

estudo, os maiores indivíduos foram observados na 1ª campanha, enquanto que entre os 

pontos amostrais a variação de tamanho e peso foi pequena. Quando esses valores foram 

testados através de uma análise de variância não foram observados resultados significativos 

em termos espaciais (ANOVA: F=0,58 e p=0,56) e temporais (ANOVA: F=0,64 e p=0,42). 

Tabela 9.2.2-3 - Lista de espécies com comprimento (C) e peso (P) médio, desvio padrão, 

mínimo e máximo desses valores entre os pontos amostrais. 

Ponto 1 Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

1º Campanha 

Espécies 
C 

(mm) 
P(g) 

C 
(mm) 

P (g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P(g) 

Boridia grossidens 270,00 288,00 - - 270,00 288,00 270,00 288,00 

Cantherhines pullus 186,00 105,10 18,38 20,22 173,00 90,80 199,00 119,40 

Ctenociaena gracilicirrhus 218,00 158,20 - - 218,00 158,20 218,00 158,20 

Cynoscion jamaicensis 264,00 240,90 - - 264,00 240,90 264,00 240,90 

Diapterus olisthostomus 290,00 279,90 - - 290,00 279,90 290,00 279,90 

Diplodus argenteus 263,00 349,90 - - 263,00 349,90 263,00 349,90 

Elops saurus 369,00 230,20 - - 369,00 230,20 369,00 230,20 

Micropogonia furnieri 287,00 275,60 - - 287,00 275,60 287,00 275,60 

Orthopristus ruber 548,00 203,70 - - 548,00 203,70 548,00 203,70 

Pinguipes brasilianus 220,00 135,00 - - 220,00 135,00 220,00 135,00 

Porichthys porosissimus 176,00 48,80 - - 176,00 48,80 176,00 48,80 

Heteropriacanthus 
cruentatus 

196,00 133,57 35,38 91,44 158,00 54,70 228,00 233,80 

Rhinobatos horkelli 310,00 70,40 - - 310,00 70,40 310,00 70,40 

Thyrsitops lepidopoides 262,50 87,25 17,68 3,18 250,00 85,00 275,00 89,50 

Urophycis brasiliensis 410,00 615,00 - - 410,00 615,00 410,00 615,00 
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Ponto 2 Média Desvio Padrão Mïnimo Máximo 

Espécies 
C 

(mm) 
P(g) 

C 
(mm) 

P (g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P(g) 

Cynoscion jamaicensis 297,00 310,20 - - 297,00 310,20 297,00 310,20 

Dasyatis say 61,90 
1365,0

0 
- - 61,90 

1365,0
0 

61,90 
1365,0

0 

Diplodus argenteus 222,50 186,65 17,68 49,99 210,00 151,30 235,00 222,00 

Micropogonia furnieri 285,00 243,10 - - 285,00 243,10 285,00 243,10 

Pagrus pagrus 207,50 142,45 7,78 12,80 202,00 133,40 213,00 151,50 

Thyrsitops lepidopoides 272,18 94,69 9,63 12,38 262,00 81,70 290,00 125,30 

Ponto 3 Média Desvio Padrão Mïnimo Máximo 

Espécies 
C 

(mm) 
P(g) 

C 
(mm) 

P (g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P(g) 

Acanthistius patachonicus 244,00 295,60 - - 244,00 295,60 244,00 295,60 

Cantherhines pullus 213,00 128,10 - - 213,00 128,10 213,00 128,10 

Cynoscion jamaicensis 235,00 159,50 2,83 15,27 233,00 148,70 237,00 170,30 

Diplodus argenteus 235,67 218,97 19,55 24,61 214,00 196,40 252,00 245,20 

Orthopristus ruber 255,00 257,13 6,24 48,62 250,00 216,50 262,00 311,00 

Pagrus pagrus 228,00 194,20 - - 228,00 194,20 228,00 194,20 

Pinguipes brasilianus 305,50 347,25 53,03 
141,7

7 
268,00 247,00 343,00 447,50 

Thyrsitops lepidopoides 268,25 92,95 10,24 12,57 259,00 79,00 279,00 105,90 

 

Tabela 9.2.2-4 - Lista de espécies com comprimento e peso médio, desvio padrão, mínimo e 

máximo desses valores entre os pontos amostrais (Continuação). 

Ponto 1 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

2º Campanha 

Espécies 
C 

(mm) 
P     

(g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P      
(g) 

C 
(mm) 

P     
(g) 

Orthopristus ruber 226,50 175,00 14,85 28,2
8 

216,00 155,00 237,00 195,00 

Cynoscion jamaicensis 165,00 50,00 - - 165,00 50,00 165,00 50,00 

Ctenociaena gracilicirrhus 209,00 145,00 12,73 35,3
6 

200,00 120,00 218,00 170,00 

Elops saurus 382,00 270,00 - - 382,00 270,00 382,00 270,00 

Porichthys porosissimus 233,33 165,00 1,53 18,0 232,00 150,00 235,00 185,00 
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Ponto 1 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

3 

Chloroscombrus 
chrysurus 

250,00 135,00 - - 250,00 135,00 250,00 135,00 

Dactylopterus volitans  174,00 50,00 - - 174,00 50,00 174,00 50,00 

Eucinostomus argenteus  158,00 50,00 - - 158,00 50,00 158,00 50,00 

Percophis brasiliensis  330,00 145,00 - - 330,00 145,00 330,00 145,00 

Priacanthus arenatus  231,33 220,00 2,08 8,66 229,00 210,00 233,00 225,00 

Paralonchurus 
brasiliensis  

245,00 170,00 - - 245,00 170,00 245,00 170,00 

Diplodus argentus 208,00 157,50 1,41 17,6
8 

207,00 145,00 209,00 170,00 

Balistes capriscus 330,00 550,00 - - 330,00 550,00 330,00 550,00 

Ponto 2 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Espécies 
C 

(mm) 
P     

(g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P      
(g) 

C 
(mm) 

P     
(g) 

Orthopristus ruber 242,00 198,75 10,80 27,8
0 

233,00 180,00 256,00 240,00 

Cynoscion jamaicensis 280,00 270,00 - - 280,00 270,00 280,00 270,00 

Elops saurus 226,00 160,00 - - 226,00 160,00 226,00 160,00 

Porichthys porosissimus 200,75 102,50 43,20 58,5
2 

155,00 55,00 246,00 175,00 

Chloroscombrus 
chrysurus 

263,00 155,00 - - 263,00 155,00 263,00 155,00 

Dactylopterus volitans  215,00 100,00 - - 215,00 100,00 215,00 100,00 

Holocentrus adscensionis 270,00 265,00 - - 270,00 265,00 270,00 265,00 

Percophis brasiliensis  332,00 140,00 15,56 21,2
1 

321,00 125,00 343,00 155,00 

Priacanthus arenatus  236,00 207,50 1,41 10,6
1 

235,00 200,00 237,00 215,00 

Prionotus punctatus  127,00 20,00 - - 127,00 20,00 127,00 20,00 

Balistes capriscus 342,00 505,00 - - 342,00 505,00 342,00 505,00 

Ponto 3 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Espécies 
C 

(mm) 
P     

(g) 
C 

(mm) 
P (g) 

C 
(mm) 

P      
(g) 

C 
(mm) 

P     
(g) 

Orthopristus ruber 244,00 221,00 26,57 72,4
9 

204,00 145,00 276,00 340,00 

Micropogonia furnieri 358,00 410,00 - - 358,00 410,00 358,00 410,00 
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Ponto 1 Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Ctenociaena gracilicirrhus 147,00 65,00 - - 147,00 65,00 147,00 65,00 

Elops saurus 339,00 190,00 - - 339,00 190,00 339,00 190,00 

Porichthys porosissimus 209,00 120,00 33,54 60,6
9 

176,00 65,00 244,00 175,00 

Caranx crysos  298,00 305,00 - - 298,00 305,00 298,00 305,00 

Chloroscombrus 
chrysurus 

256,00 145,00 17,35 30,4
1 

245,00 125,00 276,00 180,00 

Mycteroperca bonaci  279,00 310,00 - - 279,00 310,00 279,00 310,00 

Dactylopterus volitans  187,50 67,50 16,26 17,6
8 

176,00 55,00 199,00 80,00 

Engraulis anchoita  110,00 10,00 - - 110,00 10,00 110,00 10,00 

Percophis brasiliensis  330,50 147,50 14,85 38,8
9 

320,00 120,00 341,00 175,00 

Priacanthus arenatus  228,00 212,50 0,00 3,54 228,00 210,00 228,00 215,00 

Prionotus punctatus  182,50 87,50 55,86 74,2
5 

143,00 35,00 222,00 140,00 

Harengula clupeola 166,00 50,00 - - 166,00 50,00 166,00 50,00 

Sympterygia acuta  420,00 365,00 - - 420,00 365,00 420,00 365,00 

 

Tabela 9.2.2-5 - Lista de espécies com número de indivíduos registrados, proporção sexual e 

estágio de maturação gonadal. 

Espécies N 

Proporção 
Sexual  

Estágios de Maturação 

(M:F) 1 2 3 4 5 6 7 I 

1ª Campanha 

Thyrsitops lepidopoides 17 5:12 
 

6 3 
 

1 1 
 

6 

Diplodus argenteus 4 1:3 
 

4 
      

Orthopristus ruber 4 2:2 
 

2 
 

1 1 
   

Cantherhines pullus 3 1:2 
 

1 
     

2 

Cynoscion jamaicensis 3 2:1 
   

1 
  

1 1 

Pagrus pagrus 3 0:3 
 

3 
      

Pinguipes brasilianus 3 2:1 
 

3 
      

Heteropriacanthus 
cruentatus 

3 2:1 
       

3 

Micropogonia furnieri 2 2:0 
 

1 
  

1 
   

Acanthistius patachonicus 1 1:0 
       

1 
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Espécies N 

Proporção 
Sexual  

Estágios de Maturação 

(M:F) 1 2 3 4 5 6 7 I 

Boridia grossidens 1 I 
 

1 
      

Ctenociaena gracilicirrhus 1 1:0 
  

1 
     

Dasyatis say 1 0:1 1 
       

Diapterus olisthostomus 1 I 
       

1 

Elops saurus 1 0:1 
     

1 
  

Porichthys porosissimus 1 1:0 
 

1 
      

Rhinobatos horkelli 1 1:0 
       

1 

Urophycis brasiliensis 1 0:1 
 

1 
      

2ª Campanha 

Porichthys porosissimus 8 0:3     3   5 

Holocentrus adscensionis 1 0:1     1    

Percophis brasiliensis 4 0:3 1  2     1 

Orthopristus ruber 11 9:2 2  2  7    

Dactopterus volitans 2 0:2 2        

Micropogonia furnieri 1 0:1      1   

Ctenosciaena gracilicirrhus 3 1:2 1  1  1    

Mycteroperca bonaci  1 1:0 1        

Paralonchurus brasiliensis 1 0:1    1     

Diplodus argenteus 2 2:0 1   1     

Legenda 
          

1) Imaturo; 2) Repouso; 3) Início do desenvolvimento gonadal; 4) Estágio pré-desova, 5) Desovando 

(ovário desenvolvido, presença de ovócitos hidratados), 6) Pós-desova (esvaziado) e 7) Em 

recuperação. 

I = Indeterminado, M = Macho e F = Fêmea. 

 

Em relação aos índices ecológicos calculados, foi observado que na 1ª campanha a 

diversidade e riqueza absoluta de espécies foram superiores no ponto 1, seguido dos pontos 

3 e 2. Na 2ª campanha o ponto 3 apresentou maior diversidade e riqueza de espécies, 

seguido de P1 e P2. Quando aplicado uma análise de variância entre os pontos amostrais, 

não foi observada variância espacial significativa entre os pontos amostrais (ANOVA F=1,36 

e p=0,32), assim como para a variação temporal entre as campanhas (ANOVA F=0,0001 e 

p=0,99) (Tabela 9.2.2-6 e Tabela 9.2.2-6).  
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Figura 9.2.2-5 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de 

espécies na área de influência do empreendimento na 1ª campanha (Setembro/2013) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

 

Tabela 9.2.2-6 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de espécies 

(S) na área de influência do empreendimento na 1ª campanha (Setembro/2013) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

Ponto S     J' H'(loge)      d 

1ª Campanha 

Média 

P1  7,00 0,95 1,68 0,05 

P2  3,67 0,57 0,90 0,43 

P3  5,00 0,95 1,42 0,05 

Desvio Padrão 

P1  5,20 0,05 0,56 0,05 

P2  2,52 0,50 0,78 0,50 

P3  2,65 0,08 0,36 0,08 

2ª Campanha 

Média 

P1  5,33 0,95 1,41 0,05 

P2  4,67 0,64 1,14 0,36 

P3  7,00 0,65 1,45 0,35 
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Ponto S     J' H'(loge)      d 

Desvio Padrão 

P1  4,16 0,03 0,82 0,03 

P2  4,04 0,55 1,06 0,55 

P3  7,55 0,56 1,33 0,56 

 

Quando aplicada uma análise de similaridade entre os pontos amostrais (MDS) também não 

foi possível observar uma variação espacial significativa (ANOSIN R=-0,123 e p=0,95); 

entretanto, em relação à variação temporal, foi possível observar a formação de dois grupos 

distintos, indicando diferença significativa entre a estação do ano no que se refere à 

composição de espécies (ANOSIN R=0,404 e p=0,03) (Figura 9.2.2-6). De forma a identificar 

quais foram as espécies que contribuíram para essa distinção, uma análise de dissimilaridade 

(SIMPER) foi aplicada, sendo as espécies D. argenteus, mais abundante na 1ª campanha, e 

T. lepidopoides as principais responsáveis pela formação de um grupo. As espécies O. ruber 

e P. porosissimus, em contrapartida, foram as principais espécies a contribuir para a 

formação do segundo grupo, relativo à 2ª campanha (Tabela 9.2.2-7). 

 

Figura 9.2.2-6 - MDS (Multidimensional Scaling) entre os pontos amostrais e campanhas 

demonstrando a similaridade utilizado o coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do 

empreendimento. 
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Tabela 9.2.2-7 - Analise de dissimilaridade SIMPER entre as campanhas na área de influência do 

empreendimento. 

Espécies 

Grupo 1ª 
Campanha 

Grupo 2ª 
Campanha 

D
is

s
im

il
a
ri

d
a
d

e
 m

é
d

ia
 

D
P

 

C
o

n
tr

ib
u

iç
ã
o

%
 

C
u

m
u

la
ti

v
a
%

 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
 

Diplodus argenteus 3,89 0,22 15,91 1,3 17,09 17,09 

Thyrsitops lepidopoides 1,89 0 10,58 0,67 11,36 28,45 

Orthopristus ruber 0,44 1,22 6,99 0,98 7,5 35,95 

Porichthys porosissimus 0,11 1,22 6,95 1,03 7,46 43,41 

Haemulon aurolineatum 1,78 0 4,83 0,49 5,19 48,6 

Scartella cristata 0,67 0 4,63 0,57 4,97 53,57 

Priacanthus arenatus 0 0,78 4,47 0,79 4,8 58,38 

Balistes capriscus 0,11 0,22 3,22 0,5 3,45 61,83 

Micropogonia furnieri 0,33 0,11 2,79 0,58 2,99 64,82 

Chloroscombrus chrysurus 0 0,56 2,52 0,8 2,71 67,54 

Dactylopterus volitans 0 0,44 2,45 0,56 2,63 70,16 

Percophis brasiliensis 0 0,56 2,38 0,63 2,56 72,72 

Cantherhines pullus 0,33 0 2,13 0,45 2,29 75,01 

Heteropriacanthus 
cruentatus 

0,33 0 2,13 0,45 2,29 77,31 

Elops saurus 0,11 0,33 2,07 0,63 2,22 79,53 

Cynoscion jamaicensis 0,33 0,22 2,01 0,67 2,16 81,69 

Pagrus pagrus 0,33 0 1,99 0,37 2,14 83,83 

Ctenociaena gracilicirrhus 0,11 0,33 1,99 0,65 2,14 85,97 

Parablennius marmoreus 0,22 0 1,98 0,37 2,12 88,09 

Prionotus punctatus 0 0,33 1,57 0,62 1,68 89,77 

Pinguipes brasilianus 0,33 0 1,3 0,48 1,39 91,16 

 

D) Discussão dos Resultados 

Os peixes são componentes importantes dos ambientes marinhos, atuando na estrutura das 

comunidades através de processos como predação, competição e territorialidade. Além disso, 

também são responsáveis por grande parte da produção pesqueira nas regiões tropicais do 

planeta, com espécies de alto valor comercial (FLOETER et al., 2006). Dentre as espécies 

presentes na costa central do Brasil (região sudeste) coletados no Programa REVIZEE 

(Programa de Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica 
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Exclusiva Brasileira), destacam-se o baiacu (Diodon holocanthus), e os peroás (Aluterus 

monoceros, Balistes capriscus, Balistes vetula e Canthidermis sufflamen), presentes na 

plataforma continental, talude continental e bancos oceânicos de até 150m de profundidade. 

Destacam-se ainda, por sua grande importância econômica, os atuns e afins, como os peixes 

pelágicos de bico (Xiphiidae, Istiophoridae), e os peixes demersais como o batata 

(Caulolatilus chrysops), o namorado (Pseudopercis numida), o badejo (Mycteroperca bonaci), 

o catuá (Cephalopholis fulva) e o realito (Rhomboplites aurorubens) (MADUREIRA et al., 

2004). 

Na região costeira de Itaipu, Niterói/RJ, foram registradas 180 espécies de peixes, sendo 23 

Elasmobranchii (13 famílias e 20 gêneros) e 157 espécies de Actinopterygii (63 famílias e 113 

gêneros). Segundo MONTEIRO-NETO et al. (2008), a região costeira de Itaipu apresenta alta 

riqueza de espécies devido a tendência para ambientes estuarinos tropicais. Além disso, o 

uso de estratégias amostrais tão diversificadas possivelmente contribuiu para que a 

diversidade de espécies em Itaipu fosse elevada em relação a outras áreas costeiras, 

especialmente devido às diferenças entre hábitat. Nesse sentido, era esperado que o 

trabalho de MONTEIRO-NETO et al. (2008) apresentasse um maior número de espécies que 

a região de maricá, onde o número de ambientes e técnicas de captura de peixes foi menor.  

Na área de estudo as características ambientais foram de fundos consolidados com presença 

de sedimento arenoso, reunido espécies como blenídeos e garoupas, associados a fundos 

rochosos, pescadas, associadas a sedimentos inconsolidados, além de espécies pelágicas, 

como o marimbá e a cocoroca e algumas espécies da ordem clupeiformes (manjubas e 

sardinhas). O autor supracitado também encontrou em seu estudo forte associação de fundos 

consolidados com blenídeos e labrisomídeos, assim como espécies de maior mobilidade 

nesses ambientes como o D. argenteus. 

FLOETER et al. (2006) sugerem que o desenvolvimento da comunidade de peixes recifais em 

áreas distantes da costa é favorável, pois o distúrbio humano diminui devido ao difícil acesso. 

Dentre os fatores antrópicos que podem influenciar esse padrão estão a caça submarina, a 

coleta de peixes ornamentais (FERREIRA et al., 2001), a atividade pesqueira e 

principalmente a degradação da qualidade ambiental e aplicação de técnicas inadequadas de 

manejo em ecossistemas recifais (POLUNIN & ROBERTS, 1996). 

As praias arenosas, por sua vez, constituem a maior parte das áreas do mundo e pode atuar 

como berçário, oferecendo proteção contra predadores e recurso alimentar para diversas 

espécies de peixes juvenis. Por ser um ambiente extremamente dinâmico a ictiofauna de 

praias arenosas está exposta a constantes processos oceanográficos de curta e longa 

duração, como mudanças de temperatura, salinidade, intensidade e direção dos ventos, 

presença de algas arribadas e exposição às ondas, principalmente quando próximas a 

estuários (ARAUJO et al., 2008).  

As amostragens de peixes em zonas de praia em Itaipú, localizado ao sul da área do 

empreendimento, registrou juvenis de muitas espécies marinhas que utilizam esta área para 

criação e proteção, como Trachinotus spp e Menticirrhus littoralis, além de uma participação 

relevante dos Clupeiformes (Anchoviella lepidentostole, Harengula clupeola e Cetengraulis 

edentulus) (MONTEIRO-NETO et al., 2008). FELIX et al. (2007) propõem que zonas de 

arrebentação funcionam como um hábitat acessório a ambientes estuarinos, com função de 

berçário às espécies transientes, com presença de um número reduzido de espécies 
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exclusivas na zona de arrebentação, indicando uma ampla conectividade desta assembleia 

de peixes com outros ambientes. 

Em relação à variação sazonal, na 2ª campanha (estação chuvosa) apenas a riqueza média 

foi superior, sendo a abundancia maior na 1ª campanha e diversidade média igual entre as 

campanhas. Cabe ressaltar os testes estatísticos revelaram que nenhum desses resultados 

foi significativamente diferente, indicando que a variação espacial e temporal em termos de 

abundancia e diversidade não foi observada. Mas em termos de composição de espécies foi 

possível observar resultados significativos indicando diferença entre as estações seca (1ª 

campanha) e chuvosa (2ª campanha). 

PESSANHA et al. (2000), estudando as assembleias de peixes na baía de Sepetiba (RJ) 

também não encontraram diferenças evidentes de variação espacial e temporal da ictiofauna, 

embora tenham observado que a abundancia era maior na área externa da baía. GAELZER 

& ZALMON (2003), estudando a ictiofauna de zona praial em Arraial do Cabo (RJ), 

observaram que o grau de exposição a ondas, a presença de algas arribadas e a direção do 

vento foram as variáveis que mais contribuíram para a variação da diversidade na região, 

sendo que as áreas mais abrigadas apresentaram maiores valores de diversidade, enquanto 

que as mais expostas apresentaram os menores valores de diversidade.  

No presente estudo a ausência de variação significativa espacial ou temporal na abundancia, 

diversidade e aspectos biométricos das espécies de peixes pode estar relacionada ao fato de 

que na área de influencia do empreendimento os pontos amostrais se encontram em um 

ambiente com pequena variação ambiental, localizados próximos ao costão rochoso. Como o 

canal que deságua ao sul do costão parece não apresentar grande influencia na comunidade 

de peixes da região, a instalação do terminal portuário pode ser, no futuro, o maior fator de 

variação ambiental para as assembleias de peixes devido ao seu potencial de transformar a 

ADA em um ambiente mais abrigado. 

E) Considerações Finais 

A ictiofauna apresentou semelhança em termos de composição de espécies na área de 

estudo quando realizados os testes de análise de similaridade. Entretanto, em termos de 

abundância o ponto localizado próximo à saída do canal de comunicação com a lagoa de 

Guarapiné se destacou. Nesse sentido, é possível prever que com a instalação do Terminal 

Portuário os principais efeitos diretos de curto prazo são a inserção de estruturas 

consolidadas, que atuarão como recifes artificiais, atraindo em um primeiro momento peixes 

de áreas próximas, como do ponto 01, devido aos primeiros estágios de sucessão nas 

estruturas do porto.  

Ao mesmo tempo, a ADA se tornará um ambiente abrigado, favorecendo a presença de 

espécies que não toleram ambientes com maior ação de ondas. Em contrapartida, a 

movimentação de equipamentos de construção civil e embarcações na área diretamente 

afetada promoverá o afugentamento da ictiofauna devido aos ruídos gerados na fase de 

implantação, e posteriormente de operação. Nesse sentido, é possível esperar que 

determinadas espécies permaneçam ou migrem para a área diretamente afetada como 

oportunistas, enquanto que as espécies mais exigentes, em termos de qualidade ambiental, 

deverão emigrar dessa região, estabelecendo-se uma comunidade de peixes tolerantes a 

áreas com tráfego portuário.  
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F) Relatório Fotográfico 

Seguem abaixo o registro fotográfico das principais espécies de peixes encontradas na 

presente campanha ao longo dos três pontos amostrais.  

  

Foto 9.2.2-3 - Acanthistius patachonicus. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P03. 

Foto 9.2.2-4 - Boridia grossidens. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01. 

 
 

Foto 9.2.2-5 - Cantherhines pullus. Ocorrência: 

1ª Campanha - P01 e P03. 

Foto 9.2.2-6 - Cynoscion jamaicensis. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01, P02 e P03, 

2ª Campanha - P01 e P02. 

 
 

Foto 9.2.2-7 - Dasyatis say. Ocorrência: 1ª 

Campanha - P02. 

Foto 9.2.2-8 - Diapterus olisthostomus. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01. 
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Foto 9.2.2-9 - Diplodus argenteus. Ocorrência: 1ª 

Campanha - P01, P02 e P03. 

Foto 9.2.2-10 - Elops saurus. Ocorrência: 1ª 

Campanha - P01, 2ª Campanha – P01, P02 e 

P03. 

  

Foto 9.2.2-11 - Micropogonias furnieri. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01 e P02. 

Foto 9.2.2-12 - Orthopristis ruber. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01 e P03, 2ª 

Campanha – P01, P02 e P03. 

  

Foto 9.2.2-13 - Pagrus pagrus. Ocorrência: 1ª 

Campanha - P02 e P03. 

Foto 9.2.2-14 - Pinguipes brasilianus. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01 e P02. 

  

Foto 9.2.2-15 - Porichthys porosissimus. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01, 2ª Campanha – 

P01, P02 e P03. 

Foto 9.2.2-16 - Heteropriacanthus 

cruentatus. Ocorrência: 1ª Campanha - P01. 
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Foto 9.2.2-17 - Rhinobatos horkelli. Ocorrência: 

1ª Campanha - P01. 

Foto 9.2.2-18 - Thyrsitops lepidopoides. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01, P02 e P03. 

  

Foto 9.2.2-19 - Urophycis brasiliensis. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01. 

Foto 9.2.2-20 - Ctenosciaena gracilicirrhus. 

Ocorrência: 1ª Campanha - P01, 2ª 

Campanha – P01 e P02. 

  

Foto 9.2.2-21 - Balistes capriscus. Ocorrência: 1ª 

Campanha – P01, 2ª Campanha - P01 e P02. 

Foto 9.2.2-22 - Chloroscombrus chrysurus. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01, P02 e P03. 

  

Foto 9.2.2-23 - Dactylopterus volitans. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01, P02 e P03. 

Foto 9.2.2-24 - Engraulis anchoita. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P03. 
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Foto 9.2.2-25 - Eucinostomus argenteus. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01 e P03. 

Foto 9.2.2-26 - Haengula clupeola. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P03. 

  

Foto 9.2.2-27 - Holocentrus ascensionais. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P02. 

Foto 9.2.2-28 - Mycteroperca bonaci. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P03. 

  

Foto 9.2.2-29 - Micropogonia furnieri. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P03. 

Foto 9.2.2-30 - Paralonchurus brasiliensis. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01. 

  

Foto 9.2.2-31 - Percophis brasiliensis. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01, P02 e P03. 

Foto 9.2.2-32 - Priacanthus arenatus. 

Ocorrência: 2ª Campanha - P01, P02 e P03. 
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Foto 9.2.2-33 - Prionotus punctatus. Ocorrência: 

2ª Campanha - P02 e P03. 

Foto 9.2.2-34 - Sympterygia acuta 

Ocorrência: 2ª Campanha - P03. 

9.2.2.2. Quelônios 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a complementação de informações sobre a ocorrência de quelônios na área de 

influência do empreendimento também foi utilizada uma base de dados secundária, o que 

incluiu resultados de artigos científicos publicados, assim como resumos em evento 

científicos da área, monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, estudos de impacto ambiental e monitoramentos ambientais ocorridos na área de 

influência do empreendimento. Além da compilação desses dados, a discussão da ecologia 

das principais espécies ocorrentes e seu status de conservação também foi realizada para 

identificar e avaliar os potenciais impactos da atividade portuária sobre essa comunidade. 

b) Levantamento de dados primários 

Período de amostragem 

Durante os dias 12 e 13 de setembro de 2012 (1ª campanha - estação seca), e dias 22 e 23 

de janeiro de 2013 (2ª campanha – estação chuvosa), foram realizadas observações a partir 

de um cruzeiro embarcado e ponto fixo. O cruzeiro marítimo foi realizado com o objetivo de 

registrar espécies de distribuição presentes na área de estudo. Para tanto, a embarcação 

navegou até 10 milhas de distância a partir da linha de praia a fim de cobrir profundidades em 

que essas espécies se distribuem. Já a observação a partir de ponto fixo, realizado no costão 

de Ponta Negra, teve como objetivo registrar as espécies costeiras presentes na área de 

estudo, especialmente aquelas que permanecem na região por um tempo maior em seu ciclo 

de vida, forrageando, por exemplo. A embarcação utilizada da empresa “Apoio Marítimo” foi 

utilizada para a realização do cruzeiro a partir da embarcação O Patriota IV (N 381-026523-

3), com comprimento de 10,65m, boca 3,53m, dois motores de 250 HP Mercedes e 35 pés 

(Foto 9.2.2-1). 
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Foto 9.2.2-35 - Embarcação O PATRIOTA IV utilizada no avistamento de Quelônios. 

Área de estudo 

Em ambas as campanhas, durante todo o trajeto a embarcação navegou no máximo a 6.8 

milhas náuticas/km, velocidade recomendada para avistamento de quelônios. Na 1ª 

campanha de observação o vento não apresentou grandes variações ao longo do dia, com 

uma média de 3.5 nós predominantemente de Nordeste. As condições oceanográficas 

permaneceram em todo percurso na escalda Beaufort no valor de zero, com céu coberto e 

reflexo bombordo e boreste sem alterações. Ao todo foram percorridos aproximadamente 180 

km em 12 horas de observação. Durante a 2ª campanha o mesmo trajeto foi realizado, sendo 

que o vento se manteve com uma média de 4.0 nós predominantes de Nordeste na escalda 

Beaufort no valor de zero a um ao longo do dia. O céu se encontrava coberto e reflexo 

bombordo e boreste sem alterações, sendo percorridos aproximadamente 180 km em 12 

horas de observação, como na primeira campanha (Figura 9.2.2-7 e Quadro 9.2.2-4). No 

ponto fixo, localizado no Farol, também foram realizadas 10 horas de observação em ambas 

as campanhas utilizando o mesmo método e equipamentos. 

Quadro 9.2.2-4 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de referência para o avistamento 

dos organismos marinhos. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

Ponto de partida 691519.03 7458864.08 

Ponto 10 milhas 
náuticas 

729258.00 7442937.00 

Praia de Jaconé 738823.70 7459537.76 
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Figura 9.2.2-7 - Rota de deslocamento da embarcação no cruzeiro de observação de 

quelônios. 

Procedimentos Metodológicos 

Durante as observações foi utilizado um binóculo Tasco Offshore reticulado com bússola, um 

GPS Garmin, um anemômetro para controlar e monitorar a velocidade e direção do vento e a 

Escala Beaufort. A partir do ponto mais alto da embarcação e com o auxílio do binóculo foram 

realizadas 4 varreduras a cada trinta minutos, de modo que se algum animal entrasse no 

campo de visão seria registrado a nível de espécie, se possível, em planilha específica com a 

posição, que é obtida de acordo com o  ângulo e retículo do binóculos. Entretanto, quaisquer 

animais registrados fora da varredura sistemática seriam computados nas amostras (Foto 

9.2.2-36). 
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Foto 9.2.2-36 - Observador de bordo rastreando a superfície do oceano a partir do ponto mais 

alto da embarcação. 

No ponto fixo, localizado no Farol, também foram realizadas 10 horas de observação por 

campanha utilizando o mesmo método e equipamentos. Além disso, o trecho de praia da 

ADA (praia de Jaconé) foi percorrido diariamente durante dois dias consecutivos (Foto 

9.2.2-37). 

  

Foto 9.2.2-37 - Observador no ponto fixo no morro do farol e trecho da praia de Jaconé (ADA) 

percorrida para observação de quelônios. 

 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

No Brasil ocorrem cinco das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo: 

tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva 

(Lepidochelys olivacea), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata) (TAMAR, 2005), sendo que o período de desova dessas espécies 

ocorre, preferencialmente, entre setembro e março, quando as fêmeas selecionam áreas nas 

praias arenosas para escavação dos ninhos e postura dos ovos (SANCHES, 1999). Ilhas 

oceânicas como as de Trindade, Fernando de Noronha e Atol das Rocas também são sítios 

de desovas de tartarugas marinhas (MMA, 2002) (Tabela 9.2.2-8). 
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Tabela 9.2.2-8 - Lista de Espécies de Quelônios entre as bacias de Campos e Santos indicando 

o seu status de conservação de acordo com as respectivas agências. 

Espécie 

Local de 

Registro Metodologia  

utilizada 

Categoria de  

Ameaça de Extinção 

Município IUCN IBAMA ESTADO 

Caretta caretta Rio de Janeiro Dados Secundários EN VU VU 

Chelonia mydas Rio de Janeiro Dados Primários/ Secundários EN VU VU 

Lepidochelys olivacea Rio de Janeiro Dados Secundários EN EP - 

Dermochelys coriacea Rio de Janeiro Dados Secundários CR CP VU 

Eretmochelys imbricata Rio de Janeiro Dados Secundários CR EP   VU 

C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Na primeira e segunda campanhas do estudo de impacto ambiental dos Terminais Ponta 

Negra não foram registrados quelônios durante o cruzeiro. Na primeira campanha no ponto 

fixo de Ponta Negra, entretanto, foi registrado um espécime de tartaruga marinha (Chelonia 

mydas), localizado nas proximidades do ponto CR3 de costão rochoso, enquanto que durante 

o mergulho no ponto CR2 de costão rochoso outra tartaruga marinha da mesma espécie foi 

registrada (Figura 9.2.2-5). Na segunda campanha um espécime também foi observado no 

ponto CR2 de costão. Já na faixa de praia da ADA nenhum animal vivo, encalhado ou morto 

foi registrado em ambas as campanhas.  
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Foto 9.2.2-38 - Espécime da tartaruga verde (Chelonia mydas) registrado durante o 

mergulho no ponto CR2 de costão rochoso (Foto: Daniel Figueiras). 

b) Eficiência amostral 

Não foram registrados organismos em número suficiente para avaliação. 

c) Variação entre métodos de amostragem 

Não foram registrados organismos em número suficiente para avaliação. 

d) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Foram registradas através do levantamento secundário cinco espécies vulneráveis 

constantes na lista da IUCN, três em perigo e duas em perigo crítico. Destas, apenas uma, C. 

mydas, também foi registrada durante o levantamento primário.  Na lista do IBAMA duas 

constam como em perigo, duas vulneráveis e uma em perigo crítico, enquanto que na lista de 

espécies ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro quatro são vulneráveis. Relação das 

espécies e categorias em que estão classificadas estão descritas no item caracterização da 

fauna na área de influência indireta (Tabela 9.2.2-8). 

e) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Não foram registradas espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas. 

f) Espécies Migratórias 

Todas as espécies de tartarugas marinhas são migratórias. 

g) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

A espécie de tartaruga marinha C. mydas, por sua ocorrência costeira e conhecida ocorrência 

de fibropapilomas, apresenta interesse médico-veterinário. Discussão das características que 
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essa espécie apresenta para sua classificação como de interesse veterinário se encontra no 

item discussão dos resultados.  

h) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

As espécies de tartarugas marinhas, especialmente C. mydas e C. caretta, podem servir de 

indicadoras de qualidade ambiental em função de sua resposta ao contato com impactos 

antropogênicos associado à fibropapilomas. Discussão das características que essa espécie 

apresenta para sua classificação como indicadora de qualidade ambiental se encontra no 

item discussão dos resultados. 

D) Discussão dos Resultados 

Conforme mencionado anteriormente, ocorrem no Brasil cinco espécies de tartarugas 

marinhas: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-

oliva (Lepidochelys olivacea), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-de-

pente (Eretmochelys imbricata) (TAMAR, 2005), cujos períodos de  desova ocorrem, 

preferencialmente, entre setembro e março. Ao contrário do que ocorre em ilhas oceânicas 

como as de Trindade, Fernando de Noronha e Atol das Rocas (MMA, 2002), a área de 

influência direta do empreendimento não apresenta importantes sítios de nidificação. A base 

do TAMAR mais próxima está localizada no município de Campos dos Goytacazes.  

De maneira geral, no litoral do Rio de Janeiro são poucos os trabalhos publicados sobre 

tartarugas marinhas. PETITET e MEURER (2007), por exemplo, estudaram o comportamento 

de C. mydas na Ilha Grande durante dois anos, quando foram observadas 74 tartarugas, 

provavelmente atraídas pelo cultivo de algas na região. Em Ponta Negra a presença da 

espécie Chelonia mydas foi registrada nos costões durante a coleta de dados de fitobentos, e 

se deve à presença da fonte de alimento, ou seja, as algas. Nesse sentido, o costão de Ponta 

Negra pode ser considerado como uma área de alimentação essa espécie. 

Chelonia mydas quando filhote é uma espécie onívora, tornando-se basicamente herbívora 

quando juvenil e adulta, podendo alimentar-se eventualmente de moluscos, esponjas e ovos 

de peixes. A espécie é considerada cosmopolita e as principais áreas de nidificação e 

alimentação estão nos trópicos. Normalmente são encontradas em profundidades rasas de 

até 20 m. A espécie se reproduz, preferencialmente, nas áreas oceânicas brasileiras, mas há 

alguns registros de desovas em pontos no litoral dos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, 

Sergipe e Espírito Santo. A Ilha de Trindade (ES) é considerada o maior sítio de reprodução 

desta espécie no Brasil. O Atol das Rocas abriga a segunda maior colônia. Enquanto em 

Fernando de Noronha está a população mais ameaçada, com um número anual de desovas 

muito inferior ao registrado nas outras áreas (TAMAR, 2005). 

Ao longo da costa centro-norte do estado do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2010, foram 

registradas 539 ocorrências de quelônios marinhos na região, sendo 528 de encalhes, 10 de 

registros reprodutivos de C. caretta em Quissamã e somente um de avistagem de indivíduo 

não identificado durante embarque na Bacia de Campos. Dos 539 indivíduos registrados, 

74,4% foram de C. mydas, 9,1% de L. olivacea, 8,0% de C. caretta, 1,1% de E. imbricata, 

2,4% de D. coriacea e 5,0% de espécimes não identificados. Desse total, 61% 

corresponderam a jovens, 3,3% a subadultos e 13,5% a adultos, sendo que não foi possível 

definir o estágio de vida de 22,1% dos espécimes. A maior abundância de jovens de C. 

mydas pode ser justificada pelo fato de que a espécie apresenta distribuição mais costeira, 

utilizando essas áreas para alimentação e desenvolvimento (REIS et al., 2011). 
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A partir do monitoramento supracitado, SECCO et al., (2010), analisaram 143 exemplares dos 

espécimes encalhados. As análises laboratoriais permitiram encontrar os seguintes 

resultados: quatro animais apresentaram tumores, 44% de 32 conteúdos gástricos analisados 

apresentaram resíduos antropogênicos; a partir da coleta com swabs (haste específica para 

coleta de amostras bacteriológicas), 88% apresentaram resultado positivo para as bactérias 

do gênero Vibrio, e 53% para o gênero Aeromonas. Os autores concluiram que os resultados 

indicam degradação ambiental na região, utilizando tartarugas marinhas como 

bioindicadoras. 

Além desses resultados, já é conhecido que as principais ameaças às tartarugas marinhas na 

costa estão ligadas a perturbações nas áreas de desova, como a ocupação desordenada da 

zona costeira, criação de animais domésticos em praias, abate de fêmeas e coleta de ovos, 

trânsito e iluminação artificial (SANCHES, 1999; MMA, 2002). Somado a esse cenário, ainda 

temos as capturas acidentais em artes de pesca, que são a principal causa de mortalidade de 

tartarugas marinhas em áreas de alimentação e desova atualmente (BARATA et al., 1998; 

LIMA & EVANGELISTA, 1997; SANCHES, 1999; MMA, 2002).  

Considerando, que a água é uma boa transmissora de sons de baixa frequência, que o som 

se desloca cinco vezes mais rápido na água do que no ar, e que também atingem distâncias 

maiores, os ruídos produzidos por atividades portuárias têm sido estudados quanto ao efeito 

de ondas sonoras sobre a comunidade marinha. Geralmente os esforços estão mais 

concentrados nos efeitos relacionados aos levantamentos sísmicos (EVAN et al., 1992). 

Entretanto, pode-se considerar que os quelônios são potencialmente vulneráveis às diversas 

perturbações sonoras produzidas no ambiente marinho. Os potenciais efeitos deletérios que 

têm merecido especial atenção são: (i) interferência que o ruído sonoro pode causar no 

ambiente, afetando a habilidade dos animais para detectar o som de co-específicos ou 

impedindo a detecção de importantes sons naturais; (ii) distúrbio no comportamento, com 

reações que podem variar de uma breve interrupção nas atividades tendo como 

consequência uma modificação de rota de migração; e (iii) danos ao sistema auditivo, com 

temporária ou permanente redução da sensibilidade acústica (RICHARDSON et al., 1995; 

GOURJÃO et al., 2004). 

E) Considerações Finais 

Diante do exposto, e de que atividades industriais em áreas marinhas se encontram em 

crescente expansão, o estudo da comunidade de tartarugas marinhas tem sido objeto de 

atenção dos órgãos licenciadores em função dos diferentes riscos potenciais presentes nas 

diversas fases dessas atividades, cujos efeitos sobre os organismos são ainda pouco 

conhecidos (PIZZORNO et al., 1999; GURJÃO et al., 2004; SECCO et al., 2010).   

Com a instalação do empreendmento, é esperado que a poluição acústica a ser gerada 

durante as fases de implantação e operação seja o principal fator de impacto sobre essa 

comunidade, além do risco de atropelamento desses organismos na fase de operação do 

empreendimento. Em relação ao impacto sobre a reprodução, esse será insignificante em 

função da área diretamente afetada não ser usada por tartarugas marinhas como sítio de 

nidificação. 
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9.2.2.3. Cetáceos 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a complementação de informações sobre a ocorrência de cetáceos na área de 

influência do empreendimento também foi utilizada uma base de dados secundária, o que 

incluiu resultados de artigos científicos publicados, assim como resumos em evento 

científicos da área, monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, estudos de impacto ambiental e monitoramentos ambientais ocorridos na área de 

influência do empreendimento. Além da compilação desses dados, a discussão da ecologia 

das principais espécies ocorrentes e seu status de conservação também foi realizada para 

identificar e avaliar os potenciais impactos da atividade portuária sobre essa comunidade 

(GOURJÃO et al., 2004; GLOCKNER-FERRARI & FERRARI, 1985; RICHARDSON & 

WÜRSIG, 1997; GREEN, 1991; RICHARDSON et al., 1995; GORDON & MOSCROP, 1996). 

b) Levantamento de Dados Primários 

Durante os dias 12 e 13 de setembro de 2012 (1ª campanha - estação seca), e dias 22 e 23 

de janeiro de 2013 (2ª campanha – estação chuvosa), foram realizadas observações de 

cetáceos a partir de um cruzeiro embarcado e ponto fixo. O cruzeiro marítimo foi realizado 

com o objetivo de registrar espécies oceânicas presentes na área de estudo, especialmente 

as espécies migradoras como as baleia Jubarte e Franca-do-sul. Para tanto, a embarcação 

navegou até 10 milhas de distância a partir da linha de praia a fim de se cobrir profundidades 

em que as espécies oceânicas se distribuem. Já a observação a partir de ponto fixo, 

realizado no costão de Ponta Negra, teve como objetivo registrar as espécies costeiras 

presentes na área de estudo, especialmente aquelas que permanecem na região por um 

tempo maior em seu ciclo de vida, ou seja, residentes. 

A embarcação O Patriota IV (N 381-026523-3) da empresa “Apoio Marítimo” foi utilizada 

para a realização do cruzeiro, e apresentava as seguintes características: comprimento de 

10,65m, boca 3,53m, dois motores de 250 HP Mercedes e 35 pés (Foto 9.2.2-39). 
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Foto 9.2.2-39 - Embarcação O PATRIOTA IV utilizada no avistamento de Cetáceos. 

c) Área de estudo 

Em ambas as campanhas e em todo o trajeto a embarcação navegou no máximo a 6.8 milhas 

náuticas/km, velocidade recomendada para avistamento de cetáceos. Na 1ª campanha de 

observação o vento não apresentou grandes variações ao longo do dia, com uma média de 

3.5 nós predominantes de Nordeste. As condições oceanográficas permaneceram em todo 

percurso na escalda Beaufort no valor de zero, com céu coberto e reflexo bombordo e 

boreste sem alterações. Ao todo foram percorridos aproximadamente 180 km em 12 horas de 

observação (Figura 9.2.2-8 e Quadro 9.2.2-5). Durante a 2ª campanha o mesmo trajeto foi 

realizado, sendo que o vento se manteve com uma média de 4.0 nós predominantes de 

Nordeste na escalda Beaufort no valor de zero a um ao longo do dia. O céu se encontrava 

coberto e reflexo bombordo e boreste sem alterações, sendo percorridos aproximadamente 

180 km em 12 horas de observação, como na primeira campanha. No ponto fixo, localizado 

no Farol, também foram realizadas 10 horas de observação em ambas as campanhas 

utilizando o mesmo método e equipamentos. 

Quadro 9.2.2-5 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de referência para o avistamento 

dos organismos marinhos. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

Ponto de partida 691519.03 7458864.08 

Ponto 10 milhas náuticas 729258.00 7442937.00 

Praia de Jaconé 738823.70 7459537.76 
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Figura 9.2.2-8 - Rota de deslocamento da embarcação no cruzeiro de observação de 

cetáceos em setembro/2012 e janeiro/2013. 

d) Procedimentos Metodológicos 

Durante as observações foi utilizado um binóculo Tasco Offshore reticulado com bússola, um 

GPS Garmin, um anemômetro para controlar e monitorar a velocidade e direção do vento e a 

Escala Beaufort. A partir do ponto mais alto da embarcação e com o auxílio do binóculo foram 

realizadas quatro varreduras a cada trinta minuto, de modo que se algum animal entrasse no 

campo de visão seria registrado em planilha específica com a posição baseado no ângulo e 

retículo do binóculo (MORETE et al., 2003). Na planilha, além do registro da localização do 

indivíduo, ou grupo, também é registrado o número de indivíduos observados (grupo), 

comportamento e presença de juvenis. Cabe ressaltar que todos os animais registrados fora 

da varredura sistemática também foram computados nas amostras (Foto 9.2.2-40). 
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Foto 9.2.2-40 - Observador de bordo rastreando a superfície do oceano a partir do ponto mais 

alto da embarcação. 

No ponto fixo, localizado no Farol, também foram realizadas 10 horas de observação em 

ambas as campanhas utilizando o mesmo método e equipamentos (Foto 9.2.2-41). 

  

Foto 9.2.2-41 - Observador no ponto fixo no morro do farol rastreando a superfície do oceano na 

área de influencia do empreendimento em Ponta Negra. 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

No ambiente marinho da bacia de Campos e Santos já foram registradas 30 espécies de 

cetáceos, sendo oito de baleias verdadeiras (Misticetos) e 22 cetáceos com dentes 

(Odontocetos), de acordo com o registro de diversos autores que estudaram a comunidade 

de cetáceos no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Dessas espécies, 12 constam em listas 

de espécies ameaçadas de extinção da IUCN, MMA ou do Estado do Rio de Janeiro (Tabela 

9.2.2-9). 

A lista contida na Tabela 9.2.2-9 é proveniente de estudos de CÂMARA & PALAZZO, 1986 e 

LODI et al., 1996, que estudaram a distribuição e conservação da baleia-franca-do-sul no 

Brasil; GEISE & BOROBIA, 1987; que identificaram no litoral do Estado as espécies do 

gênero Kogia, Pontoporia, Grampus e Sotalia; DI BENEDITTO et al., 1990 e SICILIANO, 

1994, que estudaram a captura acidental de pequenos cetáceos em aparelhos de pesca; 

BOROBIA et al., 1991, que descreveram a ocorrência do boto-cinza no Brasil; MOREIRA & 

SICILIANO, 1991, que identificaram o limite norte da distribuição da Franciscana; ZERBINI et 
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al., 1997, que estudaram a ocorrência das baleias do gênero Balaenoptera na costa 

brasileira; CTA; 2012, que monitoraram os encalhes de cetáceos ao longo da bacia de 

Campos; e finalmente SICILIANO et al., 2006, que identificaram as espécies de baleias, botos 

e golfinhos da Bacia de Campos. 

Tabela 9.2.2-9 - Lista de Espécies de Cetáceos entre as bacias de Campos e Santos indicando o 

seu ststus de conservação de acordo com as respectivas agências. 

Espécie 

Local de 

Registro Metodologia  

utilizada 

Categoria de  

Ameaça de Extinção 

Município IUCN IBAMA ESTADO 

Eubalaena australis Rio de Janeiro Dados Secundários LR AM VU 

Balaenoptera musculus Rio de Janeiro Dados Secundários     EP 

Balaenoptera physalus Rio de Janeiro Dados Secundários     VU 

Balaenoptera borealis Rio de Janeiro Dados Secundários     VU 

Balaenoptera edeni Rio de Janeiro Dados Secundários       

Balaenoptera bonaerensis Rio de Janeiro Dados Secundários       

Balaenoptera acutorostrata Rio de Janeiro Dados Secundários       

Megaptera novaeangliae Rio de Janeiro Dados Secundários VU   VU 

Physeter macrocephalus Rio de Janeiro Dados Secundários VU AM   

Kogia breviceps Rio de Janeiro Dados Secundários       

Kogia sima Rio de Janeiro Dados Secundários       

Berardius arnuxii Rio de Janeiro Dados Secundários       

Mesoplodon europaeus Rio de Janeiro Dados Secundários       

Mesoplodon mirus Rio de Janeiro Dados Secundários       

Orcinus orca Rio de Janeiro Dados Secundários       

Globicephala macrorhynchus Rio de Janeiro Dados Secundários LR     

Pseudorca crassidens Rio de Janeiro Dados Secundários       

Feresa attenuata Rio de Janeiro Dados Secundários       

Peponocephala electra Rio de Janeiro Dados Secundários       

Sotalia guianensis Rio de Janeiro Dados Secundários DD     

Steno bredanensis Rio de Janeiro Dados Secundários DD     

Grampus griseus Rio de Janeiro Dados Secundários       

Tursiops truncatus Rio de Janeiro Dados Secundários DD     

Stenella attenuata Rio de Janeiro Dados Secundários       

Stenella frontalis  Rio de Janeiro Dados Secundários DD     

Stenella longirostris Rio de Janeiro Dados Secundários       

Stenella clymene Rio de Janeiro Dados Secundários       
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Espécie 

Local de 

Registro Metodologia  

utilizada 

Categoria de  

Ameaça de Extinção 

Município IUCN IBAMA ESTADO 

Stenella coerulecalba Rio de Janeiro Dados Secundários       

Delphinus sp. Rio de Janeiro Dados Secundários       

Pontoporia blainvillei Rio de Janeiro Dados Secundários     VU 

C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Na primeira e segunda campanhas do estudo de impacto ambiental dos Terminais Ponta 

Negra não foram registrados cetáceos durante o cruzeiro ou observação a partir do ponto 

fixo. De acordo com pescadores locais, não é comum a presença de grupos de cetáceos na 

região, o que pode ser influenciado pela ausência de um embaiamento na região litorânea da 

área de influencia direta do empreendimento. Em regiões com a baía de Guanabara e 

Sepetiba, além de áreas com ressusrgência, como Arraial do Cabo, grupos de cetáceos são 

mais frequentes devido a presença de fonte de alimento e/ou proteção. Conforme descrito 

anteriormente, a partir de dados secundários, no ambiente marinho da bacia de Campos e 

Santos já foram registradas 30 espécies de cetáceos, sendo oito de baleias verdadeiras 

(Misticetos) e 22 cetáceos com dentes (Odontocetos). 

Durante os avistamentos efetuados partir do cruzeiro e ponto fixo ao longo da primeira 

campanha foi registrada apenas a presença de pinguins da espécie Spheniscus magellanicus 

(Foto 9.2.2-42). Essa espécie atualmente encontra-se categorizada como “Quase ameaçado” 

pela lista da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, 2011), devido 

principalmente ao declínio significativo de suas populações, provavelmente causado pela 

morte de indivíduos jovens. A ocorrência da espécie no litoral sudeste brasileiro ocorre 

sazonalmente, entre os meses de junho e novembro, e é marcada pela presença de 

indivíduos jovens. Segundo WILSON et al. (2005) o entendimento dos aspectos ecológicos 

da migração latitudinal da espécie, ainda pouco esclarecidos, estão entre as ações chaves 

para sua conservação. A recente elaboração de um Plano Nacional de Monitoramento do 

pinguim-de-magalhães (CEMAVE, 2010) evidencia a preocupação conservacionista com a 

espécie. 
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Foto 9.2.2-42  - Espécime de Pinguim-de-Magalhães (Spheniscus magellanicus) 

registrado durante o cruzeiro. 

b) Eficiência amostral 

Não foram registradas espécies em ambas as campanhas. 

c) Variação entre métodos de amostragem 

Não foram registradas espécies em ambas as campanhas. 

d) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Em relação aos dados secundários, foram registradas na lista da IUCN duas espécies 

vulneráveis, duas com baixo risco e quatro com dados deficientes. Na lista do IBAMA, duas 

constam como ameaçadas; já na lista de espécies ameaçadas do Estado do Rio de Janeiro 

cinco são vulneráveis e uma em perigo de extinção. A relação das espécies e categorias em 

que estão classificadas são descritas no item caracterização da fauna na área de influência 

(Tabela 9.2.2-9). 

e) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Não foram registradas espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas. 

f) Espécies Migratórias 

Dentre os cetáceos registrados através dos levantamentos secundários, a baleia-franca-do-

sul e a baleia-jubarte realizam sua migração durante os meses de inverno e primavera ao 

longo do litoral fluminense. O ciclo de vida das jubartes, por exemplo, está associado às suas 

rotas migratórias. Após o período em águas tropicais, as baleias-jubarte migram para a região 

Antártica para se alimentarem. As rotas de migração não estão bem definidas, mas 

SICILIANO (1997) sugere a existência de três rotas principais:  
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1. Rota migratória ao longo do talude continental, afastada da costa ao largo do Sul do 

Brasil, com aproximação da costa já próxima aos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro; 

2. Deslocamento próximo ao eixo dos 40º a partir da Ilha Geórgia do Sul até o Banco de 

Abrolhos; 

3. Deslocamento a partir da Ilha Geórgia do Sul até a Ilha de Trindade, podendo haver 

deslocamentos para outras ilhas oceânicas do Brasil.  

Em relação à espécie Eubalaena australis, apesar de existirem registros para o litoral do 

Estado do Rio de Janeiro, a área de concentração dessa espécie se situa ao sul do Brasil, se 

estendendo do Centro-Sul do Estado de Santa Catarina até o Cabo de Santa Marta, Laguna 

(Uruguai) (GROCH et al., 2005). Detalhes sobre as rotas de migração estão descritas no item 

discussão dos resultados. 

g) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram registradas espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário. 

h) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Não foram registradas espécies indicadoras de qualidade ambiental. 

A biologia e o hábitat dos mamíferos marinhos lhes conferem maior vulnerabilidade à 

exposição dos contaminantes ambientais carreados para os oceanos, o que faz destes 

animais um dos melhores indicadores de contaminação marinha e, portanto, espécies 

sentinelas (Bossart, 2006). Os mamíferos marinhos são predadores situados no topo da 

cadeia trófica marinha, e desta forma são as vítimas finais do processo de contaminação 

química. 

Como previamente mencionado, os mamíferos marinhos apresentam espessa camada de 

gordura, que possui importância biológica na retenção de temperatura, na reserva de energia 

como triglicérides e permite ao animal manter-se na superfície sem a necessidade de 

despender grande esforço (Geraci & Lounsburi, 2005). Além disso, a camada de gordura 

serve como substrato para a bioacumulação de contaminantes lipofílicos, como os compostos 

organoclorados (Aguilar et al., 1999). Os mamíferos marinhos podem viver por longos 

períodos de tempo, podendo algumas baleias ultrapassar 100 anos. 

Esta característica põe esta megafauna na posição de cronicamente expostos à 

contaminação ambiental (SkAARE et al., 2002; WELLS et al., 2004). A contaminação 

normalmente detectada nos tecidos de mamíferos marinhos reflete a qualidade dos 

ambientes que estes habitam, além de servir de bioindicadores da saúde de organismos 

anteriores a eles na cadeia trófica. Outra característica que faz destes organismos bons 

bioindicadores da saúde ambiental é o fato de as pessoas possuírem sentimento de 

afetividade em relação a esta megafauna e, por isso, efeitos adversos referentes à 

contaminação ambiental em mamíferos marinhos podem fazer a população atribuir maior 

atenção à qualidade do ambiente marinho. Por esta razão, estas espécies são denominadas 

“espécies bandeira”. Diversos problemas relacionados à saúde destes animais têm sido 

atribuídos à presença de elevados níveis de contaminantes nas áreas onde residem, em 
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especial a classe dos contaminantes organoclorados e metais pesados, devido a sua 

persistência, abundância no ambiente e toxicidade (JESSUP et al., 2004). 

D) Discussão dos Resultados 

O Estado do Rio de Janeiro é uma importante área de ocorrência de cetáceos na costa 

brasileira, especialmente como rota de migração das espécies de grandes cetáceos no 

Atlântico Sul. Considerando que mais de 40 espécies de cetáceos ocorrem no Brasil 

(SICILIANO et al., 2006), pelo menos 30 destas ocorrem na área de influência do 

empreendimento. A ausência de registros de avistamentos ou encalhes no presente estudo 

está relacionado às características da costa, visto que na área de influencia direta a linha de 

costa não apresenta nenhum embaiamento, como nas baías de Guanabara e Sepetiba 

(SIMÃO et al., 2000), presença de rios de maior porte, como na foz do rio Paraíba do Sul, no 

norte fluminense (DI BENEDITTO,  & RAMOS, 2001), ou ainda áreas de ressurgência, como 

em Arraial do Cabo (SICILIANO et al., 2006). Nesses ambientes a presença de fontes de 

alimento abundante e/ou proteção favorecem a presença frequente de grupos de cetáceos. 

Dentre os cetáceos registrados para o Rio de Janeiro, apenas o boto-cinza (S. guianensis) e 

a Franciscana (Pontoporia blainvillei) podem ser consideradas espécies tipicamente 

costeiras, com distribuição restrita aos trinta metros de profundidade. As demais espécies 

apresentam distribuição oceânica se aproximando da costa eventualmente em busca de 

cardumes, descanso ou por problemas de saúde, geralmente resultando em um evento de 

encalhe (DI BENEDITTO, 2001).  

Dentre os cetáceos que ocorrem no litoral sob influencia do empreendimento, Sotalia 

guianensis merece atenção devido ao seu envolvimento acidental em atividades de pesca 

(FREITAS NETTO & DI BENEDITTO, 2008). A distribuição tipicamente costeira da espécie 

potencializa campos de pesca situados próximos à linha de costa como importantes áreas de 

captura acidental (SICILIANO, 1994; DI BENEDITTO et al., 1998; MONTEIRO-NETO et al., 

2000; OTT et al., 2002; FREITAS NETTO, 2003; FREITAS NETTO & DI BENEDITTO, 2008). 

O boto-cinza nas últimas duas décadas tem sido alvo de inúmeros estudos, mas grande parte 

destas pesquisas não tem acessado com precisão parâmetros populacionais da espécie. 

Porém, nas regiões sul e sudeste, estudos de foto-identificação têm verificado que os 

indivíduos possuem elevado grau de fidelidade às respectivas áreas estudadas e este parece 

ser um padrão comum a outras populações. Na baía de Sepetiba (RJ), a média alcançou 

149,8 indivíduos (SIMÃO et al., 2000). Entretanto, em Gandoca-Manzanillo - Costa Rica, a 

média de indivíduos observados foi de 6,7 indivíduos (ACEVEDO-GUTÍERREZ et al., 2005). 

A abundância de golfinhos apresenta variação entre regiões distintas o que pode estar 

relacionado a fatores como produtividade dos ecossistemas onde estão distribuídos 

(FREITAS NETTO et al., 2008a). 

De acordo com FLORES & BAZZALO (2004), a abrangência de áreas de uso por golfinhos 

são geralmente pequenas, sendo que os comportamentos relacionados à alimentação e 

socialização apresentaram-se mais complexos, com grupos de golfinhos pescando 

cooperativamente com outras espécies de cetáceos e/ou aves marinhas (FREITAS NETTO et 

al., 2008a). ROSSI-SANTOS (1997) também registrou comportamento semelhante em 

Florianópolis (SC), entre S. guianensis e aves marinhas. A socialização apresentou um vasto 

repertório de saltos durante as observações. 
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Em relação à espécie Pontoporia blainvillei, segundo SICILIANO et al. (2002), as condições 

encontradas no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro favorecem a ocorrência e 

distribuição da P. blainvillei, onde se encontra uma vasta área de ocupação para a espécie 

que só se distribui até profundidades de 30 metros refugia-se de predadores em águas turvas 

de estuários, propiciadas pelo Rio Paraíba do Sul, de forma que na área de influência direta 

essa espécie de pequeno cetáceos não encontra condições favoráveis a sua distribuição. 

Já a baleia-franca-do-sul e a baleia-jubarte, durante sua migração (meses de inverno e 

primavera), merecem especial atenção. Ambas espécies tiveram seus estoques 

extremamente reduzidos durante a caça, e atualmente, estão ameaçadas pela interação com 

atividades humanas em águas costeiras e oceânicas. No litoral leste, indivíduos de E. 

australis e M. novaeangliae estão expostos a uma série de ameaças, que são representadas 

principalmente pelo emalhe em redes de pesca, trânsito de embarcações e atividades 

relacionadas à exploração do petróleo (SICILIANO, 1994; FREITAS NETTO, 2003; FREITAS 

NETTO & DI BENEDITTO, 2008).  

Em relação à espécie Eubalaena australis, existem registros para o litoral do Estado do Rio 

de Janeiro, entretanto, durante um estudo à bordo de Barcaças Oceânicas que percorriam o 

litoral do Estado do Rio de Janeiro até São Francisco do Sul (SC), nenhum registro foi feito 

durante um ano de monitoramento (FREITAS NETTO et al., 2008b). Esse resultado se deve, 

provavelmente, em virtude da área de concentração dessa espécie se situar ao sul da área 

monitorada, se estendendo do Centro-Sul do Estado de Santa Catarina até o Cabo de Santa 

Marta, Laguna (Uruguai) (GROCH et al., 2005).  

SANTOS et al. (2001) observaram que o número de registros da espécie na costa brasileira 

aumentou nas últimas duas décadas, sendo observadas nos meses de inverno e primavera. 

Entretanto, de acordo com SICILIANO & FREITAS NETTO (2008), avistamentos de baleias 

Franca no sudeste do Brasil são geralmente baixas a cada temporada, sendo a região 

considerada como um ponto secundário de rota migratória para as regiões tropicais e sub-

tropicais no sudeste do Atlântico. Esses autores ainda mencionam a sensibilidade da espécie 

a áreas com distúrbios antrópicos, e as ocorrências esporádicas na região podem estar 

relacionadas a tentativa de recuperação de suas áreas de distribuição anteriores ao período 

de caça de baleias. Cabe ressaltar que a caça à baleia no Brasil se estendeu da Bahia até 

Santa Catarina e durou 76 anos, até o ano de 1987, quando foi sancionada a Lei Federal Nº. 

7643, que proibiu a caça a baleias no litoral brasileiro. 

Na costa brasileira a baleia-jubarte está presente, preferencialmente, nos meses de inverno e 

primavera (PINEDO et al., 1992). O Banco de Abrolhos é a área mais importante de 

reprodução e cria de filhotes no oceano Atlântico Sul Ocidental (SICILIANO, 1997). Segundo 

MORETE et al. (2003), entre 1998 e 2000, cerca de 50% dos grupos de baleias-jubarte que 

freqüentaram o arquipélago estavam acompanhados de filhotes. Uma estimativa de 

abundância, baseada em foto-identificação e modelos de marcação-recaptura, estimou uma 

população de 1.634 baleias jubarte para aquela região em 1995 (KINAS & BETHLEM, 1998). 

Recentemente, levantamentos aéreos realizados na plataforma continental, entre o limite sul 

do Estado do Espírito Santo e o limite norte do Estado da Bahia, estimaram a população de 

baleias-jubarte em 2.291 indivíduos em 2001 e 2.663 indivíduos em 2002 (ANDRIOLO et al., 

2002). 
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Nos últimos anos tem sido reportado um aumento do número de avistagens de baleias-

jubarte em áreas ao norte e ao sul do Banco de Abrolhos (ZERBINI et al., 2000). De acordo 

com SICILIANO (1997), os maiores grupos de baleias-jubarte foram observados ao sul do 

Banco de Abrolhos, indicando que a costa sudeste funciona como um corredor migratório 

para a espécie nos meses de inverno e primavera. Adicionalmente, o litoral leste tem 

concentrado parte do estoque brasileiro de baleias-jubarte (SICILIANO 1997).  

Freitas Netto et al. (2008b), durante um estudo abordo de Barcaças Oceânicas que faziam o 

trajeto entre Vitória (ES) e São Francisco do Sul (SC), observou que os espécimes de M. 

novaeangliae foram registrados entre 18 e 35 milhas náuticas da linha de costa em 

profundidades entre 40 e 1.000 metros. As regiões onde as baleias-jubarte foram observadas 

se limitaram ao Sul do Estado do Espírito Santo e Norte do Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Pizzorno et. al. (1999), as baleias-jubarte registradas na bacia de Campos também 

foram registradas em profundidades semelhantes (40 e 700 m). O grande número de 

registros de pares fêmeas-filhotes e encalhes de neonatos, evidencia a utilização de águas 

costeiras e oceânicas do litoral leste por mãe e filhote em migração. Portanto, os estudos 

pretéritos mostram que no litoral leste, a baleia-jubarte é comum nos meses de inverno e 

primavera, sendo freqüentes os registros de encalhes, avistagens (em águas costeiras e 

oceânicas) e enredamentos em atividades de pesca. 

No que diz respeito a  relação entre pescarias, em todo mundo o “emalhe” promove impacto 

sobre as populações de cetáceos, sendo considerado aspecto importante na conservação de 

muitas espécies (CRESPO, 1994; DOLAR, 1994; LAL MOHAN, 1994; LIEN et al., 1994; 

SECCHI et al., 1997; DI BENEDITTO et al., 1998). Na captura acidental, o impacto que as 

redes de espera causam sobre os cetáceos é diretamente proporcional a espessura e 

resistência da linha usada na sua confecção e ao tamanho da malha (DI BENEDITTO et al., 

2001).  

Nesse sentido, as artes de pesca que têm maior potencial de impacto sobre esses animais 

são as redes de espera, comumente utilizadas pelos pescadores artesanais de Ponta Negra. 

Nos eventos de emalhe e colisão pode haver perda total do equipamento de pesca, ou este 

sofre danos que podem ser reparados (HALL et al., 2000). Comparando-se o retorno 

econômico da pesca artesanal no Brasil com o valor do artefato utilizado, pode-se considerar 

que, em geral, o custo do envolvimento acidental de cetáceos em pescarias é relativamente 

alto para os pescadores. 

Finalmente, das espécies que ocorrem no litoral do Rio de Janeiro as baleias-jubarte 

(Megaptera novaeangliae) e Franca-do-Sul (Eubalaena australis) estão restritas ao seu 

período de migração na região, sendo que a Jubarte apresenta ocorrência oceânica, 

enquanto a Franca não alcança o litoral do Estado em grandes populações. Dessa forma, a 

espécie S. guianensis é a espécie que apresenta características ecológicas com maior 

potencial de interação com as atividades na área de influencia do empreendimento, visto que 

P. blainvilleii tenha potencial de ocorrência apenas no estuário do rio Paraíba do Sul 

(CAMPOS et al., 2010). 

E) Considerações Finais 

Diante da implantação do empreendimento é esperado que a poluição acústica a ser gerada 

durante as fases de implantação e operação seja o principal fator de impacto sobre essa 

comunidade. O estaqueamento de pilares, construção de quebra-mar, movimentação de 
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embarcações e a realização da dragagem são atividades geradoras de ruídos e vibrações 

durante a fase de instalação, enquanto que na fase de operação, a movimentação de 

embarcações é o principal fator de impacto sobre essas comunidades, especialmente na 

forma de risco de atropelamento. 

Os dados levantados a partir do presente estudo indicaram que, apesar da fauna de cetáceos 

contar com pelo menos 30 espécies na área de influência do empreendimento, a maioria 

delas são oceânicas e não são observadas com frequência nas proximidades da área 

diretamente afetada. Das espécies oceânicas migratórias, a baleia Jubarte apresenta rotas 

em áreas com profundidades entre 700 e 4000 metros, enquanto que a Baleia-Franca-do-Sul, 

embora migre em águas costeiras rasas, se concentra em áreas localizadas no sul do país, 

ocorrendo pontualmente na região sudeste. 

Dentre as espécies costeiras, S. guianensis é a espécie que apresenta características 

ecológicas com maior potencial de interação com as atividades na área de influencia do 

empreendimento; entretanto, a ADA não se configura como um local de permanência por 

longos períodos de grupos dessa espécie devido às suas características oceanográficas.  

9.2.2.4. Fitoplâncton 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

A análise de dados secundários para o plâncton foi realizada inicialmente considerando 

registros disponíveis para a região de inserção do projeto, obtidos em literatura especializada, 

utilizando bases de dados bibliográficos como Zoological Records, Biological Abstracts, Web 

of Sciences, entre outros. Para cada grupo foram geradas listagens contendo os nomes 

científicos e populares (quando existentes) das espécies registradas na região de inserção do 

empreendimento, compondo lista inicial de espécies de ocorrência comprovada ou muito 

provável.  

Todos os nomes científicos utilizados para os táxons registrados por meio de dado 

secundários ou primários foram padronizados segundo disponível em literatura especializada, 

tais como World Register of Marine Species (WoRMS) e AlgaeBase, além de trabalhos 

clássicos como: Prescott (1975), Komarék & Fott (1983), Sant’anna (1984), Balech (1988), 

Parra & Bicudo (1995), Tomas (1997) e Tenenbaum et al (2004). 

b) Levantamento de dados Primários 

A primeira campanha de levantamento da biota aquática foi realizada entre os dias 11 e 14 

de setembro de 2012, sendo as amostras de fitoplâncton coletadas no dia 12. O período 

acima compreende o período de estiagem da região. Já a segunda campanha foi realizada 

entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2013, contemplando o período chuvoso da região. As 

coletas das amostras de fitoplâncton tiveram duração de um dia em cada uma das 

campanhas. 

c) Área de estudo 

A caracterização da fauna marinha foi realizada a bordo da embarcação O Patriota IV, (Foto 

9.2.2-43) através da coleta em 07 (sete) pontos amostrais ao longo da Área Diretamente 

Afetada (ADA) do empreendimento a ser implantado, como pode ser visto na Figura 9.2.2-9. 
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Os pontos foram distribuídos na ADA com o objetivo de caracterizar a comunidade 

planctônica marinha ao longo de um gradiente de profundidade. Além deste objetivo, o ponto 

amostral A-02 foi utilizado por sua localização fora da ADA, e, desta forma, poder ser utilizado 

em programas de monitoramento futuros visando o acompanhamento de possíveis impactos 

resultantes da instalação de estruturas de quebramar dos Terminais Ponta Negra. 

 

Foto 9.2.2-43 - Embarcação O PATRIOTA IV utilizado para coleta de plâncton. 

O Quadro 9.2.2-19 apresenta as coordenadas dos pontos de coleta de água, sedimentos e 

organismos.  

Quadro 9.2.2-6 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta dos organismos 

marinhos. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

A-01 738082.885 7460202.07 

A-02 737783.20 7458160.69 

A-03 739222.003 7460283.25 

A-04 738266.687 7459539.25 
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Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

A-05 739112.966 7459756.34 

A-06 738724.683 7459357.7 

A-07 738821.827 7458777.13 

 

 

Figura 9.2.2-9 - Pontos amostrais da biota aquática. A01 a A07. 

d) Procedimentos Metodológicos 

Análises Quantitativas 

Para as análises quantitativas do fitoplâncton foram coletadas amostras de água nos 7 

pontos amostrais, utilizando garrafas de Van Dorn com capacidade de 5L (Foto 9.2.2-44). 

Após a coleta as amostras foram colocadas em frascos de polietileno de 500 ml, fixadas em 
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formol (concentração final 4%) e encaminhadas para laboratório para análise (SOURNIA, 

1978).  

 

Foto 9.2.2-44 - Coleta de amostras quantitativas do fitoplâncton. 

Análise Qualitativa 

Além da análise quantitativa foram realizadas coletas de superfície, a partir de arrastos 

horizontais, em velocidade constante (aproximadamente 2 nós), com uma rede cônica com 

diâmetro de boca de 30 cm, comprimento total de 120 cm e 30 micra de abertura de malha, 

visando a complementação do inventário (Foto 9.2.2-45). Após a coleta, as amostras foram 

fixadas em formol (concentração final 4%) e encaminhadas para laboratório para análise 

(SOURNIA, 1978).  

 

Foto 9.2.2-45 - Coleta de amostras qualitativas do fitoplâncton. 

Procedimentos em Laboratório 

A observação qualitativa do fitoplâncton para obtenção da lista de espécies foi realizada em 

microscópio óptico comum marca Laborana com aumento de 400 vezes, equipado com 

câmara clara e ocular de medição. Os organismos foram identificados analisando-se as suas 

características morfológicas e morfométricas, utilizando-se bibliografia especializada, 
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destacando: PRESCOTT (1975), KOMARÉK & FOTT (1983), SANT’ANNA (1984), BALECH 

(1988), PARRA & BICUDO (1995) e TOMAS (1997), TENENBAUM et al. (2004), entre outros.  

Na identificação e contagem das células para determinação do fitoplâncton total (quantitativa) 

foi utilizado o método de UTHERMÖHL (1958), no qual alíquotas de 50 mL foram colocadas 

em câmaras de sedimentação e coradas com Rosa de Bengala, para análise em um 

microscópio invertido com aumento de 400 vezes após 24 horas, sendo os indivíduos 

(colônias, células, filamentos), contados em campos aleatórios seguindo as indicações de 

UHELINGER (1964). O critério utilizado para determinação do número de campos a ser 

contado foi o que procura alcançar 100 indivíduos da espécie mais abundante. De acordo 

com LUND et al. (1958), isto permite trabalhar com intervalos de confiança de +/- 20% da 

média, a um nível de significância de 95%, o que é considerado como suficiente para estudos 

desta natureza. 

As contagens de fitoplâncton foram convertidas em abundâncias relativas com base na 

densidade de organismos fitoplanctônicos:  

 

e) Análise de Dados 

A caracterização da comunidade fitoplanctônica foi realizada através da identificação da 

composição específica, da representatividade dos táxons que compõem estas comunidades, 

assim como por indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica 

(SHANNON-WIENER, 1949), riqueza e abundância. 

Para o estudo de diversidade da comunidade fitoplanctônica foi aplicado o índice de 

diversidade de Shannon-Wiever. 

H’= - Σ (ni/N) log (ni/N) 

Onde,  

 ni: valor de importância de cada espécie  

 N: total dos valores de importância.  

 

A riqueza de espécies total foi calculada através do numero total de espécies encontradas 

(S).  

 

 

 

total

i
i

N

N
p   

 

onde:  

pi = abundância relativa de gêneros/espécies; 

Ni = densidade de indivíduos de um dado gênero ou 

espécie; 

Ntotal = densidade total de organismos. 
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Já o índice de equitabilidade (J) foi calculado de acordo com PIELOU (1975) através da 

fórmula:  

J = H/log(S) 

Onde,  

H é o índice de Shannon-Wiener; e S o número total de espécies.  

Para a análise de eficiência amostral todas as espécies encontradas nas amostras foram 

utilizadas como descritores. A eficiência amostral foi calcula utilizando a curva de acúmulo de 

espécies onde foram utilizados o número de espécies (taxa) total (S) e o índice de Jackknife 

encontrado em cada amostra coletada. O índice Jackknife estima a riqueza absoluta 

somando a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir do número de espécies 

raras e do número de amostras (PALMER 1991). A fórmula para Jackknife usada foi a de 

primeira ordem:  

(Jack 1): Jack 1= Sobs+ L (n-1/n), onde: 

 Sobs é o número de espécies observado nas amostras,  

 M= número de espécies que ocorrem em exatamente duas amostras,  

 L é o número de espécies representadas em somente uma amostra e, 

 n é o número de amostras  

 

Quanto ao tratamento estatístico, os índices estruturais da comunidade fitoplanctônica foram 

comparados entre os pontos amostrais e campanhas através da análise de variância 

(ANOVA). Para se equalizar a variância e normalizar a distribuição, todos os dados usados 

na ANOVA foram transformados em log (x + 1). Quando diferenças significativas foram 

detectadas na ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado 

para identificar fontes de variação. As análises acima foram realizadas utilizando o programa 

estatístico STATISTICA 7.0.  

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) foi utilizada, a partir 

dos dados de abundância dos táxons transformados em log (x+1), utilizando o índice de 

similaridade de BRAY-CURTIS (1957). Os resultados foram plotados num diagrama de 

ordenação e, quanto mais próximos dois pontos estiverem, mais similares eles serão. Em 

geral, existe um grau de distorção ou “stress” entre os pontos de similaridade e os 

correspondentes pontos de distâncias no diagrama (CLARKE & WARWICK, 2001). 

Para verificar se ha diferença significativa na composição dos grupos obtidos na Análise de 

Agrupamento dos pontos amostrais e entre as campanhas foi realizada uma Análise de 

Similaridade (ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a similaridade de 

amostras de um mesmo grupo e, caso o nível de significância seja menor que 5%, a hipótese 

nula de que não existem diferenças significativas entre os grupos foi rejeitada. 

Quando encontradas diferenças significativas na análise do ANOSIM, foi aplicada a análise 

de porcentagem de similaridade (SIMPER) com a finalidade de reconhecer quais táxons mais 

contribuíram para a formação dos agrupamentos de pontos de coleta e campanhas (CLARKE 

& WARWICK, 2001).   
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Os métodos de análise univariados e multivariados descritos acima foram realizados com a 

utilização dos pacotes estatísticos Biostat® e PRIMER®. 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Quanto aos dados secundários do fitoplâncton, na AII não existem dados disponíveis. Apenas 

os estudos de BASSANI et al., 1999, o qual apresenta uma síntese do levantamento de 

dados e informações disponíveis na literatura sobre o sistema planctônico do litoral do Rio de 

Janeiro, e SILVA et al., 1988, no qual os autores tratam da lista de espécies e aspectos 

ecológicos do microfitoplâncton das águas costeiras do litoral Fluminense, ambos localizados 

no litoral do Rio de Janeiro apresentam informações sobre a composição da comunidade 

fitoplanctônica. 

No Quadro 9.2.2-7 abaixo são listados os táxons encontrados nos estudos citados acima. 
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Quadro 9.2.2-7 - Inventário taxonômico dos organismos fitoplanctônicos de provável ocorrência na região de Marica. 

Táxon Fonte  

Classe Bacillariophyceae (diatomáceas) BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Chaetoceros affinis Lauder BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Chaetoceros danicus Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Chaetoceros sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Cocconeis scutellum Ehrenberg BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Diploneis bombus (Ehrenberg) Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Diploneis sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Navicula sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Nitzschia closterium (Ehrenberg) W. Smith BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Nitzschia delicatissima P.T. Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Nitzschia panduriformis Gregory BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Nitzschia sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pennales sp1 BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pleurosigma elongatum W. Smith BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pleurosigma naviculaceum Brébisson BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pleurosigma normanii Ralfs BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pleurosigma sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Pseudo-nitzschia sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Guinardia flaccida (Castracane) Peragallo BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Cyclotella stylorum Brightwell BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 
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Táxon Fonte  

Hemiaulus sinensis Greville BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Leptocylindrus danicus Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Melosira nummuloides C.Agardh BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Odontella sinensis (Greville) Grunow BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Paralia sulcata (Ehrenberg) Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia alata Brightwell BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia calcar-avis Schultze BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia fragilissima Bergon BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia setigera Brightwell BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia stolterfothi H. Peragallo BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Rhizosolenia sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Skeletonema costatum (Greville) Cleve BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Thalassiosira sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Licmophora abbreviata C.A. Agardh BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Asterionella gracilis Hassall BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Classe Cyanophyceae BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Classe Dinophyceae (dinoflagelados) BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Ceratium sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 

Protoperidinium sp BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988 
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C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Na primeira campanha de caracterização do fitoplâncton realizada no mês de setembro de 

2012 foram identificadas 6 classes fitoplanctônicas: Classe Bacillariophyceae (Diatomáceas), 

Classe Chlorophyceae, Classe Cyanophyceae, Classe Cryptophyceae, Classe Dinophyceae 

e Euglenophyceae (Quadro 9.2.2-8). Em janeiro, na segunda campanha foram identificadas 5 

classes fitoplanctônicas: Classe Bacillariophyceae (Diatomáceas), Classe Chlorophyceae, 

Classe Cyanophyceae, Classe Cryptophyceae e Classe Dinophyceae (Quadro 9.2.2-8). 

Comparando-se o Quadro 9.2.2-7 e o Quadro 9.2.2-8 pode-se observar que dentre as 

espécies e grupos encontrados nas duas campanhas (seco e chuvoso), a maioria já foi 

registrada em dados secundários na AII. Além disso, nas duas campanhas foram registradas 

um maior numero de classes e espécies fitoplanctônicas, como Bacilariophycea, 

Chlorophyceae, Cyanophycea, Cryptophyceae, Dinophycea e Euglenophyceae. 
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Quadro 9.2.2-8 - Organismos do fitoplâncton registrados em Maricá, nas campanhas do período de estiagem (setembro de 2012) e chuvoso 

(janeiro de 2013). 

Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha Métodos 

Pontos Amostrais  

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07  

Classe Bacillariophyceae               Qualitativo 

Asterionella nonata 
Grunow 

X       
X  X    X 

Qualitativo 

Ceratulina pelagica (Cleve) 
Hendey 

  X     
 X      

 

Chaetoceros costatum 
Pavillard 

     X  
       

Quali /  

Quantitativo 

Chaetoceros lorenzianus 
Grunow 

  X     
X  X X  X X 

Quali / 
Quantitativo 

Chaetoceros sp    X    
       

Quali / 
Quantitativo 

Coscinodiscus radiatus 
Ehrenberg 

X X X X  X  
 X  X    

Qualitativo 

Diploneis crabo 
(Ehrenberg) Ehrenberg 

    X   
       

Qualitativo 

Diploneis sp     X    X   X  X Qualitativo 

Guinardia flaccida H. 
Péragallo 

X X      
       

Quali / 
Quantitativo 

Hemiaulus sp X       
       

Quali / 
Quantitativo 

Melosira sp  X  X           Quali / 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha Métodos 

Pontos Amostrais  

Quantitativo 

Melosira sulcata 
(Ehrenberg) Kützing 

 X X     
X  X    X 

Qualitativo 

Navicula sp1  X    X  
X X  X   X 

Quali / 
Quantitativo 

Navicula sp2  X      X        Qualitativo 

Nitzschia acicularis W. 
Smith 

 X      
 X X     

Quali / 
Quantitativo 

Nitzschia longissima 
(Brebisson) Ralfs 

       
   X X   

Quali / 
Quantitativo 

Nitzschia punctata 
(W.Smith) Grunow 

       
  X     

Quali / 
Quantitativo 

Nitzschia seriata Cleve      X X        Qualitativo 

Pennales X X X X X X X 
    X X X 

Quali/Quantitati
vo 

Pinnularia sp    X           Qualitativo 

Pleurosigma naviculaceum 
Brébisson 

    X   
     X  

Quali / 
Quantitativo 

Pleurosigma normanii 
Ralfs 

  X     
       

Qualitativo 

Rhizosolenia alata 
Brightwell 

       
     X  

Quali / 
Quantitativo 

Rhizosolenia calcar-avis 
Schultze 

      X 
 X  X    

Qualitativo 

Rhizosolenia delicatula      X         Quali / 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha Métodos 

Pontos Amostrais  

Cleve Quantitativo 

Rhizosolenia robusta 
Norman 

  X     
X    X  X 

Qualitativo 

Rhizosolenia setigera 
Brightwell 

X X  X    
    X X  

Quali / 
Quantitativo 

Rhizosolenia stolterfothi H. 
Péragalo 

X  X  X  X 
  X X   X 

Quali / 
Quantitativo 

Stenopterobia intermedia 
(Lewis) Van Heurck 

 X      
       

Qualitativo 

Synedra ulna (Nitzsch) 
Ehrenberg 

X       
X X   X X  

Qualitativo 

Talassiothrix frauenfeldii 
Grunow 

 X     X 
      X 

Quali / 
Quantitativo 

Thalassionema 
nitzschioides Grunow 

     X  
       

Qualitativo 

Triceratium favus 
Ehrenberg 

   X    
       

Qualitativo 

Classe Chlorophyceae                

Chlorella cf minutissima 
Folt & Novák 

X X X X X X X 
X X  X X  X 

Quali / 
Quantitativo 

Chlorococcales X       
       

Quali / 
Quantitativo 

Classe Cryptophyceae                

Criptofícea Tipo I X X             Qualitativo 

Cryptomonas sp  X        X   X  Qualitativo 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha Métodos 

Pontos Amostrais  

Classe Cyanophyceae                

Anabaena sp X X             Qualitativo 

Oscillatoria sp1  X  X   X  
X X  X X   

Quali / 
Quantitativo 

Oscillatoria sp2  X      
       

Quali / 
Quantitativo 

Synechocystis cf aquatilis 
Sauvageau 

  X   X X 
       

Qualitativo 

Synechococcus elegans 
(Woloszynska) Komárek 

      X 
X X X X X   

Quali / 
Quantitativo 

Classe Dinophyceae                

Ceratium trichoceros 
(Ehrenberg) Kofoid 

   X  X X 
 X X X   X 

Qualitativo 

Ceratium tripos (Meller) 
Nitzsch 

 X   X   
  X  X   

Qualitativo 

Gymnodinium sp    X    
       

Quali / 
Quantitativo 

Prorocentrum micans 
Ehrenberg 

X X      
X X   X   

Quali / 
Quantitativo 

Protoperidinium divergens 
(Ehrenberg) Balech 

   X    
   X  X  

Quali / 
Quantitativo 

Protoperidinium granii 
(Ostenfeld) Balech 

     X  
       

Quali / 
Quantitativo 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha Métodos 

Pontos Amostrais  

Classe Euglenophyceae               
 

Trachelomonas 
sydneyensis Playf. 

   X    
       

Quali / 
Quantitativo 

Pontos de Registro: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07. 
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b) Eficiência amostral  

A curva de acumulo de espécies do fitoplâncton é apresentada na Figura 9.2.2-10. A mesma 

atingiu um total de 49 espécies/taxa utilizando 14 amostras de rede (dados qualitativos) 

resultantes das duas campanhas realizadas. Os resultados do índice de Jackknife 1 mostram 

que este valor pode chegar a 64 espécies/taxa. 

 

Figura 9.2.2-10 - Curva de acúmulo de espécies/taxa do fitoplâncton coletado ao longo dos 7 

pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). N=14. 

c) Variação entre métodos de amostragem 

Não se aplica. 

d) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Analisando os dados obtidos ao longo das duas campanhas realizadas, não foram encontras 

espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual. 

e) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Para o fitoplâncton não foram registradas ao longo das duas campanhas realizadas espécies 

raras, exóticas, endêmicas dessa região ou que estejam em processo de extinção. 

f) Espécies Migratórias 

Não se aplica. 

g) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram registradas espécies de interesse econômico ou médico-veterinário. 
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h) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Considerando a comunidade fitoplanctônica marinha como produtores primários do ambiente 

aquático e que respondem rapidamente a eventuais alterações na qualidade de água, pode-

se considerar toda esta comunidade como indicadora de qualidade ambiental.  

i) Distribuição da fauna no ambiente 

Em setembro de 2012 na primeira campanha os valores de densidade fitoplanctônica 

variaram de 149 Ind./ml no ponto amostral A05 a 589 Ind./ml no ponto A01, onde foram 

registrados os maiores valores de densidade. Na campanha do período chuvoso realizada 

em janeiro de 2013 os valores de densidade fitoplanctônica variaram de 85,0 Ind./ml no ponto 

amostral A05 a 283 Ind./ml no ponto A04 (Figura 9.2.2-11 e Tabela 9.2.2-10). Embora os 

maiores valores médios de densidade tenham ocorrido nos pontos amostrais A01 e A07, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os mesmos (ANOVA F= 0,75; p= 0,62). 

Entre as duas campanhas realizadas (ANOVA F= 5,76; p= 0,03), os valores médios da 

primeira (período de estiagem) foram significativamente maiores do que os da segunda 

(período chuvoso).  

 

Figura 9.2.2-11 - Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) coletada ao longo dos 7 

pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). 
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Tabela 9.2.2-10 - Distribuição da densidade fitoplanctônica (Ind./ml) coletada ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e 

marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Táxons 

1ª Campanha 2ª Campanha 

PONTOS AMOSTRAIS 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Classe Bacillariophyceae                             

Ceratulina pelagica                 7           

Chaetoceros costatum            7                 

Chaetoceros lorenzianus      21                       

Chaetoceros sp1        7                     

Guinardia flaccida  14 7                         

Hemiaulus sp  7                           

Melosira sp    7   14                     

Navicula sp1    7       7   14     14     7 

Nitzschia acicularis   7             7 36         

Nitzschia longissima                     14 7     

Nitzschia punctata                    14         

Pennales  156 114 114 121 107 114 64         7 43 21 

Pleurosigma naviculaceum         7               7   

Rhizosolenia alata                          7   

Rhizosolenia delicatula           7                 

Rhizosolenia setigera 7 14   7               7 36 28 

Rhizosolenia stolterfothi 7   14   7   21               
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Táxons 

1ª Campanha 2ª Campanha 

PONTOS AMOSTRAIS 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Thalassiothrix frauenfeldii                            21 

Classe Chlorophyceae                             

Chlorella cf minutissima 270 78 71 85 28 43 284 121 50   106 14   7 

Clorococcales sp1  114                           

Classe Cyanophyceae                             

Oscillatoria sp2    7           7 14   14 7     

Synechococcus elegans             50 28 57 50 135 36     

Classe Dinophyceae                             

Gymnodinium sp1        7                     

Prorocentrum micans 7 7           7 7     7     

Protoperidinium divergens       7                     

Protoperidinium granii 7                           

Classe Euglenophyceae                             

Trachelomonas sydneyensis       7                     

TOTAL 589 248 220 255 149 178 419 177 142 100 283 85 93 84 
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A Figura 9.2.2-12 mostra a composição quantitativa do fitoplâncton ao longo dos pontos 

amostrais. Em setembro, nos pontos A01 e A07 as clorofíceas foram as mais abundantes. 

Nos demais pontos houve a dominância das diatomáceas (bacilariofíceas). Dentre as outras 

classes, as cianofíceas ocorreram principalmente no ponto A07, os dinoflagelados e as 

euglenofíceas no ponto A04. Na campanha de Janeiro, no ponto A01 as clorofíceas foram as 

mais abundantes. Nos pontos A02 e A02 as cianofíceas dominaram. Nos pontos A06 e A07 

houve a dominância das diatomáceas (bacilariofíceas), enquanto que no ponto A03 as 

cianofíceas e diatomáceas co-dominaram. 

1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-12 - Distribuição da relação percentual (%) entre as classes fitoplanctônicas que 

ocorreram ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e 

AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Pontos  Amostrais 

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae

Pontos  Amostrais 

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae Dinophyceae
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Com relação à escala de tamanho (Figura 9.2.2-13), em setembro o microfitoplâncton (>20 μ) 

predominou sobre o nanofitoplâncton (<20 μ) em todas as amostras, exceto no ponto 

amostral A07. Em janeiro nanofitoplâncton (<20 μ) predominou sobre o microfitoplâncton (>20 

μ) em todas as amostras, exceto nos pontos amostrais A06 e A07. 

1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-13 - Distribuição da relação percentual (%) entre nanoplâncton e microfitoplâncton 

coletado ao longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e 

AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 
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Quanto aos índices ecológicos, os valores encontrados para a diversidade do fitoplâncton em 

setembro variaram de 0,84 no ponto amostral A05 a 1,49 bits.Ind.-1 no ponto A02. Em janeiro 

os valores variaram de 1,01 no ponto amostral A01 a 1,69 bits.Ind.-1 no ponto A05 (Figura 

9.2.2-14).  

Embora os maiores valores médios de diversidade tenham ocorrido no ponto amostral A02, 

não foram encontradas diferenças significativas entre os mesmos (ANOVA F= 0,43; p= 0,83). 

Entre as duas campanhas realizadas, embora os maiores valores médios de diversidade 

tenham ocorrido na campanha de janeiro (período chuvoso), não foram encontradas 

diferenças significativas entre as mesmas (ANOVA F= 0,52; p= 0,48).  

Os valore de equitabilidade em setembro variaram de 0,61 no ponto amostral A05 a 0,80 no 

ponto A03. Em janeiro os valores variaram de 0,63 no ponto amostral A01 a 0,92 no ponto 

A07 (Figura 9.2.2-14). Embora os maiores valores médios de equitabilidade tenham ocorrido 

nos pontos amostrais A03 e A07, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

mesmos (ANOVA F= 0,82; p= 0,58). Entre as duas campanhas realizadas, os maiores 

valores médios da campanha de janeiro (período chuvoso) foram significativamente maiores 

do que os da campanha de setembro (período de estiagem) (ANOVA F= 8,50; p= 0,01). 

Já a riqueza de espécies (S) dos dados quantitativos em setembro variou de 4 táxons nos 

pontos A03, A05 e A07 a 9 táxons nos pontos A01 e A02. Na campanha de janeiro a riqueza 

variou de 3 táxons no ponto amostral A03 a 7 táxons no ponto A05 (Figura 9.2.2-14). Embora 

os maiores valores médios de riqueza tenham ocorrido nos pontos amostrais A01 e A02, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os mesmos (ANOVA F= 1,34; p= 0,35). 

Entre as duas campanhas realizadas, embora os maiores valores médios tenham ocorrido na 

campanha de setembro (período de estiagem), não foram encontradas diferenças 

significativas entre as mesmas (ANOVA F= 1,22; p= 0,29).  
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1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-14 - Diversidade do fitoplâncton (bits.ind-1), equitabilidade (J) e riqueza total (S) nas 

nos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - 

Maricá, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

A análise de similaridade de Bray-Curtis e MDS (Figura 9.2.2-15 e Figura 9.2.2-16) entre os 

pontos amostrais na campanha de setembro mostrou uma similaridade maior entre os pontos 

amostrais A03, A05, A06 e A07 e entro os pontos amostrais A01, A02 e A04. Em janeiro, 
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houve uma maior similaridade entre os pontos A06 e A7, entre os pontos A01, A02, A04 e 

A05. Já o ponto amostral A03 se destacou dos demais.  

Esta tendência de agrupamento foi confirmada pela a análise do ANOSIM, cujo resultado foi 

significativo (R=0,94; p=0,1%).  

Em termos sazonais, a análise de similaridade de Bray-Curtis e MDS (Figura 9.2.2-15 e 

Figura 9.2.2-16) entre as campanha demonstrou uma clara separação entre a campanha de 

setembro (período de estiagem) e de janeiro (período chuvoso). Esta tendência de 

agrupamento foi confirmada pela a análise do ANOSIM, cujo resultado foi significativo 

(R=0,42; p=1,0%).  

 

Figura 9.2.2-15 - Dendrograma resultante da análise de agrupamento entre os 7 pontos 

amostrais localizado na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Maricá, RJ na 1ª 

campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013). 
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Figura 9.2.2-16 - MDS resultante da análise de agrupamentos entre os 7 pontos amostrais 

localizado na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

A análise do SIMPER mostrou que as diferença entre as duas campanhas foi devido as 

maiores densidades de Pennales, Chlorella minutissima e Rhizosolenia stolterfothi na 

campanha de setembro e maiores densidades de Synechococcus elegans, Oscillatoria sp2 e 

Rhizosolenia setigera na campanha de janeiro (Tabela 9.2.2-11). 

Tabela 9.2.2-11 - Resultados da análise de dissimilaridade (SIMPER) entre 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013) nos agrupamentos formados no Cluster e MDS. 

Legenda: Diss.= Dissimilaridade; Ab.=abundância; Contrib.=contribuição; Cum.=cumulativa. 

Diss. média = 68,98% 
1ª 

campanha 
2ª 

campanha 
 

Espécies Ab. média Ab. média Diss média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Pennales 4,71 1,28 10,35 2,03 15,00 15,00 

Synechococcus 
elegans 

0,56 2,84 7,89 1,33 11,44 26,44 

Chlorella minutissima 4,50 2,60 7,03 1,20 10,19 36,64 

Rhizosolenia 
stolterfothi 

1,42 0,00 4,56 1,06 6,61 43,24 

Rhizosolenia setigera 0,98 1,29 4,48 0,98 6,50 49,74 

Oscillatoria sp2 0,30 1,37 3,85 1,09 5,58 55,32 

Transform: Log(X+1)

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity (+d)

Campanha
1ª Campanha

2ª Campanha
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2D Stress: 0,13
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D) Discussão dos Resultados 

De forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e qualitativas 

na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros, como fenômenos de 

ressurgência (LOPES et al., 2006; VALENTIN, 1980, 1989, VALENTIN et al., 1987) e 

processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o plâncton na região 

costeira (STERZA, 2006). 

Em termos de densidade fitoplanctônica, os valores encontrados nas duas campanhas 

realizadas são similares em comparação com resultados da região costeira de Cabo Frio, 

onde sabidamente ocorrem fenômenos de ressurgência. Os estudos na região de Cabo Frio 

região citam valores de densidade variando entre 10 e 50 cel./ml (BASSANI et al., 1999). 

Embora no presente estudo, os valores estejam em outra unidade (Ind./ml), os valores 

médios de 294 Ind./ml encontrados em setembro e 139 Ind./ml em janeiro são compatíveis 

com os citados acima.  

Estudos no litoral fluminense (SILVA et al., 1988) demonstram que o fenômeno de 

ressurgência, responsável seja pelo afloramento da Água Central do Atlântico Sul, seja pela 

formação de uma termoclina na camada eufótica, é o fator determinante do crescimento algal 

que começa com espécies de pequeno porte (Skeletonema costatum, Nitzschia spp) e evolui 

para uma maior diversidade com espécies dos gêneros Guinardia, Rhizosolenia, 

Chaetoceros, Thalassiothrix. Em condição de estratificação da coluna d'água notou-se a 

influência das águas da Baía de Guanabara, com forte crescimento de Skeletonema 

costatum, e uma grande quantidade de detritos associados a algas cianofíceas e formas 

nanoplanctônicas. Nas duas campanhas realizadas houve a dominância de diatomáceas 

penadas, de clorofíceas e cianofíceas, estas últimas, típicas de águas estuarinas. Na região 

não existem estuários, apenas o canal a lagoa de Ponta Negra, a qual deságua ao sul do 

empreendimento e a lagoa de Saquarema, a qual deságua ao norte do empreendimento, 

Quanto à composição fitoplanctônica, observa-se que, além das diatomáceas os 

dinoflagelados apresentaram o maior número de táxons. Bacillariophyceae e Dinophyceae 

são as principais classes constituintes da composição fitoplanctônica marinha, sendo que a 

primeira é a mais representativa em número de algas e de grande importância para a 

produtividade oceânica (RÉ, 2000; KENNISH, 1990). Essas classes são normalmente citadas 

como as mais abundantes para o Atlântico Sul (BASSANI et al., 1999; BRANDINI, 1990). 

Comparando-se os resultados qualitativos pode-se observar que dentre as espécies e grupos 

encontrados nas duas campanhas, a maioria já foi registrada em dados secundários na AII 

(BASSANI et al., 1999; SILVA et al., 1988). Além disso, foi registrado um maior numero de 

classes e espécies fitoplanctônicas, como Bacilariophycea, Chlorophyceae, Cyanophycea, 

Cryptophyceae, Dinophycea e Euglenophyceae, principalmente na campanha de setembro. 

Em termos de densidade relativa, além das diatomáceas, as clorofíceas apresentaram 

dominância ou codominância no período de estiagem (setembro). No período chuvoso 

(janeiro), além das classes supracitadas, as cianofíceas também foram dominantes. Nos 

estudos do litoral do Rio de Janeiro, as diatomáceas são citadas como dominantes, 

principalmente com Thalassiosira sp Skeletonema costatum e Rhizosolenia sp (BASSANI et 

al., 1999; SILVA et al., 1988). 

A maior parte da biomassa fitoplanctônica nas águas superficiais da região é composta pelo 

nanoplâncton autotrófico. Esses componentes do fitoplâncton geralmente perfazem cerca de 
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60 a 90% da produção primária total nos mares tropicais (SIEBURTH et al., 1978). O 

nanofitoplâncton é geralmente composto por fitoflagelados, cianofíceas e clorofíceas de 

menor tamanho, enquanto o microfitoplâncton é principalmente composto por diatomáceas, 

dinofíceas e criptofíceas de maior tamanho. A predominância da fração nanoplâncton sobre o 

microfitoplâncton é um quadro normal para ambientes marinhos tropicais (BRANDINI, 1990). 

Este foi o padrão encontrado na campanha do período chuvoso (janeiro). Porém na 

campanha do período de estiagem (setembro), o microfitoplâncton foi o dominante na maioria 

dos pontos amostrais, devido a maior abundância das diatomáceas. 

A comunidade fitoplanctônica nas duas campanhas realizadas foi caracterizada pela 

ocorrência de espécies típicas de ambientes costeiros, que são regularmente influenciados 

pela dinâmica da maré, aporte continental e/ou pelas águas da região oceânica adjacente. A 

ocorrência das diatomáceas como o gênero Rhizosolenia e do dinoflagelado Protoperidinium 

divergens indica influência de águas da plataforma sobre a área de estudo (KILHAM & 

KILHAM, 1980; CHRÉTIENNOT-DINET, 1990). Dados pretéritos mostram que no litoral de 

Cabo Frio (BASSANI et al., 1999) as espécies Sketonema costatum e Nitzschia closterium, 

costumam ser abundantes no verão e gêneros como, Chaetoceros e Pleurosigma nos meses 

de março e abril, enquanto Rhizosolenia está associada a períodos de ressurgência. 

O registro de cianofíceas e clorofíceas indica a influência de águas de origem continental 

sobre a região estudada, pois esses grupos são frequentemente referenciados como 

característicos de águas doces ou pouco salinas, e sob condições meso a eutróficas 

(LACKEY, 1968; RAVEN et al., 1996). Ao sul do empreendimento encontra-se o canal da 

lagoa de Ponta Negra, e ao norte o canal da lagoa de Saquarema.  

A diversidade média encontrada nos pontos amostrais de 1,16 bits.ind-1 em setembro e 1,26 

bits.ind-1 em janeiro esteve abaixo do esperado para a região costeira, que é de 2,00 bits.ind-1 

(BRANDINI et al., 1997), reflexo da grande dominância de poucas espécies. A região também 

apresentou uma riqueza moderada de espécies/gêneros (49), refletidos nos valores de 

equitabilidade, demonstrando uma comunidade fitoplanctônica dependente de condições 

hidrológicas, como aporte de nutrientes através de fenômenos como a ressurgência.  

Os resultados mostraram em termos de distribuição espacial que a região apresenta uma 

tendência de gradiente horizontal, de certa forma em função da profundidade. Os resultados 

mostraram que os pontos amostrais próximos ao costão (morro de Ponta Negra) se 

destacaram dos pontos mais afastados. Embora a área de estudo seja pequena em termos 

de massa d’água e estas diferenças estatísticas possam ser sutis, pelo seu caráter dinâmico, 

com elevadas taxas de reprodução e perda, a comunidade planctônica responde rapidamente 

às alterações físico-químicas do meio aquático.  

Por outro lado as variações sazonais foram mais evidentes, com os dois períodos estudados 

(estiagem e chuvoso) se apresentando de forma distinta, tanto em termos de abundância 

quanto de composição. As variações no regime meteorológico, as características 

geomorfológicas regionais e os impactos antropogênicos nas áreas costeiras estabelecem, 

em conjunto, o regime hidrográfico particular de cada região e, consequentemente, as 

características taxonômicas e a dinâmica espaço-temporal de suas comunidades 

planctônicas (TENENBAUM et al., 2006). Nas duas campanhas realizadas estas variações se 

caracterizaram pelas maiores densidades de Pennales, Chlorella minutissima e Rhizosolenia 
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stolterfothi na campanha de setembro e maiores densidades de Synechococcus elegans, 

Oscillatoria sp2 e Rhizosolenia setigera na campanha de janeiro. 

E) Considerações Finais 

Pode-se concluir que a comunidade fitoplanctônica da região é composta por espécies 

dulcículas, estuarinas e marinhas, sendo as bacilariofíceas, clorofíceas, cianofíceas e 

dinoflagelados as mais abundantes. A região apresentou uma baixa riqueza de táxons, 

demonstrando ser dependente da condições hidrológicas, como aporte de nutrientes através 

de fenômenos como a ressurgência.  

Diante da implantação do empreendimento é esperado que as atividades de dragagem, as 

quais irão gerar plumas e aumento de turbidez e possível lançamento sanitários durante as 

fases de implantação e de efluentes industriais na fase operação sejam os principais fatores 

de impacto sobre essa comunidade, tendo como consequência uma redução das taxas de 

produtividade biológica do sistema. Em relação à comunidade planctônica, esta pode ser 

diretamente afetada pela introdução no sistema de contaminantes (p.ex. matéria orgânica e 

compostos reduzidos), os quais alteram negativamente a qualidade da água, provocando 

depleção nos níveis de oxigênio e diminuição da transparência, além dos riscos toxicológicos 

de alguns dos compostos que potencialmente podem estar sendo biodisponibilizados 

(MESSIEH et al., 1991).  

F) Relatório Fotográfico  

Seguem abaixo o registro fotográfico das principais espécies do fitoplâncton encontradas na 

presente campanha ao longo dos sete pontos amostrais. 

  

Figura 9.2.2-17 - Chaetoceros lorenzianus 

(Bacillariophyceae). A03. 

Figura 9.2.2-18 - Ceratium tripos 

(Dinophyceae). A02 e A05. 
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Figura 9.2.2-19 - Anabaena sp 

(Cyanophyceae). A01 e A02. 

9.2.2.5. Zooplancton 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

A análise de dados secundários para o zooplâncton foi realizada inicialmente considerando 

registros disponíveis para a região de inserção do projeto, obtidos em literatura especializada, 

utilizando bases de dados bibliográficos como Zoological Records, Biological Abstracts, Web 

of Sciences, entre outros. Para cada grupo foram geradas listagens contendo os nomes 

científicos e populares (quando existentes) das espécies registradas na região de inserção do 

empreendimento, compondo lista inicial de espécies de ocorrência comprovada ou muito 

provável.  

Todos os nomes científicos utilizados para os táxons registrados por meio de dado 

secundários ou primários foram padronizados segundo disponível em literatura especializada, 

tais como World Register of Marine Species (WoRMS). 

b) Levantamento de dados primários 

A primeira campanha de levantamento da biota aquática foi realizada entre os dias 11 e 14 

de setembro de 2012, sendo as amostras de plâncton coletadas no dia 12, entre 8 e 16 

horas. O período acima compreende o período de estiagem da região. Já a segunda 

campanha foi realizada entre os dias 21 e 25 de janeiro de 2013, contemplando o período 

chuvoso da região. As coletas das amostras de fitoplâncton tiveram duração de um dia em 

cada uma das campanhas. 

c) Área de estudo 

A caracterização da fauna marinha foi realizada através da coleta em 07 (sete) pontos 

amostrais ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento a ser 

implantado, como pode ser visto na Figura 9.2.2-20 e Foto 9.2.2-46, a bordo da embarcação 

O Patriota IV. Os pontos foram distribuídos na ADA com o objetivo de caracterizar a 

comunidade planctônica marinha ao longo de um gradiente de profundidade. Além deste 

objetivo, um ponto amostral (A-02, apresentado mais adiante) foi utilizado por sua localização 
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fora da ADA, e, desta forma, poderá ser utilizado em programas de monitoramento futuros 

visando o acompanhamento de possíveis impactos resultantes da instalação de estruturas de 

quebramar dos Terminais Ponta Negra. 

 

Foto 9.2.2-46 - Embarcação O PATRIOTA IV utilizado para coleta de plâncton. 

O Quadro 9.2.2-9 apresenta as coordenadas dos pontos de coleta de água, sedimentos e 

organismos.  

Quadro 9.2.2-9 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos de coleta dos organismos 

marinhos. 

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

A-01 738082.885 7460202.07 

A-02 737783.200 7458160.69 

A-03 739222.003 7460283.25 

A-04 738266.687 7459539.25 

A-05 739112.966 7459756.34 

A-06 738724.683 7459357.7 

A-07 738821.827 7458777.13 
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Figura 9.2.2-20 – Pontos amostrais da biota aquática. A01 a A07. 

d) Procedimentos Metodológicos 

Para as análises quantitativas e qualitativas dos organismos zooplanctônicos foram 

realizados arrastos horizontais subsuperficiais nos 7 pontos amostrais utilizando uma rede 

cilíndrico-cônica de 2,50 m de comprimento, 200 μm de abertura de malha e 0,60 m de 

diâmetro de boca, dotada de um fluxômetro no centro do aro para estimar o volume de água 

filtrada (Foto 9.2.2-47). O tempo médio dos arrastos foi de 5 minutos. Após as coletas, as 

amostras foram colocadas em frascos de polietileno de 500 ml e fixadas com formaldeído 

diluído a 4% em água do mar (KRAMER et al., 1994). 
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Foto 9.2.2-47 - Coleta de amostras qualitativas e quantitativas do zooplâncton. 

A abundância do zooplâncton coletado foi padronizada em indivíduo por metro cúbico de 

água filtrada (ind. m-3). Os volumes de água filtrada na rede foram estimados através do 

cálculo da expressão: 

V = a x K x n 

sendo: 

 V = volume de água filtrada (m³); 

 a = área da boca da rede (m²); 

 k = constante de calibração do fluxômetro; 

 n = número de rotações do fluxômetro (rot). 

 

Para o zooplâncton, as amostras oriundas dos arrastos horizontais foram fracionadas 

utilizando-se um quarteador do tipo Folson até conterem no mínimo 300 organismos (OMORI 

& IKEDA, 1984) ou analisadas em sua totalidade quanto houve baixa densidade de 

indivíduos. Os organismos foram identificados em placa de Petri quadriculada sob 

estereomicroscópio binocular comum marca Laborana com aumento de 200 vezes e 

identificados, preferencialmente, até o nível de espécie, baseada nas seguintes referências: 

BOLTOVSKOY (1981, 1999), MONTÚ & GLOEDEN (1986) entre outros. 

O cálculo do número de indivíduos zooplanctônicos por metro cúbico de água foi feito 

dividindo-se o número total de organismos encontrados para cada táxon identificado pelo 

volume de água filtrado em cada ponto de coleta, de acordo com a fórmula a seguir: 

Abundância dos organismos (N):  

N = ni / V 

Onde: 

 N = abundância total da espécie em cada amostra;  

 Ni = número de indivíduos da espécie i observados na amostra  

 V = volume de água filtrado pela rede (m3).  
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e) Análise de Dados 

A caracterização das comunidades zooplanctônica foi realizada através da identificação da 

composição específica, da representatividade dos táxons que compõem estas comunidades, 

assim como por indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica 

(SHANNON-WIENER, 1949), riqueza e abundância. 

Para o estudo de diversidade da comunidade zooplanctônica foi aplicado o índice de 

diversidade de Shannon-Wiener. 

H’= - Σ (ni/N) log (ni/N) 

Onde,  

 ni: valor de importância de cada espécie  

 N: total dos valores de importância.  

 

A riqueza de espécies total foi calculada através do numero total de espécies encontradas 

(S).  

Já o índice de equitabilidade (J) foi calculado de acordo com PIELOU (1975) através da 

fórmula:  

 

J = H/log(S) 

Onde,  

 H é o índice de Shannon-Wiener; e S o número total de espécies.  

 

Para a análise de eficiência amostral todas as espécies encontradas nas amostras foram 

utilizadas como descritores.  A eficiência amostral foi calcula utilizando a curva de acúmulo de 

espécies onde foram utilizados o número de espécies (taxa) total (S) e o índice de Jacknife 

encontrado em cada amostra coletada. O índice Jackknife estima a riqueza absoluta 

somando a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir do número de espécies 

raras e do número de amostras (PALMER 1991). A fórmula para Jackknife usada foi a de 

primeira ordem:  

(Jack 1): Jack 1= Sobs+ L (n-1/n), 

Onde: 

 Sobs é o número de espécies observado nas amostras,  

 M= número de espécies que ocorrem em exatamente duas amostras,  

 L é o número de espécies representadas em somente uma amostra e, 

 n é o número de amostras  
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Quanto ao tratamento estatístico, os índices estruturais da comunidade zooplanctônica foram 

comparados entre as regiões através da análise de variância (ANOVA). Para se equalizar a 

variância e normalizar a distribuição, todos os dados usados na ANOVA foram transformados 

em log (x + 1). Quando diferenças significativas foram detectadas na ANOVA, o teste de 

Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar fontes de variação. 

As análises acima foram realizadas utilizando o programa estatístico STATISTICA 7.0.  

A análise de ordenação MDS (“non-metric Multi Dimensional Scaling”) foi utilizada, a partir 

dos dados de abundância dos táxons transformados em log (x+1), utilizando o índice de 

similaridade de BRAY-CURTIS (1957). Os resultados foram plotados num diagrama de 

ordenação e, quanto mais próximos dois pontos estiverem, mais similares eles serão. Em 

geral, existe um grau de distorção ou “stress” entre os postos de similaridade e os 

correspondentes postos de distâncias no diagrama (CLARKE & WARWICK, 2001). 

Para verificar se há diferença significativa na composição da fauna dos grupos obtidos na 

Análise de Agrupamento dos pontos amostrais e campanhas foram realizadas uma Análise 

de Similaridade (ANOSIM) unifatorial. Quanto maior o valor de R, maior a similaridade de 

amostras de um mesmo grupo e, caso o nível de significância seja menor que 5%, a hipótese 

nula de que não existem diferenças significativas entre os grupos foi rejeitada. 

Quanto encontradas diferenças significativas na análise do ANOSIM, foi aplicada a análise de 

porcentagem de similaridade (SIMPER) com a finalidade de reconhecer quais táxons mais 

contribuíram para a formação dos agrupamentos de pontos de coleta (CLARKE & WARWICK, 

2001).   

Os métodos de análise univariados e multivariados descritos acima foram realizados com a 

utilização dos pacotes estatísticos Biostat® e PRIMER®. 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Quanto aos dados secundários para a comunidade zooplanctônica, na AII existem dados 

disponíveis apenas os estudos de BASSANI et al., 1999, o qual cita o estudo de BONECKER 

et al. (1990) sobre a distribuição e diversidade do zooplâncton no Rio de Janeiro, com 

informações sobre a praia de Ponta Negra. Outros estudos ao largo do litoral fluminense 

podem ser citados, como os estudos de BONECKER (1983); VALENTIN & MONTEIRO-

RIBAS, 1993; DIAS (1994); NOGUEIRA et al., 1999; LOPES et al., 1999; LOPES et al., 2006, 

os quais apresentam informações sobre a composição da comunidade zooplanctônica. 

Em outro estudo com o zooplâncton da região costeira entre Cabo Frio e a entrada da Baía 

de Guanabara (Valentin et al., 1987) foi verificado que as flutuações sazonais da penetração 

da ACAS sobre a plataforma continental constituíram a principal causa da alta variabilidade 

na estrutura da comunidade zooplanctônica da região. Densas populações de Paracalanus 

parvus, ostrácodes e salpas foram associadas com a ressurgência, especialmente durante o 

mês de outubro. No período de inverno e no final do verão, o zooplâncton foi constituído 

basicamente por espécies costeiras e de plataforma (por exemplo, Penilia avirostris, 

Oikopleura longicauda, Temora stylifera, Clausocalanus furcatus e Oncaea venusta), 

indicando uma maior influência da Corrente do Brasil na região. 

No Quadro 9.2.2-10 abaixo são listados os táxons encontrados nos estudos citados acima. 
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Quadro 9.2.2-10 - Inventário taxonômico dos organismos zooplanctônicos de provável 

ocorrência na região de Marica. Fontes: BONECKER (1983); VALENTIN et al., 1993; DIAS (1994); 

BASSANI et al., 1999; NOGUEIRA et al., 1999;LOPES et al., 1999; LOPES et al., 2006. 

Táxon 

Filo Cnidaria  

Classe Hydroidomedusae  

Classe Siphonophora (sifonóforos) 

Lensia sp (Chun, 1886) 

Muggiaea kochi (Wild, 1844) 

Filo Ctenofora 

Filo Annelida 

Classe Polychaeta  

Filo Mollusca 

Classe Gastropoda 

Ordem Thecosomata (Pteropoda) 

Creceis acicula Rang, 1828 

Classe Bivalvia 

Filo Arthropoda 

Classe Copepoda 

Ordem Calanoida 

Família Acartiidae 

Acartia lilljeborgi Giesbrecht, 1889 

Família Calanidae 

Calanoides carinatus (Kröyer, 1819) 

Undinula vulgaris A. Scott, 1909 

Família Centropagidae 

Centropages velificatus (Oliveira, 1917) 

Família Clausocalanidae 

Clausocalanus furcatus (Brady, 1883) 

Ctenocalanus citer Heron & Bowman, 1971 

Ctenocalanus vanus Giesbrecht, 1888 

Família Eucalanidae 

Subeucalanus pileatus (Giesbrecht, 1888) 

Subeucalanus subtenuis (Giesbrecht, 1888) 
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Táxon 

Família Lucicutiidae 

Lucicutia flavicornis (Claus, 1863) 

Família Paracalanidae 

Acrocalanus longicornis Giesbrecht, 1888 

Calocalanus pavoninus Farran, 1936 

Paracalanus aculeatus Giesbrecht, 1888 

Paracalanus nanus Sars G.O., 1925 

Paracalanus parvus (Claus, 1863) 

Paracalanus quasimodo Bowman, 1971 

Parvocalanus crassirostris (Dahl, 1891) 

Família Pontellidae 

Calanopia americana Dahl, 1891 

Labidocera fluviatilis F. Dahl, 1894 

Família Temoridae 

Temora stylifera (Dana, 1819) 

Temora turbinata (Dana, 1819) 

Ordem Cyclopoida 

Família Oithonidae 

Oithona hebes Giesbrecht, 1891 

Oithona nana Giesbrecht, 1892 

Oithona setigera (Dana, 1849) 

Oithona plumifera Baird, 1843 

Ordem Poecilostomatoida 

Família Corycaeidae 

Corycaeus amazonicus Dahl, 1891 

Corycaeus giesbrechti Dahl, 1891 

Corycaeus speciosus Dana, 1819 

Corycaeus typicus (Kroyer, 1849) 

Farranula gracilis (Dana, 1849) 

Família Oncaeidae 

Oncaea conifera Giesbrechti, 1891 

Oncaea media Giesbrechti, 1891 

Oncaea venusta Philippi, 1843 
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Táxon 

Ordem Harpacticoida 

Família Ectinosomatidae 

Macrosetella gracilis Dana, 1847 

Família Euterpinidae 

Euterpina acutifrons (Dana, 1817) 

Classe Cirripedia 

Classe Ostracoda 

Classe Malacostraca 

Ordem Mysidacea 

Ordem Euphausiacea 

Ordem Decapoda 

Infraordem Penaeidae 

Família Luciferidae 

Lucifer faxoni Borradaile, 1915 

Classe Branchiopoda 

Subclasse Diplostraca (Cladocera) 

Família Podonidae 

Pleopsis polyphemoides (Leuckart, 1859) 

Pseudoevadne tergestina (Claus, 1877) 

Família Sididae 

Penilia avirostris Dana, 1849 

Filo Chaetognatha 

Família Krohnittidae  

Krohnitta pacifica (Aida, 1897) 

Família Sagittidae 

Sagitta enflata Grassi, 1881 

Sagitta friderici Ritter – Zahony, 1911 

Filo Chordata 

Subfilo Urochordata 

Classe Appendicularia (apendiculários) 

Família Oikopleuridae 

Oikopleura dioica Fol, 1872 

Oikopleura longicauda (Vogt, 1851) 
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Táxon 

Classe Thaliacea 

Ordem Doliolida 

Família Doliolidae 

Doliolum nationalis Borgert, 1894 

Dolioletta gegenbauri (Uljanin, 1884) 

Doliolum sp 

Ordem Pyrosomatida 

Família Pyrosomatidae 

Pyrosoma atlanticum Péron, 1804 

Ordem Salpida 

Família Salpidae 

Salpa fusiformis Cuvier, 1804 

Thalia democratica (Forskål, 1775) 

Thalia cicar van Soest, 1973 

Subfilo Vertebrata 

Classe Osteichthyes (ovos e larvas de peixes) 

C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Na primeira campanha de caracterização do zooplâncton, realizada no mês de setembro de 

2012, foram identificados espécies e grupos pertencentes a 4 filos ao longo dos sete pontos 

amostrais: Filo Polychaeta, Mollusca, Arthropoda e Chordata. Dentre estes, foi possível 

identificar 41 táxons considerando-se a menor unidade que possível de identificação para 

cada grupo (Quadro 9.2.2-11). Em janeiro de 2013 foram identificados espécies e grupos 

pertencentes a 6 filos ao longo dos sete pontos amostrais: Filo Polychaeta, Mollusca, 

Arthropoda, Cnidaria, Chaetognatha e Chordata. Dentre estes, foi possível identificar 43 

táxons considerando-se a menor unidade que foi possível identificar para cada grupo (Quadro 

9.2.2-11). 

Comparando-se com o Quadro 9.2.2-11, é possível observar que, dentre as espécies e 

grupos encontrados nas duas campanhas, a maioria já foi registrada em dados secundários 

na AII.  
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Quadro 9.2.2-11 - Organismos do zooplâncton registrados em Maricá, no período de setembro de 2012 e janeiro de 2013.  

Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Filo Arthropoda               

Classe Copepoda               

Ordem Calanoida 
              

Família Calanidae 
(copepodito) 

 X X X X X X        

Calanoides carinatus 
      X X X  X  X  

Calanoides sp 
(copepodito) 

       X X    X  

Nannocalanus minor 
   X           

Família Clausocalanidae 
              

Clausocalanus furcatus 
    X X  X X X X X X X 

Clausocalanus sp 
(copepodito) 

       X X  X X X X 

Ctenocalanus sp 
     X         

Família Paracalanidae 
              

Paracalanus sp 
(copepodito) 

X X X X X X X     X    
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Paracalanus aculeatus 
   X    X   X   X 

Paracalanus quasimodo 
X X X X X X X        

Paracalanus parvus 
X              

Parvocalanus 
crassirostris 

      X        

Família Eucalanidae 
              

Subeucalanus pileatus 
         X   X X  

Subeucalanus sp 
(copepodito) 

    X X         X 

Família Centropagidae 
              

Centropages velificatus 
     X X X X  X X X X 

Família Temoridae 
              

Temora sp (copepodito) 
X X X X X X X X X X X X X  

Temora turbinata 
X X  X X X X X X X X X X X 

Temora stylifera 
 X      X X X X X X X 

Família Pontellidae 
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Labidocera fluviatilis 
X              

Família Acartiidae 
              

Acartia sp (copepodito) 
X X X X X X X       X  

Acartia lilljeborgi 
X X  X  X       X X  

Acartia tonsa 
 X X X X X X        

Ordem Cyclopoida 
              

Família Oithonidae 
              

Oithona sp (copepodito) 
      X        

Oithona nana 
      X        

Oithona hebes 
 X             

Ordem Harpacticoida 
              

Família Euterpinidae 
              

Euterpina acutifrons 
  X    X        

Ordem 
Poecilostomatoida 
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Família Corycaeidae 
              

Corycaeus sp 
(copepodito) 

    X   X X X X X X X 

Corycaeus speciosus 
X X X X X X X        

Corycaeus giesbretchi 
    X  X X X X X X X X 

Farranula gracilis 
     X         

Família Oncaeidae 
              

Oncaea media 
    X X  X X    X X 

Oncaea spp 
(copepodito) 

              X 

Nauplius  
         X      

Classe Cirripedia 
(Nauplius) 

X X X X X X  X X X X X X X 

Classe Cirripedia 
(Cypris) 

X X X X X X X X X X X X X X 

Classe Branchyopoda 
              

Ordem Diplostraca 
              

Família Sididae 
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Penillia avirostris 
X X X X X X X X X X X X X X 

Família Podonidae 
              

Pleopis polyphaemoides 
X X X X X X X        

Pseudevadne tergestina 
X X X X X X X X X X X X X X 

Evadne spinifera 
X X X X X X X        

Ordem Decapoda 
              

Infraordem Brachyura 
     X X        

Superfamília 
Sergestoidea 

              

Família Luciferidae 
              

Lucifer faxoni 
   X   X X X X X X X X 

Filo Cnidaria 
              

Classe  Hydrozoa 
         X    X  

Obelia sp 
             X  

Ordem Siphonophorae 
           X    
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Filo Anellida 
              

Classe Polychaeta 
         X      

Família Spionidae 
      X        

Filo Mollusca 
              

Classe Bivalvia 
X X  X X  X   X    X X 

Classe Gastropoda 
              

Superordem Pteropoda 
     X    X      

Filo Chaetognatha 
              

Sagitta sp 
            X   

Parasagitta tenuis 
            X X X 

Parasagitta friderici 
            X X  

Flaccisagitta enflata 
             X  

Filo Chordata 
              

Classe Appendicularia 
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Táxon PONTOS AMOSTRAIS 

 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Oikopleura spp 
        X X  X X X   

Oikopleura dioica 
        X    X X   

Oikopleura longicauda 
        X        

Classe Thaliacea 
              

Ordem Doliolida 
         X  X X X X 

Classe Osteycties 
(ovos) 

     X X   X X X  X  

Classe Osteycties 
(larvas) 

              X 

Pontos de Registro: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07. 
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b) Eficiência amostral 

A curva de rarefação de espécies do zooplâncton é apresentada na Figura 9.2.2-21. A 

mesma atingiu um total de 59 taxa utilizando 28 amostras. Os resultados do índice de 

Jacknife mostram que este valor pode chegar a 77 espécies/taxa. 

 

Figura 9.2.2-21 - Curva de acúmulo de espécies/taxa do zooplâncton coletado ao longo dos 7 

pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). N=28. 

c) Variação entre métodos de amostragem 

Não se aplica. 

d) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Analisando os dados obtidos na presente campanha, não foram encontras espécies 

ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual. 

e) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

Para o zooplâncton não foram registradas na presente campanha espécies raras, exóticas, 

endêmicas dessa região ou que estejam em processo de extinção. 

f) Espécies Migratórias 

Não se aplica. 

g) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não se aplica. 
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h) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Considerando a comunidade planctônica marinha (zooplâncton) como consumidora primária 

e que respondem rapidamente a eventuais alterações na qualidade de água, pode-se 

considerar toda esta comunidade como indicadora de qualidade ambiental.  

i) Distribuição da fauna no ambiente 

Em termos de densidade relativa, na campanha de setembro o Filo Arthropoda foi o mais 

abundante, sendo a classe Copepoda dominante nas amostras, com 75,7% da abundância 

total. Ao longo dos pontos amostrais, Copepoda variou de 59,6% do total de indivíduos no 

Ponto A07 a 81,3% do total dos indivíduos no ponto A01. A Classe Branchiopoda (Cladocera) 

representou 19,7% do total de indivíduos e variou de 14,8% no ponto amostral A07 a 21,8% 

na estação A03. A Classe Cirripedia, com 4,1% do total de indivíduos, chegou a representar 

24,0% na estação A07. O Filo Mollusca chegou a representar 0,3% do total de indivíduos e 

os outros grupos somados representaram 0,2% (Figura 9.2.2-22 e Figura 9.2.2-23). 

Na campanha de janeiro o Filo Arthropoda também foi o mais abundante, sendo a classe 

Copepoda dominante nas amostras, com 66,9% da abundância total. Ao longo dos pontos 

amostrais, Copepoda variou de 36,0% do total de indivíduos no ponto A07 a 89,7% do total 

dos indivíduos no ponto A03. A Classe Branchiopoda (Cladocera) representou 30,5% do total 

de indivíduos e variou de 8,9% no ponto amostral A03 a 59,8% no ponto A07. A Classe 

Cirripedia chegou a representar 0,9% do total de indivíduos, a Ordem Decapoda 0,6%, a 

Classe Appendicularia 0,3% e os outros grupos somados representaram 0,8% (Figura 

9.2.2-22 e Figura 9.2.2-23). 
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1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-22 - Abundância Relativa de Copepoda e outros grupos coletado ao longo dos 7 

pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). 
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1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-23 - Abundância Relativa dos grupos Copepoda e outros grupos que ocorreram ao 

longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - 

Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Em relação à abundância total do zooplâncton, em setembro (período estiagem) os maiores 

valores ocorreram nos pontos amostrais A02 (19.350 Ind.m-3) e A03 (16.353 Ind.m-3). Já o 

menor valor foi registrado no ponto amostral A07, com 3.872 Ind.m-3. Na campanha de 

janeiro (período chuvoso) os maiores valores ocorreram nos pontos amostrais A01 (14.562 

Pontos Amostrais 

Copepoda Cladocera Cirripedia Mollusca Outros

Pontos Amostrais 

Copepoda Cladocera Cirripedia Apendicularia Decapoda Outros
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Ind.m-3) e A04 (5.856 Ind.m-3). Já o menor valor foi registrado no ponto amostral A07, com 

3.416 Ind.m-3 (Figura 9.2.2-24). Embora os maiores valores médios de densidade tenham 

ocorrido nos pontos amostrais A01, A02 e A03, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os mesmos (ANOVA F=0,40; p=0,85). Entre as campanhas, embora os 

maiores valores médios de densidade tenham ocorrido na campanha de setembro, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os mesmos (ANOVA F=2,61; p=0,12). 

 

Figura 9.2.2-24 - Densidade (Ind.m-3) do zooplâncton coletado ao longo dos 7 pontos amostrais 

localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 

Na campanha de setembro os copépodes foram os organismos zooplanctônicos mais 

abundantes. Paracalanus quasimodo e copepodito de Paracalanus foram co-dominantes em 

todos os pontos amostrais e copepodito de Acartia foi representativo no ponto amostral A01. 

A Classe Cirripedia (Cypris) foi representativa principalmente no ponto amostral A07. Os 

cladóceros foram o segundo grupo dominante, e dentre estes, Pseudevadne tergestina foi 

representativa no ponto A02, Pleopsis polyphemoides no ponto A03, Evadne spinifera no 

ponto A05 e Penillia avirostris no ponto A06 (Figura 9.2.2-25 e Tabela 9.2.2-12). 

Na campanha de janeiro, Temora turbinata foi dominante na maioria dos pontos amostrais. 

Temora stylifera foi representativa nos pontos A06 e A06 e Copepodito de Temora nos 

pontos amostrais A01 e A06. Corycaeus giesbretchi foi representativo nos pontos A01 e A01 

e Copepodito de Corycaeus nos pontos A02 e A07. Os cladóceros foram o segundo grupo 

dominante, e dentre estes, Pseudevadne tergestina e Penillia avirostris foram representativos 

nos pontos A02 e A07 (Figura 9.2.2-25 e Tabela 9.2.2-12). 
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1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-25 - Abundância Relativa das principais espécies de Copepoda que ocorreram ao 

longo dos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - 

Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

Pontos Amostrais 

Paracalanus sp (copepodito) Paracalanus quasimodo Acartia sp (copepodito)
Cirripedia (cypris) Penillia avirostris Pleopsis polyphemoides
Pseudevadne tergestina Evadne spinifera

Pontos Amostrais 

Temora spp (copepodito) Temora turbinata Temora stylifera
Corycaeus sp (copepodito) Corycaeus giesbretchi Penillia avirostris
Pseudevadne tergestina
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Tabela 9.2.2-12 - Densidade (Ind.m
-3

) do zooplâncton coletado ao longo dos 7 pontos amostrais localizados na porção costeira e marítima da 

ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). Táxons em negrito correspondem ao maior nível taxonômico. 

Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha 

Pontos Amostrais 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Copepoda                             

Nauplius 17 17 126 16 99 125 5 0 21 0 0 0 0 0 

Calanidae (copepodito) 0 84 150 105 166 191 31               

Calanoides sp (copepodito)               24 4 0 0 0 8 0 

Calanoides carinatus 0 0 0 0 0 0 1 23 8 0 19 0 46 0 

Nannocalanus minor 0 0 0 16 0 0 0               

Clausocalanus furcatus 0 0 0 0 33 86 0 46 35 7 28 39 68 52 

Clausocalanus sp (copepodito)               58 34 0 15 35 17 14 

Ctenocalanus sp 0 0 0 0 0 19 0               

Paracalanus sp (copepodito) 1399 5794 4115 1507 1773 2490 1063 0 0 0 8 0 0 0 

Paracalanus aculeatus 0 0 0 29 0 0 0 17 0 0 15 0 0 6 

Paracalanus quasimodo 2914 7829 6662 1889 3149 2575 651               

Paracalanus parvus 31 0 0 0 0 0 0               

Parvocalanus crassirostris 0 0 0 0 0 0 1               

Subeucalanus pileatus               0 11 0 0 47 48 0 

Subeucalanus sp (copepodito) 0 0 0 0 34 125 0 0 0 0 0 0 0 6 

Centropages velificatus 0 0 0 0 0 39 60 35 65 0 15 57 15 18 

Temora spp (copepodito) 18 252 125 296 229 732 277 522 84 15 116 49 198 0 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha 

Pontos Amostrais 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Temora turbinata 18 151 0 236 99 441 3 11803 1113 2992 2716 2483 1585 814 

Temora stylifera 0 17 0 0 0 0 0 70 99 19 117 76 195 141 

Labidocera fluviatilis 16 0 0 0 0 0 0               

Acartia sp (copepodito) 384 338 853 175 395 332 31 0 0 0 0 0 7 0 

Acartia lilljeborgi 31 202 0 16 0 86 0 0 0 0 0 6 5 0 

Acartia tonsa 0 101 203 108 335 227 31               

Oithona sp (copepodito) 0 0 0 0 0 0 2               

Oithona nana 0 0 0 0 0 0 1               

Oithona hebes 0 17 0 0 0 0 0               

Cyclopoida               0 0 6 0 0 0 0 

Euterpina acutifrons 0 0 125 0 0 0 30               

Corycaeus sp (copepodito) 0 0 0 0 33 0 0 104 71 20 86 79 103 86 

Corycaeus speciosus 64 319 278 96 360 184 60               

Corycaeus giesbretchi 0 0 0 0 67 0 61 110 94 25 64 110 133 76 

Farranula gracilis 0 0 0 0 0 20 0               

Oncaea media 0 0 0 0 33 62 0 23 15 0 0 0 15 6 

Oncaea spp (copepodito)               0 0 0 0 0 0 9 

Poecilostomatoida               0 6 0 0 0 0 0 

Cirripedia (Nauplius) 15 34 125 16 65 62 0 145 33 6 31 16 3 9 

Cirripedia (Cypris) 84 84 25 118 737 652 929 81 19 6 15 6 3 15 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha 

Pontos Amostrais 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Cladocera                             

Penillia avirostris 66 151 426 226 166 921 270 806 1569 113 2283 1793 1394 1296 

Pleopsis polyphemoides 271 756 1127 124 200 328 0,5               

Pseudevadne tergestina 310 2414 1483 385 499 519 181 672 407 194 285 428 504 747 

Evadne spinifera 365 773 530 274 594 570 122               

Decapoda                             

Brachyura 0 0 0 0 0 43 30               

Lucifer faxoni 0 0 0 31 0 0 0,5 23 6 21 21 114 23 6 

Filo Cnidaria                             

Classe  Hydrozoa               0 4 0 0 0 5 0 

Obelia sp               0 0 0 0 0 3 0 

Ordem Siphonophorae               0 0 0 8 0 0 0 

Polychaeta               0 6 0 0 0 0 0 

Spionidae 0 0 0 0 0 0 0,5               

Mollusca                             

Bivalvia 16 17 0 64 32 0 0,5 0 21 0 0 0 38 40 

Pteropoda 0 0 0 0 0 86 0 0 6 0 0 0 0 0 

Filo Chaetognatha                             

Sagitta sp               0 0 0 0 10 0 0 

Parasagitta tenuis               0 0 0 0 10 3 15 
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Táxon 

1ª Campanha 2ª Campanha 

Pontos Amostrais 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 

Parasagitta friderici               0 0 0 0 10 6 0 

Flaccisagitta enflata               0 0 0 0 0 3 0 

Doliolida               0 17 0 6 23 13 12 

Appendicularia                             

Oikopleura spp               0 17 7 0 22 3 21 

Oikopleura dioica               0 21 0 0 0 5 6 

Oikopleura longicauda               0 6 0 0 0 0 0 

Pisces (ovos) 0 0 0 0 0 20 30 0 4 7 8 0 20 0 

Pisces (larva)               0 0 0 0 0 0 21 

TOTAL 6019 19350 16353 5727 9098 10935 3872 14562 3796 3438 5856 5413 4469 3416 
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Quanto aos índices ecológicos, em setembro de 2012 os valores encontrados para a 

diversidade do zooplâncton variaram de 1,59 no ponto amostral A01 a 2,37 bits.Ind.-1 no 

ponto A06. Na campanha de janeiro de 2013 os valores encontrados variaram de 0,60 no 

ponto amostral A03 a 1,86 bits.Ind.-1 no ponto A06 (Figura 9.2.2-26). A análise de variância 

mostrou que em setembro os valores médios do ponto amostral A06 foram significativamente 

maiores do que os do ponto A01 (ANOVA F= 4,89; p= 0,02) e em janeiro os valores médios 

do ponto amostral A02, A06 e A07 foram significativamente maiores do que os demais pontos 

amostrais (ANOVA F= 52,6; p= 0,00). Já entre as campanhas, os valores médios de 

setembro foram significativamente maiores do que os encontrados em janeiro (ANOVA F= 

7,39; p= 0,01). 

Já a riqueza de espécies (S) em setembro variou de 12 táxons no ponto A03 a 21 táxons no 

ponto A06. Na campanha de janeiro a riqueza variou de 11 táxons no ponto A03 a 25 no 

ponto A05 (Figura 9.2.2-26). A análise de variância mostrou que em setembro não foram 

encontradas diferenças significativas entre os pontos amostrais (ANOVA F= 2,25; p= 0,15) e 

em janeiro os valores médios do ponto amostral A02 foi significativamente maior do que o 

ponto amostral A03 e os valores do ponto A06 foi significativamente maior do que os pontos 

A01 e A03 (ANOVA F= 8,10; p= 0,00). Já entre as campanhas não foram encontradas 

diferenças significativas entre as mesmas (ANOVA F= 0,21; p= 0,64). 

Os pontos amostrais que apresentaram as maiores diversidades específicas foram aqueles 

onde, em geral, registrou-se a maior riqueza e uma menor dominância dos Copepoda, o que 

proporcionou a melhor distribuição dos demais grupos zooplanctônicos, promovendo a maior 

diversidade da área e valores de equitabilidade, demonstrando que a comunidade do 

zooplâncton nestes pontos está em equilíbrio, sem a dominância de poucas espécies. 

  



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 675 

1ª Campanha 

 

2ª Campanha 

 

Figura 9.2.2-26 - Diversidade do zooplâncton (bits.ind-1), equitabilidade (J) e riqueza total (S) 

nos 7 pontos amostrais localizadas na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - 

Marica, RJ (Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

A análise de similaridade de Bray-Curtis e MDS (Figura 9.2.2-26) entre os pontos amostrais 

demonstrou que na campanha de setembro apenas o ponto amostral A07 se destacou dos 

demais pontos. Em janeiro os pontos amostrais apresentaram elevada similaridade entre os 
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mesmos. Esta elevada similaridade entre os pontos amostrais foi confirmada pela a análise 

do ANOSIM, cujo resultado não foi significativo (R=-0,15; p=98,4%).  

Por outro lado, entre as campanhas ocorreu uma separação clara entre as mesmas com 

elevada dissimilaridade, confirmada pela a análise do ANOSIM, cujo resultado foi significativo 

(R=0,97; p=0,1%). 

 

Figura 9.2.2-27 - Dendrograma resultante da análise de agrupamento entre os 7 pontos 

amostrais localizado na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ 

(Setembro/2012 e Janeiro/2013). 

 

Figura 9.2.2-28 - MDS resultante da análise de agrupamentos entre os 7 pontos amostrais 

localizado na porção costeira e marítima da ADA e AID do TPN - Marica, RJ (Setembro/2012 e 

Janeiro/2013). 
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A análise do SIMPER mostrou que as diferenças entre as campanhas de setembro e janeiro 

foram devido a maior abundância de Paracalanus quasimodo, Copepodito de Paracalanus, 

Copepodito de Acartia, Corycaeus speciosus, Evadne spinifera e Pleopsis polyphemoides em 

setembro e de Temora turbinata, Corycaeus giesbretchi e Temora stylifera em janeiro (Tabela 

9.2.2-13). 

Tabela 9.2.2-13 - Resultados da análise de dissimilaridade (SIMPER) entre as campanhas de 

setembro/2012 e janeiro/2013, com os valores de contribuição das espécies encontradas em 

cada um deles. Legenda: Diss.= Dissimilaridade; Ab.=abundância; Contrib.=contribuição; 

Cum.=cumulativa. 

Diss. média = 72,2% 
1ª 

Campanha 
2ª 

Campanha 
 

Espécies Ab. média Ab. média Diss média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Paracalanus 
quasimodo 

7,77 0,00 5,19 5,12 7,57 7,57 

Copepodito de 
Paracalanus 

7,40 0,20 4,79 4,49 6,98 14,55 

Evadne spinifera 5,77 0,00 3,82 4,53 5,58 20,13 

Pleopsis 
polyphemoides 

4,92 0,00 3,22 2,34 4,70 24,83 

Copepodito de Acartia 5,04 0,19 3,20 2,43 4,67 29,50 

Temora turbinata 3,27 7,74 3,19 1,57 4,65 34,15 

Temora stylifera 0,25 4,18 2,65 2,44 3,87 42,17 

Corycaeus giesbretchi 0,79 4,25 2,44 2,47 3,56 49,41 

Corycaeus speciosus 4,43 0,00 2,85 2,19 4,15 38,30 

D) Discussão dos Resultados 

De forma geral, para toda comunidade planctônica, as variações quantitativas e qualitativas 

na região estão fortemente associadas aos processos físicos costeiros, como fenômenos de 

ressurgência (LOPES et al., 2006; VALENTIN, 1980, 1989, VALENTIN et al., 1987) e 

processos climáticos, como ocorrência de chuvas, os quais influenciam o plâncton na região 

costeira (STERZA, 2006). 

A caracterização do zooplâncton na região de Maricá na campanha do período seco mostrou 

que o mesmo foi composto principalmente por espécies estuarinas e costeiras, enquanto que 

no período chuvoso houve a predominância de espécies costeiras e oceânicas.  O maior 

número de espécies e densidades encontradas nas duas campanhas pertence aos grupos 

dos copépodes. A dominância de Copepoda em águas tropicais no oeste do atlântico tem 

sido descrita por BOLTOVSKOY (1981; 1999), e as espécies mais abundantes encontradas 

no presente trabalho estão associadas com as águas da corrente tropical do Brasil 

(BJONBERG, 1981).  

Entre as espécies mais abundantes estão as típicas de ambientes estuarinos 

(BOLTOVSKOY, 1981; 1999) como: Acartia lilljeborgi e Acartia tonsa. Espécies de áreas 
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costeiras são abundantes como: Paracalanus quasimodo, Temora turbinata e Corycaeus 

speciosus. Outras espécies de Copepoda encontradas são típicas de sistemas oceânicos, 

como é o caso de Temora stylifera, Calanoides carinatus e Clausocalanus furcatus. Já o 

meroplâncton na região se destaca pela elevada abundancia de larvas de Cirripedia e 

Mollusca, o que era esperado, devido a presença de uma extensa área de costão rochoso na 

ara de estudo. 

As espécies de copépodes Acartia lilljeborgi e Oithona hebes estão entre as mais abundantes 

nos estuários tropicais do Atlântico (BJORNBERG, 1981), e junto com, Paracalanus 

quasimodo, Corycaeus speciosus e Temora turbinata foram as espécies mais abundantes na 

região no período de seco. Já Calanoides carinatus esta associado a águas e ressurgência, 

típicas na região (BASSANI et al., 1999). De acordo com (VALENTIN et al., 1976) os 

copépodes Calanoides carinatus e Ctenocalanus vanus, persistem nas águas superficiais por 

períodos variáveis mas suficientemente longos para serem considerados bons indicadores do 

fenômeno de ressurgência. Estas espécies estão com frequência associadas a outros 

componentes importantes do zooplâncton costeiro, incluindo, por exemplo, os copépodes P. 

indicus e P. quasimodo e o cladócero Penilia avirostris. Na campanha de janeiro foi mais 

abundante do que em setembro. 

Em termos sazonais, a frequência das ressurgências na região de Cabo Frio aumenta 

durante o verão, quando as condições meteorológicas são mais favoráveis para a ocorrência 

do fenômeno. A estrutura espaço-temporal da comunidade zooplanctônica é fortemente 

afetada pela dinâmica das massas d’água durante as etapas da ressurgência, assim como 

pelas interações tróficas resultantes (VALENTIN et al., 1976). Isto explica a maior abundância 

de espécies oceânicas durante a campanha de janeiro. Estudos na região entre Cabo Frio e 

a entrada da Baía de Guanabara mostram populações de Paracalanus spp associadas com a 

ressurgência, especialmente durante o mês de outubro e no período do final do verão, o 

zooplâncton constituído basicamente por espécies costeiras e de plataforma (por exemplo, 

Penilia avirostris, Oikopleura longicauda, Temora stylifera, Clausocalanus furcatus e Oncaea 

venusta), indicando uma maior influência da Corrente do Brasil na região (VALENTIN et al., 

1987). Os autores supracitados sugeriram que os copépodes herbívoros Calanoides 

carinatus e Paracalanus spp são segregados temporalmente por competirem pelo mesmo 

tipo de alimento algal, corroborando mais uma vez com os resultados encontrados nas duas 

campanhas realizadas. 

Nas duas campanhas, há destaque para a grande densidade de cladóceros, como Pleopsis 

polyphemoides, Pseudevadne tergestina e Evadne spinifera no período seco e Penillia 

avirostris e Pseudevadne tergestina no período chuvoso. Estas espécies são um importante 

componente do zooplâncton em águas costeiras e estuarinas em certas épocas do ano 

(COELHO-BOTELHO et al., 1999; NOGUEIRA et al., 1999; MARAZZO & VALENTIN, 2004), 

desempenhando um importante papel na produção de matéria orgânica (MARAZZO & 

VALENTIN, 2004).  

Contudo, Penilia avirostris pode desaparecer do plâncton em certos períodos (VALENTIN & 

MARAZZO, 2003). Na baía de Guanabara, MARAZZO & VALENTIN (2001) observaram que 

P. avirostris atingiu sua densidade máximo durante o outono e desapareceu no inverno e 

primavera. Padrão semelhante ao observado por STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006 

no estuário e pluma estuarina do rio Paraíba do sul. Pseudevadne tergestina é característica 

de águas quentes e indicadora de Água Tropical. Entretanto, podem ocorrer até 600 m de 
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profundidade (BOLTOVSKOY, 1981). Pleopis polyphemoides e Pseudevadne tergestina 

estão associadas a águas quentes, baixa salinidade e com elevados valores de clorofila 

(BOLTOVSKOY, 1981). Outros estudos relacionam Penilia avirostris e Pleopis polyphemoides 

a eventos de ressurgência (VALENTIN, 1983). 

A composição da comunidade zooplanctônica encontrada na duas campanha em Marica 

apresenta-se semelhante a outros estudos realizados em regiões costeiras do litoral do Rio 

de Janeiro (LOPES et al. 1999; SHUTZE & RAMOS, 1999; BASSANI et al., 1999; COELHO-

BOTELHO et al., 1999; DIAS et al., 1999; STERZA, 2006; STERZA & LOUREIRO 

FERNANDES, 2006a,) e em outras regiões costeiras do Brasil, como no litoral do Espírito 

Santo (STERZA, 2002; STERZA & LOUREIRO FERNANDES, 2006b; BONECKER et al. 

1991; CEPEMAR, 2009), com a dominância de Copepoda, seguido de larvas 

meroplanctônicas. 

A diversidade média encontrada nas estações amostrais de 1,95 bits.ind-1 em setembro 

(período seco) e de 1,37 bits.ind-1 em janeiro (período chuvoso) esteve próximo do esperado 

para a região costeira, que é de 2,00 bits.ind-1 (BRANDINI et al., 1997). A região também 

apresentou uma baixa riqueza de espécies/gêneros (41 em setembro e 42 em janeiro), 

refletidos nos valores de equitabilidade. Os pontos amostrais que apresentaram as maiores 

diversidades específicas foram aqueles onde, em geral, registrou-se a maior riqueza e uma 

menor dominância dos Copepoda, o que proporcionou a melhor distribuição dos demais 

grupos zooplanctônicos, promovendo a maior diversidade da área e valores de 

equitabilidade, demonstrando que a comunidade do zooplâncton nestes pontos está em 

equilíbrio, sem a dominância de poucas espécies. 

O litoral do estado do Rio de Janeiro se caracteriza por apresentar altas densidades do 

zooplâncton, especialmente nas águas costeiras e/ou sob influencia do fenômeno da 

ressurgência (BASSANI et al., 1999). Nas duas campanhas, em termos de densidade 

observam-se os valores encontrados são similares a estudos anteriores na região, onde os 

valores variaram entre 1.000 e 5.000 Ind.m-3 na região de Ponta Negra (BASSANI et al., 

1999). Estudos na região mostram que o incremento da biomassa zooplanctônica devido às 

altas taxas de produção secundária seja o principal fator limitante da produção primária 

fitoplanctônica na região de Cabo Frio, graças à intensa atividade alimentar dos herbívoros 

(VALENTIN, 1984, 1989; VALENTIN et al., 1986). No setor entre Cabo Frio e Cabo de São 

Tomé, VALENTIN et al. (1978) encontraram densidades de zooplâncton superiores a 6.000 

Ind.m-3 na plataforma intermediária, com os copépodes sempre representando mais de 60% 

do total, corroborando com os resultados das duas campanhas. Em termos sazonais, os 

resultados mostraram que o período seco apresenta os maiores valores de densidade 

zooplanctônica na área de estudo. Este resultado acompanhou a distribuição das densidades 

fitoplanctônicas, as quais foram maiores também em setembro. De acordo com VALENTIN et 

al. (1978) o acoplamento espaço-temporal entre o fito e o zooplâncton na região de Cabo Frio 

tem consequências diretas para o recrutamento dos herbívoros, ou seja, há uma relação 

positiva entre a ocorrência do bloom algal e a desova e o desenvolvimento larval do 

zooplâncton. 

Os resultados mostraram também que em termos de distribuição espacial, a região apresenta 

uma distribuição homogenia do zooplâncton, embora o ponto amostral A07 tenha se 

destacado dos demais em setembro, devido a maior abundancia no mesmo da Classe 

Cirripedia. Embora a área de estudo seja pequena em termos de massa d’água e estas 
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diferenças estatísticas possam ser sutis, pelo seu caráter dinâmico, com elevadas taxas de 

reprodução e perda, a comunidade planctônica responde rapidamente às alterações físico-

químicas do meio aquático. As variações no regime meteorológico, as características 

geomorfológicas regionais e os impactos antropogênicos nas áreas costeiras estabelecem, 

em conjunto, o regime hidrográfico particular de cada região e, consequentemente, as 

características taxonômicas e a dinâmica espaço-temporal de suas comunidades 

planctônicas (TENENBAUM et al., 2006).  

Sazonalmente, como dito acima, os dois períodos de estudo se distinguem por diferenças na 

composição das espécies dominantes e nos valores de abundância, onde o período seco se 

caracterizou pela dominância de espécies estuarinas e costeiras, com maiores valores de 

densidade e diversidade, enquanto que o período chuvoso foi caracterizado pela dominância 

de espécies costeiras e oceânicas, com menores valores de densidade e diversidade. 

E) Considerações Finais 

Pode-se concluir que o zooplâncton da região marinha da área de influência do 

empreendimento é composto por espécies límnicas, estuarinas, oriundas provalmente da 

lagoa de Ponta Negra, além de espécies costeiras e oceânicas, sendo que as mais 

representativas são características de ambientes costeiros e oceânicos. Dentre essas 

espécies estão Acartia lilljeborgi, Paracalanus quasimodo, Corycaeus giesbretchi, Corycaeus 

speciosus, Temora turbinata, Temora stylifera, Penilia avirostris, Evadne spinifera e Pleopsis 

polyphemoides. A região apresenta variações sazonais, caracterizadas pelas diferenças na 

composição e abundância do zooplâncton. 

Diante da implantação do empreendimento é esperado que as atividades de dragagem, as 

quais irão gerar plumas e aumento de turbidez e possível lançamento sanitários durante as 

fases de implantação e de efluentes industriais na fase operação sejam os principais fatores 

de impacto sobre essa comunidade, tendo como consequência uma redução das taxas de 

produtividade biológica do sistema. Em relação à comunidade planctônica, esta pode ser 

diretamente afetada pela introdução no sistema de contaminantes (p.ex. matéria orgânica e 

compostos reduzidos), os quais alteram negativamente a qualidade da água, provocando 

depleção nos níveis de oxigênio e diminuição da transparência, além dos riscos toxicológicos 

de alguns dos compostos que potencialmente podem estar sendo biodisponibilizados 

(MESSIEH et al., 1991).  

F) Relatório Fotográfico  

Seguem abaixo o registro fotográfico das principais espécies do zooplâncton encontradas na 

presente campanha ao longo dos sete pontos amostrais. 
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Foto 9.2.2-48 - Acartia lilljeborgi. A01, A02, 

A04, A06 . 

Foto 9.2.2-49 - Acartia tonsa. A02, A03, A04, 

A05, A06 e A07. 

  

Foto 9.2.2-50 - Centropages sp.  A06 e A07. Foto 9.2.2-51 - Cirripedia (Nauplius). A01, A02, 

A03, A04, A05, A06 e A07. 

  

Foto 9.2.2-52 - Clausocalanus furcatus. A05 e 

A06. 

Foto 9.2.2-53 - Corycaeus giesbrecthi. A05 e 

A06. 

  

Foto 9.2.2-54 - Corycaeus speciosus. A01, 

A02, A03, A04, A05, A06 e A07. 

Foto 9.2.2-55 - Paracalanus quasimodo. A01, 

A02, A03, A04, A05, A06 e A07. 
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Foto 9.2.2-56 - Paracalanus parvus. A01. Foto 9.2.2-57 - Polychaeta. A07. 

  

Foto 9.2.2-58 - Pleopsis polyphemoides. A01, 

A02, A03, A04, A05, A06 e A07. 

Foto 9.2.2-59 - Pteropoda.  A06. 

  

Foto 9.2.2-60 - Pseudoevadne tergestina. A01, 

A02, A03, A04, A05, A06 e A07. 

Foto 9.2.2-61 - Temora turbinata. A01, A02, 

A03, A04, A05, A06 e A07. 

  

Foto 9.2.2-62 - Temora stylifera. A02 Foto 9.2.2-63 - Penillia avirostris. A01, A02, 

A03, A04, A05, A06 e A07. 
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9.2.2.6. Comunidade zoobentônica marinha de fundo inconsolidado 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a caracterização da fauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento, foram feitas buscas por informações e trabalhos sobre a comunidade 

zoobentônica marinha de fundo inconsolidado na região dos municípios integrantes das 

Áreas de Influência do empreendimento, assim como em Estudos de Impacto Ambiental, 

resumos de congresso, trabalhos acadêmicos e quando existentes artigos científicos 

(CEPEMAR, 2004; SOARES & FERNANDES, 2005 e ABREU & FIORI, 2011a e 2011b). 

A comunidade de fundo inconsolidado da Área de Influência Direta do empreendimento 

apresenta informações restritas, e, por este motivo, também foram utilizadas fontes de dados 

de estudos de impactos ambientais desenvolvidos em áreas da plataforma continental que 

abrange a região de estudo (CEPEMAR, 2004). 

Para cada grupo foram geradas listagens contendo os nomes científicos das espécies 

registradas na região de inserção do empreendimento, compondo lista inicial de espécies de 

ocorrência comprovada ou muito provável.  

Todos os nomes científicos utilizados para os táxons registrados por meio de dados 

secundários ou primários foram padronizados segundo disponível em literatura especializada, 

tais como WORMS (World Register of Marine Species: www.marinespecies.org), Rios (1994) 

e Amaral et al (2005). 

b) Levantamento de dados primários 

A macrofauna bentônica de fundo inconsolidado foi coletada na Área Diretamente Afetada 

(ADA) (Foto 9.2.2-64 e Foto 9.2.2-65) do empreendimento a ser implantado, nos dias 13 de 

setembro de 2012 (período seco - 1ª Campanha) e 23 de janeiro de 2013 (período chuvoso – 

2ª campanha).  
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Foto 9.2.2-64 - Vista da área de amostragem do ponto amostral A-06 utilizado para a 

amostragem da macrofauna de fundo inconsolidado da Área Diretamente Afetada (ADA) dos 

Terminais Ponta Negra – TPN, em Maricá – RJ. 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013).  

 

Foto 9.2.2-65 - Vista da área de amostragem do ponto amostral A-02 utilizado para a 

amostragem da macrofauna de fundo inconsolidado da Área Diretamente Afetada (ADA) dos 

Terminais Ponta Negra – TPN, em Maricá – RJ. 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013). 

c) Área de estudo 

A caracterização da fauna marinha foi realizada através da coleta em sete (07) pontos 

amostrais, ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento a ser 

implantado (Figura 9.2.2-29), utilizando-se um pegador de fundo tipo Petersen modificada 

(capacidade 0,06 m2 de área amostral) (Foto 9.2.2-66).  

Os pontos foram distribuídos na ADA com o objetivo de caracterizar a macrofauna marinha 

de fundo inconsolidado, ao longo de um gradiente de profundidade. Além deste objetivo, o 

ponto amostral A-02 foi utilizado por sua localização fora da ADA, e desta forma, poder ser 

utilizado em programas de monitoramento futuros visando o acompanhamento de possíveis 
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impactos resultantes da instalação de estruturas de quebramar dos Terminais Ponta Negra 

(Figura 9.2.2-29). 

 

Figura 9.2.2-29 - Pontos amostrais da biota aquática marinha. A01 a A07. 

A coleta de dados primários para a região se faz necessário pela característica da 

comunidade bentônica apresentar alterações temporais e espaciais, resultantes da interação 

da macrofauna com fatores ambientais e antrópicos. Desta forma, esta comunidade 

apresenta a capacidade de responder a estes fatores, demonstrando ou indicando a saúde 

do ambiente onde ela está inserida. Por isso, o conhecimento da fauna presente na ADA será 

de extrema importância para futuras avaliações e respostas da comunidade a agentes 

estressores, naturais ou artificiais. 

O Quadro 9.2.2-12 apresenta as coordenadas e profundidades dos pontos de coleta de água, 

sedimentos e organismos. 
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Quadro 9.2.2-12 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 e profundidade (m) dos pontos amostrais da 

comunidade zoobentônica de fundo marinho inconsolidado. 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª 

Campanha (Janeiro/2013). 

Ponto E S Profundidade (m) 

A-01 738082.885 7460202.07 10 

A-02 737783.20 7458160.69 11 

A-03 739222.003 7460283.25 14 

A-04 738266.687 7459539.25 17 

A-05 739112.966 7459756.34 18 

A-06 738724.683 7459357.7 18 

A-07 738821.827 7458777.13 22 

 

 

Foto 9.2.2-66 - Pegador de fundo tipo Petersen (capacidade 0,06 m2 de área amostral), utilizado 

para a amostragem da macrofauna de fundo inconsolidado da Área Diretamente Afetada (ADA) 

dos Terminais Ponta Negra – TPN em Maricá – RJ. 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª 

Campanha (Janeiro/2013). 

d) Procedimentos metodológicos 

Em cada um dos sete (07) pontos amostrais foram efetuados três lançamentos do pegador, 

de modo que tréplicas foram realizadas, totalizando 21 amostras de sedimento por 

campanha. Esse procedimento é importante para caracterizar quali-quantitativamente a 

macrofauna bentônica de fundo inconsolidado e sua variabilidade, tendo em vista que a 

comunidade apresenta características naturais de distribuição em manchas (NYBAKKEN & 

BERTNESS, 2005).  

O sedimento coletado foi colocado em sacos plásticos, devidamente identificados, e 

colocados em caixas apropriadas para transporte e triagem, e levado para o laboratório. No 

laboratório, o sedimento foi pré-triado com o uso de peneiras com malhas de 0,5, 1,0 e 

2,0mm de diâmetro de abertura de malha. 
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Análise laboratorial 

Os organismos encontrados foram triados e anestesiados (no caso dos moluscos, poliquetos 

e equinodermos) e/ou colocados no fixador (álcool a 70%), sendo posteriormente contados e 

identificados através de lupa PZO-Labimex e microscópio Studar lab, chegando-se ao nível 

de gênero ou espécie, sempre que possível, com o auxílio de chaves de identificação. Foram 

utilizadas as chaves taxonômicas de DAY (1967) e AMARAL & NONATO (1996) para os 

poliquetos; TOMMASI (1970) para os equinodermos; Rios (1994) para os moluscos; MELO 

(1996) para caranguejos, MOREIRA (1972) para isópodas. 

e) Análise de Dados 

A caracterização das comunidades bentônicas foi realizada através da identificação da 

composição específica, da representatividade dos táxons que compõem a comunidade, 

assim como por indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica 

(SHANNON & WEAVER, 1949), riqueza, equitabilidade, abundância e dominância de 

indivíduos, e da densidade nos pontos amostrais.  

Os valores de densidade animal (DA) foram obtidos através do uso da regra de três simples, 

entre a área amostral do busca fundo e o valor do número de organismos nos pontos 

amostrais, obtendo-se conforme a fórmula a seguir: 

DA = NI / A 

Onde; 

 NI = número total de indivíduos presentes na amostra 

 A = área amostral (m2) do busca fundo de Petersen. 

 

A diversidade foi avaliada pelo número de espécies e pelos índices de diversidade de 

Shannon (H’ loge), riqueza de Margalef (d’), dominância de Simpson e a equitabilidade de 

Pielou (J’), onde todos os índices de estrutura de comunidade foram calculados considerando 

apenas os dados quantitativos. Todos os índices foram calculados a partir das rotinas do 

programa PRIMER 6.0 for Windows. 

Para a verificação da ocorrência de diferenças significativas na variação espacial e temporal 

(entre campanhas) da densidade total, riqueza de espécies de Margalef, diversidade, 

dominância e equitabilidade, foi feita uma análise de variância (ANOVA). Para se equalizar a 

variância e normalizar a distribuição, quando necessário os dados usados na ANOVA foram 

transformados em log10 (x + 1). Quando diferenças significativas foram detectadas na 

ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar 

fontes de variação espaciais e temporais (entre campanhas). As análises foram realizadas 

utilizando o programa estatístico STATISTICA 7.0 (STATSOFT, 1996). 

O estimador de riqueza de espécies observada e o de Jacknife de primeira ordem, com 9999 

randomizações sem reposição, foram aplicados aos dados coletados na 1ª e 2ª campanhas 

para verificar se as amostras demonstraram efetivamente a fauna de interesse na área dos 

Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ. 
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Para o estabelecimento de grupos de amostras entre os pontos amostrais, com composição 

semelhante, foi aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 

1994) aos dados de número de indivíduos por espécie, transformados em raiz quadrada. A 

análise de porcentagem de similaridade (SIMPER) também foi utilizada com a finalidade de 

reconhecer quais táxons mais contribuíram para a formação dos agrupamentos de pontos 

amostrais (CLARKE & WARWICK, 2001). Todos esses procedimentos foram realizados a 

partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 

A análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) (KRUSKAL & WISH, 

1978) foi utilizada, a partir dos dados de abundância das espécies transformados em raiz 

quadrada, utilizando novamente o índice de similaridade de BRAY-CURTIS (1957), entre os 

grupos formados pelos pontos amostrais e campanhas. A proximidade de dois pontos 

significa maior similaridade entre eles. Em geral existe um grau de distorção ou “stress” entre 

os postos de similaridade e os correspondentes postos de distâncias no diagrama (CLARKE 

& WARWICK, 2001). O teste PERMANOVA foi realizado para testar possíveis diferenças nas 

análises multivariadas exploratórias (nMDS) entre campanhas e pontos amostrais da área 

dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ. 

Análise multivariada permutacional de variância (PERMANOVA: ANDERSON, 2001, 2005) foi 

aplicada para comparações multivariadas da composição da endofauna, utilizando como 

fatores ortogonais e fixos os pontos amostrais e campanha para avaliação das variações da 

comunidade. A distância de similaridade de Bray-Curtis foi escolhida como base para todas 

as PERMANOVAs e os dados foram permutados 9999 vezes por análises a um α-nível de 

0.05 (MANLY, 1997). Quando diferenças significativas foram encontradas, comparações post-

hoc par a par foram realizadas usando 9999 permutações (ANDERSON, 2005). Os dados 

para as PERMANOVAs foram transformados utilizando raiz quadrada. A detecção de 

diferenças significativas entre fatores foi seguida pelo cálculo das porcentagens de 

similaridade (SIMPER) para identificar os táxons que mais contribuíram (75%) para as 

dissimilaridades. As análises multivariadas foram realizadas utilizando o pacote estatístico 

PRIMER versão 6 (CLARKE & WARWICK, 2001; CLARKE et al., 2006). 

Para testar a hipótese da existência de relação entre a estrutura e a composição da 

comunidade dos pontos amostrais com a granulometria, fósforo e ferro nos pontos, foi 

utilizada a ordenação dos pontos, espécies e variáveis ambientais (granulometria, fósforo e 

ferro) pelo método de Análise de Correspondência Canônica (CCA). Esse método realiza 

uma análise direta de gradientes, pressupondo respostas unimodais, baseadas na média 

ponderada dos dados (TER BRAAK, 1986, TER BRAAK, 1987). A CCA possibilita a 

visualização de um padrão de variação da comunidade, bem como das características do 

ambiente, responsáveis pelas distribuições das espécies em relação às variáveis ambientais 

(TER BRAAK, 1987). 

Para testar a probabilidade (5%) de acerto das relações encontradas entre a matriz 

ambiental, composta por variáveis ambientais (granulometria, fósforo e ferro), e a matriz de 

espécies, empregou-se o teste de permutação de "Monte Carlo" (TER BRAAK & PRENTICE, 

1988). Todos os procedimentos para as análises da CCA foram efetuadas, utilizando o 

programa FITOPAC versão 2.1.2.85 (SHEPHERD, 2010). 

Para a CCA, foram organizadas duas matrizes, sendo a matriz de espécies formada pelas 

espécies que representaram 91% da abundância total da fauna encontrada, e a matriz de 
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variáveis ambientais formada pelos dados de granulometria (GR: grânulo; AG: Areia grossa; 

AM: areia média; AF: areia fina e LA: lama) e fósforo e ferro dos pontos amostrais. 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Quanto aos dados da comunidade zoobentônica de fundo inconsolidado marinho da Área de 

Influência Indireta (AII), foram utilizadas informações disponíveis em CEPEMAR (2004), 

SOARES & FERNANDES (2005) e ABREU & FIORI (2011a e 2011b), onde foi encontrado 

Polychaeta, Mollusca e Crustacea como grupos mais abundantes nas áreas amostradas 

(Quadro 9.2.2-13). 

Dentre as espécies listadas na bibliografia da área de influência indireta, somente o anelídeo 

Diopatra cuprea (Bosc, 1802) apresenta algum grau de ameaçaem listas oficiais. O anelídeo 

anteriormente citado está atualmente na categoria de vulnerável pela lista do IBAMA.  
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Quadro 9.2.2-13 - Listagem de espécies de provável ocorrência na região e indicação do grau de ameaça. 

Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Filo Porifera    CEPEMAR, 2004 

Filo Cnidaria    CEPEMAR, 2004 

Classe Anthozoa    CEPEMAR, 2004 

Ordem Actiniaria    CEPEMAR, 2004 

Ordem Scleractinia    CEPEMAR, 2004 

Família Caryophylliidae    CEPEMAR, 2004 

Deltocyathus eccentricus (Cairns, 1979).    CEPEMAR, 2004 

Caryophyllia ambrosia caribbeana (Cairns, 1979).    CEPEMAR, 2004 

Família Fungiidae     CEPEMAR, 2004 

Fungiacyathus symmetricus (Pourtalès, 1871).    CEPEMAR, 2004 

Ordem Zoanthidea    CEPEMAR, 2004 

Ordem Pennatulacea    CEPEMAR, 2004 

Classe Hydrozoa    CEPEMAR, 2004 

Ordem Hydroida    CEPEMAR, 2004 

Classe Scyphozoa    CEPEMAR, 2004 

Ordem Coronatae    CEPEMAR, 2004 

Filo Plathyhelminthes    CEPEMAR, 2004 

Classe Turbellaria    CEPEMAR, 2004 

Filo Nemertinea    CEPEMAR, 2004 
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Filo Priapula    CEPEMAR, 2004 

Filo Pogonophora    CEPEMAR, 2004 

Filo Nematoda    CEPEMAR, 2004 

Classe Adenophorea    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Enoplia    CEPEMAR, 2004 

Ordem Enoplida    CEPEMAR, 2004 

Subordem Enoplina    CEPEMAR, 2004 

Família Enchelidiidae    CEPEMAR, 2004 

Família Thoracostomopsidae    CEPEMAR, 2004 

Família Leptosomatidae    CEPEMAR, 2004 

Família Phanodermatidae    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Chromadoria    CEPEMAR, 2004 

Ordem Chromadorida    CEPEMAR, 2004 

Subordem Chromadorina    CEPEMAR, 2004 

Família Selachnematidae    CEPEMAR, 2004 

Filo Mollusca    CEPEMAR, 2004 

Classe Aplacophora    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Chaetodermomorpha    CEPEMAR, 2004 

Família Prochaetodermatidae    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Neomeniomorpha    CEPEMAR, 2004 

Caudofoveata sp.    CEPEMAR, 2004 
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Família Chaetodermatidae    CEPEMAR, 2004 

Classe Gastropoda    CEPEMAR, 2004 

Família: Olividae    CEPEMAR, 2004 

Agaronia travassosi (Morretes, 1938)    CEPEMAR, 2004 

Ancilla dimidiata (Sowerby, 1850)    CEPEMAR, 2004 

Alvania xanthias (Watson, 1886)    CEPEMAR, 2004 

Família: Columbellidae    CEPEMAR, 2004 

Anachis cf. strix (Watson, 1882)    CEPEMAR, 2004 

Costoanachis sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Seguenziidae    CEPEMAR, 2004 

Basilissa alta Watson, 1879    CEPEMAR, 2004 

Basilissa spp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Mangeliidae    CEPEMAR, 2004 

Benthomangelia sp.     CEPEMAR, 2004 

Família:  Rissoidae    CEPEMAR, 2004 

Benthonella gaza Lozouet, 1990    CEPEMAR, 2004 

Benthonella tenella (Jeffreys, 1869)    CEPEMAR, 2004 

Família: Cyclostrematidae    CEPEMAR, 2004 

Brokula cônica (Watson, 1885)    CEPEMAR, 2004 

Cyclostrema sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Niseriidae    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23009
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23116
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=153853
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Buccinanops moniliferum (Kiener, 1834)    CEPEMAR, 2004 

Família: Caecidae    CEPEMAR, 2004 

Caecum achironum (Folin 1867)    CEPEMAR, 2004 

Caecum antillarum Carpenter, 1858    CEPEMAR, 2004 

Caecum corneum Carpenter, 1858    CEPEMAR, 2004 

Caecum pulchellum Stimpson, 1851    CEPEMAR, 2004 

Família:  Calliostomatidae    CEPEMAR, 2004 

Calliostoma carcellesi (Clench & Aguayo, 1940)    CEPEMAR, 2004 

Calliostoma sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Calliotropidae    CEPEMAR, 2004 

Calliotropis cf. aeglees (Watson, 1879)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Calyptraeoidea    CEPEMAR, 2004 

Calyptraea centralis (Conrad, 1841)    CEPEMAR, 2004 

Família: Cancellariidae    CEPEMAR, 2004 

Cancellaria reticulata (Linnaeus, 1767)    CEPEMAR, 2004 

Família  Cerithiopsidae     CEPEMAR, 2004 

Cerithiopsis emersonii (Adams, 1839)    CEPEMAR, 2004 

Família: Conidae    CEPEMAR, 2004 

Conus archetypus (Crosse, 1865)    CEPEMAR, 2004 

Conus centurio Born, 1778    CEPEMAR, 2004 

Conus mindanus Hwass in Bruguière, 1792    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=382180
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=458896
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=387334
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=13600
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=130
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=420215
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Família:  Calyptraeidae    CEPEMAR, 2004 

Crepidula protea (d'Orbigny, 1841)    CEPEMAR, 2004 

Crepidula sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Fissurelidae    CEPEMAR, 2004 

Diodora sayi (Dall, 1899)    CEPEMAR, 2004 

Diodora sp.    CEPEMAR, 2004 

Emarginula tuberculosa (Libassi, 1859)    CEPEMAR, 2004 

Puncturella granulate (Seguenza, 1863)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Echinogurges    CEPEMAR, 2004 

Echinogurges sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Phasianellidae    CEPEMAR, 2004 

Gabrielona sulcifera (Robertson, 1973)    CEPEMAR, 2004 

Família: Trochidae    CEPEMAR, 2004 

Halistylus columna (Dall, 1890)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Hancockiidae    CEPEMAR, 2004 

Hancockia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Conoidae    CEPEMAR, 2004 

Hastula salleana (Deshayes, 1859)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Muricoidea    CEPEMAR, 2004 

Marginella voscida (Rios & Mattews, 1972)    CEPEMAR, 2004 

Typhis clerii (Petit, 1842)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=141
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=415331
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151267
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23054
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=15138
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Siratus tenuivaricosus (Dautzenberg, 1927)    CEPEMAR, 2004 

Família: Solemydae    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Solemya patagonica E. A. Smith    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família:  Nassariidae    CEPEMAR, 2004 

Nassarius sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Neritidae    CEPEMAR, 2004 

Neritina zebra (Bruguière, 1792)    CEPEMAR, 2004 

Família: Volutidae    CEPEMAR, 2004 

Odontocymbiola americana (Reeve, 1856)    CEPEMAR, 2004 

Família: Olividae    CEPEMAR, 2004 

Olivanciollaria urceus (Roding, 1798)    CEPEMAR, 2004 

Família: Olivellidae    CEPEMAR, 2004 

Olivella minuta (Link, 1807)    CEPEMAR, 2004 

O. nivea (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Família: Nystiellidae    CEPEMAR, 2004 

Opaliopsis nítida (Verrill & Smith, 1885)    CEPEMAR, 2004 

Família: Raphitomidae    CEPEMAR, 2004 

Pleurotomella aguayoi (Carcelles, 1953)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Naticidae    CEPEMAR, 2004 

Polinices sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Buccinidae    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=13588
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=411808
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=411726
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=153879
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=145
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Prosipho sp.     CEPEMAR, 2004 

Família: Philinoidea    CEPEMAR, 2004 

Scaphander sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Drillidae    CEPEMAR, 2004 

Irotropis sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Solariellidae     CEPEMAR, 2004 

Solariella sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Phasianellidae     CEPEMAR, 2004 

Tricolia affinis (Adams, 1950)    CEPEMAR, 2004 

Família: Pyramidellidae    CEPEMAR, 2004 

Turbonilla sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Turritellidae    CEPEMAR, 2004 

Turritella hookey (Reeve, 1849)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Turbinellidae    CEPEMAR, 2004 

Vasum cassiforme (Kiener, 1841)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Volutidae    CEPEMAR, 2004 

Zidona dufresnei (Donovan, 1823)    CEPEMAR, 2004 

Família: Sequenziidae    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Opisthobranchia    CEPEMAR, 2004 

Família: Acteonidae    CEPEMAR, 2004 

Acteon sp.    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196322
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=382181
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151267
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=127
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23134
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23141
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Família: Retusidae    CEPEMAR, 2004 

Pyrunculus ovatus (Jeffreys, 1870)    CEPEMAR, 2004 

Família: Cyclostematidae    CEPEMAR, 2004 

Vetulonia jefresii (Dall, 1913)    CEPEMAR, 2004 

Classe Pelecypoda (Bivalvia)    CEPEMAR, 2004 

Família: Semelidae    CEPEMAR, 2004 

Abra cf. brasiliana (A. Adams, 1856)    CEPEMAR, 2004 

Ervilia sp.    CEPEMAR, 2004 

Semele Casali (Doello-Jurado, 1949)    CEPEMAR, 2004 

Semele sp.    CEPEMAR, 2004 

Semele nuculoides (Conrad, 1841)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Ervilia concentrica (Holmes, 1860)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Abra lioica (Dall, 1881)      Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Nuculanidae    CEPEMAR, 2004 

Adrana Electa (A. Adams, 1856)    CEPEMAR, 2004 

Nucula puelcha (d'Orbigny, 1842)    CEPEMAR, 2004 

N. semiornata (d´Orbigny, 1846)    CEPEMAR, 2004 

N. cf. verrilli (Lamarck, 1799)    CEPEMAR, 2004 

Nucula sp.    CEPEMAR, 2004 

Nucula verrilli (Lamarck, 1799)    CEPEMAR, 2004 

Nuculana solidula (Smith, 1885)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1781
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Nuculana spp.    CEPEMAR, 2004 

Pronucula benguelana (Clarke, 1961)    CEPEMAR, 2004 

Família: Condylocardiidae     CEPEMAR, 2004 

Americuna besnardi (Klappenbach, 1962)    CEPEMAR, 2004 

Família: Veneridae    CEPEMAR, 2004 

Amiantis purpuratus (Lamarck, 1822)    CEPEMAR, 2004 

Chione cancelata (Linnaeus, 1767)    CEPEMAR, 2004 

Chione intapurpura (Conrad, 1849)    CEPEMAR, 2004 

Chione paphia (Linnaeus, 1758)    CEPEMAR, 2004 

Chione pubera H. Adams, 1870    CEPEMAR, 2004 

Gouldia cerina (Adams, 1845)    CEPEMAR, 2004 

Pitar aresta (Dall & Simpson, 1900)    CEPEMAR, 2004 

Tivela sp.    CEPEMAR, 2004 

Transenpitar americana (Doello-Jurado, 1951)     CEPEMAR, 2004 

Chione pubera (Bory Saint-Vincent, 1827)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Cooperella atlantica Rehder, 1943      Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Pitar rostratus (Philippi, 1844)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Arcidae    CEPEMAR, 2004 

Anadara notabilis (Roding, 1798)    CEPEMAR, 2004 

Arca zebra (Swainson, 1833)    CEPEMAR, 2004 

Barbatia candida (Helbling, 1779)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151338
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Lunarca ovalis (Bruguière, 1789)    CEPEMAR, 2004 

Família: Mytilidae    CEPEMAR, 2004 

Botula fusca (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Gregariella coralliophaga (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Modiolus amercanus (Leach, 1815)    CEPEMAR, 2004 

Família: Cuspidariidae    CEPEMAR, 2004 

Cardiomya striata (Jeffreys, 1876)    CEPEMAR, 2004 

Cuspidaria braziliensis (Smith, 1915)    CEPEMAR, 2004 

Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793)    CEPEMAR, 2004 

Cardiomya perrostrata (Dall, 1881)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Cuspidaria braziliensis E.A. Smith, 1915     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Chamidae    CEPEMAR, 2004 

Chama sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Pectinidae    CEPEMAR, 2004 

Chlamys spp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Corbulidae    CEPEMAR, 2004 

Corbula caribaea (Orbigny, 1842)       CEPEMAR, 2004 

Corbula cymella (Dall, 1881)    CEPEMAR, 2004 

Corbula dietziana CB Adams, 1852    CEPEMAR, 2004 

Corbula patagônica Orbigny, 1846    CEPEMAR, 2004 

Família:  Philobryidae    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1788
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=213
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=196890
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Táxon 

Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Corbula caribaea Orbigny, 1842     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Corbula lyoni Pilsbry, 1897       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Corbula patagonica Orbigny, 1846       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Cosa brasiliensis (Klappenbach, 1966)    CEPEMAR, 2004 

Família: Crassatellidae    CEPEMAR, 2004 

Crassatella sp.    CEPEMAR, 2004 

Crassinella lunulata (Conrad, 1834)    CEPEMAR, 2004 

Crassinella sp.    CEPEMAR, 2004 

Crassinella lunulata (Conrad, 1834)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Lucinidae    CEPEMAR, 2004 

Divaricella quadrisulcata (Orbigny, 1842)     CEPEMAR, 2004 

Parvilucina sp.    CEPEMAR, 2004 

Myrtea lens (Verrill & Smith, 1880)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Lyonsiidae    CEPEMAR, 2004 

Entodesma alvarezi (d'Orbigny, 1846)     CEPEMAR, 2004 

Entodesma beana (Orbigny, 1842).      Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Ungulinidae    CEPEMAR, 2004 

Felaniella sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Gastrochaenidae    CEPEMAR, 2004 

Gastrochaena hians (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Família: Glycymerididae    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23013
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10527
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=220
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=250
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=209
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Categoria de ameaça 

Fonte  

IBAMA 2008 IUCN 2011 CITES 

Glycymeris longior (Sowerby, 1833)    CEPEMAR, 2004 

Glycymeris pectinata (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Glycymeris undata (Linnaeus, 1758)    CEPEMAR, 2004 

Família: Cardiidae    CEPEMAR, 2004 

Laevicardium sp.    CEPEMAR, 2004 

Microcardium tinctum (Dall, 1881)    CEPEMAR, 2004 

Papyridea soleniformis (Bruguière, 1789)    CEPEMAR, 2004 

Papyridea sp.    CEPEMAR, 2004 

Trachycardium muricatum (Linnaeus,1758)    CEPEMAR, 2004 

Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758).    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Limidae    CEPEMAR, 2004 

Lima lima (Linnaeus, 1758)    CEPEMAR, 2004 

Lima scabra (Born, 1778)    CEPEMAR, 2004 

Lima sp.    CEPEMAR, 2004 

Limatula sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Limopsidae    CEPEMAR, 2004 

Limopsis sp.    CEPEMAR, 2004 

Limaria thryptica (Penna, 1971).     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Mactridae    CEPEMAR, 2004 

Mactra fragilis (Gmelin, 1791)    CEPEMAR, 2004 

Mactra petiti (d'Orbigny, 1846)     CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=230
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Mactra petiti Orbigny, 1846     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Raeta plicatella (Lamarck, 1818)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Mactra janeiroensis E.A. Smith, 1915    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Mactra petiti Orbigny, 1846     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Raeta plicatella (Lamarck, 1818)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Limopsis antillensis Dall, 1881    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Malletiidae    CEPEMAR, 2004 

Malletia cumingii (Hanley, 1860)    CEPEMAR, 2004 

Família: Ostreidae     CEPEMAR, 2004 

Ostrea sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Pandoridae    CEPEMAR, 2004 

Pandora bushiana (Dall, 1886)    CEPEMAR, 2004 

Família: Plicatulidae    CEPEMAR, 2004 

Plicatula gibbosa (Lamarck, 1801)    CEPEMAR, 2004 

Família: Poromyidae    CEPEMAR, 2004 

Poromya sp.    CEPEMAR, 2004 

Poromya cymata Dall, 1889    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Yoldiidae    CEPEMAR, 2004 

Portlandia af. fraterna (Verrill & Bush, 1898)    CEPEMAR, 2004 

Família: Pteriidae    CEPEMAR, 2004 

Pteria hirundo (Linnaeus, 1798)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23068
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=215
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=2097
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1775
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Pteria sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Neilonellidae    CEPEMAR, 2004 

Saturnia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Solemyidae    CEPEMAR, 2004 

Solemya patagonica (Smith, 1885)    CEPEMAR, 2004 

Família: Solenidae    CEPEMAR, 2004 

Solen tehuelchus (d´Orbigny, 1843)    CEPEMAR, 2004 

Família: Tellinidae     CEPEMAR, 2004 

Strigilla sp.    CEPEMAR, 2004 

Tellina persica (Dall & Simpson, 1901)    CEPEMAR, 2004 

Tellina petitiana Orbigny, 1846    CEPEMAR, 2004 

Tellina radiata Linnaeus, 1758    CEPEMAR, 2004 

Tellina sp.    CEPEMAR, 2004 

Strigilla sp.    CEPEMAR, 2004 

Macoma cleryana (Orbigny, 1846)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Macoma tenta (Say, 1834)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Tellina gibber Ihering, 1907.    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Tellina petitiana Orbigny, 1846.    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Crassostrea    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Crassostrea rizophorae (Guilding, 1828)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

 Família: Pectinidae     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23077
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=22632
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=213
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Chlamys tehuelchus (Orbigny, 1846)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Familia: Mytilidae     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Musculus lateralis (Say, 1822)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Perna perna (Linnaeus, 1758)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Crenella divaricata (Orbigny, 1846)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família:  Carditidae    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Carditamera plata (Ihering, 1907)    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Nuculidae    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Adrana patagonica (orbigny, 1846)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Anadara chmnitzi (Philippi, 1851)       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Anadara ovalis (Bruguière, 1789)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Nucula puelcha Orbigny, 1846     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Nuculana larranagai Klappenbach & Scarabino, 1968    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Tindariidae    CEPEMAR, 2004 

Tinadaria aff. Cytherea (Dall, 1889)    CEPEMAR, 2004 

Tindaria sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Pholadidae    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Martesia fragilis Verrill & Bush, 1890    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família:  Malletiidae     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Malletia cumingii (Hanley, 1860)     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Thyasiridae     Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=22997
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=22997
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=252
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=23068
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=219
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Thyasira croulinensis Jeffreys, 1874.    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Família: Verticordiidae     CEPEMAR, 2004 

Família:  Glycymerididae    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Glycymeris longior (Sowerby, 1833).       Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Verticordia sp.    CEPEMAR, 2004 

Classe Scaphopoda    CEPEMAR, 2004 

Família: Verticordiidae    CEPEMAR, 2004 

Graptacme cf. perlongum (Dall, 1881)     CEPEMAR, 2004 

Família: Dentaliidae    CEPEMAR, 2004 

Fissidentalium sp.    CEPEMAR, 2004 

Classe Cephalopoda    CEPEMAR, 2004 

Família: Octopodidae    CEPEMAR, 2004 

Eledone gaucha (Haimovici, 1988)    CEPEMAR, 2004 

Eledone massyae Voss, 1964    CEPEMAR, 2004 

Família:  Loliginidae    CEPEMAR, 2004 

Loligo plei (Blainville, 1823)    CEPEMAR, 2004 

L. sanpaulensis    CEPEMAR, 2004 

Família: Sepiolidae    CEPEMAR, 2004 

Semirossia tenera (Verrill, 1880)    CEPEMAR, 2004 

Filo Annelida    CEPEMAR, 2004 

Classe Polychaeta    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=13716
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=209
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=13716
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=202
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11782
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11734
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11725
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Família: Paraonidae    CEPEMAR, 2004 

Aedicira sp.    CEPEMAR, 2004 

Aricidea sp.    CEPEMAR, 2004 

Cirrophorus sp.    CEPEMAR, 2004 

Paraonis sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Ampharetidae    CEPEMAR, 2004 

Amphicteis gunneri (Sars, 1835)     CEPEMAR, 2004 

Amphicteis sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Phyllodocidae    CEPEMAR, 2004 

Anaitides tamoya (Nonato, 1981)    CEPEMAR, 2004 

Família: Aphroditidae    CEPEMAR, 2004 

Anphrogenia alba (Kinberg, 1856)    CEPEMAR, 2004 

Família: Oenonidae    CEPEMAR, 2004 

Arabella iricolor (Montagu, 1804)     CEPEMAR, 2004 

Drilonereis sp.    CEPEMAR, 2004 

Oenone fulgida (Savigny in Lamarck, 1818)    CEPEMAR, 2004 

Família: Opheliidae    CEPEMAR, 2004 

Armandia agilis (Andrews, 1891)    CEPEMAR, 2004 

Armandia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Maldanidae     CEPEMAR, 2004 

Asychis amphiglypta (Ehlers, 1897)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=903
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=981
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=931
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=924
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Chirimia brasiliensis (Zachs, 1933)    CEPEMAR, 2004 

Chirimia sp.    CEPEMAR, 2004 

Clymenella lombricoides (Quatrefagues, 1866)    CEPEMAR, 2004 

Euclymene sp.    CEPEMAR, 2004 

Lumbriclymene sp.    CEPEMAR, 2004 

Maldaninae gen. sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Chrysopetalidae    CEPEMAR, 2004 

Bhawania obscura (Grube, 1868)    CEPEMAR, 2004 

Família: Capitellidae    CEPEMAR, 2004 

Capitella sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Chaetopteridae    CEPEMAR, 2004 

Chaetopterus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Amphinomidae    CEPEMAR, 2004 

Chloeia viridis (Schmarda, 1861)    CEPEMAR, 2004 

Linopherus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Cirratulidae    CEPEMAR, 2004 

Cirratulus sp.    CEPEMAR, 2004 

Tharyx sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Onuphidae    CEPEMAR, 2004 

Diopatra cuprea (Bosc, 1802) VU   CEPEMAR, 2004 

Hyalinoecia juvenalis (Moore, 1911)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=944
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=921
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=918
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=960
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Hyalinoecia sp.    CEPEMAR, 2004 

Lysidice ninetta (Audouin & Milne-Edwards, 1833)    CEPEMAR, 2004 

Marphysa kinbergi (McIntosh, 1910)    CEPEMAR, 2004 

Mooreonuphis intermédia (Kinberg, 1865)     CEPEMAR, 2004 

Nothria sp.    CEPEMAR, 2004 

Paradiopatra hartmanae (kirkegaard, 1980)     CEPEMAR, 2004 

Petaloproctus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Sabelidae    CEPEMAR, 2004 

Euchone sp.    CEPEMAR, 2004 

Hypsicomus sp.    CEPEMAR, 2004 

Jasmineira sp.    CEPEMAR, 2004 

Megalomma bioculatum (Ehlers, 1887)    CEPEMAR, 2004 

Família: Eunicidae    CEPEMAR, 2004 

Eunice cariboea (Grube, 1856)    CEPEMAR, 2004 

Eunice floridana (Pourtalès, 1867)    CEPEMAR, 2004 

Eunice bianullata (Moore, 1804)    CEPEMAR, 2004 

Família: Syliidae     CEPEMAR, 2004 

Exogone sp.    CEPEMAR, 2004 

Myrianida sp.    CEPEMAR, 2004 

Odontosyllis polycera (Schmarda, 1861)    CEPEMAR, 2004 

Syllinae gen. sp.    CEPEMAR, 2004 
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Família: Glyceridae     CEPEMAR, 2004 

Glycera americana (Leidy, 1855)    CEPEMAR, 2004 

Glycera sp.    CEPEMAR, 2004 

Hemipodus olivieri (Orensanz & Gianuca, 1974)    CEPEMAR, 2004 

Hemipodus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Goniadidae     CEPEMAR, 2004 

Goniada emerita (Audouin & Milne-Edwards, 1833)    CEPEMAR, 2004 

Goniada sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Polynoidae    CEPEMAR, 2004 

Harmothoe sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Orbiniidae    CEPEMAR, 2004 

Haploscoloplos sp.    CEPEMAR, 2004 

Leitoscoloplos robustus (Verrill, 1873)    CEPEMAR, 2004 

Phylo felix (Kinberg, 1866)    CEPEMAR, 2004 

Família: Serpulidae    CEPEMAR, 2004 

Hydroides plateni (Kinberg, 1867)    CEPEMAR, 2004 

Família: Spionidae    CEPEMAR, 2004 

Laonice branchiata (Nonato, Bolivar & Lana, 1986)    CEPEMAR, 2004 

Paraoprinospio pinnata (Ehlers, 1901)    CEPEMAR, 2004 

Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867    CEPEMAR, 2004 

Spiophanes sp.    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=988
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Família: Lumbrineridae    CEPEMAR, 2004 

Lumbrineriopsis mucronata (Ehlers 1908)    CEPEMAR, 2004 

Lumbrineris cingulata Ehlers, 1897    CEPEMAR, 2004 

Lumbrineris sp.    CEPEMAR, 2004 

Ninoe brasiliensis Kinberg, 1865.    CEPEMAR, 2004 

Família: Magelonidae    CEPEMAR, 2004 

Magelona riojai Jones, 1963    CEPEMAR, 2004 

Magelona sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Nephtyidae    CEPEMAR, 2004 

Nephtys squamosa Ehlers, 1887    CEPEMAR, 2004 

Nephtys sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Nereidae    CEPEMAR, 2004 

Nereis broa Lana & Sovierzovsky, 1987    CEPEMAR, 2004 

Nereididae sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Capitelidae    CEPEMAR, 2004 

Notomastus hemipodus (Hartman, 1945)    CEPEMAR, 2004 

Notomastus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família:  Opheliidae    CEPEMAR, 2004 

Ophelina sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Oweniidae    CEPEMAR, 2004 

Owenia fusiformis (Delle Chiaje, 1844)    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=329160
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=956
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=924
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=975
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Família: Pilargidae    CEPEMAR, 2004 

Parandalia americana (Hartman, 1947)    CEPEMAR, 2004 

Família: Flabeligeridae    CEPEMAR, 2004 

Pherusa sp.    CEPEMAR, 2004 

Piromis roberti (Hartman 1951)    CEPEMAR, 2004 

Família: Ampharetidae    CEPEMAR, 2004 

Melina uruguayi Hessle, 1917.    CEPEMAR, 2004 

Phyllocomus hiltoni (Chamberlin, 1919)    CEPEMAR, 2004 

Família:  Phyllodocidae    CEPEMAR, 2004 

Phyllodoce mucosa (Örsted, 1843)    CEPEMAR, 2004 

Phyllodoce sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Sigalionidae    CEPEMAR, 2004 

Psammolyce fimbriata (Hartman, 1939)    CEPEMAR, 2004 

Família: Sternaspidae    CEPEMAR, 2004 

Sternaspis sp.    CEPEMAR, 2004 

Família: Terebellidae     CEPEMAR, 2004 

Classe Oligochaeta    CEPEMAR, 2004 

Filo Sipuncula    CEPEMAR, 2004 

Filo Echiura    CEPEMAR, 2004 

Filo Pycnogonida    CEPEMAR, 2004 

Filo Arthropoda    CEPEMAR, 2004 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=981
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=931
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=943
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Subfilo Arachnida    CEPEMAR, 2004 

Classe Acari    CEPEMAR, 2004 

Subfilo Crustacea    CEPEMAR, 2004 

Classe Ostracoda    CEPEMAR, 2004 

Subordem Myodocopina    CEPEMAR, 2004 

Classe Copepoda    CEPEMAR, 2004 

Classe Malacostraca    CEPEMAR, 2004 

Subclasse Phyllocarida    CEPEMAR, 2004 

Ordem Decapoda    CEPEMAR, 2004 

Infraordem Anomura    CEPEMAR, 2004 

Família Dorippidae    CEPEMAR, 2004 

Ethusina abyssicola Smith 1884    CEPEMAR, 2004 

Família Galaheidae    CEPEMAR, 2004 

Família Paguroidae    CEPEMAR, 2004 

Paguristes sp.    CEPEMAR, 2004 

Ordem Euphausiacea    CEPEMAR, 2004 

Ordem Cumacea    CEPEMAR, 2004 

Ordem Tanaidacea    CEPEMAR, 2004 

Ordem Isopoda    CEPEMAR, 2004 

Gnathia sp    CEPEMAR, 2004 

Ordem Amphipoda    CEPEMAR, 2004 
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Harpiniopsis galera (J.L. Barnard, 1960)    CEPEMAR, 2004 

Phoxocephalus homilis (Krøyer, 1842)    CEPEMAR, 2004 

Amphilochus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Lysianassidae    CEPEMAR, 2004 

Família Ischyroceridae    CEPEMAR, 2004 

Jassa sp.    CEPEMAR, 2004 

Ischyrocerus sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Ampeliscidae    CEPEMAR, 2004 

Ampelisca panamensis (J.L. Barnard, 1954)    CEPEMAR, 2004 

Haploops sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Urothoidae    CEPEMAR, 2004 

Carangolia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Corophiidae    CEPEMAR, 2004 

Corophium sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Liljeborgiidae    CEPEMAR, 2004 

Liljeborgia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Pardaliscidae    CEPEMAR, 2004 

Pardisynopia sp.    CEPEMAR, 2004 

Família Amanthillopsidae    CEPEMAR, 2004 

Amathillopsis atlantica Chevreux, 1908    CEPEMAR, 2004 

Família Melitidae    CEPEMAR, 2004 
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Elasmopus sp.    CEPEMAR, 2004 

Ordem Harpacticoida    CEPEMAR, 2004 

Filo Bryozoa    CEPEMAR, 2004 

Filo Brachiopoda    CEPEMAR, 2004 

Filo Echinodermata    CEPEMAR, 2004 

Classe Echnoidea    CEPEMAR, 2004 

Família: Schizasteridae    CEPEMAR, 2004 

Moira atropos (Lamarck, 1816)    CEPEMAR, 2004 

Classe Holoturoidea    CEPEMAR, 2004 

Classe Asteroidea    CEPEMAR, 2004 

Classe Echinoidea    CEPEMAR, 2004 

Classe Crinoidea    CEPEMAR, 2004 

Classe Ofiuroidea    CEPEMAR, 2004 

Amphiura sp.    CEPEMAR, 2004 

Amphiura atlantica (Ljungman, 1867)    CEPEMAR, 2004 

Amphiura kimbergi (Ljungman, 1872)    CEPEMAR, 2004 

Ophiomisidium speciosum (Koehler, 1914)    CEPEMAR, 2004 

Ophiocten amitinum (Lyman, 1878)    CEPEMAR, 2004 

Ophiura fallax (Cherbonnier, 1959)    CEPEMAR, 2004 

Amphilepis teodorae (Tommasi & Abreu, 1974)    CEPEMAR, 2004 

Ophiacantha sp.    CEPEMAR, 2004 
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Filo Hemichordata    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Chordata    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Subfilo Urochordata    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Classe Ascidiacea    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Cephalochordata    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Classe Oligochaeta    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Sipuncula    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Echiura    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Pycnogonida    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Filo Arthropoda    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Subfilo Arachnida    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

Classe Acari    Soares-Gomes & Fernandes, 2005. 

* Critérios de ameaça: criticamente em perigo (CR); dados deficientes (DD); em perigo (EN); presumidamente em perigo (PA); vulnerável 

(VU). Apêndice I - Lista as espécies mais ameaçadas de extinção. 
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C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Foram encontrados 652 indivíduos (1ª campanha: 434 ind.; 2ª campanha: 218ind.), 

distribuídos em 61 espécies e 41 famílias ao longo das duas campanhas, pertencentes aos 

grupos Annelida (Polychaeta), Arthropoda (Crustacea), Mollusca (Gastropoda e Bivalvia), 

Echinodermata (Ophiuroidea e Echinoidea), Cnidaria e Nemertea. Destas 60 espécies, 45 

foram encontradas na primeira campanha e 41 na segunda (Quadro 9.2.2-14). 

O Filo Annelida e Arthropoda apresentaram os maiores número de espécies na primeira 

campanha quando comparados à segunda campanha (Quadro 9.2.2-14). 

A quantidade de espécies diferentes entre os dados primários e secundários estaria 

diretamente relacionada à variedade entre os ambientes, uma vez que os trabalhos utilizados 

como fontes estudaram a plataforma continental a profundidades superiores as encontradas, 

o que acarreta em ambientes com características hidrológicas e sedimentares diferenciados 

ao observado na área de influência do empreendimento. 
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Quadro 9.2.2-14 - Ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013), com respectiva indicação do registro. 

  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

FILO ANNELIDA                 

Classe 
Polychaeta 

                

Ordem 
Phyllodocida 

                

Família Syllidae Syllis sp.  X      X X      Coleta 

 

Sphaerosyllis 
isabelae 
Nogueira, San 
Martin & Amaral, 
2001 

     X         Coleta 

 
Exogone arenosa 
Perkins, 1981 

 X X     X X      Coleta 

Família 
Phyllodocidae 

Eteone Alba 
Webster, 1879 

X X X   X  X X X     Coleta 

Família 
Dorvilleidae 

Protodorvillea sp.  X    X X        Coleta 

Família 
Glyceridae 

Glycera 
americana Leidy, 
1855 

  X  X X X  X      Coleta 

 
Glycera capitata 
Örsted, 1843 

       X     X X Coleta 

 
Hemipodia 
simplex (Grube, 

     X         Coleta 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

1857) 

Família 
Goniadides 

Goniada teres 
Treadwell, 1931 

   X        X   Coleta 

 
Goniadides 
carolinae Day, 
1973  

        X    X  Coleta 

Família 
Nephtydae 

Nephtys sp.       X   X  X X  Coleta 

 Aglaophamus sp.  X             Coleta 

Ordem Eunicida                 

Família 
Dorvilleidae 

Protodorvillea sp.         X     X Coleta 

Família 
Lumbrineridae 

Lumbrineris sp.         X  X   X Coleta 

Família 
Onuphidae 

Nothria sp.              X Coleta 

Ordem Orbiniida                 

Família 
Paraonidae 

Cirrophorus 
americanus 
Strelzov, 1973 

X X   X    X    X  Coleta 

 
Aedicira belgicae 
(Fauvel, 1936) 

  X X X X X     X X  Coleta 

Família 
Orbiniidae 

Orbinia sp.     X X X  X     X Coleta 

 Scoloplos sp. X X X  X X X X X X X X  X Coleta 

Ordem Spionida                 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

Família 
Magelonidae 

Magelona 
papillicornis F. 
Müller, 1858 

  X X  X  X    X X  Coleta 

Família 
Spionidae 

Prionospio dúbia  
Day, 1961 

 X X X  X  X X   X X X Coleta 

 
Spiophanes 
berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

X  X X X X X     X   Coleta 

 Dispio sp. X        X  X  X X Coleta 

Ordem 
Capitellida 

                

Família 
Maldanidae 

Euclymene sp.  X   X    X      Coleta 

Família 
Capitellidae 

Notomastus sp.             X  Coleta 

Ordem 
Terebellida 

                

Família 
Terebillidae 

Terebella sp.   X      X X     Coleta 

Família 
Cirratulidae 

Cirratulus 
filiformis 
Keferstein, 1862 

 X   X  X  X X X X X X Coleta 

 Tharyx sp.     X X         Coleta 

FILO 
ARTHROPODA 

                

Subfilo Crustacea                 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

Classe 
Malacostraca 

                

Ordem 
Amphipoda 

                

Família Atylidae Nototropis sp.    X    X       Coleta 

 Atylus sp.      X         Coleta 

Família 
Ampeliscidae 

Ampelisca sp.            X   Coleta 

Família 
Phoxocephalidae 

Metharpinia sp. X  X X X  X X  X X   X Coleta 

 Heterophoxus sp.  X X           X Coleta 

Família 
Haustoriidae 

Bathyporeia sp.  X X X X  X  X      Coleta 

Família 
Ischyroceridae 

Ericthonius sp.    X    X       Coleta 

 Ischyrocerus sp.          X     Coleta 

Família Uristidae Centromedon sp.        X       Coleta 

Família 
Lysianassidae 

Lysianassidae sp.     X          Coleta 

Família Melitidae Melita sp.   X   X         Coleta 

Ordem Isopoda                 

Família 
Cirolanidae 

Eurydice convexa 

Richardson, 
1900B 

X  X      X      Coleta 

Família Ancinus sp. X   X X X       X  Coleta 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

Sphaeromatidae 

Família Serolidae Heteroserolis sp.  X X  X  X   X X    Coleta 

Família 
Anthuridae 

Paranthura sp.  X             Coleta 

 
Amakuzanthura 
sp. 

             X Coleta 

Ordem Decapoda                 

Família 
Albuneidae 

Albunea paretii 

(Guérin - 
Méneville, 1853) 

          X    Coleta 

Família 
Paguridae 

Pagurus sp. X   X X X X        Coleta 

Ordem Mysida Família Mysidae X      X        Coleta 

Ordem Cumacea                 

Família 
Pseudocumatida
e  

Pseudocuma sp.     X X X        Coleta 

Família 
Gynodiastylidae  

Litogynodiastylis 
sp. 

 X  X X X X        Coleta 

Família 
Nannastacidae 

Campylaspis sp.  X   X X         Coleta 

Família 
Nannastacidae 

Campylaspis sp.  X   X X         Coleta 

Classe 
Ostracoda 

Ostracoda X     X X        Coleta 

FILO                 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

MOLLUSCA 

Classe 
Gastropoda 

                

Ordem 
Neogastropoda 

                

Família Olividae 
Olivancillaria 
urceus (Roding, 
1798) 

        X      Coleta 

 
Olivella floralia 

(Duclos, 1853) 
          X    Coleta 

Classe Bivalvia 
Bi 

                

Família Tellinidae 
Macoma 
pseudomera Dall 
& Simpson, 1901 

     X         Coleta 

 
Tellina (Angulus) 
exerythra Boss, 
1964 

 X             Coleta 

FILO 
ECHINODERMA
TA 

                

Classe 
Ophiuroidea 

                

Ordem Ophiurida                 

Família 
Amphiuridae 

Amphiodia atra 
Stimpson, 1852 

        X   X X  Coleta 

 Amphiodia sp.  X   X X         Coleta 
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  PONTOS AMOSTRAIS Método
s 

Táxon 
 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Espécies A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 

Classe 
Echinoidea 

                

Família Mellitidae 
Encope 
emarginata 
(Leske, 1778)  

            X  Coleta 

FILO 
NEMERTEA 

                

 Nemertea X X X X X X X  X      Coleta 

FILO CNIDARIA                 

Classe Anthozoa                 

Família 
Zoanthidae 

Zoanthidae sp.     X          Coleta 

Pontos de Registro: Pontos amostrais  

Métodos de registro: Coleta com busca fundo 
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b) Eficiência amostral 

As curvas do coletor utilizadas (espécies observadas -Sobs- e do estimador de Jacknife 1), 

não demonstram tendência a atingir uma assíntota, indicando que a comunidade encontrada 

não está estabilizada em relação ao número de espécies encontrado (Figura 9.2.2-30).  

 

Figura 9.2.2-30 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza observada (Sobs)e 

Estimativa de riqueza Jacknife de primeira ordem para os dados da comunidade 

zoobentônica encontrada na Área de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ. (1ª 

campanha - Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). N=42 amostras. 

c) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Não foram encontradas espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal (IBAMA 

2008) e/ou do estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000). 

d) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

As espécies encontradas são comuns em ambientes de fundo inconsolidado do litoral 

brasileiro, com características de apresentar variações espaço-temporais nas populações. 

Não foram encontradas espécies endêmicas, exóticas ou raras.  

e) Espécies Migratórias 

A macrofauna apresenta relação direta com o substrato, demonstrando variação vertical e 

horizontal no ambiente, o que caracterizaria a sua distribuição em manchas. Porém, esta 

distribuição estaria associada a alterações nas características do ambiente, interferindo na 

reprodução, mortalidade e sobrevivência das espécies, porém estando sempre associadas ao 

substrato, principalmente na fase adulta, que apresentaria deslocamento restrito ou nulo em 

resposta a forma de alimentação (NYBAKKEN & BERTNESS, 2005).  

Desta forma, a macrofauna de substrato inconsolidado não apresentaria espécies 

migratórias. 

f) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram encontradas espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário, 

ressaltando, porém a ocorrência de Hemipodia que tem sido utilizada por pescadores como 

Macrofauna - TPN
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isca de pesca, além de Glycera americana que também é explorado comercialmente (PAIVA, 

2006). 

g) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Dentre o grupo de espécies identificadas, os anelídeos Spiophanes berkeleyorum, Aedicira 

belgicae, Cirratulus filiformi e o crustáceo Ericthonius sp. são indicadoras de qualidade 

ambiental, podendo ser encontradas principalmente em ambientes com ocorrência de matéria 

orgânica. 

h) Distribuição da fauna no ambiente 

Em relação aos grupos que ocorreram, Annelida (Polychaeta) (N: 489 ind) e Arthropoda 

(Crustacea) (N: 128 ind) apresentaram os maiores números de indivíduos na Área de 

Influência Direta e Diretamente Afetada, equivalente a mais de 93% dos organismos 

encontrados, enquanto os demais grupos apresentaram valores inferiores a 10% ao longo 

dos pontos amostrais, sendo que os maiores valores para os filos foram encontrados na 

primeira campanha (set/12) no ponto A-06 para Polychaeta (88 ind) e A-04 para Arthropoda 

(22 ind) (Figura 9.2.2-31A e B; Quadro 9.2.2-15). Vale ressaltar que os filos com menores 

valores de abundância foram Echinodermata, Mollusca e Cnidaria, que apresentaram valores 

entre um (01) e dois (02) indivíduos nos pontos aonde foram encontrados, sendo encontrados 

somente em A-02, A-04; A-05 e A-06 (Quadro 9.2.2-15); Figura 9.2.2-31A). 

Annelida (Polychaeta) e Arthropoda (Crustacea) ocorreram com maior abundância nos pontos 

avaliados, demonstrando que estes grupos foram os mais importantes na composição da 

comunidade zoobentônica de substrato inconsolidado nas áreas de estudo durante a 1ª 

campanha (set/2012) e 2ª campanha (jan/13) (Figura 9.2.2-31A; B; C e D; Quadro 9.2.2-15). 

Além disto, dentre os grupos encontrados, Annelida e Arthropoda apresentaram o maior 

número de espécies, tendo características de ocorrência semelhante à observada para o 

número de indivíduos nos pontos amostrais nas duas campanhas de amostragem (set/2012 e 

jan/13) (Figura 9.2.2-31A - D; Quadro 9.2.2-15).  

O filo Annelida apresentou as famílias com os maiores valores de abundância, sendo estas 

pertencentes à Polychaeta, com as Famílias Paraonidae (118 ind), Spionidae (95 ind), 

Cirratulidae (70 ind), Orbiniidae (68 ind) e Phyllodocidae (45 ind) apresentando os maiores 

valores de ocorrência, sendo os organismos encontrados de tamanho corporal reduzido, e 

com os maiores valores, exceção para Orbiniidae e Cirratulidae, observados na 1ª campanha 

(Quadro 9.2.2-15). 

Dentre os Crustacea, os grupos mais representativos foram Peracarida e Decapoda. Além 

disso, os anfipodas juntamente com os isópodos e cumáceos apresentaram as maiores 

abundâncias dentro do grupo dos peracarídeos ao longo de toda a área amostral, com as 

famílias de anfípodas Haustoridae (17 ind.), Ischyroceridae (16 ind.) e Phoxocephalidae (27 

ind.), e Gynodiastylidae (12 ind.) dos cumáceos com as maiores abundâncias para o grupo 

Crustacea (Quadro 9.2.2-15). 

Os valores de abundância de indivíduos dos grandes grupos apresentaram variação temporal 

entre as duas campanhas realizadas, com os maiores valores encontrados durante a primeira 

campanha (set/12), principalmente para os filos Annelida (Polychaeta), Arthropoda 

(Crustacea) e Nemertea (Figura 9.2.2-31A; C e D; Quadro 9.2.2-15)  
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A 

 

B 

 

C 

 

D 

Figura 9.2.2-31 - Percentual de indivíduos dos grandes grupos de organismos coletados nos pontos amostrais (A) do zoobentos de fundo 

inconsolidado no total (B) e na 1ª (C) e 2ª (D) campanhas na área de influência direta dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ/. (1ª 

campanha - Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). 
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Os pontos amostrais A-06 (N-total: 100; N-médio: 67±31), A-02 (N-total: 80; N-médio: 53±37) 

e A-04 (N-total: 65; N-médio: 43±19) durante a 1ª campanha apresentaram os maiores 

números de indivíduos encontrados na área de amostragem, enquanto os menores valores 

foram encontrados em A-01 (N-total: 21; N-médio: 7±4), A-03 (N-total: 12; N-médio: 4±2), A-

04 (N-total: 17; N-médio: 6±1) e A-06 (N-total: 15; N-médio: 5±2), sendo todos observados 

durante a 2ª campanha (Figura 9.2.2-32; Quadro 9.2.2-15 e Tabela 9.2.2-14). 

Os valores do número de indivíduos apresentou diferença significativa somente entre 

campanhas (ANOVA: F = 8,646; p = 0,007), porém esta sendo observada principalmente no 

ponto amostral A-06, indicando que as principais diferenças foram observadas entre 

campanhas e não entre os pontos para cada campanha realizada (Tabela 9.2.2-14). 

Os táxons com os maiores valores de abundância observados na área de estudo foram os 

poliquetos Aedicira belgicae (102 ind), Spiophanes berkeleyorum (48 ind), Eteone alba (33 

ind.), Cirratulus filiformis (28 ind) e Prionospio dubia (21 ind) na primeira campanha, enquanto 

para a segunda campanha Scoloplos sp. (47 ind) e Cirratulus filiformis (42 ind) foram os 

táxons com os maiores valores. O ponto A-06 apresentou as maiores abundância de Aedicira 

belgicae e Prionospio dúbia. Os pontos A-02, A-04 e A-07 também apresentaram elevada 

abundância, em consequência dos altos valores de Eteone alba e Cirratulus filiformis (A-02), 

Spiophanes berkeleyorum (A-04) e Aedicira belgicae (A-07), com estes valores 

caracterizando a abundância na primeira campanha. Para a segunda campanha os pontos 

amostrais A-02, A-05 e A-07 apresentaram os maiores valores, sendo caracterizados pelos 

maiores valores dos poliquetos Cirratulus filiformis (A-02) e Scoloplos sp. (A-07) (Figura 

9.2.2-32; Quadro 9.2.2-15 e Tabela 9.2.2-14).  

 

Figura 9.2.2-32 - Número médio (+desvio padrão) de indivíduos (N) coletados nos pontos 

amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência direta dos Terminais 

Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ. (1ª campanha - Setembro/2012; 2ª campanha - Janeiro/2013). 

Os organismos mais abundantes da comunidade zoobentônica encontrados nas duas 

campanhas, pertencem a Annelida e Crustacea, e apresentaram a característica de terem 

tamanho corpóreo reduzido, porém que podem indicar ambientes sujeitos a alterações na 

estrutura e composição de seu substrato, ou sob estresse ambiental, natural ou antrópico, 

como as famílias Spionidae, Paraonidae, Orbiniidae e Cirratulidae (Quadro 9.2.2-15).  
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Quadro 9.2.2-15 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013). 

  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

FILO ANNELIDA                   

Classe Polychaeta                   

Ordem 
Phyllodocida 

                  

Família Syllidae Syllis sp. 0 3 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 6 9 

 

Sphaerosyllis 
isabelae 
Nogueira, San 
Martin & 
Amaral, 2001 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Exogone 
arenosa 
Perkins, 1981 

0 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 5 

Família 
Phyllodocidae 

Eteone Alba 
Webster, 1879 

1 11 20 0 0 1 0 33 1 9 2 0 0 0 0 12 45 

Família 
Dorvilleidae 

Protodorvillea 
sp. 

0 5 0 0 0 1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Família Glyceridae 
Glycera 
americana 
Leidy, 1855 

0 0 1 0 1 3 3 8 0 1 0 0 0 0 0 1 9 

 
Glycera capitata 

Örsted, 1843 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 5 10 10 

 
Hemipodia 
simplex (Grube, 

0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

1857) 

Família Goniadides 
Goniada teres 
Treadwell, 1931 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

 
Goniadides 
carolinae Day, 
1973  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 

Família Nephtydae Nephtys sp. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 4 5 

 
Aglaophamus 
sp. 

0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ordem Eunicida                   

Família 
Dorvilleidae 

Protodorvillea 
sp. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 3 

Família 
Lumbrineridae 

Lumbrineris sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 3 

Família Onuphidae Nothria sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ordem Orbiniida                   

Família Paraonidae 
Cirrophorus 
americanus 
Strelzov, 1973 

1 7 0 0 3 0 0 11 0 2 0 0 0 1 0 3 14 

 
Aedicira 
belgicae 
(Fauvel, 1936) 

0 0 6 6 11 50 29 102 0 0 0 0 1 1 0 2 104 

Família Orbiniidae Orbinia sp. 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 4 6 

 Scoloplos sp. 1 4 1 0 2 3 4 15 3 4 1 4 1 0 34 47 62 

Ordem Spionida                   

Família Magelona 0 0 1 1 0 6 0 8 1 0 0 0 2 2 0 5 13 
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

Magelonidae papillicornis F. 
Müller, 1858 

Família Spionidae 
Prionospio 
dúbia  Day, 
1961 

0 4 1 5 0 11 0 21 3 1 0 0 2 1 1 8 29 

 

Spiophanes 
berkeleyorum 
(Pettibone, 
1962) 

7 0 1 28 5 5 2 48 0 0 0 0 1 0 0 1 49 

 Dispio sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 0 2 4 16 17 

Ordem Capitellida                   

Família Maldanidae Euclymene sp. 0 3 0 0 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 7 

Família 
Capitellidae 

Notomastus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Ordem Terebellida                   

Família Terebillidae Terebella sp. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 3 

Família Cirratulidae 
Cirratulus 
filiformis 
Keferstein, 1862 

0 17 0 0 2 0 9 28 0 10 2 1 22 1 6 42 70 

 Tharyx sp. 0 0 0 0 1 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

 N sub-total 11 57 34 41 28 88 52 311 14 48 8 9 31 12 56 178 489 

 S sub-total 5 10 9 5 9 11 7 22 7 15 5 4 8 10 9 23 28 

FILO 
ARTHROPODA 

                  

Subfilo Crustacea                   

Classe                   
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

Malacostraca 

Ordem Amphipoda                   

Família Atylidae Nototropis sp. 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 3 

 Atylus sp. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Família 
Ampeliscidae 

Ampelisca sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Família 
Phoxocephalidae 

Metharpinia sp. 3 0 1 1 1 0 3 9 2 0 1 5 0 0 7 15 24 

 
Heterophoxus 
sp. 

0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

Família 
Haustoriidae 

Bathyporeia sp. 0 5 1 1 2 0 6 15 0 2 0 0 0 0 0 2 17 

Família 
Ischyroceridae 

Ericthonius sp. 0 0 0 13 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 2 15 

 Ischyrocerus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

Família Uristidae 
Centromedon 
sp. 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Família 
Lysianassidae 

Lysianassidae 
sp. 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Família Melitidae Melita sp. 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ordem Isopoda                   

Família Cirolanidae 

Eurydice 
convexa 

Richardson, 
1900B 

3 0 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 6 

Família Ancinus sp. 2 0 0 1 2 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 7 
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

Sphaeromatidae 

Família Serolidae 
Heteroserolis 
sp. 

0 1 1 0 2 0 3 7 0 0 2 1 0 0 0 3 10 

Família Anthuridae Paranthura sp. 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
Amakuzanthura 
sp. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ordem Decapoda                   

Família Albuneidae 
Albunea paretii 

(Guérin - 
Méneville, 1853) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Família Paguridae Pagurus sp. 1 0 0 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Ordem Mysida Família Mysidae 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Ordem Cumacea                   

Família 
Pseudocumatidae  

Pseudocuma 
sp. 

0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Família 
Gynodiastylidae  

Litogynodiastylis 
sp. 

0 1 0 4 2 1 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Família 
Nannastacidae 

Campylaspis sp. 0 1 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Família 
Nannastacidae 

Campylaspis sp. 0 1 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Classe Ostracoda Ostracoda 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 N sub-total 12 11 7 22 14 9 21 96 7 3 4 7 1 1 9 32 128 

 S sub-total 6 6 6 7 8 8 8 18 4 2 3 3 1 1 3 13 23 

FILO MOLLUSCA                   
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

Classe Gastropoda                   

Ordem 
Neogastropoda 

                  

Família Olividae 
Olivancillaria 
urceus (Roding, 
1798) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 
Olivella floralia 
(Duclos, 1853) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Classe Bivalvia Bi                   

Família Tellinidae 

Macoma 
pseudomera 
Dall & Simpson, 
1901 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Tellina 
(Angulus) 
exerythra Boss, 
1964 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 N sub-total 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 4 

 S sub-total 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 4 

FILO 
ECHINODERMATA 

                  

Classe 
Ophiuroidea 

                  

Ordem Ophiurida                   

Família 
Amphiuridae 

Amphiodia atra 
Stimpson, 1852 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 3 

 Amphiodia sp. 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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  PONTOS AMOSTRAIS  

Táxon 

 1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA Total 

Espécies A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total 
A-
01 

A-
02 

A-
03 

A-
04 

A-
05 

A-
06 

A-
07 

Total Geral 

Classe Echinoidea                   

Família Mellitidae 
Encope 
emarginata 
(Leske, 1778)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 N sub-total 0 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 2 0 4 7 

 S sub-total 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 3 

FILO NEMERTEA                   

 Nemertea 2 10 1 2 4 1 1 21 0 2 0 0 0 0 0 2 23 

 S sub-total 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

FILO CNIDARIA                   

Classe Anthozoa                   

Família Zoanthidae Zoanthidae sp. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 S sub-total 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 N total 25 80 42 65 48 100 74 434 21 55 12 17 33 15 65 218 652 

Pontos de Registro: Pontos amostrais  

Métodos de registro: BF – Busca fundo  
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O ponto amostral A-02 apresentou as maiores médias de Diversidade nas duas campanhas 

realizadas (H’loge: 1ª campanha – 2,18±0,07 e 2ª campanha: 2,03±0,32 bits.ind-1), resultante 

das menores médias para dominância de Simpson (A-02: 1ª campanha - 0,14±0,01 e 2ª 

campanha - 0,16±0,04), valor este determinado pelos valores médios de organismos (N: A-

02: 1ª campanha - 27±11 e 2ª campanha - 18±8) e altos de riqueza de espécies (A-02: 1ª 

campanha – 3,20±0,13 e 2ª campanha – 3,21±0,52) o que acabou por caracterizar esta área 

com os valores mais altos de diversidade média (Tabela 9.2.2-14; Figura 9.2.2-32; Figura 

9.2.2-33; Figura 9.2.2-34 e Figura 9.2.2-35). 

Por outro lado A-03 e A-04, de acordo com os valores médios encontrados para os índices de 

dominância, equitabilidade e número de espécies, apresentaram os menores valores para o 

cálculo da diversidade entre pontos amostrais, com os valores médios para os locais de 

1,25±0,28 bits.ind-1 (A-03) e 1,34±0,18 bits.ind-1 (A-04) na primeira campanha, e 0,93±0,51 

bits.ind-1 (A-03) e 0,92±0,42 bits.ind-1 (A-04) na segunda camapanha. Esta característica 

apresentou padrão semelhante ao encontrado para os dados encontrados quanto à 

ocorrência dos grupos e organismos, evidenciando e caracterizando assim, a estrutura da 

comunidade local em resposta as condições do ambiente, também verificada pelos menores 

valores dos índices da comunidade apresentados nestas estações que compõem a área de 

influência do empreendimento, com o padrão dos valores encontrados na primeira campanha 

serem superiores ao observado na segunda (Quadro 9.2.2-15); Tabela 9.2.2-14; Figura 

9.2.2-32 a Figura 9.2.2-35). 

Quando aplicado a ANOVA entre os diversos índices ecológicos, não foram observadas 

diferenças significativas entre os pontos amostrais (ANOVA: p<0,05), com exceção para 

dominância e equitabilidade. As principais diferenças significativas foram encontradas entre 

as campanhas, com a primeira apresentando valores significativamente superiores à 

segunda. Os resultados desta análise de variância encontram-se na Tabela 9.2.2-15. 
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Tabela 9.2.2-14 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de indivíduos, riqueza de Margalef (d’) e densidade, e dos índices de diversidade 

(H’), equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de Simpson nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência 

dos Terminais Ponta Negra, RJ (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013).  

Pontos amostrais 

 

A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 Campanhas 

Campanha 

 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

N Média 8 7 27 18 14 4 22 6 16 11 33 5 25 22 21 10 

 
EP 1 4 11 8 5 2 5 1 5 11 9 2 11 2 3 2 

Densidade  Média 134 113 430 296 226 65 350 92 258 177 537 81 398 349 333 168 

(ind/m
2
) EP 19 57 173 126 73 28 88 14 76 177 144 28 181 28 48 36 

d Média 2,25 2,10 3,20 3,21 1,88 1,34 1,74 1,28 3,58 0,86 2,73 2,27 2,81 1,82 2,60 1,84 

 
EP 0,80 0,48 0,13 0,52 0,50 0,74 0,31 0,64 0,31 0,86 0,72 0,43 0,49 0,49 0,21 0,25 

J' Média 0,93 0,96 0,92 0,95 0,72 0,64 0,74 0,81 0,93 0,20 0,78 0,99 0,82 0,75 0,83 0,76 

 
EP 0,06 0,02 0,01 0,03 0,06 0,32 0,02 0,09 0,05 0,20 0,09 0,01 0,08 0,05 0,03 0,07 

H'(loge) Média 1,55 1,40 2,18 2,03 1,25 0,93 1,34 0,92 2,15 0,45 1,79 1,40 1,82 1,40 1,73 1,22 

 
EP 0,38 0,33 0,07 0,32 0,28 0,51 0,18 0,42 0,14 0,45 0,35 0,37 0,26 0,27 0,11 0,16 

Dominância  Média 0,26 0,28 0,14 0,16 0,43 0,52 0,36 0,51 0,15 0,15 0,27 0,29 0,25 0,35 0,26 0,32 

de Simpson EP 0,10 0,07 0,01 0,04 0,10 0,25 0,06 0,17 0,03 0,15 0,10 0,11 0,08 0,07 0,03 0,05 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 737 

Tabela 9.2.2-15 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são apresentados para cada parâmetro analisado da comunidade 

zoobentônica em relação aos fatores Ponto amostral, Campanha (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). e a interação 

entre eles. 

  

Pontos amostrais  Campanha Pontos amostrais*Campanha 

N F 1,807 8,646 1,019 

 
p 0,134 0,007 0,434 

Dens (ind/m2) F 1,809 8,640 1,018 

 
p 0,134 0,007 0,434 

d' F 2,012 6,283 1,330 

 
p 0,098 0,018 0,277 

J' F 3,095 1,601 3,692 

 
p 0,019 0,216 0,008 

H'(loge) F 2,240 8,205 1,331 

 
p 0,069 0,008 0,276 

Dominância F 2,471 0,974 0,125 

de Simpson p 0,048 0,332 0,992 
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Figura 9.2.2-33 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de Margalef (d’) encontrado 

nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos 

Terminais Ponta Negra, RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

 

 

A 
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B 

Figura 9.2.2-34 - Valores médios e erro padrão dos índices de (A) Equitabilidade de Pielou (J’) e 

(B) Dominância de Simpson encontrados nos pontos amostrais do zoobentos de fundo 

inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ (1ª campanha - 

setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

 

Figura 9.2.2-35 - Valores médios e erro padrão dos índices de Diversidade (H’) encontrados nos 

pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra, RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Em relação à similaridade de Bray-Curtis, foi verificada a formação de grupos dos pontos 

amostrais em termos de composição e abundância da comunidade zoobentônica em relação 

às campanhas, com a separação entre a primeira (1ª) e a segunda (2ª) campanhas. Em 

relação à variação na composição da fauna nos pontos amostrais em cada campanha, as 
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principais diferenças foram observadas entre os pontos A-01 com A-02, A-07; A-02 com A-04, 

A-06 e A-07, e A-04 e A-07 na primeira campanha, enquanto na segunda campanha as 

diferenças foram encontradas entre A-01 para A-02 e A-07; A-03 x A-07; e A-06 x A-07, 

sendo estas diferenças confirmadas pela análise da PERMANOVA (Tabela 9.2.2-16 e Tabela 

9.2.2-17; Figura 9.2.2-36). 

A análise de similaridade dos pontos entre as campanhas demonstrou separação significativa 

(PERMANOVA) somente dos pontos amostrais A-04 e do A-07. Desta forma, foram 

encontradas diferenças significativas para todos os fatores avaliados e a interação entre eles, 

indicando a variação espacial e sazonal na composição e abundância da fauna na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra, RJ (Tabela 9.2.2-16, Tabela 9.2.2-17 e Tabela 

9.2.2-18; Figura 9.2.2-36) 

A análise SIMPER identificou as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade entre 

os grupos que diferiram significativamente na PERMANOVA, destacando-se Aedicira 

belgicae, Spiophanes berkeleyorum, Cirratulus filiformis, Eteone alba e Prionospio dubia. A 

dissimilaridade entre os grupos dos potos amostrais em cada campanha variou entre 72% e 

90 %, enquanto dos pontos entre campanhas os valores foram entre 79% (A-07 – 1ª x 2ª 

campanhas) e 98,52% (A-04 - 1ª x 2ª campanhas) (Tabela 9.2.2-19 a Tabela 9.2.2-21). 

Importante ressaltar que estas diferenças na estrutura da comunidade podem estar 

correlacionadas principalmente com as características granulométricas, profundidade e 

nutrientes do sedimento, uma vez que estas são características importantes na diferenciação 

das comunidades zoobentônicas em geral (Figura 9.2.2-36; Tabela 9.2.2-19 a Tabela 

9.2.2-21) 

 

Figura 9.2.2-36 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) entre os 

pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra, RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013). 

Macrofauna - TPN
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Tabela 9.2.2-16 - Resultados da análise PERMANOVA da endofauna entre pontos amostrais e 

campanhas (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) da área dos Terminais 

Ponta Negra, RJ, e respectivas interações. (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

   
Unique 

 

 
F P  perms p(MC) 

Ca 8,6956 0,001 998 0,001 

Po 3,2947 0,001 999 0,001 

CaxPo 1,4903 0,04 997 0,04 

 

Tabela 9.2.2-17 - Resultados da análise post hoc par a par da Permanova entre os pontos 

amostrais em cada campanha de amostragem (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). da área dos Terminais Ponta Negra, RJ. Teste t: t; p e p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

   
1ª Campanha 

   
2ª Campanha 

 

   
Unique 

   
Unique 

 

 
t P perms p(MC) t P perms p(MC) 

A-01 x A-02 2,224 0,10 10 0,02 1,928 0,10 10 0,06 

A-01 x A-03 1,054 0,40 8 0,38 1,485 0,20 10 0,16 

A-01 x A-04 1,785 0,10 10 0,08 1,557 0,20 8 0,14 

A-01 x A-05 1,429 0,10 9 0,15 1,255 0,31 7 0,27 

A-01 x A-06 1,395 0,20 10 0,19 1,318 0,30 9 0,22 

A-01 x A-07 1,991 0,10 10 0,06 1,756 0,10 8 0,08 

A-02 x A-03 1,755 0,11 9 0,08 1,769 0,10 10 0,08 

A-02 x A-04 2,720 0,10 10 0,02 1,601 0,10 10 0,13 

A-02 x A-05 1,362 0,20 10 0,19 1,698 0,10 7 0,09 

A-02 x A-06 2,119 0,09 9 0,03 1,714 0,10 10 0,09 

A-02 x A-07 2,065 0,10 10 0,03 1,708 0,10 10 0,10 

A-03 x A-04 1,121 0,40 10 0,32 1,173 0,20 8 0,31 

A-03 x A-05 1,230 0,20 10 0,25 1,010 0,50 6 0,40 

A-03 x A-06 0,926 0,60 10 0,49 1,275 0,30 10 0,25 

A-03 x A-07 1,447 0,10 9 0,16 2,214 0,10 6 0,04 

A-04 x A-05 1,209 0,21 10 0,27 1,103 0,20 6 0,34 

A-04 x A-06 0,923 0,70 9 0,46 1,108 0,30 7 0,33 

A-04 x A-07 1,975 0,10 10 0,06 1,366 0,11 8 0,21 

A-05 x A-06 1,132 0,40 10 0,31 0,361 1,00 7 0,91 

A-05 x A-07 0,999 0,60 10 0,42 1,734 0,10 7 0,09 

A-06 x A-07 1,683 0,10 10 0,09 1,719 0,10 10 0,08 
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Tabela 9.2.2-18 - Resultados da análise post hoc par a par da Permanova dos pontos amostrais 

entre as campanhas de amostragem (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013) da área dos Terminais Ponta Negra, RJ. Teste t: t; p e p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

   

Unique 

 

1ª camp x 2ª camp t P perms p(MC) 

A-01 1,852 0,101 10 0,077 

A-02 1,471 0,103 10 0,137 

A-03 0,809 0,807 9 0,560 

A-04 2,292 0,099 10 0,039 

A-05 1,373 0,100 7 0,180 

A-06 1,316 0,094 9 0,209 

A-07 2,376 0,107 7 0,030 

 

Tabela 9.2.2-19 - Contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os grupos 

que diferiram significativamente na PERMANOVA para a 1ª campanha. 

Grupos A-01 x A-02 

      

Dis. média = 87,32 A-01 A-02                          

 

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 0 2,32 10,48 9,7 12,01 12,01 

Bathyporeia sp. 0 1,24 5,56 9,27 6,37 18,38 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

1,15 0 5,52 0,96 6,32 24,69 

Cirrophorus americanus Strelzov, 
1973 

0,33 1,47 5,26 1,75 6,03 30,72 

Nemertea 0,67 1,79 5,18 1,75 5,93 36,66 

Eteone alba Webster, 1879 0,33 1,39 5,07 1,15 5,81 42,47 

Protodorvillea sp. 0 1 4,18 1,31 4,78 47,25 

Eurydice convexa Richardson, 
1900B 

0,8 0 3,75 1,15 4,29 51,54 

Scoloplos sp. 0,33 0,91 3,75 1,08 4,29 55,83 

Euclymene sp. 0 0,8 3,27 1,32 3,75 59,58 

Ancinus sp. 0,67 0 3,08 1,24 3,53 63,11 

Família Mysidae 0,67 0 3,06 1,24 3,5 66,61 

Aglaophamus sp. 0 0,67 3,05 1,2 3,5 70,11 
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Grupos A-01 x A-07 

      

Dis. média = 83,08 A-01 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 0 2,49 11,99 1,28 14,44 14,44 

Bathyporeia sp. 0 1,38 7,22 3,75 8,69 23,13 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

1,15 0,47 5,98 1,05 7,2 30,33 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 0 1,35 5,93 1,32 7,13 37,46 

Glycera americana Leidy, 1855 0 1 5,43 3,4 6,54 44 

Metharpinia sp. 0,58 0,8 4,52 1,05 5,44 49,44 

Eurydice convexa Richardson, 
1900B 

0,8 0 4,28 1,12 5,15 54,6 

Litogynodiastylis sp. 0 0,91 4,28 1,31 5,15 59,75 

Scoloplos sp. 0,33 1,14 4 1,44 4,81 64,56 

Heteroserolis sp. 0 0,8 3,91 1,27 4,7 69,27 

Ancinus sp. 0,67 0 3,52 1,2 4,23 73,5 

Grupos A-02 x A-04 

      

Dis. média = 89,51 A-02 A-04                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

0 3,05 12,25 4,44 13,69 13,69 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 2,32 0 8,99 6,82 10,05 23,73 

Cirrophorus americanus Strelzov, 
1973 

1,47 0 5,71 4,17 6,38 30,11 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 0 1,33 5,29 2,58 5,91 36,03 

Nemertea 1,79 0,47 5,28 1,59 5,9 41,93 

Eteone alba Webster, 1879 1,39 0 4,78 1,14 5,34 47,26 

Ericthonius sp. 0 1,2 4,33 0,65 4,83 52,1 

Protodorvillea sp. 1 0 3,61 1,28 4,03 56,13 

Bathyporeia sp. 1,24 0,33 3,52 1,53 3,94 60,07 

Scoloplos sp. 0,91 0 3,48 1,05 3,89 63,96 

Prionospio dubia Day, 1961 0,67 0,75 3,46 0,85 3,86 67,82 

Litogynodiastylis sp. 0,33 1,14 3,09 1,37 3,46 71,28 
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Grupos A-02 x A-06 
      

Dis. média = 87,86 A-02 A-06                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 0 3,83 12,69 2,23 14,44 14,44 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 2,32 0 7,43 9,24 8,45 22,89 

Nemertea 1,79 0,33 4,81 2,32 5,48 28,37 

Prionospio dubia Day, 1961 0,67 1,52 4,77 1,1 5,43 33,8 

Cirrophorus americanus Strelzov, 
1973 

1,47 0 4,71 4,8 5,36 39,16 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

0 1,28 4,28 3,48 4,87 44,03 

Bathyporeia sp. 1,24 0 3,95 7,47 4,49 48,52 

Eteone alba Webster, 1879 1,39 0,33 3,67 1,14 4,18 52,7 

Magelona papillicornis F. Müller, 
1858 

0 1,08 3,55 1,03 4,04 56,75 

Tharyx sp. 0 1 3,16 1,18 3,6 60,35 

Scoloplos sp. 0,91 0,58 2,87 1,05 3,26 63,61 

Protodorvillea sp. 1 0,33 2,72 1,21 3,09 66,7 

Euclymene sp. 0,8 0 2,39 1,32 2,72 69,43 

Aglaophamus sp. 0,67 0 2,15 1,25 2,44 71,87 

Grupos A-02 x A-07 
      

Dis. média = 72,94 A-02 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 0 2,49 8,31 1,28 11,39 11,39 

Nemertea 1,79 0,33 5,5 1,98 7,54 18,93 

Cirrophorus americanus Strelzov, 
1973 

1,47 0 5,18 3,55 7,1 26,03 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 2,32 1,35 4,79 1,26 6,57 32,6 

Eteone alba Webster, 1879 1,39 0 4,37 1,11 5,99 38,58 

Glycera americana Leidy, 1855 0 1 3,66 3,52 5,01 43,6 

Protodorvillea sp. 1 0,58 3,32 1,27 4,55 48,15 

Metharpinia sp. 0 0,8 2,77 1,09 3,8 51,95 

Euclymene sp. 0,8 0 2,6 1,28 3,57 55,52 

Litogynodiastylis sp. 0,33 0,91 2,6 1,23 3,56 59,08 

Scoloplos sp. 0,91 1,14 2,5 1,21 3,42 62,5 

Aglaophamus sp. 0,67 0 2,37 1,19 3,24 65,75 

Heteroserolis sp. 0,33 0,8 2,35 1,13 3,22 68,97 

Família Mysidae 0 0,67 2,22 1,22 3,05 72,01 
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Grupos A-04 x A-07 

      

Dis. média = 75,99 A-04 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

3,05 0,47 11,37 2,68 14,96 14,96 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 1,33 2,49 8,55 2,69 11,25 26,21 

Cirratulus filiformis (Keferstein, 
1862) 

0 1,35 5,09 1,29 6,7 32,92 

Scoloplos sp. 0 1,14 4,96 5,39 6,53 39,44 

Ericthonius sp. 1,2 0 4,77 0,65 6,27 45,71 

Bathyporeia sp. 0,33 1,38 4,66 1,6 6,14 51,85 

Glycera americana (Leidy, 1855) 0 1 4,53 3,4 5,96 57,81 

Heteroserolis sp. 0 0,8 3,3 1,27 4,34 62,15 

Metharpinia sp. 0,33 0,8 3,1 1,03 4,08 66,24 

Prionospio dúbia (Day, 1961) 0,75 0 2,96 0,65 3,89 70,13 

 

Tabela 9.2.2-20 - Contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade entre os grupos 

que diferiram significativamente na PERMANOVA para a 2ª campanha. 

Grupos A-01 x A-02 

      

Dis. média = 90,26 A-01 A-02                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Cirratulus filiformis Keferstein, 
1862 

0,0 1,7 9,7 3,1 10,8 10,8 

Dispio sp. 0,0 1,5 8,9 2,9 9,8 20,6 

Syllis sp. 0,3 1,3 6,5 1,3 7,2 27,8 

Eteone alba Webster, 1879 0,3 1,4 6,3 1,4 7,0 34,8 

Glycera capitata Örsted, 1843 0,9 0,0 5,4 1,1 6,0 40,8 

Prionospio dubia Day, 1961 0,8 0,3 4,8 0,8 5,3 46,1 

Scoloplos sp. 0,6 0,9 4,5 1,1 5,0 51,1 

Ericthonius sp. 0,7 0,0 4,1 1,0 4,6 55,7 

Nototropis sp. 0,7 0,0 4,1 1,0 4,6 60,3 

Lumbrineris sp. 0,0 0,3 3,8 0,6 4,3 64,5 

Nemertea 0,0 0,7 3,0 1,3 3,3 67,8 

Euclymene sp. 0,0 0,7 3,0 1,3 3,3 71,1 
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Grupos A-01 x A-07 
      

Dis. média = 80,66 A-01 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Scoloplos sp. 0,6 3,4 19,4 2,0 24,0 24,0 

Cirratulus filiformis Keferstein, 
1862 

0,0 1,1 7,4 1,1 9,1 33,1 

Dispio sp. 0,0 1,1 7,2 4,8 9,0 42,1 

Metharpinia sp. 0,5 1,2 7,1 1,0 8,8 50,9 

Prionospio dubia Day, 1961 0,8 0,3 4,6 1,0 5,7 56,6 

Glycera capitata Örsted, 1843 0,9 1,3 4,4 1,2 5,5 62,1 

Ericthonius sp. 0,7 0,0 4,0 1,2 5,0 67,1 

Nototropis sp. 0,7 0,0 4,0 1,2 5,0 72,0 

Grupos A-03 x A-07 
      

Dis. média = 88,61 A-03 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Scoloplos sp. 0,3 3,4 23,2 2,6 26,1 26,1 

Glycera capitata Örsted, 1843 0,0 1,3 9,3 4,0 10,5 36,6 

Dispio sp. 0,0 1,1 8,2 5,6 9,2 45,9 

Metharpinia sp. 0,3 1,2 8,1 1,1 9,2 55,0 

Cirratulus filiformis Keferstein, 
1862 

0,5 1,1 7,4 1,0 8,4 63,4 

Nephtys sp. 0,7 0,0 5,0 1,2 5,6 69,0 

Eteone alba Webster, 1879 0,7 0,0 4,4 1,3 5,0 74,0 

Grupos A-06 x A-07 
      

Dis. média = 86,81 A-06 A-07                                

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis. 

média 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Scoloplos sp. 0,0 3,4 23,0 3,6 26,5 26,5 

Metharpinia sp. 0,0 1,2 8,0 1,1 9,2 35,7 

Cirratulus filiformis Keferstein, 
1862 

0,3 1,1 7,1 1,1 8,2 43,9 

Dispio sp. 0,5 1,1 6,0 1,8 6,9 50,8 

Glycera capitata Örsted, 1843 0,3 1,3 5,8 1,8 6,7 57,5 

Magelona papillicornis F. Müller, 
1858 

0,7 0,0 4,1 1,3 4,7 62,1 

Orbinia sp. 0,0 0,6 3,0 0,7 3,5 65,6 

Prionospio dubia Day, 1961 0,3 0,3 2,8 0,8 3,2 68,8 

Nephtys sp. 0,3 0,0 2,7 0,7 3,2 72,0 
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Tabela 9.2.2-21 - Contribuição percentual das espécies para a dissimilaridade dos pontos que 

diferiram significativamente na PERMANOVA entre as campanhas (1ª Campanha - 

setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). 

Grupos A-04-1ª camp x 2ª camp 

      

Dis. média = 98,52 1ªcamp 2ªcamp 

    

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Spiophanes berkeleyorum 
(Pettibone, 1962) 

3,1 0,0 22,3 4,2 22,6 22,6 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 1,3 0,0 9,5 3,0 9,7 32,3 

Litogynodiastylis sp. 1,1 0,0 8,8 2,1 8,9 41,2 

Ericthonius sp. 1,2 0,0 7,1 0,7 7,3 48,4 

Scoloplos sp. 0,0 0,9 6,8 1,0 6,9 55,3 

Metharpinia sp. 0,3 0,8 6,5 0,8 6,6 61,9 

Dispio sp. 0,0 0,8 5,6 1,2 5,7 67,6 

Prionospio dubia Day, 1961 0,8 0,0 4,4 0,7 4,5 72,1 

Grupos A-07-1ª camp x 2ª camp 
      

Dis. média = 79,97 1ªcamp 2ªcamp 
    

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Scoloplos sp. 1,1 3,4 10,1 2,8 12,6 12,6 

Aedicira belgicae (Fauvel, 1936) 2,5 0,0 9,9 1,3 12,4 25,0 

Bathyporeia sp. 1,4 0,0 5,9 4,1 7,4 32,4 

Glycera capitata Örsted, 1843 0,0 1,3 5,6 3,6 7,0 39,3 

Dispio sp. 0,0 1,1 4,9 4,2 6,2 45,5 

Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 1,4 1,1 4,7 1,2 5,9 51,4 

Glycera americana Leidy, 1855 1,0 0,0 4,4 3,7 5,5 56,9 

Metharpinia sp. 0,8 1,2 4,3 1,1 5,4 62,3 

Litogynodiastylis sp. 0,9 0,0 3,5 1,3 4,4 66,8 

Heteroserolis sp. 0,8 0,0 3,2 1,3 4,0 70,8 

 

A análise de correspondência Canônica (CCA) entre a granulometria e nutrientes do 

sedimento e a abundância da fauna nos pontos amostrais, revelou dois eixos não 

significativos (eixo 1 e eixo 2: p > 0,05) com um poder de explicação de 51%, porém com 

uma forte tendência de separação espacial dos pontos amostrais entre as campanhas. Os 

pontos amostrais da 1ª Campanha, com exceção do A-01 e A-03, foram separados dos 

demais pontos da 2ª Campanha, demonstrando uma clara tendência de separação entre 

eles, com o eixo 1 destacando os pontos em relação aos parâmetros granulométricos mais 
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grosseiros e nutrientes para a 2ª campanha, enquanto a 1ª campanha apresentou maior 

associação com areia fina e ferro. O eixo 2 apresenta um gradiente em relação à 

porcentagem de lama do ambiente, independente da campanha, com os pontos amostrais 

mais próximos da costa apresentando maior associação, conforme demonstrado abaixo 

(Figura 9.2.2-37): 

 Eixo 01: separação dos pontos entre as campanhas, associando a 2ª campanha aos 

granulometria mais grosseira.   

 Eixo 02: correspondência dos pontos em relação à profundidade, separando dos pontos 

amostrais com maiores profundidades, com A-01 e A-03 apresentando maior relação com 

areia e lama ao longo das campanha, indicando a variação da granulometria ao longo 

das campanhas de amostragem;  

 

O eixo 1 basicamente separou os pontos em relação à granulometria, porém com uma forte 

relação também com eixo 2, uma vez que este estava relacionado à profundidade. Desta 

forma, os pontos com maiores profundidades, apresentaram-se fortemente relacionado a 

sedimento com teores de areia fina e média, e associado aos anelídeos Magelona 

papilicornis, Spiophanes berkeleyorum, Aedicira belgicae, Tharyx sp., Glycera americana, 

Protodorvillea sp., Cirrophorus americanus, Euclymene sp. e Scoloplos sp., aos crustáceos 

Ericthonius sp., Pagurus sp., Metharpinia sp., Litogynodiastylis sp., Bathyporeia sp. e 

Campylaspis sp., e a Nemertea. Já os pontos com menor profundidade foram fortemente 

relacionado aos teores de grânulos e lama, e associado aos anelídeos Exogone arenosa, 

Syllis sp. e Eteone alba, e ao crustáceo Eurydice convexa (Figura 9.2.2-37). 

Desta forma, a correspondência entre composição granulométrica do sedimento nos pontos e 

a composição da fauna bentônica demonstrou uma forte tendência de separação entre as 

campanhas e entre os pontos em relação à proximidade da costa, porém esta relação não foi 

significativa, indicando que a fauna estaria dentre outros fatores, respondendo às diferenças 

na granulometria do sedimento nos pontos de amostrais (Figura 9.2.2-37). 
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Figura 9.2.2-37 - Análise de Correspondência Canônica (CCA) entre os dados do sedimento (granulometria), profundidade e abundância da 

comunidade do zoobentos encontrada nos pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais Ponta 

Negra, RJ (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013).  

(GR: grânulo; AG: Areia grossa; AM: areia média; AF: areia fina; LA: lama; Prof (m): profundidade). Campanhas:  - 1ª campanha;  - 2ª campanha;  - 

espécies encontradas;  - fatores ambientais (granulometria, fósforo e ferro). As siglas e suas respectivas espécies estão identificadas nos quadros 

presentes na CCA.

Eixo02(24%)
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1,8

1,6
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0,4
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0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1
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-1,4

-1,6
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Lit – Litogynodiastylis sp. 

Bat – Bathyporeia sp. 

Camp – Campylaspis sp. 

Het – Heteroserolis sp. 

Scol – Scoloplos sp. 

Game – Glycera 

americana. 

Tha – Tharyx sp. 

Dis – Dispio sp. 

Gcap – Glycera capitata 

 

Eric – Ericthonius sp. 

Mpap - Magelona papilicornis. 

Sber – Spiophanes 

berkeleyorum. 

Pag – Pagurus sp. 

Meth – Metharpinia sp. 

Anc – Ancinus sp. 

Ealba – Eteone alba.  

 

Prot – Protodorvillea sp. 

Cfil – Cirratulus filliformis. 

Came – Cirrophorus 

americanus. 

Euc – Eclymene sp. 

Pdu – Prionospio dubia. 

Nem – Nemertea. 

Syl – Syllis sp. 

Orb – Orbinia sp. 

Abel – Aedicira belgicae. 

Econv – Eurydice 

convexa. 

Eare – Exogone arenosa 

Nep – Nephtys sp. 
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D) Discussão dos Resultados 

Neste trabalho, Polychaeta, juntamente com Arthropoda (Crustacea) e Mollusca, 

apresentaram a maior variedade de espécies encontradas nas duas campanhas realizadas. 

Segundo BLAKE & KUDENOV (1978) e BARROS, BORZONE & ROSSO (2001), os 

poliquetos estão entre os grupos com maior abundância e diversidade dentro dos ambientes 

aquáticos marinhos ou com grande influência da salinidade, sendo esta dominância 

provavelmente relacionada às diferentes estratégias de alimentação e hábitos de vida que 

este grupo pode apresentar (GIANGRANDE et al., 1994). Esta dominância destes grupos 

também foi observada em outros trabalhos caracterizando a fauna de fundo de substrato 

inconsolidado (DENADAI, AMARAL & TURRA, 2001; GUERRA-GARCÍA, CORZO & 

GARCÍA-GOMES, 2003; MONTEIRO, 2009), podendo ser significativamente dominada em 

termos qualitativos e quantitativos pelo grupo Polychaeta (AMARAL, MORGADO & 

SALVADOR, 1998). 

Geralmente, os Peracarida são numerosos tanto em número de indivíduos como de espécies, 

compreendendo de 32 a 51% de todas as espécies macrozoobentônicas (HESSLER et al., 

1979). A maioria dos Peracarida possui um ciclo de vida epibêntico apesar de algumas 

espécies serem tubícolas. 

A diversidade dos Peracarida quase sempre excede àquela de todos os demais Crustacea 

em número e diversidade na plataforma continental e região batial. O fato deles não terem 

estágio larvar pelágico e requererem hábitats específicos exibindo uma taxa baixa de 

dispersão faz com que sejam excelentes para estudos ecológicos e de distribuição. Os 

Peracarida têm um importante papel ecológico nos sistemas bentônicos marinhos 

apresentando todos os hábitos tróficos e muitos estilos de vida (SANTOS & PIRES-VANIN, 

2000). Eles são componentes significantes da macrofauna de substratos inconsolidados 

(BRANDT, 1993; PIRES-VANIN, 1993; GAMBI & BUSSOTI, 1999). 

Polychaeta, Mollusca e Crustacea de uma forma geral são os grupos dominantes em 

sedimento de áreas de baias, estuários e praias, sendo que os mesmos podem sofrer 

alterações em relação a qual destes possa estar ocorrendo como o grupo dominante, onde 

estas variações estariam relacionadas com as características físicas, químicas e biológicas 

apresentadas pela coluna d'água e principalmente pelo sedimento da região objeto de estudo 

(ROSA-FILHO & BEMVENUTI, 1998; CORBISIER, 1991; PALACIN, MARTIN & GILI, 1991; 

JARAMILLO & MCLACHLAN, 1993; HALL & FRID, 1998; REIS et al, 2000, BARROS, 

BORBOZONE & ROSSO, 2001 e RIZZO & AMARAL, 2001). 

De acordo com NETTO & LANA (1994), ambientes que estão em constante estresse, levando 

a comunidade local a apresentar constantes alterações em sua estrutura populacional, como 

observado entre as duas campanhas realizadas, demonstram uma dominância de 

organismos de tamanho reduzido, que seriam caracterizados como oportunistas pela 

disponibilidade de nichos dentro do ambiente. Esses organismos com tamanho reduzido 

demonstram ainda que a comunidade está em constante reprodução induzida pelo estresse, 

este por sua vez, podendo ser natural (passagem de frentes frias) gerada pelo próprio 

hidrodinamismo do ambiente ou antrópica (dragagem ou qualquer outra atividade que interfira 

diretamente na estabilidade do ambiente). Os organismos observados, tanto para Crustacea, 

quanto para Polychaeta, caracterizam-se por ser mais encontrado em ambientes com 

características de local com alteração ambiental, sob efeito de estresse (natural e/ou 

antrópico), ou por apresentarem uma grande variedade de formas alimentares, o que 
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facilitaria a sua presença em tais ambientes, demonstrando assim, que o hidrodinamismo do 

ambiente estaria interferindo na estrutura da comunidade zoobentônica local, ao longo das 

campanhas realizadas. 

Além disso, diversos autores (STEELE & STEELE, 1986; KOTWICK et al., 2005; HILDREW 

et al., 2007) têm sugerido que esta redução nas dimensões da macrofauna em ambientes 

tropicais associada a uma frequente dominância de espécies r-estrategistas de rápido 

crescimento, e a elevada temperatura, que permite rápida incubação de ovos, poderiam 

caracterizar estas regiões como sujeitas a um estresse ambiental, indicando desta forma, que 

a comunidade estaria sob estresse, gerando o predomínio de determinadas formas em 

detrimento de outras. 

Segundo POSEY et al. (1996) distúrbios do sedimento decorrentes de tempestades e ação 

de ondas podem ter grande influência na composição de espécies das comunidades 

bênticas. Mudanças na composição da comunidade resultam tanto de efeitos diretos sobre a 

sobrevivência das espécies quanto de efeitos indiretos, tais como modificações das 

atividades de bioturbação e mudanças nas características sedimentares (PAGLIOSA, 2006; 

SOARES-GOMES & FERNANDES, 2005; CAPITOLI & BEMVENUTI, 2004; SOARES-

GOMES & PIRES-VANIN, 2003), como observado entre os grupos de pontos e campanhas 

formados na área. Entretanto, os efeitos sobre o bentos podem variar em função da duração 

de eventos relativos ao recrutamento e da história de vida dos organismos. GALLUCCI & 

NETO (2004) encontraram diferenças na estrutura da comunidade em resposta a alteração 

na granulometria do sedimento provenientes da passagem de frentes frias.  

Como comentado anteriormente, a granulometria do substrato é um dos fatores mais 

influentes na composição e estrutura das comunidades dos macrobentos (PEARSON & 

ROSENBERG, 1978; GRAY, 1981; ESTACIO et al., 1997; MUCHA, VASCONCELOS & 

BORDALO, 2003) e, junto com a salinidade e a profundidade, é o principal fator determinante 

das comunidades estuarinas e marinhas de uma forma geral (RAKOCINSKI et al., 1997; 

PEETERS, GARDENIERS & KOELMANS, 2000), onde a maior diversidade de sedimentos e 

heterogeneidade intersticial tende a suportar maior diversidade faunística (ETTER & 

GRASSLE, 1992). Porém os pontos mais próximas à praia (rasos), tenderam a apresentar 

menores valores dos índices de estrutura da comunidade, enquanto que os locais com maior 

profundidade e grãos mais finos ao longo das duas campanhas, valores mais altos de 

diversidade, indicando uma distribuição espacial. em resposta a profundidade e 

hidrodinamismo local. De acordo com MARTINS (2011) estas áreas seriam ambientes com 

grande capacidade de suportar uma fauna abundante e rica, com disponibilidade de alimento 

suportando uma comunidade mais abundante, enquanto COSTA e SILVA et al (2008), 

também encontrou relação direta entre profundidade e maiores valores dos índices de 

estrutura da comunidade até 22m.  

A comunidade apresentou uma tendência de resposta a esta variedade de ambiente com 

predomínio de família de anelídeos (Phyllodocidae) predadores em ambiente com 

granulometria grosseira e de depositivoros (Paraonidae) na primeira campanha e de 

depositívoros não seletivos associados à lama e areia fina (Orbiniidae e Cirratulidae) na 

segunda campanha, semelhante ao que também foi observado por FAUCHALD & JUMARS 

(1979) e ALMEIDA (2003). A relação entre a fauna encontrada nas áreas e o gradiente da 

granulometria também foi observado por outros autores, como por exemplo, de Magelona, 

Glycera capitata e S. berkeleyarum (AMARAL, RIZZO & ARRUDA, 2005) estando 
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diretamente correlacionados com teores de lama e areia média a fina, os quais por sua vez, 

apresentaram maiores valores nos pontos com maior profundidade. Por outro lado, espécies 

carnívoras e suspensívoros apresentaram maior relação com pontos mais rasos e com 

maiores teores de grossos no sedimento, semelhante ao encontrado na literatura (SANTI & 

TAVARES, 2009; COSTA e SILVA et al., 2008; CACABELOS et al., 2008 e FAUCHALD & 

JUMARS, 1979). 

Sob grandes perturbações antrópicas as comunidades bênticas sofrem modificações em sua 

estrutura biológica e trófica. Quando tais perturbações promovem mudanças nas 

características químicas e físicas do sedimento, a comunidade bêntica é afetada, havendo 

substituição de uma comunidade por outra em decorrência de alterações nas propriedades 

do sedimento, uma vez que muitas adaptações morfológicas e fisiológicas da fauna estão 

relacionadas com o substrato. Porém, a comunidade bentônica apresentou maiores 

modificações em relação a sua abundância e dominância de espécies, levando a segunda 

campanha a apresentar os menores valores para os índices de estrutura da comunidade. A 

região costeira localizada na fronteira entre o continente e o oceano é caracterizada como um 

ambiente com numerosas interações biológicas, químicas, físicas, geológicas e 

meteorológicas, determinando variações em suas características estruturais, dentre elas 

granulometria e matéria orgânica. Tais interações podem ocasionar migrações ou mudanças 

sazonais nos organismos presentes nestes ambientes (JARAMILLO & MCLACHLAN, 1993; 

REIS et al., 2000; PEREIRA & SOARES-GOMES, 2002; INCERA et al., 2003; 

SCHMIEGELOW, 2004). 

Desta forma, condições hidrodinâmicas e a profundidade são fatores que interferiram na 

estrutura e distribuição espacial (entre os pontos amostrais) e temporais (entre as 

campanhas) da comunidade da área de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ, ao longo 

das campanhas de amostragem do zoobentos de fundo inconsolidado. 

E) Considerações finais 

 Polychaeta, juntamente com Arthropoda (Crustacea) e Mollusca, apresentaram a maior 

variedade de espécies encontradas ao longo das duas campanhas. Padrão também 

encontrado para a região; 

 Poliqueta apresentou uma diversidade de grupos tróficos, o que torna o grupo apto a 

colonizar os diferentes tipos de ambientes associados à granulometria, profundidade e 

hidrodinamismo da região; 

 Os menores valores de diversidade foram encontrados nos pontos A-01, A-03 e A-04, 

enquanto os maiores foram em A-02 e A-05 (locais com maior profundidade), na primeira 

campanha, enquanto na segunda campanha os menores valores foram observados em 

A-05 e A-03 e A-04, e os maiores em A-02, A-06 e A-07; 

 A ocorrência e distribuição da fauna de fundo inconsolidado encontrada nos pontos, 

apresentou tendência de correlação com a granulometria e profundidade do ambiente. 

Desta forma, dentre outros fatores, condições hidrodinâmicas e a profundidade são 

fatores que interferiram na estrutura e distribuição da comunidade ao longo dos pontos 

amostrais da área de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ, entre as duas 

campanhas de amostragem do zoobentos de fundo inconsolidado, demonstrando 

variação espacial e temporal dos índices de estrutura da comunidade. 

 Sendo assim, durante a fase de implantação do empreendimento, a construção dos 

quebra-mares e a dragagem do fundo, acarretarão mudanças nas características 
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hidrodinâmicas e profundidade, com consequente alteração da granulometria do 

substrato, promovendo a morte ou substituição das espécies. Como consequência desta 

atividade, a comunidade apresentará alteração na composição e abundância das 

espécies e consequentemente, na estrutura da comunidade local. 

9.2.2.7. Comunidade de meiofauna de praia marinha 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a caracterização da meiofauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento foram feitos levantamentos bibliográficos com o objetivo de encontrar dados 

secundários sobre a comunidade, na região dos municípios integrantes das Áreas de 

Influência do empreendimento. Porém, não foram encontradas referências e/ou informações 

na área de estudo direta ou indiretamente afetada pelo empreendimento dos Terminais Ponta 

Negra em relação à meiofauna de praia. 

Desta forma, os dados levantados nestas duas campanhas (setembro/2012 – 1ª campanha e 

janeiro/2013 – 2ª campanha), seriam os primeiros na área da praia de Jaconé, referente à 

ADA dos Terminais Ponta Negra, RJ. 

b) Levantamento de dados primários 

A meiofauna de praia arenosa foi coletada na Área Diretamente Afetada (ADA) (Foto 9.2.2-67 

A e B) dos Terminais Ponta Negra nos dia 13 de setembro de 2012 (período seco) e 24 de 

janeiro de 2013 (período chuvoso), na praia de Jaconé, estado do Rio de Janeiro.  

 

A 

 

B 

Foto 9.2.2-67 - Vista do ponto amostral BP1 (A) e da área onde foram coletados as amostras nos 

demais pontos (B), demonstrando a extensão da faixa de praia utilizada para a amostragem da 

meiofauna do trecho da praia de Jaconé localizado na Área Diretamente Afetada (ADA) dos 

Terminais Ponta Negra – TPN na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013).  
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c) Área de estudo 

A caracterização da meiofauna praial foi realizada em quatro (04) pontos amostrais (BP1, 

BP2, BP3 e BP4) na praia de Jaconé/RJ, ao longo da Área Diretamente Afetada (ADA) dos 

Terminais Ponta Negra, utilizando-se um cilindro de PVC com diâmetro de 4 cm e 10 cm de 

altura (Figura 9.2.2-38; Quadro 9.2.2-16). 

Os pontos foram distribuídos na ADA com o objetivo de caracterizar a meiofauna de praia ao 

longo da área onde serão construídos os Terminais Ponta Negra, com o ponto amostral BP4 

estando localizado na área limite da ADA, com a finalidade de verificar com a implantação de 

programas de monitoramento, as possíveis interferências da instalação de estruturas de 

quebramar dos Terminais Ponta Negra na hidrodinâmica praial da área externa a ADA 

(Figura 9.2.2-38). 

 

Figura 9.2.2-38 - Pontos amostrais (BP1, BP2, BP3 e BP4) da meiofauna. 

A coleta de dados primários para a região se faz necessário pela característica da 

comunidade de meiofauna apresentar alterações temporais e espaciais, resultantes da 

interação dos organismos com fatores ambientais e antrópicos. Desta forma, esta 

comunidade apresenta a capacidade de responder a estes fatores, demonstrando ou 
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indicando a saúde do ambiente onde ela está inserida. Por isso, o conhecimento da fauna 

presente na ADA será de extrema importância para futuras avaliações e respostas da 

comunidade a agentes estressores, naturais ou artificiais. 

Quadro 9.2.2-16 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos amostrais da meiofauna de praia 

na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013).  

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

BP1 737722.00 m E 7460486.00 m S 

BP2 738260.00 m E 7460767.00 m S 

BP3 738722.00 m E 7460906.00 m S 

BP4 739284.00 m E 7461044.00 m S 

 

d) Procedimentos Metodológicos 

Em cada um dos quatro (04) pontos amostrais foi disposto um (01) transect perpendicular à 

linha de praia. Em cada perfil, devido a extensão da faixa de praia foram realizadas 

amostragens em 02 ambientes praiais: Mediolitoral superior (MLS) e médiolitoral inferior 

(MLI), onde as amostras do MLS foram coletadas na faixa mais alta da praia com influência 

da água. Em cada ambiente praial dos pontos, foram coletadas 03 réplicas para a análise da 

comunidade de meiofauna, sendo coletado em cada campanha, um total de 24 amostras. A 

metodologia utilizada foi adaptada dos trabalhos de GOMES & ROSA-FILHO (2009), 

ESTEVES et al. (2004) e NOGUEIRA & SKOWRONSKI (2003) os quais também estudaram a 

meiofauna na faixa do entre-marés em praias arenosas. 

O sedimento coletado foi colocado em sacos plásticos, devidamente identificados, e 

colocados em caixas apropriadas para transporte e triagem, e levado para o laboratório. 

Em laboratório, a extração da meiofauna foi feita com a técnica de flotação com açúcar 

(ESTEVES et al., 1995). Após a extração, o material foi triado e quantificado em grandes 

grupos (UHLIG, 1968). Os grupos Nematoda e Copepoda foram identificados, quando 

possível, até o nível de gênero. 

Os Copepoda foram colocados em lâminas e dissecados para evidenciar as estruturas 

utilizadas como caracteres taxonômicos. A identificação foi feita com o auxílio de microscopia 

óptica, utilizando-se bibliografia especializada (LANG, 1948; WELLS, 1976 e HUYS et al., 

1996). 

Os Nematoda foram tratados e colocados em lâminas conforme os procedimentos descritos 

em PLATT & WARWICK (1983) e RIEMANN (1988). As lâminas foram estudadas à 

microscopia óptica, sendo utilizados diferentes aumentos (até 1000 vezes) para observação 

das estruturas utilizadas como caracteres taxonômicos. A identificação dos Nematoda, até o 

nível de gênero, foi realizada com a utilização da chave pictorial criada por PLATT & 

WARWICK (1983) e, recentemente, atualizada por WARWICK et al. (1998).  

 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 756 

e) Análise de Dados 

A caracterização da meiofauna foi realizada através da identificação da composição 

específica e da representatividade dos táxons que compõem a comunidade, assim como por 

indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica (Shannon & Weaver, 

1949), riqueza, equitatividade, abundância e dominância de indivíduos nos ambientes (MLS e 

MLI) dos pontos amostrais.  

A diversidade foi avaliada pelo número de espécies e pelos índices de diversidade de 

Shannon (H’ loge), riqueza de Margalef (d’), dominância de Simpson e a equitatividade de 

Pielou (J’), onde todos os índices de estrutura de comunidade foram calculados considerando 

apenas os dados quantitativos. Todos os índices foram calculados a partir das rotinas do 

programa PRIMER 6.0 for Windows. 

Para a verificação da ocorrência de diferenças significativas na variação espacial e temporal 

(entre campanhas) da riqueza de espécies de Margalef, diversidade, dominância e 

equitabilidade foi feita uma análise de variância (ANOVA). Para se equalizar a variância e 

normalizar a distribuição, quando necessário os dados usados na ANOVA foram 

transformados em log10 (x + 1). Quando diferenças significativas foram detectadas na 

ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar 

fontes de variação. As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico 

STATISTICA 7.0 (STATSOFT, 1996). 

O estimador de riqueza de espécies observada e o de Jackknife de primeira ordem, com 

9999 randomizações sem reposição, foram aplicados aos dados coletados na 1ª e 2ª 

campanhas para verificar se as amostras demonstraram efetivamente a fauna de interesse na 

área dos Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ. 

Para o estabelecimento de grupos de amostras entre os pontos amostrais, com composição 

semelhante, foi aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 

1994) aos dados de número de indivíduos por espécie, transformados em raiz quadrada. A 

análise de porcentagem de similaridade (SIMPER) também foi utilizada com a finalidade de 

reconhecer quais táxons mais contribuíram para a formação dos agrupamentos de pontos 

amostrais, nível de maré e campanhas (Clarke & Warwick, 2001). Todos esses 

procedimentos foram realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 for Windows. 

A análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) (KRUSKAL & WISH, 

1978) foi utilizada, a partir dos dados de abundância das espécies transformados em raiz 

quadrada, utilizando novamente o índice de similaridade de BRAY-CURTIS (1957), entre os 

grupos formados pelos pontos amostrais. A proximidade de dois pontos significa maior 

similaridade entre eles. Em geral existe um grau de distorção ou “stress” entre os postos de 

similaridade e os correspondentes postos de distâncias no diagrama (CLARKE & WARWICK, 

2001). 

Análise multivariada permutacional de variância (PERMANOVA: ANDERSON, 2001, 2005) foi 

aplicada para comparações multivariadas da composição da meiofauna praial, utilizando 

como fatores ortogonais e fixos os pontos amostrais, níveis (MLI e MLS) e campanhas para 

avaliação das variações da comunidade. A distância de similaridade de Bray-Curtis foi 

escolhida como base para todas as PERMANOVAs e os dados foram permutados 9999 

vezes por análises a um α-nível de 0.05 (MANLY, 1997). Quando diferenças significativas 
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foram encontradas, comparações post-hoc par a par foram realizadas usando 9999 

permutações (ANDERSON, 2005). Os dados para as PERMANOVAs foram transformados 

utilizando raiz quadrada. A detecção de diferenças significativas entre fatores foi seguida pelo 

cálculo das porcentagens de similaridade (SIMPER) para identificar os táxons que mais 

contribuíram (75%) para as dissimilaridades. As análises multivariadas foram realizadas 

utilizando o pacote estatístico PRIMER versão 6 (CLARKE & WARWICK, 2001; CLARKE et 

al., 2006). 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Para a caracterização da meiofauna de provável ocorrência na área de influência do 

empreendimento, foram feitos levantamentos bibliográficos com o objetivo de encontrar 

dados secundários sobre a comunidade, na região dos municípios integrantes das Áreas de 

Influência do empreendimento. Porém, não foram encontradas referências e/ou informações 

na área de estudo em relação à meiofauna de praia, com apenas artigos publicados em 

praias do estado do Rio de Janeiro, onde foram estudados estrutura populacional de algumas 

espécies de Nematoda (ESTEVES et al. 2004 e ESTEVES et al. 2003) e da comunidade de 

meiofauna, como por exemplo, o trabalho de ALBUQUERQUE et al. (2007) que estudaram 

mudanças espacial e temporal em meiofauna intersticial em praias arenosas oceânicas no 

Rio de Janeiro, porém em praias distantes do empreendimento. 

C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Foram encontrados 6.265 indivíduos (1ª campanha: 417 ind.; 2ª campanha: 5.848ind.), 

distribuídos em 21 espécies e 15 famílias ao longo das duas campanhas, pertencentes aos 

grupos Annelida (Polychaeta e Echiura), Arthropoda (Copepoda, Syncarida e Ostracada), 

Platyhelminthes, Tardigrada e Nematoda. Destas 21 espécies, 13 foram encontradas na 

primeira campanha e 16 na segunda (Quadro 9.2.2-17). 
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Quadro 9.2.2-17 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013), com respectiva indicação do registro. 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Métodos 
Nível  MLS  MLI MLS MLI 

Pontos 
amostrais 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

Filo 
Arthropoda 

                                  

Subfilo 
Crustacea 

                                  

Classe 
Copepoda 

                                  

Ordem 
Harpacticoida 

                                  

Copepoda tipo 1 
    

X X 
      

X 
  

X Coleta 

Copepoda tipo 2 
        

X X 
  

X 
   

Coleta 

Copepoda tipo 3 
        

X X X 
 

X X X X Coleta 

Náuplio X 
       

X 
    

X 
 

X Coleta 

Family 
Leptopontiidae 

                                  

Arenopontia sp. X X X X X X X X X X X X X X X X Coleta 

Classe 
Ostracoda 

X X X X 
 

X X X X X X X X 
 

X X Coleta 

Classe 
Malacostraca 
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  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Métodos 
Nível  MLS  MLI MLS MLI 

Pontos 
amostrais 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

Superordem 
Syncarida         

X X X 
  

X 
 

X Coleta 

Filo Tardigrada 
 

X 
 

X 
   

X 
  

X X 
   

X Coleta 

Filo Annelida                                   

Quadro 9.2.2-17 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013), com respectiva indicação do registro. Continuação. 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Métodos 
Nível MLS MLI MLS MLI 

Pontos 
amostrais 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

Classe Echiura 
    

X 
           

Coleta 

Classe 
Polychaeta   

X 
  

X 
  

X X X X 
   

X Coleta 

Filo Nematoda                                   

Nematoda Indet. 
         

X X X 
   

X Coleta 

Classe 
Adenophorea 

                                  

Ordem 
Araeolaimida 
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  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Métodos 
Nível MLS MLI MLS MLI 

Pontos 
amostrais 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

Família 
Axonolaimidae 

                                  

Ascolaimus sp. 
     

X 
          

Coleta 

Ordem Enoplida                                   

Família 
Oncholaimidae 

                                  

Oncholaimus sp. 
 

X 
      

X X X 
 

X 
  

X Coleta 

Pontonema sp. 
 

X 
              

Coleta 

Viscosia sp. 
 

X 
 

X 
    

X X X X X 
  

X Coleta 

Ordem 
Desmodorida 
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Quadro 9.2.2-17 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013), com respectiva indicação do registro. Continuação. 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Métodos Nível MLS MLI MLS MLI 

Pontos amostrais BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

Família 
Microlaimidae 

                                  

Microlaimus sp.   X              Coleta 

Família 
Desmodoriadae 

                                  

Desmodora sp.           X X    X Coleta 

Ordem 
Monhysterida 

                                  

Família 
Linhomoeidae 

                                  

Desmolaimus sp. 
  

X 
             

Coleta 

Família Xyalidae                                   

Theristus sp. 
         

X X X 
 

X X X Coleta 

Ordem 
Chromarida 

                                  

Família 
Cyatholaimidae 

                                  

Pomponema sp. 
          

X X 
   

X Coleta 

Filo 
Platyhelminthes         

X X X X X 
 

X X Coleta 

Pontos de Registro: Pontos amostrais  
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b) Eficiência amostral 

As curvas do coletor utilizadas (espécies observadas - Sobs - e do estimador de Jacknife 1) 

com as amostras coletadas durante as duas campanhas não demonstram tendência a atingir 

uma assíntota, indicando que a comunidade encontrada não está estabilizada em relação ao 

número de espécies da meiofauna na área de influência direta e diretamente afetada (Figura 

9.2.2-39).  

 

Figura 9.2.2-39 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza observada (Sobs) e Estimativa 

de riqueza Jackknife de primeira ordem para os dados da meiofauna praial encontrada na Área 

de influência dos Terminais Ponta Negra, RJ. 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013). 

c) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Não foram encontradas espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal (IBAMA 

2008) e/ou do estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000). 

d) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

As espécies encontradas são comuns em ambientes de praia no litoral brasileiro, com 

características de apresentar variações espaço-temporais nas populações associadas a 

características do ambiente. Não foram encontradas espécies endêmicas, exóticas ou raras.  

e) Espécies Migratórias 

A meiofauna apresenta relação direta com o substrato, vivendo no interstício do substrato 

inconsolidado, demonstrando variação vertical e horizontal no ambiente, o que caracterizaria 

a sua distribuição em manchas. Porém, esta distribuição estaria associada a alterações nas 

características do ambiente, interferindo na reprodução, mortalidade e sobrevivência das 

espécies, porém estando sempre associadas ao substrato, principalmente na fase adulta, que 

apresentaria deslocamento restrito ou nulo (GOMES & ROSA FILHO, 2009).  

Desta forma, a meiofauna não apresentaria espécies migratórias. 

f) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram encontradas espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário. 
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g) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Ostracoda, Tardigrada e as famílias Oncholaimidae (Nematoda) e Leptopontiidae (Copepoda) 

são indicadoras de qualidade ambiental, podendo ser encontradas em elevada abundância 

em ambientes com ocorrência boa qualidade ambiental (Tardigrada) ou relacionadas à 

porcentagem de nutrientes/matéria orgânica Oncholaimidae (Nematoda) e Leptopontiidae 

(Copepoda) (ALBUQUERQUE et al., 2007). 

h) Distribuição da fauna no ambiente 

Em relação aos grupos que ocorreram, Arthropoda (Crustacea: Copepoda e Ostracoda) (N: 

1ª campanha - 367 ind; 2ª campanha - 5530) apresentaram os maiores números de 

indivíduos na Área de Influência Direta e Diretamente afetada nas duas campanhas de 

amostragem, equivalente a mais de 88% dos organismos encontrados nos pontos amostrais 

de meiofauna da praia, seguido por Tardigrada com 8,9% na primeira campanha e Nematoda 

na segunda.  

Nos dois níveis de maré foi encontrado padrão semelhante, com os maiores percentuais de 

abundância para Arthropoda sendo encontrados no MLI (237 ind.) na primeira campanha e 

no MLS (4870 ind.) na segunda, enquanto para Tardigrada, os maiores números foram no 

MLS (1ª campanha - 25 ind.; 2ª campanha – 29 ind.), semelhante ao observado para 

Nematoda (1ª campanha - 09 ind.; 2ª campanha – 251 ind.). Tardigrada apresentou redução 

nos valores de abundância relativa da meiofauna na segunda campanha, diferentemente de 

Platyhelminthes, que foi encontrado somente na última campanha, com os maiores valores 

de indivíduos no MLS (243 ind.) (Figuras 3.8.1 e 3.8.2; Quadro 9.2.2-17).  

O filo Arthropoda apresentou a família com os maiores valores de abundância nas duas 

campanhas, sendo esta pertencente ao Subfilo Crustacea e a Classe Copepoda, com a 

Família Leptopontiidae (1ª campanha - 316 ind; 2ª campanha – 2520 ind) para os dois níveis 

de maré (MLS e MLI). Organismos pertencentes à esta família foram encontrados no MLS e 

MlI ao longo dos pontos amostrais nas duas campanhas da praia (Quadro 9.2.2-17). 

Dentre os Nematoda não foram encontrados valores elevados de número de indivíduos, 

comparado a Copepoda, porém foi o filo que apresentou maior número de família, quatro (07) 

no total, com o maior número de indivíduos sendo encontrado para a família Oncholaimidae 

(1ª campanha - 7 ind; 2ª campanha – 206 ind). Esta família não ocorreu em todos os pontos, 

sendo restrita principalmente na 1ª campanha ao MLS, enquanto na 2ª campanha, 

semelhante ao encontrado na primeira, os maiores valores também foram observados no 

MLS (Quadro 9.2.2-17). 

A meiofauna praial apresentou variação temporal entre as duas campanhas, com os maiores 

valores sendo observados durante a 2ª Campanha (Quadro 9.2.2-18). 

Os maiores valores de número de indivíduos para Arthropoda foram observados no MLS dos 

pontos BP1 (1250 ind.) e PB2 (2841 ind.), enquanto para Nematoda, semelhante à 

Arthropoda, apresentou os maiores valores no MLS dos pontos BP3 (114 ind) e BP4 (63ind.), 

sendo que Arthropoda foi o único filo a ocorrer em todos os níveis dos pontos amostrais ao 

longo das campanhas, enquanto Nematoda demonstrou padrão semelhante somente na 

segunda (2ª) campanha. Os demais filos apresentaram baixa ocorrência ou até ausência nos 

níveis de maré ao longo dos pontos amostrais, com exceção de Platyhelminthes no MLS na 

última campanha (Figura 9.2.2-40 e Figura 9.2.2-41; Quadro 9.2.2-18). 
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Figura 9.2.2-40 - Percentual total de indivíduos dos grandes grupos de organismos coletados no 

MLS e MLI dos pontos amostrais da meiofauna praial, na área de influência direta dos Terminais 

Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ, durante a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª campanha 

(janeiro/2013). 

 

Figura 9.2.2-41 - Número total de indivíduos por grande grupo coletado no MLS e MLI dos 

pontos amostrais da meiofauna praial, na área de influência direta dos Terminais Ponta Negra, 

Rio de Janeiro, RJ, durante a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª campanha (janeiro/2013). 

Os maiores valores do número de indivíduos no MLS foram encontrados nos pontos 

amostrais BP2 (N-total: 2998; N-médio: 999±74,2) e BP1 (N-total: 1374; N-médio: 458±196,9) 

durante a segunda (2ª) campanha, enquanto os menores valores foram encontrados em BP2 

(N-total: 26; N-médio: 8,7±4,3) e BP3 (N-total: 27; N-médio: 9±3,2) na primeira (1ª) 

campanha. No MLI o número de indivíduos apresentou características semelhantes ao MLS, 

com os maiores valores sendo encontrados durante a segunda campanha, com o ponto BP4 
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(N-total: 319; N-médio: 106,3±59,4), independentemente da campanha, apresentando valores 

mais altos que os pontos amostrais BP1, BP02 e BP03 (Figura 9.2.2-42 e Quadro 9.2.2-18). 

Os pontos amostrais BP02 e BP03 apresentaram os menores valores de indivíduos no MLS, 

sendo que os menores valores para estes pontos foram observados durante a primeira (1ª) 

campanha (Figura 9.2.2-42 e Quadro 9.2.2-18). 

Os valores do número de indivíduos foram significativamente diferentes (ANOVA: p < 0,001) 

entre os pontos amostrais, níveis e campanhas, com os valores encontrados na segunda (2ª) 

campanha no MLS, sendo superiores aos demais, principalmente em BP2 (Quadro 9.2.2-18; 

3.8.2 e Figura 9.2.2-42). 

 

Figura 9.2.2-42 - Número médio (+erro padrão) de indivíduos (N) coletados no MLS (azul) e MLI 

(vermelho) dos pontos amostrais da meiofauna praial, na área de influência direta dos 

Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ, durante a 1ª campanha (setembro/2012) e 2ª 

campanha (janeiro/2013). 

Os táxons com os maiores valores de abundância observados na área de estudo foram 

Arenopontia sp. (2520 ind), Copepoda tipo 2 (1230 ind), Copepoda tipo 1 (1128 ind), 

Ostracoda (564 ind) e Viscosia sp. (148 ind), com o MLS do ponto BP1 e BP3 apresentando 

os maiores valores para os quatro primeiros táxons, enquanto para Viscosia sp. os maiores 

valores foram encontrados BP3 e BP4, sendo todos estes observados no MLS durante a 

segunda (2ª) campanha. De forma geral, os principais grupos apresentaram aumento dos 

valores de indivíduos da primeira para a segunda campanha (Quadro 9.2.2-18).  
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Quadro 9.2.2-18 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013). 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 
 

Nível  MLS  MLI 

Total 

MLS MLI 

Total 

Geral 

Pontos amostrais BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 Total 

Filo Arthropoda                                       

Subfilo Crustacea                                       

Classe Copepoda                                       

Ordem Harpacticoida                                       

Copepoda tipo 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 4 6 

Copepoda tipo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1095 0 0 5 0 0 0 1128 1128 

Copepoda tipo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529 601 80 0 4 9 4 3 1230 1230 

Náuplio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 2 0 28 49 50 

Family Leptopontiidae                                       

Arenopontia sp. 61 19 23 8 89 1 1 114 316 606 763 474 165 7 1 1 187 2204 2520 

Classe Ostracoda 1 3 1 13 0 1 2 27 48 67 372 45 10 7 0 1 14 516 564 

Classe Malacostraca                                       

Superordem Syncarida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 0 0 1 0 15 32 32 

N sub-total 63 22 24 21 90 3 3 141 367 1250 2841 604 175 24 13 6 250 5163 5530 

Filo Tardigrada 0 1 0 24 0 0 0 12 37 0 0 12 17 0 0 0 3 32 69 

Filo Annelida                                       

Classe Echiura 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
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Quadro 9.2.2-18 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013). Continuação. 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 
 

Nível MLS MLI 
Total 

MLS MLI 
Total 

Geral 

Pontos amostrais BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 Total 

Classe Polychaeta 0 0 1 0 0 1 0 0 2 11 19 27 23 0 0 0 1 81 83 

N sub-total 0 0 1 0 1 1 0 0 3 11 19 27 23 0 0 0 1 81 84 

Filo Nematoda                                       

Nematoda Indet. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 0 0 0 5 20 20 

Classe Adenophorea                                       

Ordem Araeolaimida                                       

Família Axonolaimidae                                       

Ascolaimus sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ordem Enoplida                                       

Família Oncholaimidae                                       

Oncholaimus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 22 29 3 0 1 0 0 1 56 57 

Pontonema sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Viscosia sp. 0 1 0 4 0 0 0 0 5 9 10 74 31 2 0 0 17 143 148 

Ordem Desmodorida                                       

Família Microlaimidae                                       

Microlaimus sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Família Desmodoriadae                                       

Desmodora sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 2 22 22 
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Quadro 9.2.2-18 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª Campanha 

(setembro/2012) e 2ª Campanha (janeiro/2013). Continuação. 

  1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 
 

Nível MLS MLI 

Total 

MLS MLI 

Total 

Geral 

Pontos amostrais BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 Total 

Ordem Monhysterida                                       

Família Linhomoeidae                                       

Desmolaimus sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Família Xyalidae                                       

Theristus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 2 0 2 1 11 42 42 

Ordem Chromarida                                       

Família Cyatholaimidae                                       

Pomponema sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 3 13 13 

N sub-total 0 3 2 4 0 1 0 0 10 31 43 114 63 3 2 1 39 296 306 

Filo Platyhelminthes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 95 54 12 2 0 5 26 276 276 

N total 63 26 27 49 91 5 3 153 417 1374 2998 811 290 29 15 12 319 5848 6265 
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A maior média de diversidade (H’) na praia foi encontrada no MLS do ponto amostral BP2 

(H’loge – 1,45±0,15 bits.ind-1), resultante das maiores médias para equitabilidade de Pielou 

(J’) (0,68±0,05), valor este determinado pelos valores médios de organismos e de riqueza de 

espécies (1,07±0,14) o que acabou por caracterizar esta área com os valores mais altos de 

diversidade média. O ponto BP2 juntamente com BP4 apresentaram os maiores valores 

médios de diversidade no MLS e MLI, respectivamente, com exceção ao encontrado na 

segunda campanha, onde o BP2 no MLI apresentou o menor valor do índice de diversidade 

(H’loge – 0,44±0,44 bits.ind-1) entre os pontos e níveis na última campanha (Tabela 9.2.2-22; 

Figura 9.2.2-43 a Figura 9.2.2-46). 

Por outro lado, BP1 de acordo com os valores médios encontrados para os índices de 

dominância, equitabilidade e número de espécies, apresentaram os menores valores para o 

cálculo da diversidade entre pontos amostrais, com os valores médios de 0,30±0,21 bits.ind-1 

no MLS e 0,04±0,04 bits.ind-1 no MLI, sendo estes valores encontrados durante a primeira 

(1ª) campanha. Esta característica apresentou padrão semelhante ao encontrado para os 

dados observados quanto à ocorrência dos grupos e organismos, evidenciando e 

caracterizando assim, a estrutura da comunidade local em resposta as condições do 

ambiente, também verificada pelos menores valores dos índices da comunidade 

apresentados nestas estações que compõem a área de influência do empreendimento 

(Quadro 9.2.2-18; Tabela 9.2.2-22; Figura 9.2.2-43 a Figura 9.2.2-46). 

Os pontos amostrais na segunda campanha apresentaram valores significativamente 

superiores aos observados na primeira campanha (ANOVA: p<0,05), principalmente em 

relação ao MLS. BP2 foi o único ponto amostral a apresentar valores de diversidade menor 

na segunda campanha, sendo o valor encontrado neste local o menor observado também 

para a segunda campanha (Tabela 9.2.2-22 e Tabela 9.2.2-23; Figura 9.2.2-43 a Figura 

9.2.2-46). 

  



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 770 

Tabela 9.2.2-22 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de indivíduos e riqueza de 

Margalef (d’), e dos índices de diversidade (H’), equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de 

Simpson nos pontos amostrais da meiofauna praial na área de influência dos Terminais Ponta 

Negra na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013).  

    
  N d' J' H'(loge) 

Dominância 
de Simpson 

Campanha Nível Ponto Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

1ª 
Campanha 

MLS BP1 21,0 11,6 0,59 
0,4
4 

0,43 0,30 0,30 0,21 0,80 0,15 

  BP2 8,7 4,3 0,77 
0,4
1 

0,49 0,27 0,50 0,26 0,72 0,14 

  BP3 9,0 3,2 0,75 
0,5
5 

0,49 0,29 0,47 0,33 0,72 0,20 

  BP4 16,3 5,0 0,89 
0,1
0 

0,85 0,02 1,02 0,09 0,41 0,03 

MLI BP1 30,3 29,8 0,15 
0,1
5 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,65 0,33 

  BP2 1,7 0,9 1,09 
0,5
5 

0,67 0,33 0,60 0,32 0,28 0,15 

  BP3 1,0 1,0 0,30 
0,3
0 

0,31 0,31 0,21 0,21 0,19 0,19 

    BP4 51,0 25,6 0,23 
0,1
4 

0,44 0,26 0,43 0,29 0,42 0,24 

2ª 
Campanha 

MLS BP1 458,0 
196,

9 
1,32 

0,1
4 

0,58 0,05 1,25 0,16 0,39 0,06 

  BP2 999,3 74,2 1,07 
0,1
4 

0,68 0,05 1,45 0,15 0,28 0,04 

  BP3 270,3 16,3 1,48 
0,2
0 

0,60 0,13 1,29 0,22 0,42 0,12 

  BP4 96,7 75,9 1,50 
0,1
3 

0,77 0,09 1,39 0,12 0,33 0,06 

MLI BP1 9,7 5,5 1,31 
0,6
5 

0,62 0,31 1,10 0,56 0,48 0,26 

  BP2 5,0 2,6 0,56 
0,5
6 

0,32 0,32 0,44 0,44 0,43 0,30 

  BP3 4,0 0,6 1,54 
0,4
7 

0,99 0,01 1,05 0,21 0,37 0,08 

 
  BP4 106,3 59,4 1,90 

0,1
5 

0,68 0,18 1,38 0,37 0,39 0,16 

Nível MLS   234,9 71,9 1,05 
0,1
1 

0,61 0,06 0,96 0,11 0,51 0,05 

  MLI   26,1 10,4 0,88 
0,1
8 

0,51 0,09 0,66 0,14 0,40 0,07 
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  N d' J' H'(loge) 

Dominância 
de Simpson 

Campanha Nível Ponto Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

Campanha 
1ª 

Camp
anha 

  17,4 5,4 0,60 
0,1
3 

0,46 0,09 0,45 0,09 0,52 0,07 

  
2ª 

Camp
anha 

  243,7 71,3 1,33 
0,1
3 

0,66 0,06 1,17 0,11 0,39 0,05 

 

Tabela 9.2.2-23 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são apresentados para cada 

parâmetro analisado da comunidade zoobentônica da meiofauna em relação aos fatores Ponto 

amostral, Nível (MLS e MLI) na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013) e a 

interação entre eles. 

  N d' J' H'(loge) 
Dominância 

de Simpson 

  F p F p F p F p F p 

Pto 8,691 <0,001 0,516 0,67 1,056 0,38 1,465 0,24 0,903 0,45 

Nível 50,162 <0,001 0,779 0,38 0,893 0,35 4,656 0,04 1,509 0,23 

Campanha 58,924 <0,001 15,835 <0,001 3,023 0,09 26,791 <0,001 2,314 0,14 

Pto*Nível 13,787 <0,001 0,028 0,99 0,488 0,69 0,151 0,93 0,625 0,60 

Pto*Campanha 10,316 <0,001 2,424 0,08 1,059 0,38 0,853 0,48 0,382 0,77 

Nível*Campanha 53,706 <0,001 0,622 0,44 0,806 0,38 0,113 0,74 3,469 0,07 

Pto*Nível*Campanha 12,103 <0,001 1,150 0,34 1,319 0,29 1,633 0,20 0,452 0,72 
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Figura 9.2.2-43 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de Margalef (d’) encontrado 

nos pontos amostrais da meiofauna praial na área de influência dos Terminais Ponta Negra na 

1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 

 

Figura 9.2.2-44 - Valores médios e erro padrão dos índices de Diversidade (H’) encontrados nos 

pontos amostrais da meiofauna praial na área de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª 

Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 
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A 

 

B 

Figura 9.2.2-45 - Valores médios e erro padrão dos índices de A: Equitabilidade de Pielou (J’) e 

B: Dominância de Simpson encontrados nos pontos amostrais da meiofauna praial na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha 

(Janeiro/2013). 

Em relação à similaridade de Bray-Curtis, o MDS mostra a formação de grupos, com a 

separação entre as campanhas, com um grupo formado pelas amostras da primeira 

campanha e o outro com a segunda, demonstrando que as duas campanhas apresentam 

dissimilaridade quanto à composição e abundância dos táxons da meiofauna. A diferença 

entre as campanhas foi significativa (PERMANOVA; p – 0,0001 – Tabela 9.2.2-16). Padrão 

semelhante também foi encontrado em relação aos níveis, onde o MLS e MLI da primeira 

foram significativamente diferentes de seus respectivos níveis na segunda campanha, assim 
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como entre os níveis MLS x MLI em cada campanha (PERMANOVA – par a par – Tabela 

9.2.2-24), porém com os testes par a par para a interação entre os fatores nível de maré 

(faixa) e ponto, indicando diferenças entre os pontos principalmente para o MLS, para a 

segunda campanha, demonstrando que a diferença apresentada pela comunidade estaria 

associada ao nível de maré (MLS x MLI) (PERMANOVA – par a par – Tabela 9.2.2-25) 

(Figura 9.2.2-46).  

A análise SIMPER identificou as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade entre 

os pontos, níveis, campanha e a interação entre eles, que diferiram significativamente na 

PERMANOVA, destacando-se Arenopontia sp., Copepoda tipo e tipo 3, Ostracoda e 

Tardigrada (Tabela 9.2.2-26 a Tabela 9.2.2-29). 

Os táxons Arenopontia sp., Copepoda tipo 3, Ostracoda, Platyhelminthes, Viscosia sp., 

Copepoda tipo 2 e Tardigrada apresentaram as maiores porcentagens de contribuição para a 

não diferenciação entre as campanhas, com os principais valores de abundância média e 

ocorrência sendo encontrados para a segunda campanha, caracterizando a variação 

temporal da meiofauna praial (Tabela 9.2.2-26). 

Em relação aos níveis de maré, os táxons apresentaram maior porcentagem de contribuição 

no MLS em cada campanha, e em relação a comparação dos níveis entre as campanhas, os 

maiores valores foram observados para a segunda campanha, corroborando as diferenças 

encontradas na PERMANOVA e confirmando a diferença espaço-temporal encontrada para a 

ocorrência e abundância da meiofauna na área de estudo (Tabela 9.2.2-24 e Tabela 9.2.2-27; 

Figura 9.2.2-46). 

 

Figura 9.2.2-46 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) entre os 

pontos amostrais do zoobentos de fundo inconsolidado na área de influência dos Terminais 

Ponta Negra na 1ª Campanha (Setembro/2012) e 2ª Campanha (Janeiro/2013). 
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Tabela 9.2.2-24 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna praial entre pontos 

amostrais (PO), níveis (Ni) e campanhas (Ca) (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - 

janeiro/2013) da área dos Terminais Ponta Negra, RJ, e respectivas interações. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

      Unique   

  F P  perms p(MC) 

Po 2,2773 0,0065 9923 0,0092 

Ní 8,3126 0,0001 9924 0,0001 

Ca 13,437 0,0001 9948 0,0001 

PoxNí 2,0728 0,0142 9902 0,0157 

PoxCa 1,5034 0,0819 9902 0,1028 

NíxCa 5,628 0,0001 9951 0,0002 

PoxNíxCa 1,0302 0,4176 9913 0,4163 

 

Tabela 9.2.2-25 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna praial entre os níveis (MLS x 

MLI) em cada campanha, e por nível entre as campanhas (1ª campanha - setembro/2012 x 2ª 

campanha - janeiro/2013). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte 

Carlo. 

      Unique   

MLS x MLI t P  perms p(MC) 

1ª Campanha 1,7085 0,0386 9939 0,0478 

2ª Campanha 3,4868 0,0001 9947 0,0001 

      Unique   

1ª camp X 2ª camp t P  perms p(MC) 

MLS 4,3438 0,0001 9947 0,0001 

MLI 1,8998 0,0078 9946 0,0163 
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Tabela 9.2.2-26 - Resultados da análise PERMANOVA da meiofauna praial entre os pontos 

amostrais por nível (MLS e MLI) em cada campanha (1ª campanha - setembro/2012; 2ª 

campanha - janeiro/2013) e dos pontos entre as campanhas por nível de maré. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

      1ª Campanha       2ª Campanha   

      Unique       Unique   

MLS t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 x BP2 0,70546 0,7085 10 0,641 1,8452 0,1011 10 0,0687 

BP1 x BP3 0,65361 0,9002 10 0,6607 1,3325 0,2053 10 0,19 

BP1 x BP4 2,0213 0,099 10 0,0621 1,7321 0,0986 10 0,0845 

BP2 x BP3 0,64022 0,8983 10 0,7021 2,3968 0,0969 10 0,0194 

BP2 x BP4 1,0552 0,5029 10 0,3768 2,4277 0,1063 10 0,0244 

BP3 x BP4 1,7184 0,0955 10 0,1016 1,2370 0,3977 10 0,2469 

      1ª Campanha       2ª Campanha   

      Unique       Unique   

MLI t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 x BP2 0,6718 1,0000 7 0,6975 1,3028 0,3064 10 0,2158 

BP1 x BP3 0,8095 1,0000 4 0,5384 1,8945 0,0958 10 0,0751 

BP1 x BP4 0,7309 0,6072 7 0,5668 1,2359 0,2003 10 0,2467 

BP2 x BP3 0,6013 0,6938 4 0,7048 1,2925 0,1992 10 0,2172 

BP2 x BP4 1,1685 0,3971 7 0,2954 1,5031 0,1005 10 0,1133 

BP3 x BP4 1,3026 0,4115 4 0,2451 1,8465 0,1017 10 0,0600 

      MLS       MLI   

      Unique       Unique   

1ª camp X 2ª camp t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 2,6913 0,1001 10 0,0114 1,267 0,2099 10 0,2392 

BP2 3,0169 0,1034 10 0,0084 0,81951 0,7986 7 0,6063 

BP3 2,3231 0,0979 10 0,0214 2,4149 0,0995 7 0,0382 

BP4 1,7085 0,1033 10 0,0888 1,1081 0,2983 10 0,3421 
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Tabela 9.2.2-27 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna praial para a 

dissimilaridade entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

Grupos 1ª Camp x 2ª Camp 

Dissim. média (%) = 86,06 1ª Camp 2ª Camp         

Espécies Ab.média Ab.média Diss.média Diss/DP Contrib% Cum.% 

Arenopontia sp. 2,36 6,79 22,44 1,30 26,07 26,07 

Copepoda tipo 3 0,00 4,16 11,95 0,81 13,89 39,96 

Ostracoda 0,84 2,94 10,11 0,85 11,75 51,71 

Platyhelminthes 0,00 2,53 9,42 1,08 10,95 62,66 

Viscosia sp. 0,13 1,57 4,95 0,95 5,76 68,41 

Copepoda tipo 2 0,00 2,69 4,55 0,51 5,28 73,69 

Tardigrada 0,51 0,48 3,62 0,52 4,21 77,90 

 

Tabela 9.2.2-28 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna praial para a 

dissimilaridade entre os níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral superior; MLI: Médiolitoral 

inferior) por campanha e entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

MLI1ª Camp x MLS1ª Camp       

Diss.média (%) = 81,12  MLI1ª Camp 
 MLS1ª 
Camp     

Espécies Ab.média Ab.média 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 2,28 2,45 40,33 1,34 49,72 49,72 

Ostracoda 0,79 0,88 15,39 1,00 18,97 68,68 

Tardigrada 0,29 0,73 10,02 0,67 12,35 81,04 

 MLI1ª Camp x MLI2ª Camp       

Diss.média (%) = 90,08  MLI1ª Camp  MLI2ª Camp     

Espécies Ab.média Ab.média 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 2,28 1,92 22,79 1,09 25,29 25,29 

Ostracoda 0,79 0,95 14,23 0,72 15,80 41,10 

Copepoda tipo 3 0,00 0,90 13,68 0,62 15,18 56,28 

Platyhelminthes 0,00 1,08 10,34 0,80 11,48 67,75 
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Theristus sp. 0,00 0,55 4,86 0,53 5,39 73,15 

Syncarida 0,00 0,50 3,69 0,54 4,10 77,25 

 MLS1ª Camp x MLS2ª 
Camp       

Diss.média (%) = 83,40 
 MLS1ª 
Camp 

 MLS2ª 
Camp     

Espécies Ab.média Ab.média 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 2,45 11,66 20,27 2,31 24,30 24,30 

Copepoda tipo 3 0,00 7,42 12,49 1,21 14,98 39,28 

Platyhelminthes 0,00 3,98 9,61 1,86 11,52 50,80 

Ostracoda 0,88 4,93 7,60 1,48 9,12 59,92 

Copepoda tipo 2 0,00 5,13 6,92 0,63 8,30 68,22 

Viscosia sp. 0,25 2,51 5,93 1,26 7,11 75,33 

 MLI2ª Camp x MLS2ª 
Camp       

Diss.média (%) = 80,23  MLI2ª Camp 
 MLS2ª 
Camp     

Espécies Ab.média Ab.média 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 1,92 11,66 20,34 1,99 25,35 25,35 

Copepoda tipo 3 0,9 7,42 12 1,3 14,96 40,32 

Ostracoda 0,95 4,93 7,47 1,4 9,31 49,63 

Platyhelminthes 1,08 3,98 7,24 1,29 9,03 58,66 

Copepoda tipo 2 0,25 5,13 7,06 0,69 8,8 67,46 

Viscosia sp. 0,62 2,51 5,48 1,15 6,83 74,29 

Polychaeta 0,08 2,13 5,07 1 6,31 80,61 
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Tabela 9.2.2-29 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna praial para a 

dissimilaridade dos pontos amostrais entre os níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral 

superior; MLI: Médiolitoral inferior) por campanha e entre as campanhas (1ª Campanha - 

setembro/2012; 2ª Campanha – janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio 

padrão; Contrib: percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

BP1MLS1ª Camp x BP4MLS1ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 66,45 
 BP1MLS 

1ª Camp 

 BP4MLS 

1ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 3,91 1,61 22,28 1,68 33,53 33,53 

Tardigrada 0 2,59 22,25 2,42 33,47 67 

Ostracoda 0,33 2,03 14,21 4,12 21,39 88,39 

 BP1MLS2ª Camp x BP2MLS2ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 39,95 
 BP1MLS 

2ª Camp 

 BP2MLS 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Copepoda tipo 2 1,76 18,76 15 2,85 37,56 37,56 

Ostracoda 4,29 10,45 5,81 1,51 14,53 52,1 

Copepoda tipo 3 11,92 13,62 5,42 1,17 13,57 65,66 

Arenopontia sp. 13,48 15,81 4,44 1,72 11,12 76,79 

 BP2MLS2ª Camp x BP3MLS2ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 51,42 
 BP2MLS 

2ª Camp 

 BP3MLS 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Copepoda tipo 2 18,76 0 17,07 4,4 33,19 33,19 

Copepoda tipo 3 13,62 4,12 8,65 1,75 16,82 50,01 

Ostracoda 10,45 3,28 6,57 1,79 12,78 62,78 

Arenopontia sp. 15,81 12,29 3,45 1,15 6,71 69,49 

Viscosia sp. 1,46 4,46 2,99 1,63 5,82 75,32 
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 BP2MLS2ª Camp x BP4MLS2ª 
Camp 

 BP2MLS 

2ª Camp 

 BP4MLS 

2ª Camp 
    

Diss.média (%) = 77,39         

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Copepoda tipo 2 18,76 0 21,12 3,63 27,29 27,29 

Copepoda tipo 3 13,62 0 15,33 2,78 19,8 47,1 

Arenopontia sp. 15,81 5,07 12,86 1,58 16,62 63,72 

Ostracoda 10,45 1,69 9,78 2,03 12,63 76,35 

 BP1MLI2ª Camp x BP3MLI2ª Camp       

Diss.média (%) = 77,98 
 BP1MLI 

2ª Camp 

 BP3MLI 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Platyhelminthes 0,47 1,24 14,88 1,14 19,09 19,09 

Copepoda tipo 3 0,67 1,14 14,73 1,48 18,89 37,98 

Ostracoda 1,49 0,33 13,63 1,57 17,47 55,46 

Arenopontia sp. 1,22 0,33 10,42 1,38 13,36 68,81 

Copepoda tipo 2 1 0 8,02 1,3 10,29 79,1 

 BP3MLI2ª Camp x BP4MLI2ª Camp       

Diss.média (%) = 75,39 
 BP3MLI 

2ª Camp 

 BP4MLI 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 0,33 5,79 20,79 1,32 27,58 27,58 

Syncarida 0 1,67 8,51 1,3 11,29 38,87 

Ostracoda 0,33 1,96 6,68 1,74 8,86 47,73 

Viscosia sp. 0 1,82 5,59 1,13 7,42 55,14 

Náuplio 0 1,76 5,42 0,67 7,18 62,33 

Platyhelminthes 1,24 2,6 5,27 1,3 6,99 69,31 

Theristus sp. 
0,33 1,39 4,75 1,06 6,3 75,61 
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 BP3MLI1ª Camp x BP3MLI2ª Camp       

Diss.média (%) = 93,07 
 BP3MLI 

1ª Camp 

 BP3MLI 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Platyhelminthes 0 1,24 32,44 2,28 34,86 34,86 

Copepoda tipo 3 0 1,14 29,56 2,82 31,76 66,62 

Ostracoda 0,47 0,33 12 0,93 12,89 79,51 

 

Tabela 9.2.2-30 - Contribuição percentual das espécies da meiofauna praial para a 

dissimilaridade dos pontos amostrais por níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral superior; 

MLI: Médiolitoral inferior) entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

BP1MLS1ª Camp x BP1MLS2ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 79,60 
 BP1MLS 

1ª Camp 

 BP1MLS 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Copepoda tipo 3 0 11,92 22,57 3,33 28,36 28,36 

Arenopontia sp. 3,91 13,48 19,49 2,21 24,49 52,85 

Platyhelminthes 0 4,67 9,76 2,43 12,26 65,1 

Ostracoda 0,33 4,29 7,56 3 9,5 74,6 

Oncholaimus sp. 0 2,32 4,47 2,4 5,62 80,22 

 BP2MLS1ª Camp x BP2MLS2ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 91,30 
 BP2MLS 

1ª Camp 

 BP2MLS 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Copepoda tipo 2 0 18,76 24,81 4,21 27,17 27,17 

Arenopontia sp. 2,02 15,81 18,18 4,5 19,91 47,09 

Copepoda tipo 3 0 13,62 18 3,02 19,72 66,8 

Ostracoda 0,8 10,45 12,51 2,46 13,7 80,5 
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 BP3MLS1ª Camp x BP3MLS2ª 
Camp 

      

Diss.média (%) = 86,60 
 BP3MLS 

1ª Camp 

 BP3MLS 

2ª Camp 
    

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 2,25 12,29 24,03 2,85 27,75 27,75 

Viscosia sp. 0 4,46 10,35 2,05 11,96 39,71 

Platyhelminthes 0 4,2 9,96 17,35 11,5 51,21 

Copepoda tipo 3 0 4,12 9,9 1,2 11,43 62,64 

Ostracoda 0,33 3,28 7,29 1,29 8,42 71,06 

Polychaeta 0,33 2,45 5,84 1,44 6,74 77,8 

 BP4MLS1ª Camp x BP4MLS2ª 
Camp 

            

Diss.média (%) = 68,02 
 BP4MLS 

1ª Camp 

 BP4MLS 

2ª Camp 
                               

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Diss.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Arenopontia sp. 1,61 5,07 14,21 1,58 20,89 20,89 

Platyhelminthes 0 1,9 10,65 1,52 15,66 36,55 

Tardigrada 2,59 1,67 9,92 1,1 14,58 51,13 

Polychaeta 0 2,26 8,03 1,13 11,8 62,94 

Viscosia sp. 0,67 2,46 7,84 2,58 11,52 74,46 

Desmodora sp. 0 1,85 6,15 1,25 9,04 83,5 

 

D) Discussão dos Resultados 

Neste trabalho, Arthropoda (Crustacea) juntamente com Nematoda apresentaram a maior 

variedade de táxons encontrados, com a característica dos gêneros de Nematoda terem 

ocorrido com menores valores de indivíduos, enquanto Crustacea apresentou menor riqueza, 

porém com abundância do Copepoda Arenopontia sp. nos pontos, mas principalmente no 

MLI de BP4 e BP1 na primeira campanha e no MLS de BP1 e BP2 na segunda, 

demonstrando uma variabilidade espaço-temporal. Desta forma, Copepoda juntamente com 

Ostracoda, Nematoda, Platyhelminthes apresentaram as maiores abundância numéricas na 

área, enquanto Nematoda maior riqueza taxonômica, sendo que Tardigrada apresentou 

relativa alta durante a primeira campanha, o que estaria de acordo com o padrão global de 

abundância relativa dos grandes grupos da meiofauna nos trópicos (COULL, 1988). 

ALBUQUERQUE et al. (2007), GOMES & ROSA FILHO (2009) e NOGUEIRA & 

SKOWRONSKI (2003), estudando meiofauna de praias tropicais brasileiras, também 

encontraram como grupos dominantes os nemátodas, copepodas e tardigradas, destacando 
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que a variação na abundância temporal-espacial estaria relacionada com fatores físico-

químicos do ambiente, dentre eles a umidade, salinidade, granulometria e hidrodinamismo. 

A diversidade e abundância de nematodas nas praias estariam relacionadas como indicado 

por BOUWMAN (1983), a três razões principais que são a alta tolerância a variados 

estressores ambientais, diversidade de estratégias alimentares e grande facilidade de 

enterramento no sedimento. Tardigrada por outro lado, estaria correlacionado com areias 

muito bem oxigenadas (RENAUD-MORNANT & POLLOCK, 1971) e apresentaria baixa 

abundância em praias poluídas (MARGULIS & SCHWARTZ, 2001), e desta forma, a elevada 

abundância de Tardigrada em praias indicaria a boa oxigenação do sedimento e o bom 

estado de preservação do ambiente, como encontrado em BP4 durante a primeira campanha.  

Na praia localizada na área de influência direta observou-se uma clara zonação horizontal, 

semelhante ao encontrado na praia de Ajuruteua (Pará) por GOMES & ROSA FILHO (2009), 

que também encontraram separação entre os níveis de marés nos pontos, em resposta a 

variação na altura da maré e ação das ondas, que influenciaria dentre outros fatores, 

temperatura, saturação de oxigênio e água intersticial, com Nematoda apresentando as 

maiores abundâncias na faixa superior ao longo das campanhas, enquanto Copepoda 

demonstrou maiores valores na faixa inferior durante a primeira campanha. Os autores 

relacionaram esta distribuição à característica dos Copepoda serem mais sensíveis à 

depleção de oxigênio ou anoxia que os Nematoda (MOODLEY et al., 2000), o que explicaria 

os maiores valores encontrados para Copepoda no MLI dos pontos BP1 e BP4 no presente 

trabalho durante a primeira campanha. A segunda campanha apresentou padrão diferente ao 

encontrado na primeira, em relação à ocorrência de Copepoda e sua abundância quanto ao 

nível de maré, uma vez que os maiores valores foram encontrados no MLS, o que indicaria 

que as condições de oxigênio, temperatura e salinidade estaria em melhores condições na 

última campanha. Nematoda ficou restrito principalmente ao MLS dos pontos amostrais da 

segunda campanha. 

No presente estudo, as principais modificações da meiofauna ao longo da face da praia 

relacionaram-se à participação relativa dos grandes grupos taxonômicos, riqueza e 

abundância, semelhante ao encontrado por GOMES & ROSA FILHO (2009), na praia de 

Ajuruteua, Pará (BR), que também encontraram esta relação das principais modificações dos 

índices à variação e participação dos grandes grupos na estrutura da comunidade, sendo os 

menores valores encontrados no MLI no período seco, corroborando os valores encontrados 

na primeira campanha para a maioria dos pontos da praia de Jaconé, que tenderam a 

apresentar os menores valores no MLI, enquanto na segunda campanha (período chuvoso) 

os maiores valores foram encontrados no MLS. Como por MCLACHLAN & TURNER (1994), 

esta relação estaria relacionada às possíveis características intersticiais no MLI na segunda 

campanha, principalmente quanto ao balanço entre conteúdo de água, aporte de oxigênio e 

estabilidade física, uma vez que a praia apresenta características de ambiente de alta 

energia, estando o MLI diretamente sob o efeito da energia da onda. 

A característica apresentada pela comunidade da meiofauna nos pontos amostrais BP3, 

estaria associada à presença de água doce podendo causar na salinidade nestes locais, 

semelhante ao observado por GOMES & ROSA FILHO (2009), que encontraram os menores 

valores no período chuvoso, onde segundo POLLOK (1970) o aporte de água doce em praias 

não favoreceria os organismos da meiofauna em resposta a redução da salinidade intersticial. 
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Nestes pontos também foram encontrados os maiores valores para Nematoda, o que poderia 

ser resultante da maior resistência do grupo, como citado anteriormente. 

O sedimento compõe o principal fator que influencia na composição da comunidade de 

nematódeos (BOUCHER, 1990) e sedimentos arenosos parecem apresentar maior 

diversidade de nematódeos que sedimentos lamosos (FERRIS; FERRIS, 1979; HEIP, 1985). 

Ao contrário dos resultados encontrados comumente na literatura, BOUCHER & 

LAMBSHEAD (1994) não encontraram relação entre sedimentos arenosos e alta diversidade 

de nematódeos e sugeriram que outros fatores influenciam esta relação. STEYAERT (1999) 

também observou uma relação direta da diversidade da comunidade de nematódeos com o 

sedimento fino, o que pode ser explicado pela associação deste tipo de sedimento com o 

material orgânico, potencial alimento para depositívoros não seletivos. Isto poderia explicar a 

variabilidade encontrada entre as campanhas, podendo a meiofauna ter respondido a 

modificações na granulometria entre as campanhas. 

Segundo POSEY et al. (1996) distúrbios do sedimento decorrentes de tempestades e ação 

de ondas podem ter grande influência na composição de espécies das comunidades 

bênticas. Mudanças na composição da comunidade resultam tanto de efeitos diretos sobre a 

sobrevivência das espécies quanto de efeitos indiretos, tais como modificações das 

atividades de bioturbação e mudanças nas características sedimentares (PAGLIOSA, 2006; 

SOARES-GOMES & FERNANDES, 2005; SOARES-GOMES & PIRES-VANIN, 2003), como 

observado entre os grupos de pontos formados na área. Entretanto, os efeitos sobre o bentos 

podem variar em função da duração de eventos relativos ao recrutamento e da história de 

vida dos organismos.  

Desta forma, condições hidrodinâmicas, características físico-químicas do sedimento, como 

umidade, oxigenação e salinidade são fatores que interferiram na estrutura e distribuição da 

comunidade ao longo dos pontos amostrais da área de influência dos Terminais Ponta Negra, 

RJ, entre as campanhas de amostragem da comunidade de meiofauna praial, indicando que 

os pontos BP4 e BP1 apresentaram as melhores características para estrutura da 

comunidade. 

E) Considerações finais 

 A meiofauna apresentou variação quanto ao nível de maré, pontos amostrais e 

campanha; 

 Arthropoda (Crustacea) juntamente com Nematoda apresentaram a maior variedade de 

táxons encontrados, com a característica dos gêneros de Nematoda terem ocorrido com 

valores mais baixos de indivíduos, enquanto Crustacea apresentou menor riqueza, porém 

com abundância do Copepoda Arenopontia sp. nos pontos amostrais e campanhas; 

 Os índices da comunidade tenderam a apresentar maiores valores no MLS e na segunda 

campanha, com variação significativa entre eles; 

 A variação na participação relativa dos grandes grupos taxonômicos na composição da 

meiofauna encontrada ao longo dos pontos, interferiu diretamente nos valores dos 

índices encontrados entre os pontos, níveis e campanhas, indicando que a meiofauna 

apresentou variação espaço-temporal significativa; 

 A comunidade pode estar respondendo, dentre outros fatores, as condições 

hidrodinâmicas, características físico-químicas do sedimento, como umidade, oxigenação 
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e salinidade ao longo dos pontos amostrais da área de influência dos Terminais Ponta 

Negra, RJ. 

 

A construção dos Terminais Ponta Negra acarretará no soterramento da meiofauna do trecho 

da praia de Jaconé, localizada na Área Diretamente Afetada, em consequência da instalação 

do empreendimento. Além disso, a porção da praia localizada próxima a porção continental 

do Quebramar Leste, sofrerá alterações na estrutura da comunidade em consequência da 

mudança da granulometria em resposta a presença física da estrutura. Estes impactos serão 

diretos e irreversíveis na meiofauna. 

9.2.2.8. Comunidade de macrofauna bentônica do entre marés de praia arenosa marinha 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a caracterização da macrofauna de provável ocorrência na área de influência indireta do 

empreendimento, foram feitas buscas por informações e trabalhos sobre a comunidade na 

região dos municípios integrantes das Áreas de Influência Indireta do empreendimento, assim 

como em Estudos de Impacto Ambiental, resumos de congresso, trabalhos acadêmicos e 

quando existentes artigos científicos. Dentre estes, foram encontradas informações de 

macrofauna do entre marés de praias arenosas nos trabalhos de CARDOSO & VELOSO 

(1997), que compararam estratégias amostrais para a caracterização da macrofauna da 

região entre marés, em três praias arenosas expostas do Rio de Janeiro; e VELOSO et al. 

(2003) que estudaram a composição, estrutura e zonação da macroinfauna em relação a 

fatores físicos em praias arenosas, além de ABREU & FIORI (2011a e 2011b) que avaliaram 

a resposta ao tipo de malha e estrutura da comunidade na praia de Ponta Negra, também no 

estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

Para cada grupo foram geradas listagens contendo os nomes científicos das espécies 

registradas na região de inserção do empreendimento, compondo lista inicial de espécies de 

ocorrência comprovada ou muito provável.  

Todos os nomes científicos utilizados para os táxons registrados por meio de dado 

secundários ou primários foram padronizados segundo disponível em literatura especializada, 

tais como WORMS (World Register of Marine Species: www.marinespecies.org), RIOS (1994) 

e AMARAL et al. (2005). 

b) Levantamento de dados primários 

O levantamento dos dados primários da macrofauna bentônica de praia arenosa foi realizado 

na Área Diretamente Afetada (ADA) dos Terminais Ponta Negra (Foto 9.2.2-68 1.2.1 A e B), 

com a amostragem sendo feita na praia de Jaconé, estado do Rio de Janeiro, em duas 

campanhas: a 1ª Campanha (período seco) em 13 de setembro. e a 2ª Campanha (período 

chuvoso) em 24 de janeiro de 2013. 
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A 

 

B 

Foto 9.2.2-68 - Vista do ponto amostral BP1 (A) e da área onde foram coletados as amostras nos 

demais pontos (B), demonstrando a extensão da faixa de praia utilizada para a amostragem da 

macrofauna do trecho da praia de Jaconé localizado na Área Diretamente Afetada (ADA) dos 

Terminais Ponta Negra – TPN, RJ (período seco, 1ª Campanha – setembro/2012; período 

chuvoso, 2ª Campanha – janeiro/2013). 

c)  Área de estudo 

A caracterização da macrofauna praial foi realizada em quatro (04) pontos amostrais (BP1, 

BP2, BP3 e BP4) na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento a ser implantado 

na praia de Jaconé (Figura 9.2.2-47 e Quadro 9.2.2-19).  

Os pontos foram distribuídos na ADA com o objetivo de caracterizar a macrofauna de praia 

ao longo da área onde serão construídos os Terminais Ponta Negra, com o ponto amostral 

BP4 estando localizado na área limite da ADA, com o objetivo de verificar com a implantação 

de programas de monitoramento, as possíveis interferências da instalação de estruturas de 

quebramar dos Terminais Ponta Negra na hidrodinâmica praial da área externa a ADA 

(Figura 9.2.2-47). 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 787 

 

Figura 9.2.2-47 - Pontos amostrais (BP1, BP2, BP3 e BP4) da macrofauna. 

A coleta de dados primários para a região faz-se necessária pela característica da 

comunidade de macrofauna apresentar alterações temporais e espaciais, resultantes da 

interação dos organismos com fatores ambientais e antrópicos. Desta forma, esta 

comunidade apresenta a capacidade de responder a estes fatores, demonstrando ou 

indicando a saúde do ambiente onde ela está inserida (PEREIRA & SOARES-GOMES, 

2002). Por isso, o conhecimento da fauna presente na ADA será de extrema importância para 

futuras avaliações e respostas da comunidade a agentes estressores, naturais ou artificiais. 
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Quadro 9.2.2-19 - Coordenadas UTM 23S WGS-84 dos pontos amostrais da macrofauna 

bentônica do entre marés da praia arenosa na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  

Coordenadas UTM 23S - WGS-84 

Ponto E S 

BP1 737722.00 m E 7460486.00 m S 

BP2 738260.00 m E 7460767.00 m S 

BP3 738722.00 m E 7460906.00 m S 

BP4 739284.00 m E 7461044.00 m S 

d) Procedimentos metodológicos 

Endofauna 

Em cada um dos quatro (04) pontos amostrais foi disposto um transecto perpendicular à linha 

de praia. Em cada perfil, devido à extensão da faixa de praia, foram realizadas amostragens 

em 02 ambientes praiais: médio litoral inferior (MLI) e médio litoral superior (MLS), sendo as 

amostras deste último ambiente coletadas na faixa mais alta da praia com influência da água 

(DENADAI et al., 2005) (Figura 9.2.2-48). Em cada um dos pontos foram coletadas três (03) 

réplicas para a análise da comunidade de macrofauna, sendo coletado um total de 24 

amostras por campanha.  

 

Figura 9.2.2-48 - Esquema da Zonação de praias arenosas, adaptado de Pereira & Soares-

Gomes (2009). 

O sedimento coletado utilizando-se um cilindro de PVC com diâmetro de 15 cm e 20 cm de 

altura foi colocado em sacos plásticos, devidamente identificados, e encaixotados 
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apropriadamente para transporte e triagem em laboratório. O sedimento foi pré-triado com o 

uso de peneiras com malhas de 0,5, 1,0 e 2,0mm de diâmetro de abertura de malha. 

Os organismos encontrados foram triados e anestesiados (no caso dos moluscos, poliquetos 

e equinodermos) e/ou colocados no fixador (álcool a 70%), sendo posteriormente contados e 

identificados através de lupa PZO-Labimex e microscópio Studar lab, chegando-se ao nível 

de gênero ou espécie, sempre que possível, com o auxílio de chaves de identificação. Foram 

utilizadas as chaves taxonômicas de DAY (1967) e AMARAL & NONATO (1996) para os 

poliquetos; TOMMASI (1970) para os equinodermos; RIOS (1994) para os moluscos; MELO 

(1996) para caranguejos e MOREIRA (1972) para isópodas. 

Epifauna 

Para a análise da densidade populacional relativa na faixa de praia estudada, foram 

realizadas amostragens por meio de transectos perpendiculares à praia com 20 m de largura, 

divididos em faixas de 5 m x 5 m, tendo o ponto zero referente ao limite médio do alcance das 

ondas e a última “parcela” estabelecida pelo local extremo da ocorrência de tocas. Em cada 

“parcela” foram medidas as tocas utilizando-se um paquímetro de precisão de 0,1 mm 

(ALBERTO & FONTOURA, 1999) (Figura 9.2.2-49). 

Para a relação entre o diâmetro da toca e o tamanho do respectivo animal, foram realizadas 

escavações e capturas por armadilhas. Os espécimes capturados foram medidos, pesados 

em balança semi-analítica com precisão de 0,01 g e devolvidos ao seu hábitat natural.  

 

Figura 9.2.2-49 - Esquema representativo do desenho para amostragem da epifauna em um 

ponto de coleta na praia de Jaconé. 
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e) Análise de Dados 

Endofauna 

A caracterização da macrofauna bentônica foi realizada através da identificação da 

composição específica, da representatividade dos táxons que compõem a comunidade, 

assim como por indicadores da estrutura de comunidades, como diversidade específica 

(SHANNON & WEAVER, 1949), riqueza, equitabilidade, abundância e dominância de 

indivíduos nos ambientes (Mediolitoral superior (MLS) e médiolitoral inferior (MLI)) dos pontos 

amostrais.  

A diversidade foi avaliada pelo número de espécies e pelos índices de diversidade de 

Shannon (H’ loge), riqueza de Margalef (d’), dominância de Simpson e a equitabilidade de 

Pielou (J’), onde todos os índices de estrutura de comunidade foram calculados a partir das 

rotinas do programa PRIMER 6.0 para Windows, considerando apenas os dados 

quantitativos. 

Para a verificação da ocorrência de diferenças significativas na variação espacial da riqueza 

de espécies de Margalef, diversidade, dominância e equitabilidade foi feita uma análise de 

variância (ANOVA). Para se equalizar a variância e normalizar a distribuição, quando 

necessário os dados usados na ANOVA foram transformados em log10 (x + 1). Quando 

diferenças significativas foram detectadas na ANOVA, o teste de Tukey’s Honestly 

Significantly Different (HDS) foi aplicado para identificar fontes de variação. As análises foram 

realizadas utilizando o programa estatístico STATISTICA 7.0 (STATSOFT, 1996). 

O estimador de riqueza de espécies observada e o de Jacknife de primeira ordem, com 9999 

randomizações sem reposição, foram aplicados aos dados coletados na 1ª e 2ª campanhas 

para verificar se as amostras demonstraram efetivamente a fauna de interesse na área dos 

Terminais Ponta Negra, Rio de Janeiro, RJ. 

Para o estabelecimento de grupos de amostras entre os pontos amostrais, com composição 

semelhante, foi aplicado o índice de similaridade de Bray-Curtis (CLARKE & WARWICK, 

1994) aos dados de número de indivíduos por espécie, transformados em raiz quadrada. 

Todos esses procedimentos foram realizados a partir das rotinas do programa PRIMER 6.0 

for Windows. 

A análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) (KRUSKAL & WISH, 

1978) foi utilizada, a partir dos dados de abundância das espécies transformados em raiz 

quadrada, utilizando novamente o índice de similaridade de BRAY-CURTIS (1957), entre os 

grupos formados pelos pontos amostrais. A proximidade de dois pontos significa maior 

similaridade entre eles. Em geral existe um grau de distorção ou “stress” entre os postos de 

similaridade e os correspondentes postos de distâncias no diagrama (CLARKE & WARWICK, 

2001). 

Análise multivariada permutacional de variância (PERMANOVA: ANDERSON, 2001, 2005) foi 

aplicada para comparações multivariadas da composição da macrofauna praial, utilizando 

como fatores ortogonais e fixos os pontos amostrais, níveis (MLI e MLS) e campanhas (1ª e 

2ª campanhas) para avaliação das variações da comunidade. A distância de similaridade de 

Bray-Curtis foi escolhida como base para todas as PERMANOVAs e os dados foram 

permutados 9999 vezes por análises a um α-nível de 0.05 (MANLY, 1997). Quando 
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diferenças significativas foram encontradas, comparações post-hoc par a par foram 

realizadas usando 9999 permutações (ANDERSON, 2005). Os dados para as PERMANOVAs 

foram transformados utilizando raiz quadrada. A detecção de diferenças significativas entre 

fatores foi seguida pelo cálculo das porcentagens de similaridade (SIMPER) para identificar 

os táxons que mais contribuíram (75%) para as dissimilaridades. As análises multivariadas 

foram realizadas utilizando o pacote estatístico PRIMER versão 6 (CLARKE & WARWICK, 

2001; CLARKE et al., 2006). 

Epifauna 

Para a relação entre o diâmetro da toca e a largura do cefalotórax, utilizou-se a equação da 

reta: DT = a + b.L, em que Dt é o diâmetro da toca (mm); L é a largura do cefalotórax (mm); 

sendo que a e b são parâmetros da equação. A relação entre o peso e a largura do 

cefalotórax foi baseada na seguinte equação: P = a.Lb, em que P representa o peso (g), L é 

a largura do cefalotórax (mm) e a e b são parâmetros da equação. Para a relação entre 

comprimento e largura do cefalotórax, utilizou-se a expressão: C = a.Lb, em que C é o 

comprimento, L é a largura do cefalotórax (mm), a e b são parâmetros da equação 

(ALBERTO & FONTOURA, 1999). 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Para a caracterização da macrofauna de provável ocorrência na área de influência indireta do 

empreendimento, foram feitas buscas por informações e trabalhos sobre a comunidade na 

região dos municípios integrantes das Áreas de Influência Indireta do empreendimento, assim 

como em Estudos de Impacto Ambiental, resumos de congresso, trabalhos acadêmicos e 

quando existentes artigos científicos. Dentre estes, foram encontradas informações de 

macrofauna do entre marés de praias arenosas nos trabalhos de CARDOSO & VELOSO 

(1997), que compararam estratégias amostrais para a caracterização da macrofauna da 

região entre marés, em três praias arenosas expostas do Rio de Janeiro; e VELOSO et 

al.(2003) que estudaram a composição, estrutura e zonação da macroinfauna em relação a 

fatores físicos em praias arenosas, além de ABREU & FIORI (2011a e 2011b) que avaliaram 

a resposta ao tipo de malha e estrutura da comunidade na praia de Ponta Negra, também no 

estado do Rio de Janeiro, Brasil (Quadro 9.2.2-20). 

Não foram encontrados espécimes presentes nas categorias de status de conservação  das 

espécies existentes nas listas do IBAMA (2008), IUCN, Cites ou do estado do Rio de Janeiro 

(BERGALLO et al., 2000). 

Os demais trabalhos existentes sobre macrofauna de praia arenosa no litoral do RJ foram 

desenvolvidos em praias que não estão na área de influência indireta. 
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Quadro 9.2.2-20 - Listagem das espécies de provável ocorrência na região de influência Indireta dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

Táxon Nome popular Fonte  

FILO ANNELIDA   

Classe Polychaeta   

Ordem Phyllodocida   

Família Glyceridae Hemipodus olivieri Orenzans & Gianuca, 1974 
Cardoso & Veloso (1997); 

Veloso et al (2003) 

FILO ARTHROPODA   

SubFilo Crustacea   

Classe Malacostraca   

Ordem Amphipoda   

Família Talitridae Pseudorchestoidea brasiliensis Dana, 1853 

Cardoso & Veloso (1997); 

Veloso et al (2003) 

Ordem Decapoda   

Família Hippidae Emerita brasiliensis (Schmitt, 1935) 

Cardoso & Veloso (1997); 

Veloso et al (2003) 

Ordem Isopoda   

Família Cirolanidae Excirolana braziliensis (Richardson, 1912) 

Cardoso & Veloso (1997); 

Veloso et al (2003) 

 Excirolana armata (Dana, 1853)  Veloso et al (2003) 

 Excirolana sp. Cardoso & Veloso (1997) 

Classe Insecta   
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Táxon Nome popular Fonte  

Ordem Hymenoptera   

Ordem Coleoptera    

Família Tenebrionidae Phaleria brasiliensis Laporte, 1840  

Cardoso & Veloso (1997); 

Veloso et al (2003) 

  Phaleria testacea Say, 1824 Veloso et al (2003) 

Ordem Diptera (larva)  Cardoso & Veloso (1997); 

FILO MOLLUSCA    

Classe Gastropoda    

Família Olividae    

Classe Bivalvia    

Ordem Veneroida Olivancillaria vesica vesica (Gmelin, J.F., 1791) Veloso et al (2003) 

Família Donacidae Donax hanleyanus (Philippi, 1847) Veloso et al (2003) 
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C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Faunística 

Foram encontrados 277 indivíduos da endofauna, distribuídos em 09 morfo-espécies e 08 

famílias pertencentes aos grupos Annelida (Polychaeta), Arthropoda (Crustacea), Mollusca e 

Nemertea. Arthropoda apresentou o maior número de espécies (04 espécies), seguido por 

Annelida (03 espécies), enquanto os demais filos apresentaram somente 01 espécie cada 

(Quadro 9.2.2-21). 

Crustacea apresentou a maior distribuição entre os filos, sendo encontrado ao longo das 

duas campanhas, com ocorrência das espécies Emerita brasiliensis, Talitrus saltator e 

Excirolana braziliensis nos dois períodos  (Quadro 9.2.2-21). 

A 1ª e 2ª campanhas apresentaram um total de sete (07) e seis (06) morfo-espécies, 

respectivamente, totalizando nove (09) espécies ao final das duas campanhas, com o MLI 

apresentando sete (07) espécies, sendo caracterizado pelo maior número. Em relação aos 

pontos, BP3, independente da campanha, apresentou o menor número de espécie, enquanto 

os maiores valores foram encontrados nos pontos BP2 (na 1ª Campanha) e BP4 (na 2ª 

Campanha) (Quadro 9.2.2-21).   

Dentre os filos encontrados, Mollusca apresentou a menor ocorrência, tendo sido encontrado 

somente no MLI dos pontos amostrais BP2 e BP4 na 1ª campanha, e no MLS da 2ª 

campanha nos pontos BP2 e BP1 (Quadro 9.2.2-21). 
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Quadro 9.2.2-21 - Valores de ocorrências das espécies registradas na área Terminais Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro, na 1ª campanha 

(setembro/2012) e 2ª campanha (janeiro/2013), com respectiva indicação do registro. 

 

Táxon 

1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Método PONTOS AMOSTRAIS PONTOS AMOSTRAIS 

BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP4 BP4 BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP4 BP4 

MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI 
 

FILO ANNELIDA                                     

Classe Polychaeta                                     

Ordem Phyllodocida                                     

Família Glyceridae Glycera sp.   x   x                         Coleta 

  

Hemipodus olivieri  

(Orenzans & Gianuca,  

1974) 

                              x Coleta 

Família Phyllodocidae Eteone sp.                               x Coleta 

FILO ARTHROPODA                                     

SubFilo Crustacea                                     

Classe Malacostraca                                     

Ordem Amphipoda                                     

Família Talitridae 
Talitrus saltator  

(Montagu, 1808) 
    x x   x                 x   Coleta 

Ordem Decapoda                                     

Família Hippidae 
Emerita brasiliensis  

(Schmitt, 1935) 
              x       x   x     Coleta 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 796 

 

Táxon 

1ª CAMPANHA 2ª CAMPANHA 

Método PONTOS AMOSTRAIS PONTOS AMOSTRAIS 

BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP4 BP4 BP1 BP1 BP2 BP2 BP3 BP3 BP4 BP4 

MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI MLS MLI 

 
Ordem Isopoda                                     

Família Cirolanidae 
Excirolana braziliensis  

(Richardson, 1912) 
x   x       x   x x x   x   x   Coleta 

Classe Insecta Ordem Hymenoptera     x                           Coleta 

FILO MOLLUSCA                                     

Classe Bivalvia                                     

Ordem Veneroida                                     

Família Donacidae 
Donax hanleyanus  

(Philippi, 1847) 
      x       x x   x           Coleta 

FILO NEMERTEA                                     

  Nemertea x       x   x                   Coleta 

  S total 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2   

Pontos de Registro: Pontos amostrais  
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b) Eficiência amostral 

As curvas do coletor utilizadas (espécies observadas (Sobs) e do estimador de Jacknife 1 – 

primeira ordem), não demonstram tendência a atingir uma assíntota quando avaliada a fauna 

total (MLS e MLI), indicando que a comunidade da endofauna encontrada não estaria 

estabilizada em relação ao número de espécies da macrofauna na área de influência direta e 

diretamente afetada (Figura 9.2.2-50). Fato este influenciado pelos dados encontrados para o 

MLI, uma vez que a curva do Estimador de Jacknife para o MLS, após a inserção dos dados 

da 2ª campanha apresenta uma inclinação com tendência à estabilização, indicando, desta 

forma, que a comunidade no MLS estaria praticamente representada com as espécies 

observadas ao longo das campanhas de amostragem (Figura 9.2.2-51 A e B).  

 

Figura 9.2.2-50 - Curva do coletor utilizando os dados de riqueza observada (Sobs) e Estimativa 

de riqueza Jacknife de primeira ordem para os dados da macrofauna praial encontrada na Área 

de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  
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A 

 

B 

Figura 9.2.2-51 - Curvas do coletor para o MLS (A) e MLI (B) utilizando os dados de riqueza 

observada (Sobs) e Estimativa de riqueza Jacknife de primeira ordem para os dados da 

macrofauna praial encontrada na Área de influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

c) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Não foram encontradas espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal (IBAMA 

2008) e/ou do estado do Rio de Janeiro (BERGALLO et al., 2000). 

d) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas 

As espécies encontradas são comuns em ambientes de praia no litoral brasileiro, com 

características de apresentar variações espaço-temporais nas populações. Não foram 

encontradas espécies endêmicas, exóticas ou raras.  
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e) Espécies Migratórias 

A macrofauna apresenta relação direta com o substrato, vivendo no interior ou sobre 

(associado) o substrato inconsolidado, demonstrando variação vertical e horizontal no 

ambiente, o que caracterizaria a sua distribuição em manchas, principalmente na fase adulta, 

que apresenta deslocamento restrito ou nulo num período curto de tempo (PEREIRA & 

SOARES-GOMES, 2002). 

f) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Não foram encontradas espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário, 
ressaltando, porém, a ocorrência do gênero de poliqueta Glycera sp., que tem sido utilizada 
por pescadores como isca, além de poder ser explorada comercialmente (PAIVA, 2006) 

g) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

As espécies Talitrus saltator, Excirolana brasiliensis e Emerita brasiliensis, além do 

caranguejo da epifauna, Ocypode quadrata (caranguejo fantasma), são indicadoras de 

qualidade ambiental, podendo ter suas densidades alteradas em resposta à ação antrópica 

na região das praias arenosas (VIEIRA et al., 2012 & BLANKENSTEYN, 2006). 

h) Distribuição da fauna no ambiente 

Endofauna 

Em relação aos grupos registrados, Nemertea (N: 75 ind) e Arthropoda (N: 22 ind) 

apresentaram os maiores números de indivíduos durante a 1ª campanha, enquanto na 2ª 

campanha, a comunidade na Área de Influência Direta e Diretamente Afetada foi 

caracterizada pela elevada ocorrência de Arthropoda (N: 165 ind.), equivalente a 97% dos 

organismos encontrados nos pontos amostrais de macrofauna do entremarés da praia, 

seguido por Mollusca (N: 03 ind.; 2% dos organismos) e Annelida (N: 02 ind.; 1% dos 

organismos) (Figura 9.2.2-52 e Figura 9.2.2-53; Quadro 9.2.2-22). 

Avaliando a abundância total entre as duas campanhas, Arthropoda representou 67% da 

fauna encontrada (187 ind.), Nemertea 27% (75 ind.), e Annelida (8 ind.) e Molusca (7 ind) 

que juntos representaram 6% da abundância total. Os dois níveis de maré nas campanhas de 

amostragem não demonstraram padrão semelhante, com a primeira campanha tendo os 

maiores valores de ocorrência para Nemertea (75 ind.) e Arthropoda (18 ind.) sendo 

encontrados no MLS, enquanto no MLI Annelida foi o grupo com maior número (6 ind.), que 

juntamente com Mollusca, apresentaram distribuição restrita ao MLI, enquanto na segunda 

campanha Arthropoda foi mais abundante nos dois níveis de maré (MLS: 159 ind; MLI: 06 

ind.) (Figura 9.2.2-52 e Figura 9.2.2-53; Quadro 9.2.2-22).   

Os maiores valores de número de indivíduos para Nemertea foram observados no MLS dos 

pontos BP1 (28 ind.) e PB3 (37 ind.) durante a 1ª campanha, enquanto para Arthropoda, o filo 

apresentou os maiores abundâncias na 2ª campanha, sendo estes valores encontrados nos 

pontos BP2 (MLS: 24 ind), BP3 (MLS: 94 ind) e BP4 (MLS: 39 ind), sendo que Arthropoda foi 

o único filo a ocorrer em todos os níveis dos pontos amostrais. Os demais filos apresentaram 

baixa ocorrência ou até ausência nos níveis de maré ao longo dos pontos amostrais para as 

duas campanhas realizadas, sendo que, com exceção de Arthropoda, os demais filos 

apresentaram os menores valores na 2ª campanha (Figura 9.2.2-52 e Figura 9.2.2-53; 

Quadro 9.2.2-22).   
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Figura 9.2.2-52 - Percentual total de indivíduos dos grandes grupos de organismos coletados no 

MLS e MLI dos pontos amostrais da macrofauna do entre marés de praia arenosa, na área de 

influência direta dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  

 

Figura 9.2.2-53 - Número total de indivíduos por grande grupo coletado no MLS e MLI dos 

pontos amostrais da macrofauna do entre marés de praia arenosa, na área de influência direta 

dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

Os maiores valores do número de indivíduos no MLS foram encontrados nos pontos 

amostrais BP3 (N-total: 94; N-médio: 31,33±10,7) e BP4 (N-total: 39; N-médio: 13±3,61) na 

segunda campanha, enquanto os menores valores foram encontrados em BP2 (N-total: 12; 

N-médio: 4±1,73) na primeira campanha e BP1 (N-total: 3; N-médio: 1±0,58) na segunda. No 

MLI o maior valor do número de indivíduos foi observado no ponto BP2 (N-total: 08; N-médio: 

2,67±0,88) na primeira campanha e o menor em BP1 (N-total: 01; N-médio: 0,33±0,33) e BP3 

(N-total: 01; N-médio: 0,33±0,33), encontrados respectivamente na 1ª e 2ª campanhas 

(Quadro 9.2.2-22 e Tabela 9.2.2-31). 
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Os valores do número de indivíduos (ANOVA) foram significativamente diferentes entre os 

pontos amostrais e níveis, porém em relação ao nível de maré, com os valores no MLS 

maiores que no MLI para a 1ª e 2ª campanhas realizadas. Em relação às campanhas, o MLS 

na segunda campanha apresentou tendência de valores superiores aos encontrados para 

este nível durante a 1ª campanha (Tabela 9.2.2-14; Tabela 9.2.2-32 e Figura 9.2.2-54). 

O número de indivíduos no MLI não apresentou padrão semelhante ao encontrado para o 
MLS dos pontos amostrais, com a 1ª campanha tendendo a apresentar valores discretamente 
superiores aos encontrados na 2ª campanha. Não foram observados valores 
significativamente diferentes para número de indivíduos, quanto às campanhas e entre as 
campanhas para os pontos amostrais no MLI (ANOVA). Este padrão foi resultado dos valores 
baixos do número de indivíduos encontrados no MLI, tanto na 1ª campanha quanto na 2ª 
campanha (Tabela 9.2.2-32; Tabela 9.2.2-33 e Figura 9.2.2-54).  
 
  

 

Figura 9.2.2-54 - Número médio (+desvio padrão) de indivíduos (N) coletados no MLS e MLI dos 

pontos amostrais da meiofauna praial, na área de influência direta dos Terminais Ponta Negra 

na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

Os táxons com os maiores valores de abundância observados na área de estudo durante a 1ª 

campanha foram Nemertea (75 ind), Excirolana braziliensis (8 ind) e Insecta (7 ind), onde os 

dois primeiros apresentaram os maiores valores nos pontos BP3 e BP1, respectivamente, 

enquanto o terceiro, no BP2, sendo ambos no MLS. Porém, para a 2ª campanha, o crustáceo 

da família Hippidae, Excirolana braziliensis, representado por 146 indivíduos (os maiores 

valores encontrados em BP3), foi o táxon mais abundante da comunidade, com o isópoda 

Talitrus saltator apresentando a segunda maior abundância, com apenas 13 indivíduos 

encontrados no BP4, sendo ambos no MLS. Isso demonstra a variação temporal apresentada 

pela fauna entre as duas campanhas realizadas (Quadro 9.2.2-22). 

A comunidade apresentou valores de ocorrência baixos (menor que 10 ind/espécie) para as 

espécies encontradas na 1ª campanha, com exceção de Nemertea; porém, este grupo 

apresentou ocorrência restrita ao MLS, não sendo encontrado no BP2, padrão este também 

observado para o número de indivíduos na 2ª campanha, onde, com exceção dos crustáceos 

E. braziliensis e Talitrus saltator, os demais táxons também apresentaram menos de 

10ind/espécie (Quadro 9.2.2-22).  
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Quadro 9.2.2-22 - Valores de ocorrências da macrofauna bentônica praial registrados no MLS e MLI dos pontos amostrais na área Terminais 

Ponta Negra na 1ª campanha - Setembro/2012 e 2ª campanha - Janeiro/2013. (NM – Nível de maré: MLS e MLI). 

 
Táxon 

1ª CAMPANHA 
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BP
1 

BP
1 

BP
2 

BP
2 

BP
3 

BP
3 

BP
4 

BP
4 

Total 
Ger
al 

BP
1 

BP
1 

BP
2 

BP
2 

BP
3 

BP
3 

BP
4 

BP
4 

Total 
Ger
al 

ML
S 

ML
I 

ML
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LI 
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al 

FILO  

ANNELIDA 
                                              

Classe 
Polychaeta 

                                              

Ordem 
Phyllodocida 

                                              

Fam. 
Glyceridae 

Glycera sp. 0 1 0 5 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Hemipodus olivieri 

 (Orenzans & 
Gianuca, 1974) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Fam. 
Phyllodocidae 

Eteone sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

FILO  

ARTHROPODA 
                                              

SubFilo 
Crustacea 

                                              



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 803 

 
Táxon 

1ª CAMPANHA 

 

2ª CAMPANHA 
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S 
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S 

ML
I 
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S 
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I 
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S 
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I 
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S 

M
LI 
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al 

Classe 
Malacostraca 

                                              

Ordem 
Amphipoda 

                                              

Fam. Talitridae 
Talitrus saltator 

 (Montagu, 1808) 
0 0 3 1 0 2 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 

Ordem 
Decapoda 

                                              

Fam. Hippidae 
Emerita brasiliensis  

(Schmitt, 1935) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 4 

Ordem Isopoda                                               

Fam. 
Cirolanidae 

Excirolana braziliensis  

(Richardson, 1912) 
3 0 2 0 0 0 3 0 8 0 8 2 2 24 0 94 0 26 0 

14
6 

2 148 

Classe Insecta Ordem Hymenoptera 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FILO  

MOLLUSCA 
                                              

Classe Bivalvia                                               
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Táxon 

1ª CAMPANHA 
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S 
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I 
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S 

M
LI 
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al 

Ordem 
Veneroida 

                                              

Fam. 
Donacidae 

Donax hanleyanus  

(Philippi, 1847) 
0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 

FILO  

NEMERTEA 
                                              

  Nemertea 28 0 0 0 37 0 10 0 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  N total 31 1 12 8 37 2 13 3 93 14 107 3 2 26 3 94 1 39 2 
16
2 

8 170 

  S total 2 1 3 3 1 1 3 2 4 4 7 2 1 2 1 1 1 2 2 3 4 6 
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A comunidade apresentou valores baixos para os índices de estrutura, onde a maior média 

de diversidade (H’) na praia foi encontrada no MLI do ponto amostral BP2 (H’loge – 0,56±0,30 

bits.ind-1) durante a 1ª campanha, resultante das maiores médias para equitabilidade 

(0,62±0,31). Esse valor foi determinado pelas médias do número de organismos e de riqueza 

de espécies (0,78±0,42), o que acabou por caracterizar esta área com os valores mais altos 

de diversidade média entre as duas campanhas, considerando a distribuição dos indivíduos 

nos táxons encontrados. O ponto BP4 na 2ª campanha apresentou o maior valor médio de 

diversidade no MLS (0,42±0,03) (Tabela 9.2.2-31; Figura 9.2.2-55 a Figura 9.2.2-57). 

Os pontos BP3 (MLS e MLI) na 1ª e 2ª campanhas, BP4 (MLS) e BP1 (MLS) na 1ª 

campanha, e BP2 (MLI) e BP1 (MLS e MLI) na 2ª campanha apresentaram valores iguais a 

zero (0,0) para a diversidade (H’) e riqueza de Margalef (d’). Os maiores valores médios de 

diversidade foram encontrados no MLI na 1ª campanha. Os valores de diversidade variaram 

de 0,0 bits.ind-1 a 0,56 bits.ind-1. Esta característica apresentou padrão semelhante ao 

encontrado para os dados levantados quanto à ocorrência dos grupos e organismos, 

evidenciando e caracterizando, assim, a estrutura da comunidade local em resposta às 

condições do ambiente, também verificada pelos menores valores dos índices da 

comunidade apresentados nestes pontos, independente do nível de maré, que compõem a 

área de influência do empreendimento (Quadro 9.2.2-22; Tabela 9.2.2-32; Figura 9.2.2-55 a 

Figura 9.2.2-57). 

Quando aplicada a ANOVA entre os diversos índices ecológicos, foram observadas 

diferenças significativas principalmente entre os pontos amostrais e níveis de maré ao longo 

das campanhas (ANOVA: p<0,05), com exceção do número médio de organismos, que 

também apresentou variação significativa na interação entre os fatores pontos, nível de maré 

e campanhas, demonstrando assim a variabilidade espaço-temporal da abundância na 

comunidade presente na área estudada. Os resultados desta análise de variância encontram-

se na Tabela 9.2.2-15. 
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Tabela 9.2.2-31 - Valores médios e erro padrão (EP) do número de indivíduos e riqueza de Margalef (d’), e dos índices de diversidade (H’), 

equitabilidade de Pielou (J’) e dominância de Simpson nos pontos amostrais da macrofauna praial na área de influência dos Terminais Ponta 

Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

   

N d' J' H'(loge) 
Dominância de 

Simpson 

Campanha Nível Ponto Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

1ª Campanha MLS BP1 10,3 4,1 0,27 0,14 0,36 0,22 0,25 0,15 0,85 0,10 

    BP2 4,0 1,7 0,24 0,24 0,27 0,27 0,19 0,19 0,88 0,13 

    BP3 12,3 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

    BP4 4,3 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33 

  MLI BP1 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    BP2 2,7 0,9 0,78 0,42 0,62 0,31 0,56 0,30 0,64 0,19 

    BP3 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    BP4 1,0 0,6 0,48 0,48 0,33 0,33 0,23 0,23 0,50 0,29 

2ª Campanha MLS BP1 1,0 0,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,33 

    BP2 8,7 1,2 0,14 0,14 0,23 0,23 0,16 0,16 0,90 0,10 

    BP3 31,3 10,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

    BP4 13,0 3,6 0,41 0,04 0,61 0,04 0,42 0,03 0,74 0,02 

  MLI BP1 0,7 0,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    BP2 1,0 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    BP3 0,3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    BP4 0,7 0,7 0,48 0,48 0,33 0,33 0,23 0,23 0,17 0,17 

Nível MLS   10,6 2,3 0,13 0,05 0,18 0,06 0,13 0,04 0,84 0,06 

  MLI   0,9 0,2 0,22 0,10 0,16 0,08 0,13 0,06 0,37 0,09 
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N d' J' H'(loge) 
Dominância de 

Simpson 

Campanha Nível Ponto Média EP Média EP Média EP Média EP Média EP 

Campanha 
1ª 

Campanha 
  4,5 1,1 0,22 0,09 0,20 0,08 0,15 0,06 0,65 0,09 

  
2ª 

Campanha 
  7,1 2,4 0,13 0,07 0,15 0,06 0,10 0,04 0,56 0,09 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 808 

Tabela 9.2.2-32 - Valores da Análise de Variância (ANOVA) (F e p) são apresentados para cada 

parâmetro analisado da comunidade zoobentônica da macrofauna em relação aos fatores Ponto 

amostral, Nível (MLS e MLI), Campanha (1ª campanha - setembro/12; 2ª campanha - janeiro/13) e 

a interação entre eles. 

  N d' J' H'(loge) 
Dominância 

de Simpson 

  F p F p F p F p F p 

Pto 5,258 0,005 2,430 0,083 3,013 0,044 2,950 0,047 0,480 0,698 

Nível 36,956 0,000 0,644 0,428 0,066 0,799 0,000 0,996 14,457 0,001 

Campanha 2,702 0,110 0,747 0,394 0,339 0,565 0,599 0,445 0,547 0,465 

Pto*Nível 6,091 0,002 0,760 0,525 0,372 0,774 0,511 0,678 0,307 0,820 

Pto*Campanha 3,248 0,035 1,603 0,208 2,431 0,083 2,570 0,072 0,068 0,976 

Nível*Campanha 3,829 0,059 0,926 0,343 1,405 0,245 1,761 0,194 0,330 0,570 

Pto*Nível*Campanha 3,530 0,026 0,968 0,420 1,791 0,169 1,873 0,154 0,327 0,806 

 

 

Figura 9.2.2-55 - Valores médios e erro padrão do índice de riqueza de Margalef (d’) encontrado 

nos pontos amostrais da macrofauna bentônica do entre marés de praia arenosa na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  
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Figura 9.2.2-56 - Valores médios e erro padrão do índice de Diversidade (H)’ encontrados nos 

pontos amostrais da macrofauna bentônica do entre marés de praia arenosa na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  

A 
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B 

 

Figura 9.2.2-57 - Valores médios e erro padrão dos índices de A: Equitabilidade de Pielou (J’) e 

B: Dominância de Simpson encontrados nos pontos amostrais da macrofauna bentônica do 

entre marés de praia arenosa na área de influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha 

(Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

Em relação à similaridade de Bray-Curtis entre os pontos quanto à composição e abundância 

da endofauna, o MDS mostra a formação de dois grandes grupos, com um grupo formado 

pelas amostras do MLI (1ª e 2ª campanhas) e o outro com as amostras do MLS (1ª e 2ª 

campanhas), demonstrando que os dois níveis apresentam dissimilaridade quanto à 

composição e abundância da dos táxons da macrofauna (Figura 9.2.2-58). 

A separação das amostras entre as campanhas demonstrou padrão semelhante aos níveis, 

principalmente em relação ao MLI, com as amostras da 1ª campanha apresentando 

separação espacial para a 2ª campanha. A diferença entre as campanhas foi significativa 

(PERMANOVA; p – 0,0001 – Tabela 9.2.2-16). Padrão semelhante também foi encontrado 

em relação aos níveis, onde o MLS e MLI da primeira foram significativamente diferentes de 

seus respectivos níveis na segunda campanha, assim como entre os níveis MLSxMLI em 

cada campanha (PERMANOVA – par a par – Tabela 9.2.2-16, Tabela 9.2.2-17; Figura 

9.2.2-58). 

O MLS entre as campanhas apresentou diferenças significativas somente do ponto BP1 e 

BP3, enquanto para o MLI somente a dissimilaridade entre campanha para BP2 foi 

significativa (PERMANOVA), com os demais não apresentando diferenças significativas entre 

as campanha em relação a composição e abundância da macrofauna (Tabela 9.2.2-35; 

Figura 9.2.2-58). 

A dissimilaridade entre os pontos por nível de maré também apresentou diferença 

significativa (PERMANOVA par a par), porém no MLS da 1ª campanha foram observadas 

somente entre BP3 para com BP1 e BP2, enquanto para a 2ª campanha somente a interação 

entre BP2 x BP3 não foi encontrada diferença significativa. No MLI foram observados 

padrões semelhantes ao MLS na 1ª campanha em relação aos pontos, com somente BP3 
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para com BP1 e BP2 demonstrando diferença significativa.  Para a 2ª campanha não foram 

observada diferenças significativas para a dissimilaridade entre os pontos amostrais em 

relação a composição e abundância da macrofauna (Tabela 9.2.2-36Figura 9.2.2-58). 

A análise SIMPER identificou as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade entre 

os grupos quanto as interações e fatores analisados que diferiram significativamente na 

PERMANOVA, destacando-se Nemertea, Excirolana braziliensis, Talitrus saltator, Emerita 

brasiliensis, Donax hanleyanus e Glycera sp. que contribuíram com aproximadamente 75% 

do percentual de dissimilaridade principalmente entre campanhas e níveis (Tabela 9.2.2-37 a 

Tabela 9.2.2-40). A dissimilaridade entre as campanhas foi de 94,1 % (Tabela 9.2.2-37) 

enquanto entre os níveis, variou de 85 a 99,28% (Tabela 9.2.2-38).  

Para a interação entre os fatores Ponto x nível de maré, a análise de SIMPER no MLS, a 

ocorrência e distribuição de Nemertea, Hymenoptera e dos crustáceos Excirolana braziliensis 

e Talitrus saltator apresentaram os maiores percentuais de contribuição da dissimilaridade 

entre os pontos amostrais (Tabela 9.2.2-39). No MLI as diferenças foram geradas, por sua 

vez, pela ocorrência e abundância de Glycera sp., Talitrus saltator, Donax hanleyanus e 

Emerita brasiliensis (Tabela 9.2.2-40). 

 

Figura 9.2.2-58 - Análise de ordenação nMDS (“non-metricMulti Dimensional Scaling”) entre os 

pontos amostrais, da macrofauna bentônica do entre marés de praia arenosa, na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  
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Resemblance: S17 Bray Curtis similarity (+d)

NívelCampanha
MLS1ª Camp

MLI1ª Camp

MLS2ª Camp

MLI2ª Camp

BP1

BP2

BP3

BP4

BP1

BP2

BP3

BP4

BP1

BP2 BP3

BP4

BP1

BP2
BP3

BP4

2D Stress: 0,11



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 812 

Tabela 9.2.2-33 - Resultados da análise PERMANOVA da macrofauna praial entre pontos 

amostrais (PO), níveis (Ni) e campanhas (Ca) (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - 

janeiro/2013) da área dos Terminais Ponta Negra, RJ, e respectivas interações. (d.f) graus de 

liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

      Unique   

  F P  perms p(MC) 

Po 2,3437 0,003 9925 0,007 

Ní 26,694 <0,001 9953 <0,001 

Ca 10,212 <0,001 9945 <0,001 

PoxNí 3,1203 <0,001 9927 <0,001 

PoxCa 3,1949 <0,001 9918 <0,001 

NíxCa 11,578 <0,001 9953 <0,001 

PoxNíxCa 3,7891 <0,001 9928 <0,001 

 

Tabela 9.2.2-34 - Resultados da análise PERMANOVA par a par da macrofauna praial entre os 

níveis (MLS x MLI) em cada campanha, e por nível entre as campanhas (1ª campanha - 

setembro/2012 x 2ª campanha - janeiro/2013). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da 

permutação de Monte Carlo. 

      Unique   

MLS x MLI t P  perms p(MC) 

1ª Campanha 3,8327 <0,001 9957 <0,001 

2ª Campanha 5,0311 <0,001 9946 <0,001 

      Unique   

1ª camp X 2ª camp t P  perms p(MC) 

MLS 3,9975 <0,001 9948 <0,001 

MLI 2,1077 0,003 9966 0,007 
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Tabela 9.2.2-35 - Resultados da análise PERMANOVA par a par da macrofauna praial dos pontos 

amostrais entre campanhas (1ª campanha - setembro/2012; 2ª campanha - janeiro/2013) por 

nível (MLS e MLI). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte Carlo. 

      MLS       MLI   

      Unique       Unique   

1ª camp X 2ª camp t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 2,5954 0,10 10 0,03 1,0287 0,60 2 0,38 

BP2 1,7550 0,10 10 0,10 2,6263 0,10 7 0,02 

BP3 8,1900 0,10 10 <0,001 1,0287 0,60 2 0,38 

BP4 1,8998 0,10 10 0,07 1,3940 0,39 4 0,21 

 

Tabela 9.2.2-36 - Resultados da análise PERMANOVA par a par da macrofauna praial entre os 

pontos amostrais por nível (MLS e MLI) em cada campanha (1ª campanha - setembro/2012; 2ª 

campanha - janeiro/2013). (d.f) graus de liberdade; p(MC) significância da permutação de Monte 

Carlo. 

      1ª Campanha       2ª Campanha   

      Unique       Unique   

MLS t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 x BP2 1,9644 0,10 10 0,05 2,3477 0,10 10 0,05 

BP1 x BP3 1,1441 0,60 10 0,33 2,8837 0,10 10 0,02 

BP1 x BP4 1,165 0,50 10 0,33 2,5633 0,10 10 0,02 

BP2 x BP3 2,6958 0,10 10 0,02 2,1573 0,10 10 0,07 

BP2 x BP4 0,88828 0,80 10 0,52 2,3219 0,10 10 0,04 

BP3 x BP4 1,7467 0,20 7 0,12 2,4168 0,10 10 0,05 

      1ª Campanha       2ª Campanha   

      Unique       Unique   

MLI t P  perms p(MC) t P  perms p(MC) 

BP1 x BP2 2,4784 0,20 5 0,05 0,98281 1,00 2 0,41 

BP1 x BP3 1,0287 0,60 2 0,39 1,0287 0,60 2 0,39 

BP1 x BP4 1,6220 0,30 4 0,14 0,97122 1,00 2 0,42 

BP2 x BP3 2,6163 0,10 7 0,04 0,27074 1,00 2 0,82 

BP2 x BP4 2,0778 0,10 10 0,07 0,9544 1,00 2 0,44 

BP3 x BP4 1,5081 0,41 4 0,17 0,99846 1,00 2 0,41 
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Tabela 9.2.2-37 - Contribuição percentual das espécies da macrofauna praial para a 

dissimilaridade entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

Groups 1ª Camp  &  2ª Camp             

Dis.média (%) = 94,10 1ª Camp 2ª Camp                                

Espécies 
Ab.médi

a 
Ab.médi

a 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis (Richardson, 
1912) 

0,26 1,48 34,12 0,99 36,26 36,26 

Nemertea 0,93 0 21,32 0,63 22,66 58,91 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,17 0,24 9,39 0,47 9,98 68,89 

Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 0,17 0,1 8,88 0,44 9,43 78,33 

Glycera sp. 0,2 0 8,28 0,38 8,8 87,12 

Emerita brasiliensis (Schmitt, 1935) 0,04 0,11 6,18 0,33 6,57 93,69 

 

Tabela 9.2.2-38 - Contribuição percentual das espécies da macrofauna praial para a 

dissimilaridade entre os níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral superior; MLI: Médiolitoral 

inferior) por campanha e entre as campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

MLS1ª Camp  &  MLI1ª Camp             

Dis.média (%) = 99,28 
MLS1ªCam

p 
MLI1ªCam

p 
        

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Nemertea 1,87 0,00 45,07 1,14 45,40 45,40 

Excirolana braziliensis (Richardson, 
1912) 

0,51 0,00 18,25 0,65 18,38 63,79 

Glycera sp. 0,00 0,40 10,46 0,59 10,54 74,32 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,14 0,20 8,50 0,47 8,56 82,88 

Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 0,00 0,33 8,23 0,59 8,29 91,17 

(continuação) 
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 MLS1ª Camp  &  MLS2ª Camp             

Dis.média (%) = 85,58 
MLS1ªCam

p 
MLS2ªCam

p 
        

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis (Richardson, 
1912) 

0,51 2,85 39,07 1,54 45,65 45,65 

Nemertea 1,87 0,00 29,28 1,03 34,21 79,87 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,14 0,48 8,58 0,57 10,03 89,90 

Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 0,00 0,20 4,53 0,37 5,30 95,20 

 MLI1ª Camp  &  MLI2ª Camp             

Dis.média (%) = 98,84 
MLI1ªCam

p 
MLI2ªCam

p 
        

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Glycera sp. 0,40 0,00 28,67 0,78 29,01 29,01 

Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 0,33 0,00 21,39 0,73 21,64 50,65 

Emerita brasiliensis (Schmitt, 1935) 0,08 0,23 19,60 0,60 19,82 70,48 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,20 0,00 12,60 0,45 12,75 83,23 

Excirolana braziliensis (Richardson, 
1912) 

0,00 0,12 8,01 0,33 8,11 91,33 

 MLS2ª Camp  &  MLI2ª Camp             

Dis.média (%) = 95,87 
MLS2ªCam

p 
MLI2ªCam

p 
        

Espécies Ab.média Ab.média 
Dis.médi

a 
Diss/D

P 
Contrib

% 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis (Richardson, 
1912) 

2,85 0,12 66,02 1,96 68,86 68,86 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,48 0,00 10,10 0,52 10,54 79,40 

Donax hanleyanus (Philippi, 1847) 0,20 0,00 9,66 0,39 10,07 89,47 

Emerita brasiliensis (Schmitt, 1935) 0,00 0,23 6,28 0,37 6,55 96,02 
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Tabela 9.2.2-39 - Contribuição percentual das espécies da macrofauna praial para a 

dissimilaridade entre os pontos amostrais nos níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral 

superior; MLI: Médiolitoral inferior) por campanha (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha 

– janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: 

percentagem de contribuição; Cum: cumulativa. 

BP1 MLS1ª Camp x BP2 MLS1ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 85,88 
 BP1 MLS1ª 

Camp 
 BP2 MLS1ª 

Camp 
    

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Nemertea 2,92 0 50,62 4,68 58,94 58,94 

Hymenoptera 0 0,88 14,5 0,64 16,88 75,82 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,8 0,67 11,41 0,97 13,29 89,11 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0 0,58 9,35 0,64 10,89 100 

 BP2 MLS1ª Camp x BP3 MLS1ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 100,00 
 BP2 MLS1ª 

Camp 
 BP3 MLS1ª 

Camp 
    

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 
Cum.

% 

Nemertea 0 3,5 63,53 5,88 63,53 63,53 

Hymenoptera 0,88 0 14,38 0,67 14,38 77,92 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,67 0 12,8 1,28 12,8 90,72 

 BP1 MLS2ª Camp x BP2 MLS2ª 
Camp 

        

Dis.média (%) = 75,36 
 BP1 MLS2ª 

Camp 
 BP2 MLS2ª 

Camp 
        

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,47 2,82 62,3 2,23 82,67 82,67 

Donax hanleyanus (Philippi, 
1847) 

0,33 0,47 13,06 0,93 17,33 100 
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 BP1 MLS2ª Camp x BP3 MLS2ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 85,17 
 BP1 MLS2ª 

Camp 
 BP3 MLS2ª 

Camp 
    

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,47 5,37 79,53 3,77 93,38 93,38 

 BP1 MLS2ª Camp x BP4 MLS2ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 84,07 
 BP1 MLS2ª 

Camp 
 BP4 MLS2ª 

Camp 
    

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,47 2,73 42,21 1,73 50,2 50,2 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0 1,91 35,8 2,03 42,59 92,79 

 BP2 MLS2ª Camp x BP4 MLS2ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 41,28 
 BP2 MLS2ª 

Camp 
 BP4 MLS2ª 

Camp 
                                

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0 1,91 24,31 2,08 58,9 58,9 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

2,82 2,73 11,71 1,57 28,36 87,26 

Donax hanleyanus (Philippi, 
1847) 

0,47 0 5,26 0,66 12,74 100 

 BP3 MLS2ª Camp x BP4 MLS2ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 47,18 
 BP3 MLS2ª 

Camp 
 BP4 MLS2ª 

Camp 
                                

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

5,37 2,73 27,58 1,85 58,46 58,46 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0 1,91 19,6 1,96 41,54 100 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 818 

 BP1 MLI1ª Camp x BP2 MLI1ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 77,35 
 BP1 MLI1ª 

Camp 
 BP2 MLI1ª 

Camp 
                                

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Glycera sp. 0,33 1,28 46,84 1,28 60,55 60,55 

Donax hanleyanus (Philippi, 
1847) 

0 0,67 21,48 1,25 27,78 88,33 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0 0,33 9,03 0,66 11,67 100 

 BP2 MLI1ª Camp x BP3 MLI1ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 95,40 
 BP2 MLI1ª 

Camp 
 BP3 MLI1ª 

Camp 
                                

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/S

D 
Contrib

% 

 
Cum.

% 

Glycera sp. 1,28 0 56,41 2,13 59,13 59,13 

Donax hanleyanus (Philippi, 
1847) 

0,67 0 20,92 1,23 21,93 81,05 

Talitrus saltator (Montagu, 1808) 0,33 0,47 18,08 0,85 18,95 100 

 

Tabela 9.2.2-40 - Contribuição percentual das espécies da macrofauna praial para a 

dissimilaridade por pontos amostrais nos níveis (faixas) de maré (MLS: Médiolitoral superior; 

MLI: Médiolitoral inferior) entre campanhas (1ª Campanha - setembro/2012; 2ª Campanha – 

janeiro/2013). Ab.: abundância. Diss: dissimilaridade; DP: desvio padrão; Contrib: percentagem 

de contribuição; Cum: cumulativa. 

BP1 MLS1ª Camp x BP1 
MLS2ª Camp 

            

Dis.média (%) = 90,86 
 BP1 MLS1ª 

Camp 
 BP1 MLS2ª 

Camp 
                               

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/
SD 

Contri
b% 

Cum.
% 

Nemertea 2,92 0 66,88 4,31 73,61 73,61 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0,8 0,47 16,27 1,02 17,9 91,51 
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 BP3 MLS1ª Camp x BP3 
MLS2ª Camp 

            

Dis.média (%) = 100,00 
 BP3 MLS1ª 

Camp 
 BP3 MLS2ª 

Camp 
                                

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/
SD 

Contri
b% 

 
Cum.

% 

Excirolana braziliensis 
(Richardson, 1912) 

0 5,37 59,18 6,61 59,18 59,18 

Nemertea 3,5 0 40,82 4,56 40,82 100 

 BP2 MLI1ª Camp x BP2 MLI2ª 
Camp 

            

Dis.média (%) = 100,00 
 BP2 MLI1ª 

Camp 
 BP2 MLI2ª 

Camp 
                               

Espécies Av.Abund Av.Abund 
Av.Di

ss 
Diss/
SD 

Contri
b% 

Cum.
% 

Glycera sp. 1,28 0 55,35 2,03 55,35 55,35 

Donax hanleyanus (Philippi, 
1847) 

0,67 0 20,55 1,21 20,55 75,91 

Emerita brasiliensis (Schmitt, 
1935) 

0 0,58 15,43 0,63 15,43 91,33 

 

Epifauna 

O número e densidade de tocas de Ocypode quadrata encontrados apresentaram diferenças 

significativas (ANOVA p<0,05) entre os pontos, principalmente em relação a 1ª campanha, 

tendo BP4 e BP2 valores superiores a BP3 e BP1, com este último não demonstrando 

presença de tocas ativas, e com isso apresentando valor igual a zero (0,0). Em relação aos 

valores encontrados para a 2ª campanha, foram encontrados valores somente em BP4, com 

os demais pontos amostrais também apresentando valores iguais a zero (0,0) (Figura 

9.2.2-59).  

As tocas durante a 1ª campanha apresentaram os menores valores médios de tamanho no 

ponto BP1, uma vez que não foram encontradas tocas neste ponto, enquanto o maior valor 

foi encontrado em BP4 (36,5mm). Porém, desconsiderando a ausência no BP1, não foram 

encontradas diferenças significativas (ANOVA p>0,05) entre os demais pontos. Na 2ª 

campanha foram observados valores somente no ponto amostral BP4 (36,5mm), porém com 

valores médios discretamente inferiores aos observados na 1ª campanha (Tabela 9.2.2-41 e 

Figura 9.2.2-59) 

Em relação à largura e comprimento médio da carapaça, observou-se uma tendência de 

aumento dos valores do ponto BP1 (0,0) ao BP4, com padrão semelhante encontrado para o 

peso médio (g) dos indivíduos analisados, porém não foram encontradas diferenças 
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significativas entre os pontos para os parâmetros analisados (ANOVA p>0,05), com os 

valores da 2ª campanha apresentando padrão semelhante ao observado na primeira, com os 

maiores valores sendo encontrado em BP4 (Tabela 9.2.2-41 e Figura 9.2.2-60). 

 

Figura 9.2.2-59 - Valores médios do número e densidade de tocas de O. quadrata encontradas 

nos pontos amostrais de praia arenosa na área de influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª 

campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha (Janeiro/2013).  

 

 

Figura 9.2.2-60 - Valores médios da largura e comprimento da carapaça e do peso dos 

indivíduos de O. quadrata encontrados nos pontos amostrais de praia arenosa na área de 

influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª campanha 

(Janeiro/2013).  
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Tabela 9.2.2-41 - Valores médios do número, densidade e tamanho de tocas, peso e largura e 

comprimento da carapaça de O. quadrata encontradas nos pontos amostrais de praia arenosa 

na área de influência dos Terminais Ponta Negra  na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013).  

 

1ª Campanha 2ª Campanha 

 

BP1 BP2 BP3 BP4 BP1 BP2 BP3 BP4 

N (Tocas) 0,0 14,0 4,0 17,0 - - - 90,0 

Densidade (Tocas.m²) 0,0 0,1 0,0 0,2 - - - 4,5 

Tamanho Médio da Toca (mm) - 26,9 8,1 36,5 - - - 33,8 

Desvio Padrão (mm) - 16,7 15,2 8,0 - - - 11,9 

Largura Média da Carapaça (mm) - 32,0 33,6 35,8 - - - 33,1 

Comprimento Médio da Carapaça (mm) - 27,0 28,3 30,2 - - - 32,3 

Peso Médio (g) - 27,0 28,3 30,2 - - - 33,1 

 

D) Discussão dos Resultados 

Neste trabalho, os filos com maiores números de indivíduos foram Arthropoda (Crustacea) 

juntamente com Nemertea, onde o segundo ocorreu exclusivamente no MLS durante a 1ª 

campanha, enquanto Crustacea ocorreu nos dois níveis ao longo das campanhas, porém 

com maiores valores também no MLS. Crustacea apresentou a maior variedade de táxons 

encontrados, com a característica das suas espécies representantes terem ocorrido com 

valores baixos de indivíduos durante a primeira campanha e apresentado abundância 

elevada durante a segunda campanha. A elevada ocorrência de Nemertea pode estar 

associada ao fato deste grupo ser predador, e como o ambiente apresenta a característica de 

ter grande porcentagem de areia grossa (observação de campo), o ambiente facilitaria a sua 

locomoção ativa e forrageio, uma vez que ambientes com granulometria mais grosseiras 

podem apresentar elevada abundância de predadores, pela facilidade de deslocamento e/ou 

filtradores, pelo alimento estar em suspensão (ROHR & ALMEIDA, 2006). 

A macrofauna bentônica de praia é constituída por organismos associados ao substrato e, na 

zona entre-marés, é dominada por crustáceos, moluscos e poliquetas, os quais alternam sua 

dominância de acordo com a variação das condições abióticas da área (PAIVA et al., 2005; 

MOLINA & VARGAS, 1994), como verificado entre as duas campanhas, uma vez que 

Crustacea foi dominante somente na 2ª campanha. As condições físicas ocorrentes nas 

praias são um dos principais fatores que determinariam a alternância entre estes grupos 

quanto à questão da dominância no ambiente. Os poliquetas tendem a dominar em regiões 

protegidas, de baixa energia e compostas por sedimentos mais finos. Os crustáceos, por sua 

vez, dominam em ambientes de alta energia e sedimentos mais grosseiros, enquanto os 

moluscos ocupam ambientes de características intermediárias (DEXTER, 1983). Desta forma, 

com exceção da elevada abundância de nemertineos, os grupos que dominaram a 

macrofauna nos pontos de praia foram Crustacea, Polychaeta e Mollusca, onde este último 

apresentou os menores valores de abundância, indicando que o ambiente apresentou 

características diferentes em relação à energia do sistema, dadas as suas características 
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hidrológicas, uma vez que Crustacea apresentou elevado número de indivíduos na segunda 

campanha. 

VIANA et al. (2005), estudando a fauna do entre-marés de praias arenosas do Ceará também 

encontrou esta relação do predomínio de Crustacea e Polychaeta nas duas faixas, 

semelhante ao encontrado no atual estudo, relacionando que a maior ocorrência de 

poliquetos no MLI estaria associada ao acumulo de água nesta região, sendo desta forma 

uma área com menor estresse físico, proporcionando uma maior abundância destes 

organismos. Padrão semelhante ao observado durante as campanhas, uma vez que os 

poliquetos ocorreram somente no MLI, enquanto os crustáceos foram dominantes no MLS, 

principalmente na 2ª campanha, o que também foi encontrado em outros estudos no litoral do 

Rio de Janeiro (FERNANDES & SOARES-GOMES, 2006; VELOSO et al., 2003; VELOSO & 

CARDOSO, 2001). 

Alguns autores, quando comparando tipos morfodinâmicos de praia, encontraram um 

aumento na abundância da macrofauna, de praias refletivas para dissipativas (BROWN & 

MCLACHLAN 1990; DEFEO et al. 1992; BORZONE et al. 1996; BRAZEIRO 1999), enquanto 

em praias refletivas espécies filtradoras são favorecidas pelas características físicas do 

ambiente, que disponibilizam o alimento na coluna d’água, o que explicaria a ocorrência de E. 

brasiliensis no ambiente, semelhante ao observado por FERNANDES & SOARES-GOMES 

(2006) ao estudar a macrofauna na praia exposta de Costa Azul. 

NEVES & BEMVENUTTI (2006) e PAIVA et al. (2005) também encontraram padrão 

semelhante de zonação, tendo os isópodes cirolanídeos apresentado grande abundância na 

faixa superior, enquanto os poliquetos predominaram na faixa mais inferior da zona entre-

marés. A ocorrência de zonação em praias arenosas é comum, como verificada por DEFEO 

& MCLACHLAN (2005), VIANA et al. (2005), BARROS et al. (2001) e VELOSO et al. (2003). 

Os valores baixos dos índices de estrutura da comunidade encontrados ao longo dos pontos 

da Praia de Jaconé seriam característicos de ambientes de praias refletivas que 

apresentariam areia grossa, com intensa ação de ondas, onde de acordo com VELOSO et 

al., (1997), por características do impacto das ondas e instabilidade do substrato, 

apresentariam menor riqueza, equitabilidade e estabilidade na composição da macrofauna 

quando comparadas com praias dissipativas (DEXTER, 1984 & MCLACHLAN et al., 1993), o 

que poderia indicar a variação significativa apresentada no MLI para alguns pontos. 

Um fator a ser destacado é a relação apresentada entre Excirolana brasiliensis e os 

indivíduos pertencentes à família Talitridae (isópoda), uma vez que nos locais onde E. 

brasiliensis ocorreu no MLS, foi verificada a baixa ocorrência ou ausência de talitrídeos. Fato 

semelhante também foi verificado por VELOSO et al., (2008) estudando praias sobre efeito 

de pressões antrópicas. Segundo VELOSO et al., (2006) o cirolanideo seria uma das 

espécies mais abundantes em praias arenosas, urbanizadas e/ou protegidas, do estado do 

Rio de Janeiro. Desta forma, VELOSO et al., (2008), consideraram os talitrídeos os 

organismos com melhores características para atuar como indicadores de áreas com pressão 

antrópicas, pois normalmente estão ausentes nestas condições. 

Em relação a O. quadrata, os valores encontrados do comprimento da carapaça foram 

levemente menores aos de BRANCO et al., (2010), ALBERTO & FONTOURA (1999) e 

NEGREIROS-FRANSOZO et al. (2002), respectivamente para o litoral de Santa Catarina 
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(3,8cm), Rio Grande do Sul (3,97cm) e São Paulo (4,07cm), onde os autores encontraram 

relação do tamanho da carapaça com o sexo e o distanciamento da linha de praia, com 

fêmeas apresentando carapaça menor que os machos, e indivíduos pequenos predominando 

mais próximos à água, e tendendo ao aumento em direção a área de dunas. Fatores como 

granulometria, alimento e água também seriam fatores físicos que interfeririam no tamanho e 

ocorrência de indivíduos desta espécie, o que poderia explicar as variações entre as 

campanhas, além da característica biológica da espécie, como período reprodutivo e 

forrageamento, que sofre interferência das condições climáticas e temperatura. 

Os valores encontrados de densidade de tocas foram menores aos observados por ARAÙJO 

et al. (2008) nas praias consideradas pelos autores, como menos influenciada pela ação 

antrópica, indicando assim, que os locais poderiam estar sob algum tipo de impacto ou 

agente estressor. Porém, BRANCO et al. (2010) ressalta que o número de tocas e densidade 

devem ser usados com muita cautela, visto a característica de variação da atividade biológica 

do organismo. 

Em relação à similaridade entre as estações amostrais vários autores tentam associar as 

principais variáveis ambientais, tais como tamanho do grão, declividade da praia, exposição 

ao hidrodinamismo, teor de matéria orgânica e salinidade, como responsáveis pela 

distribuição da macrofauna na região entremarés (DEFEO & MCLACHLAN, 2005, BARROS 

et al., 2001 e VELOSO et al., 2003). Entretanto, em muitos casos o ambiente físico por si só 

não explica os padrões encontrados na distribuição faunística de praias. Nesse caso, as 

interações biológicas entre as espécies e os padrões de distribuição espacial e temporal das 

populações explicam melhor esses padrões.  

Desta forma, condições hidrodinâmicas, características físico-químicas do sedimento como 

umidade, oxigenação e salinidade e as interações entre espécies são fatores que podem 

estar interferindo na estrutura e distribuição da comunidade ao longo dos pontos amostrais da 

área de influência dos Terminais Ponta Negra, entre as campanhas de amostragem da 

comunidade de macrofauna praial, indicando que a principal característica para estrutura da 

comunidade foi a ocorrência de fauna de distribuição restrita e reduzida abundância 

principalmente para a 1ª campanha, determinando valores baixos para os índices de 

estrutura da comunidade ao longo dos pontos amostrais nas duas campanhas, porém com a 

2ª campanha apresentando valores discretamente superiores aos encontrados na 1ª 

campanha. 

E) Considerações finais 

Em relação aos grupos que ocorreram, Nemertea e Arthropoda apresentaram os maiores 

números de indivíduos na Área de Influência Direta e Diretamente Afetada, equivalente a 

mais de 90% dos organismos encontrados nos pontos amostrais de macrofauna do 

entremarés da praia, seguido por Annelida e Molusca que juntos representaram menos que 

7% da abundância total. 

A comunidade apresentou valores baixos para os índices de estrutura da comunidade, com 

os maiores valores sendo encontrados no MLI. Os valores de diversidade variaram de 0,0 

bits.ind-1 a 0,56 bits.ind-1. Esta variação nos valores dos índices seguiu o descrito na 

literatura, onde o ambiente praial, devido às características de exposição da fauna ao 

ambiente, apresentaria uma fauna com valores baixos para os índices da comunidade. 
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Em relação à similaridade de Bray-Curtis, o MDS mostra a formação de dois grupos, com um 

grupo formado pelas amostras do MLI e o outro com o MLS, demonstrando que os dois níveis 

apresentam dissimilaridade quanto a composição e abundância da dos táxons da 

macrofauna. Padrão semelhante encontrado para as campanhas, com a 1ª campanha 

apresentando composição e abundância significativamente diferente da 2ª campanha. Esta 

variação nos índices e na composição da comunidade demonstra que a endofauna apresenta 

distribuição espacial e temporal resultante das modificações da composição do sedimento em 

resposta às variações hidrodinâmicas do ambiente. 

O número e densidade de tocas de Ocypode quadrata encontrado apresentou diferenças 

significativas entre os pontos, tendo BP4 e BP2 valores superiores a BP3 e BP1 na 1ª 

campanha, com este último não demonstrando presença de tocas ativas. Para a 2ª 

campanha foram encontrados valores somente no BP4.  

Em relação a largura e comprimento médio da carapaça, observou-se uma tendência durante 

as campanhas de aumento dos valores do ponto BP1 ao BP4, com padrão semelhante 

encontrado para o peso médio (g) dos indivíduos analisados, porém não foram encontradas 

diferenças significativas entre os pontos para os parâmetros analisados (ANOVA p>0,05), 

porém com a 2ª campanha apresentando valores somente em BP4.  As características 

encontradas demonstram que os maiores organismos encontram-se no ponto BP4, 

demonstrando uma separação espacial e etária da população de Ocypode quadrata na área 

estudada. 

A construção dos Terminais Ponta Negra acarretará no soterramento da macrofauna do 

trecho da praia de Jaconé, localizada na Área Diretamente Afetada, em consequência da 

instalação do empreendimento. Além disso, a porção da praia localizada próxima à porção 

continental do Quebramar Leste sofrerá alterações na estrutura da comunidade em 

consequência da mudança da granulometria em resposta à presença física da estrutura. 

Estes impactos serão diretos e irreversíveis para a macrofauna. 

F) Registros fotográficos 

  

Foto 9.2.2-69 - Emerita brasiliensis. Foto 9.2.2-70 - Talitrus saltator 
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Foto 9.2.2-71 - Excirolana braziliensis Foto 9.2.2-72 - Ocypode quadrata capturado nos 

transectos 

9.2.2.9. Bentos de Substrato Consolidado 

A) Metodologia Aplicada 

a) Levantamento de dados secundários 

Para a complementação de informações sobre a ocorrência dos bentos de substrato 

consolidado na área de influência do empreendimento foi utilizada uma base de dados 

secundária, o que incluiu resultados de artigos científicos publicados, assim como resumos 

em eventos científicos da área, monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses 

de doutorado, estudos de impacto ambiental e monitoramentos ambientais ocorridos na área 

de influência do empreendimento (CEPEMAR, 2004; SOARES & FERNANDES, 2005; 

SALOMÃO & COUTINHO, 2007; BRASILEIRO et al., 2009). 

b) Levantamento de Dados Primários 

Durante os dias 12 e 13 de setembro de 2012 (1ª Campanha - estação seca) e dias 23 e 24 

de janeiro (2ª Campanha - estação chuvosa) foram realizadas amostragens de bentos de 

substrato consolidado em três pontos no costão de Ponta Negra, com o objetivo de 

inventariar o maior número de organismos possíveis. 

 

Foto 9.2.2-73 - Costão rochoso em Ponta Negra, Maricá, Rio de Janeiro. 
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c) Área de estudo 

Na área de influencia dos Terminais Ponta Negra foram realizadas amostragens em três 

pontos do costão rochoso em duas estações do ano (Quadro 9.2.2-23 e Figura 9.2.2-61). Os 

dois primeiros pontos, localizados na área de influencia direta do empreendimento, têm por 

finalidade acompanhar as transformações que a comunidade bentônica local de costão 

rochoso sofrerá após a instalação do terminal portuário, enquanto que o terceiro ponto, 

localizado ao sul do empreendimento, servirá de ponto controle para os futuros estudos de 

monitoramento da comunidade bentônica de substrato consolidado. Além disso, os pontos 

escolhidos permitiam o acesso ao costão de maneira segura devido às suas feições 

íngremes, e consequente batimento de ondas.  

 

 

Figura 9.2.2-61 - Pontos amostrais (CR1, CR2 e CR3) dos Bentos de Substrato Consolidado. 
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Quadro 9.2.2-23 - Pontos amostrais, com respectivas descrições e coordenadas geográficas. 

Pontos Localização Coordenadas geográficas 

CR01 ADA 737697.96 m E 7460230.87 m S 

CR02 ADA 737696.81 m E 7459457.83 m S 

CR03 AID 737046.86 m E 7458999.33 m S 

d) Procedimentos Metodológicos 

Para o levantamento da comunidade de costão rochoso (fito e zoobentos não fital), foram 

realizadas amostras qualitativas e quantitativas em três faixas do costão rochoso (Mesolitoral 

Superior, Mesolitoral Inferior e Infralitoral). Em cada uma das faixas do costão, três réplicas 

foram extraídas, totalizando 9 quadrantes por área (3 áreas no total). Estas três áreas 

perfizeram uma extensão de aproximadamente 1.500m do costão rochoso a partir da linha de 

praia, dispostas nas porções extremas e centrais. 

As amostras macrobentônicas (maiores que 1 mm) do fitobentos e zoobentos de substrato 

consolidado foram coletadas na região de entre marés de acordo com a altura em relação à 

maré e o grau de emersão/imersão de cada faixa (alto mesolitoral, baixo mesolitoral e 

infralitoral). Para a área de estudo foram definidos três pontos de amostragem (Foto 

9.2.2-74). Diante disso, foram dispostos nove quadrados (três por faixa do costão) por ponto 

amostral, totalizando 27 quadrados.  

 

Foto 9.2.2-74 - Coleta de amostras de bentos de substrato consolidado no costão 

rochoso de Ponta Negra, Maricá, RJ (Imagem: Daniel Figueiras). 

Metodologia 1 

Para as amostragens de fitobentos, os organismos macrobentônicos foram amostrados quali-

quantitativamente através do método de ponto de interseção (30 pontos escolhidos 

aleatoriamente no quadrado – método não interventivo), onde os organismos coloniais e 

pontuais foram registrados sob cada ponto interseção (CASTRO et al., 1995), e anotados em 
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planilhas específicas com as espécies comuns da região, previamente anotadas em forma de 

checklist (GANDOLFI, 2000).  

Para tanto, em cada faixa do costão foram realizadas três réplicas com quadrados de 25 x 25 

cm, divididos em 100 sub-quadrados por ponto amostral. Posteriormente, as algas presentes 

nos quadrados amostrados foram extraídas (raspadas – método interventivo) posteriormente 

e acondicionadas em saco plástico para quantificação da biomassa. Além disso, amostras 

foram coletadas aleatoriamente para a composição da lista de espécies (Foto 9.2.2-75) 

(SABINO & VILAÇA, 1999). 

 

 

Foto 9.2.2-75 - Modelo de disposição dos pontos de interseção (estruturas amarelas) no 

quadrado amostral (Imagem: Krohling, W). 

Metodologia 2 

Para as amostragens de zoobentos (não fital), os organismos macrobentônicos também 

foram amostrados quali-quantitativamente através da raspagem dos organismos presentes na 

área delimitada por um quadrado (método interventivo). Para tanto, em cada faixa do costão 

foram realizadas três réplicas com quadrados vazados de 50 x 50 cm por ponto amostral, 

sendo posteriormente acondicionadas em saco plástico para triagem e análise em laboratório 

(Foto 9.2.2-76). Além disso, amostras foram coletadas aleatoriamente para a composição da 

lista de espécies (COUTINHO, 2002). 
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Foto 9.2.2-76 - Raspagem das amostras de zoobentos no costão rochoso de Ponta 

Negra, Maricá, RJ (Imagem: Ricardo Netto). 

 

Metodologia 3 

Para as amostragens de zoobentos (fital), os organismos macrobentônicos também foram 

amostrados quali-quantitativamente através da raspagem do fitobentos presentes na área 

delimitada por um quadrado (método interventivo). Para tanto, em cada faixa do costão foram 

realizados três réplicas com quadrados vazados de 50 x 50 cm por ponto amostral, sendo 

posteriormente acondicionadas em saco plástico e encaminhadas ao laboratório, onde a 

fauna acompanhante foi extraída por meio da lavagem das algas para posterior triagem e 

análise (HIKCS, 1985).  

 

Foto 9.2.2-77 - Triagem das amostras de zoobentos (fital) do costão rochoso de Ponta 

Negra, Maricá, RJ (Imagem: Ricardo Netto). 
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Os organismos zoobentônicos encontrados (fital e não fital) foram anestesiados com mentol 

(no caso dos moluscos, poliquetos e equinodermos) e/ou colocados no fixador (álcool a 

70%), sendo posteriormente contados e identificados através de lupa PZO-Labimex e 

microscópio Studar lab, chegando-se ao nível de gênero ou espécie, sempre que possível, 

com o auxílio de chaves de identificação. Foram utilizadas as chaves taxonômicas de DAY 

(1967) e AMARAL & NONATO (1996) para os poliquetos; MELO (1996) para caranguejos; 

MOREIRA (1972) para isópodas; RIOS (1994) para os moluscos; TOMMASI (1970) para os 

equinodermos e AMARAL et al. (2005) para os grupos Annelida (Polychaeta), Mollusca 

(Polyplacophora e Bivalvia) e Echinodermata (Classe Ophiuroidea) 

e) Análise de Dados 

A abundância dos organismos fitobentônicos foi quantificada através da porcentagem de 

cobertura vegetal e biomassa, enquanto que os organismos zoobentônicos foram 

quantificados por meio do cálculo do número de organismos por metro quadrado. Cabe 

ressaltar que, devido a grande dominância de poucas espécies nas diferentes faixas do 

costão, além da curta faixa de costão para cada zona do entremarés, todos os cálculos foram 

realizados considerando o costão como um ambiente, incluindo as três zonas do costão 

amostradas: alto e mesolitoral e infralitoral. 

Para a análise da diversidade biológica do bentos foram empregados os índices de 

diversidade de Shannon (H’), equitabilidade de Pielou (J’) e riqueza total (S), que tem por 

objetivo, conjuntamente, avaliar a estrutura da comunidade.  

A análise da diversidade (H’) foi realizada com base nos resultados obtidos pelo índice de 

diversidade de Shannon (PIELOU, 1975).  

H’= -  (ni/N) . log (ni/N) 

Onde, ni: valor de importância de cada espécie e N: total dos valores de importância. 

A equitabilidade (J) de distribuição das capturas pelas espécies, estimada para cada estação, 

será baseada na seguinte equação (PIELOU, 1975):  

E = H’/log S, 

onde: H’ = índice de Diversidade de Shannon; S= número de espécies.  

A riqueza de espécies foi calculada através do número total de espécies encontradas (S). 

Para a análise de eficiência amostral todas as espécies encontradas nas amostras foram 

utilizadas como descritores.  A eficiência amostral foi calcula utilizando a curva de acúmulo de 

espécies onde foram utilizados o número de espécies (taxa) total (S) e o índice de Jacknife 

encontrado em cada amostra coletada. O índice Jacknife estima a riqueza absoluta somando 

a riqueza observada a um parâmetro calculado a partir do número de espécies raras e do 

número de amostras (PALMER 1991). A fórmula para Jacknife usada foi a de primeira ordem:  

(Jack 1): Jack 1= Sobs+ L (n-1/n), onde: 

 Sobs é o número de espécies observado nas amostras,  

 M= número de espécies que ocorrem em exatamente duas amostras,  
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 L é o número de espécies representadas em somente uma amostra e, 

 n é o número de amostras. 

 

A fim de determinar as variações espaciais na composição e abundância na estrutura da 

comunidade bentônica, foi utilizada a Análise de Agrupamento, técnica não métrica de 

escalonamento multidimensional (MDS - Non Metric Multidimensional Scaling) (CLARKE & 

WARWICK, 1994). Os valores de ocorrência numérica das espécies que participaram das 

análises de similaridade dos grupos foram transformados pela raiz quarta e pelo índice de 

similaridade de Bray-Curtis. Foram consideradas as espécies que ocorram em uma 

frequência mínima de 1%. Na comparação entre as áreas, todos os táxons foram 

considerados e as dissimilaridades e similaridades médias entre amostras, computadas 

através da análise de similaridade ANOVA. 

B) Caracterização da Fauna da Área de Influência Indireta (AII) 

Na região costeira próxima a área de influencia do empreendimento, a partir de dados 

secundários, foram registradas 142 espécies de algas, sendo 34 clorofíceas, 29 feofíceas e 

79 rodofíceas em estudos que abrangeram as regiões de Cabo Frio e arredores (com ênfase 

nas áreas de Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaíba Grande e São Pedro da Aldeia) 

(Quadro 9.2.2-24). Nesse trabalho, BRASILEIRO et al., (2009) buscaram realizar a revisão da 

literatura sobre as algas marinhas bentônicas da região de Cabo Frio e fornecer uma listagem 

detalhada dos táxons com uma análise da composição florística e distribuição geográfica 

desta importante região do litoral brasileiro. Esse esforço foi empreendido porque embora nas 

últimas décadas diversos estudos sobre as algas marinhas bentônicas dessa região foram 

realizados, toda a informação estava dispersa em publicações avulsas, dissertações e teses 

em universidade brasileiras. 

Em relação ao zoobentos, cujo levantamento bibliográfico inventariou 268 espécies para a 

região, sendo três cnidários, 153 moluscos, 90 anelídeos, 14 crustáceos e oito equinodermos 

(Quadro 9.2.2-25), foi compilado a partir de três referências bibliográficas. SOARES & 

FERNANDES (2005) estudaram a distribuição espacial das assembleias de moluscos 

bivalves sob influencia da ressurgência de Cabo Frio (RJ). SALOMÃO & COUTINHO (2007), 

por sua vez, estudaram a influencia do batimento de ondas sobre as comunidades de 

organismos bentônicos do entre marés em Arraial do Cabo (RJ), enquanto que no Estudo de 

Impacto Ambiental do Campo de Jubarte, onde a área de influencia indireta incluía como 

limite sul a região de Cabo Frio (RJ) (CEPEMAR, 2004). 
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Quadro 9.2.2-24 - Algas de provável ocorrência na região.  

Táxon Fonte 

Chlorophyta  

   ULVALES  

      Ulvaceae  

         Ulva fasciata Brasileiro et al., 2009 

         Ulva lactuca Brasileiro et al., 2009 

DASYCLADALES  

Polyphysaceae  

Acetabularia calyculus Brasileiro et al., 2009 

Acetabularia schenckii Brasileiro et al., 2009 

PHAEOPHILALES  

Phaeophilaceae  

Phaeophila dendroides Brasileiro et al., 2009 

DASYCLADALES  

Ulvellaceae  

Entocladia viridis Brasileiro et al., 2009 

Pringsheimiella scutata Brasileiro et al., 2009 

   CLADOPHORALES  

      Anadyomenaceae  

         Anadyomene stellata Brasileiro et al., 2009 

   Cladophoraceae  

         Chaetomorpha antennina Brasileiro et al., 2009 

         Chaetomorpha aerea Brasileiro et al., 2009 

         Chaetomorpha brachygona Brasileiro et al., 2009 

         Chaetomorpha linum Brasileiro et al., 2009 

         Chaetomorpha minima Brasileiro et al., 2009 

         Chaetomorpha nodosa Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora prolifera Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora vagabunda Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora albida Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora coelothrix Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora corallicola Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora montagneana Brasileiro et al., 2009 

         Cladophora rupestris Brasileiro et al., 2009 

         Rhizoclonium africanum Brasileiro et al., 2009 
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Táxon Fonte 

         Rhizoclonium riparium Brasileiro et al., 2009 

   Siphonocladaceae  

         Cladophoropsis macromeres Brasileiro et al., 2009 

         Cladophoropsis membranacea Brasileiro et al., 2009 

   BRYOPSIDALES  

      Bryopsidaceae  

         Bryopsis pennata Brasileiro et al., 2009 

         Bryopsis plumosa Brasileiro et al., 2009 

         Derbesia marina Brasileiro et al., 2009 

         Derbesia tenuissima Brasileiro et al., 2009 

      Codiaceae  

         Codium intertextum Brasileiro et al., 2009 

         Codium isthmocladum Brasileiro et al., 2009 

         Codium taylorii Brasileiro et al., 2009 

         Codium decorticatum Brasileiro et al., 2009 

      Caulerpaceae  

         Caulerpa fastigiata Brasileiro et al., 2009 

Phaeophyta  

   SCYTOSIPHONALES  

      Scytosiphonaceae  

      Chnoospora minima Brasileiro et al., 2009 

      Colpomenia sinuosa Brasileiro et al., 2009 

      Endarachne binghamiae Brasileiro et al., 2009 

      Petalonia fascia Brasileiro et al., 2009 

   DICTYOTALES  

      Dictyotaceae  

         Dictyota ciliolata Brasileiro et al., 2009 

         Dictyota cervicornis Brasileiro et al., 2009 

         Dictyopteris delicatula Brasileiro et al., 2009 

         Padina boergesenii Brasileiro et al., 2009 

         Padina antillarum Brasileiro et al., 2009 

         Zonaria tournefortii  

   FUCALES  

      Sargassaceae  

         Sargassum cymosum Brasileiro et al., 2009 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 834 

Táxon Fonte 

         Sargassum filipendula Brasileiro et al., 2009 

         Sargassum furcatum Brasileiro et al., 2009 

         Sargassum stenophyllum Brasileiro et al., 2009 

         Sargassum vulgare Brasileiro et al., 2009 

SPHACELARIALES  

Sphacelariaceae  

        Sphacelaria brachygona Brasileiro et al., 2009 

        Sphacelaria tribuloides Brasileiro et al., 2009 

SYRINGODERMATALES  

ECTOCARPALES  

Acinetosporaceae  

       Feldmannia irregularis Brasileiro et al., 2009 

       Hincksia mitchelliae Brasileiro et al., 2009 

Chordariaceae  

Elachista minutissima Brasileiro et al., 2009 

Elachistiella leptonematoides Brasileiro et al., 2009 

Hecatonema floridanum Brasileiro et al., 2009 

Levringia brasiliensis Brasileiro et al., 2009 

Myrionema strangulans Brasileiro et al., 2009 

Protectocarpus speciosus Brasileiro et al., 2009 

Ectocarpaceae  

Bachelotia antillarum Brasileiro et al., 2009 

Ectocarpus rallsiae Brasileiro et al., 2009 

Ectocarpus rallsiae  

Asteronema breviarticulatum Brasileiro et al., 2009 

Asteronema rhodochortonoides Brasileiro et al., 2009 

RALFSIALES  

Ralfsiaceae  

Ralfsia expansa Brasileiro et al., 2009 

Phaeophyta  

   BANGIALES  

      Bangiaceae  

         Bangia fuscopurpurea Brasileiro et al., 2009 

         Porphyra acanthophora Brasileiro et al., 2009 

         Porphyra spiralis Brasileiro et al., 2009 
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STYLONEMATALES  

Stylonemataceae  

Stylonema alsidii Brasileiro et al., 2009 

   CORALLINALES  

Hapalidiaceae  

Melobesia membranacea Brasileiro et al., 2009 

      Corallinaceae  

         Amphiroa beauvoisii Brasileiro et al., 2009 

         Amphiroa anastomosans Brasileiro et al., 2009 

         Amphiroa fragilissima Brasileiro et al., 2009 

         Arthrocardia flabellata Brasileiro et al., 2009 

         Corallina officinalis Brasileiro et al., 2009 

Pneophyllum  

         Jania adhaerens Brasileiro et al., 2009 

         Jania rubens Brasileiro et al., 2009 

Cheilosporum sagittatum Brasileiro et al., 2009 

   GELIDIALES  

      Gelidiaceae  

         Gelidium pusillum Brasileiro et al., 2009 

         Gelidium floridanum Brasileiro et al., 2009 

         Gelidium crinale Brasileiro et al., 2009 

         Gelidium floridanum Brasileiro et al., 2009 

         Pterocladiella capillacea Brasileiro et al., 2009 

Gelidiellaceae  

Gelidiella trinitatensis Brasileiro et al., 2009 

   GIGARTINALES  

      Gigartinaceae  

         Chondracanthus acicularis Brasileiro et al., 2009 

         Chondracanthus teedei Brasileiro et al., 2009 

      Hypneaceae  

      Hypnea musciformis Brasileiro et al., 2009 

Hypnea cenomyce Brasileiro et al., 2009 

         Hypnea spinella Brasileiro et al., 2009 

         Hypnea valentiae Brasileiro et al., 2009 

Hypneocolax stellaris Brasileiro et al., 2009 
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      Phyllophoraceae  

         Gymnogongrus griffithsiae Brasileiro et al., 2009 

   HALYMENIALES  

      Halymeniaceae  

         Cryptonemia seminervis Brasileiro et al., 2009 

         Grateloupia filicina  Brasileiro et al., 2009 

   GRACILARIALES  

      Gracilariaceae  

         Gracilaria mammillaris Brasileiro et al., 2009 

         Gracilaria cervicornis Brasileiro et al., 2009 

Pterocladiophilaceae  

Gelidiocolax pustulata Brasileiro et al., 2009 

   RHODYMENIALES  

      Rhodymeniaceae  

         Rhodymenia pseudopalmata Brasileiro et al., 2009 

Champiaceae  

Champia feldmannii Brasileiro et al., 2009 

Champia vieillardii Brasileiro et al., 2009 

Gastroclonium parvum Brasileiro et al., 2009 

   CERAMIALES  

      Ceramiaceae  

         Aglaothamnium felliponei Brasileiro et al., 2009 

        Centrocerocolax ubatubensis Brasileiro et al., 2009 

         Centroceras clavulatum Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium brasiliense Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium brasilense Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium dawsonii Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium diaphanum Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium flaccidum Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium tenerrimum Brasileiro et al., 2009 

         Ceramium vagans Brasileiro et al., 2009 

        Gymnothamnion elegans Brasileiro et al., 2009 

        Spermothamnion nonatoi Brasileiro et al., 2009 

       Spyridia clavata Brasileiro et al., 2009 

       Spyridia filamentosa Brasileiro et al., 2009 
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       Spyridia hypnoides Brasileiro et al., 2009 

      Delesseriaceae  

         Cryptopleura ramosa Brasileiro et al., 2009 

Dasyaceae  

Dasya brasiliensis Brasileiro et al., 2009 

      Rhodomelaceae  

Neosiphonia tongatensis Brasileiro et al., 2009 

Osmundaria obtusiloba Brasileiro et al., 2009 

Polysiphonia decussata Brasileiro et al., 2009 

Neosiphonia ferulacea Brasileiro et al., 2009 

    Ophidocladus simpliciusculus Brasileiro et al., 2009 

    Polysiphonia howei Brasileiro et al., 2009 

    Polysiphonia scopulorum Brasileiro et al., 2009 

    Polysiphonia spinifera Brasileiro et al., 2009 

    Pterosiphonia pennata Brasileiro et al., 2009 

    Acanthophora spicifera Brasileiro et al., 2009 

    Bostrychia radicans Brasileiro et al., 2009 

    Bostrychia tenella Brasileiro et al., 2009 

    Bryocladia cuspidata Brasileiro et al., 2009 

    Bryocladia thyrsigera Brasileiro et al., 2009 

    Chondria atropurpurea Brasileiro et al., 2009 

    Chondria platyramea Brasileiro et al., 2009 

    Chondria polyrhiza Brasileiro et al., 2009 

    Herposiphonia secunda Brasileiro et al., 2009 

    Herposiphonia tenella Brasileiro et al., 2009 

ERYTHROPELTIDALES  

Erythrotrichiaceae  

Erythrotrichia carnea Brasileiro et al., 2009 

Sahlingia subintegra Brasileiro et al., 2009 

HILDENBRANDIALES  

Hildenbrandiaceae  

Hildenbrandia rubra Brasileiro et al., 2009 

ACROCHAETIALES  

Acrochaetiaceae  

Acrochaetium flexuosum Brasileiro et al., 2009 
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Acrochaetium globosum Brasileiro et al., 2009 

Acrochaetium microscopicum Brasileiro et al., 2009 

PLOCAMIALES  

Plocamiaceae  

Plocamium brasiliense Brasileiro et al., 2009 

 

Quadro 9.2.2-25 - Invertebrados de provável ocorrência na região.  

Táxon Fonte 

Zoobentos  

Filo Cnidaria  

Classe Anthozoa  

Ordem Actiniaria  

Ordem Scleractinia  

Família Caryophylliidae  

Deltocyathus eccentricus Salomão & Coutinho, 2007,  

Caryophyllia ambrosia caribbeana Salomão & Coutinho, 2007 

Família Fungiidae  

Fungiacyathus symmetricus Salomão & Coutinho, 2007 

Filo Mollusca  

Família Prochaetodermatidae  

Caudofoveata sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Chaetodermatidae  

Agaronia travassosi Salomão & Coutinho, 2007 

Ancilla dimidiata Salomão & Coutinho, 2007 

Alvania xanthias Salomão & Coutinho, 2007 

Anachis cf. strix Salomão & Coutinho, 2007 

Basilissa alta Salomão & Coutinho, 2007 

Basilissa spp. Salomão & Coutinho, 2007 

Benthomangelia sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Benthonella gaza Salomão & Coutinho, 2007 

Benthonella tenella Salomão & Coutinho, 2007 

Brokula cônica Salomão & Coutinho, 2007 

Buccinanops moniliferum Salomão & Coutinho, 2007 

Caecum achironum Salomão & Coutinho, 2007 
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C. antillarum Salomão & Coutinho, 2007 

C. corneum Salomão & Coutinho, 2007 

C. pulchellum Salomão & Coutinho, 2007 

Calliostoma carcellesi Salomão & Coutinho, 2007 

Calliostoma sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Calliotropis cf. aeglees Salomão & Coutinho, 2007 

Calyptraea centralis Salomão & Coutinho, 2007 

Cancellaria reticulata Salomão & Coutinho, 2007 

Cerithiopsis emersonii Salomão & Coutinho, 2007 

Conus archetypus Salomão & Coutinho, 2007 

C. centurio Salomão & Coutinho, 2007 

C. mindanus Salomão & Coutinho, 2007 

Costoanachis sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Crepidula protea Salomão & Coutinho, 2007 

Crepidula sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Cyclostrema sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Diodora sayi Salomão & Coutinho, 2007 

Diodora sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Emarginula tuberculosa Salomão & Coutinho, 2007 

Echinogurges sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Gabrielona sulcifera Salomão & Coutinho, 2007 

Halistylus columna Salomão & Coutinho, 2007 

Hancockia sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Hastula salleana Salomão & Coutinho, 2007 

Marginella voscida Salomão & Coutinho, 2007 

Nassarius sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Neritina zebra Salomão & Coutinho, 2007 

Odontocymbiola americana Salomão & Coutinho, 2007 

Olivanciollaria urceus Salomão & Coutinho, 2007 

Olivella minuta Salomão & Coutinho, 2007 

O. nivea Salomão & Coutinho, 2007 

Opaliopsis nítida Salomão & Coutinho, 2007 

Pleurotomella aguayoi Salomão & Coutinho, 2007 

Polinices sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Prosipho sp. Salomão & Coutinho, 2007 
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Puncturella granulata Salomão & Coutinho, 2007 

Scaphander sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Spirotropis sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Siratus tenuivaricosus Salomão & Coutinho, 2007 

Solariella sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Tricollia affinis Salomão & Coutinho, 2007 

Turbonilla sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Typhis clerii Salomão & Coutinho, 2007 

Turritella hookey Salomão & Coutinho, 2007 

Vagum cassiforme Salomão & Coutinho, 2007 

Zidona dufresnei Salomão & Coutinho, 2007 

Família Sequenziidae  

Família Acteonidae  

Acteon sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Retusidae  

Pyrunculus ovatus Salomão & Coutinho, 2007 

Família Cyclostematidae  

Vetulonia jefresii Salomão & Coutinho, 2007 

Classe Pelecypoda (Bivalvia)  

Abra cf. brasiliana Soares & Fernandes, 2005 

Adrana Electra Soares & Fernandes, 2005 

Americuna besnardi Soares & Fernandes, 2005 

Amiantis purpuratus Soares & Fernandes, 2005 

Anadara notabilis Soares & Fernandes, 2005 

Arca zebra Soares & Fernandes, 2005 

Barbatia cândida Soares & Fernandes, 2005 

Botula fusca Soares & Fernandes, 2005 

Cardiomya striata Soares & Fernandes, 2005 

Chama sp. Soares & Fernandes, 2005 

Chione cancelata Soares & Fernandes, 2005 

C. intapurpura Soares & Fernandes, 2005 

C. paphia Soares & Fernandes, 2005 

C. pubera Soares & Fernandes, 2005 

Chlamys spp. Soares & Fernandes, 2005 

Corbula caribaea Soares & Fernandes, 2005 
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C. cymella Soares & Fernandes, 2005 

C. dietziana Soares & Fernandes, 2005 

C. patagonica Soares & Fernandes, 2005 

Cosa brasiliensis Soares & Fernandes, 2005 

Crassatella sp. Soares & Fernandes, 2005 

Crassinella lunulata Soares & Fernandes, 2005 

Crassinella sp. Soares & Fernandes, 2005 

Cuspidaria braziliensis Soares & Fernandes, 2005 

C. rostrata Soares & Fernandes, 2005 

Divaricella quadrisulcata Soares & Fernandes, 2005 

Entodesma alvarezi Soares & Fernandes, 2005 

Ervilia sp. Soares & Fernandes, 2005 

Felaniella sp. Soares & Fernandes, 2005 

Gastrochaena hians Soares & Fernandes, 2005 

Glycymeris longior Soares & Fernandes, 2005 

G. pectinata Soares & Fernandes, 2005 

G. undata Soares & Fernandes, 2005 

Goldia cerina Soares & Fernandes, 2005 

Gregariella coralliophaga Soares & Fernandes, 2005 

Laevicardium sp. Soares & Fernandes, 2005 

Lima lima Soares & Fernandes, 2005 

Lima scabra Soares & Fernandes, 2005 

Lima sp. Soares & Fernandes, 2005 

Limutula sp. Soares & Fernandes, 2005 

Limopsis sp. Soares & Fernandes, 2005 

Lunarca ovalis Soares & Fernandes, 2005 

Mactra fragilis Soares & Fernandes, 2005 

Mactra petiti Soares & Fernandes, 2005 

Malletia cumingii Soares & Fernandes, 2005 

Microcardium tinctum Soares & Fernandes, 2005 

Modiolus amercanus Soares & Fernandes, 2005 

Nucula puelcha Soares & Fernandes, 2005 

N. semiornata Soares & Fernandes, 2005 

N. cf. verrilli Soares & Fernandes, 2005 

Nucula sp. Soares & Fernandes, 2005 
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Nucula sp. Soares & Fernandes, 2005 

Nucula verrilli Soares & Fernandes, 2005 

Nuculana solidula Soares & Fernandes, 2005 

Nuculana spp. Soares & Fernandes, 2005 

Ostrea sp. Soares & Fernandes, 2005 

Pandora bushiana Soares & Fernandes, 2005 

Papyridea soleniformis Soares & Fernandes, 2005 

Papyridea sp. Soares & Fernandes, 2005 

Parvilucina sp. Soares & Fernandes, 2005 

Pitar aresta Soares & Fernandes, 2005 

Plicatula gibbosa Soares & Fernandes, 2005 

Poromya sp. Soares & Fernandes, 2005 

Portlandia af. fraterna Soares & Fernandes, 2005 

Pronucula benguelana Soares & Fernandes, 2005 

Pteria hirundo Soares & Fernandes, 2005 

Pteria sp. Soares & Fernandes, 2005 

Saturnia sp. Soares & Fernandes, 2005 

Semele casali Soares & Fernandes, 2005 

Somele sp. Soares & Fernandes, 2005 

Solemya patagonica Soares & Fernandes, 2005 

Solen tehuelchus Soares & Fernandes, 2005 

Strigilla sp. Soares & Fernandes, 2005 

Tellina pérsica Soares & Fernandes, 2005 

T. petitiana Soares & Fernandes, 2005 

T. radiata Soares & Fernandes, 2005 

Tellina sp. Soares & Fernandes, 2005 

Tivela sp. Soares & Fernandes, 2005 

Tinadaria aff. cytherea Soares & Fernandes, 2005 

Tindaria sp. Soares & Fernandes, 2005 

Trachycardium muricatum Soares & Fernandes, 2005 

Transenpitar americana Soares & Fernandes, 2005 

Verticordia sp. Soares & Fernandes, 2005 

Classe Scaphopoda  

Graptacme cf. perlongum Soares & Fernandes, 2005 

Fissidentalium sp. Soares & Fernandes, 2005 
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Classe Cephalopoda Soares & Fernandes, 2005 

Eledone gaucha Soares & Fernandes, 2005 

E. massyae Soares & Fernandes, 2005 

Loligo plei Soares & Fernandes, 2005 

L. sanpaulensis Soares & Fernandes, 2005 

Semirossia tenera Soares & Fernandes, 2005 

Filo Annelida  

Classe Polychaeta  

Aedicira sp. CEPEMAR, 2004 

Amphicteis gunneri CEPEMAR, 2004 

Amphicteis sp. CEPEMAR, 2004 

Anaitides tamoya CEPEMAR, 2004 

Anphrogenia alba CEPEMAR, 2004 

Arabella iricolor CEPEMAR, 2004 

Aricidea sp. CEPEMAR, 2004 

Armandia agilis CEPEMAR, 2004 

Armandia sp. CEPEMAR, 2004 

Asychis amphiglypta CEPEMAR, 2004 

Bhawania obscura CEPEMAR, 2004 

Capitella sp. CEPEMAR, 2004 

Chaetopterus sp. CEPEMAR, 2004 

Chirimia brasiliensis CEPEMAR, 2004 

Chirimia sp. CEPEMAR, 2004 

Chloeia viridis CEPEMAR, 2004 

Cirratulus sp. CEPEMAR, 2004 

Cirrophorus sp. CEPEMAR, 2004 

Clymenella lombricoides CEPEMAR, 2004 

Diopatra cúprea CEPEMAR, 2004 

Drilonereis sp. CEPEMAR, 2004 

Ehlerseleanidra incisa CEPEMAR, 2004 

Euclymene sp. CEPEMAR, 2004 

Euchone sp. CEPEMAR, 2004 

Eunice bianullata CEPEMAR, 2004 

Eunice. cariboea CEPEMAR, 2004 

Eunice. floridana CEPEMAR, 2004 
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Eunice sp. CEPEMAR, 2004 

Exogone sp. CEPEMAR, 2004 

Glycera americana CEPEMAR, 2004 

Glycera sp. CEPEMAR, 2004 

Goniada emerita CEPEMAR, 2004 

Goniada sp. CEPEMAR, 2004 

Harmothoe sp. CEPEMAR, 2004 

Haploscoloplos sp. CEPEMAR, 2004 

Hemipodus olivieri CEPEMAR, 2004 

Hemipodus sp. CEPEMAR, 2004 

Hyalinoecia juvenalis CEPEMAR, 2004 

Hyalinoecia sp. CEPEMAR, 2004 

Hydroides plateni CEPEMAR, 2004 

Hypsicomus circunspiciens CEPEMAR, 2004 

Jasmineira sp. CEPEMAR, 2004 

Laonice branchiata CEPEMAR, 2004 

Leitoscoplos robustus CEPEMAR, 2004 

Linopherus sp. CEPEMAR, 2004 

Lumbriclymene sp. CEPEMAR, 2004 

Lumbrineiriopsis mucronata. CEPEMAR, 2004 

Lumbrineris cingulata CEPEMAR, 2004 

Lumbrineris sp. CEPEMAR, 2004 

Lysidice ninetta CEPEMAR, 2004 

Magelona riojai CEPEMAR, 2004 

Magelona sp. CEPEMAR, 2004 

Maldaninae gen. Sp. CEPEMAR, 2004 

Marphysa kinbergi CEPEMAR, 2004 

Megalomma bioculatum CEPEMAR, 2004 

Melina uruguayi CEPEMAR, 2004 

Mesochaepterus sp. CEPEMAR, 2004 

Mooreonuphis intermedia CEPEMAR, 2004 

Myrianida sp. CEPEMAR, 2004 

Nephtys squamosa CEPEMAR, 2004 

Nephtys sp. CEPEMAR, 2004 

Nereis broa CEPEMAR, 2004 
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Nereididae sp. CEPEMAR, 2004 

Ninoe brasilensis. CEPEMAR, 2004 

Nothria sp. CEPEMAR, 2004 

Notomastus hemipodus CEPEMAR, 2004 

Notomastus sp. CEPEMAR, 2004 

Odontosyllis polycera CEPEMAR, 2004 

Oenone fulgida CEPEMAR, 2004 

Onuphidae sp. CEPEMAR, 2004 

Ophelina sp. CEPEMAR, 2004 

Owenia fusiformis CEPEMAR, 2004 

Paradiopatra cf. hartmane CEPEMAR, 2004 

Parandalia americana CEPEMAR, 2004 

Paraonis sp. CEPEMAR, 2004 

Paraoprinospio pinnata CEPEMAR, 2004 

Petaloproctus sp. CEPEMAR, 2004 

Pherusa sp. CEPEMAR, 2004 

Phyllocomus biltoni CEPEMAR, 2004 

Phylo felix CEPEMAR, 2004 

Phyllodoce mucosa CEPEMAR, 2004 

Phyllodoce sp. CEPEMAR, 2004 

Piromis robereti CEPEMAR, 2004 

Prionosp.io steenstrupi CEPEMAR, 2004 

Psammolyce frimbiata CEPEMAR, 2004 

Spiophanes sp. CEPEMAR, 2004 

Sternaspis sp. CEPEMAR, 2004 

Syllinae gen. sp. CEPEMAR, 2004 

Terebellidae gen. sp. CEPEMAR, 2004 

Tharyx sp. CEPEMAR, 2004 

Classe Oligochaeta  

Filo Arthropoda  

Ordem Decapoda  

Infraordem Anomura  

Família Dorippidae  

Ethusina abyssicola Salomão & Coutinho, 2007 

Família Paguroidae  
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Paguristes sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Ordem Isopoda  

Gnathia sp  

Ordem Amphipoda  

Harpiniopsis galera Salomão & Coutinho, 2007 

Phoxocephalus homilis Salomão & Coutinho, 2007 

Amphilochus sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Ischyroceridae  

Jassa sp.  

Ischyrocerus sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Ampeliscidae  

Ampelisca panamensis Salomão & Coutinho, 2007 

Haploops sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Urothoidae  

Carangolia sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Corophiidae  

Corophium sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Liljeborgiidae  

Liljeborgia sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Pardaliscidae  

Pardisynopia sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Família Amanthillopsidae  

Amanthillopsis atlantica Salomão & Coutinho, 2007 

Família Melitidae  

Elasmopus sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Filo Echinodermata  

Classe Echnoidea  

Família: Schizasteridae  

Moira atropos  

Classe Ofiuroidea  

Amphiura sp. Salomão & Coutinho, 2007 

Amphiura atlantica Salomão & Coutinho, 2007 

Amphiura kimbergi Salomão & Coutinho, 2007 

Ophiomisidium speciosum Salomão & Coutinho, 2007 

Ophocten amitinum Salomão & Coutinho, 2007 
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Ophiura fallax Salomão & Coutinho, 2007 

Amphilepis teodorae Salomão & Coutinho, 2007 

Ophiacantha sp. Salomão & Coutinho, 2007 

 

C) Caracterização da Fauna das Áreas de Influência Direta (AID) e Diretamente 

Afetada (ADA) 

a) Composição Florística 

Foram registrados na área de influência do empreendimento, a partir de dados primários, 38 

espécies de algas. Na 1ª campanha foram registradas 37 espécies de algas, sendo 15 da 

Classe Chlorophyta, cinco da Classe Phaeophyta e 17 da Classe Rhodophyta, enquanto que 

na 2ª campanha 38 espécies de algas, sendo 15 da Classe Chlorophyta, cinco da Classe 

Phaeophyta e 18 da Classe Rhodophyta foram registradas (Quadro 9.2.2-26). Na 1ª 

campanha, os pontos amostrais P1 e P2 apresentaram 29 espécies cada, enquanto que em 

P3 11 espécies foram registradas. Na 2ª campanha o Ponto 02 apresentou 35 espécies, 

seguido do Ponto 01 com 30 espécies e Ponto 03 com 21 espécies registradas. 

Das espécies encontradas nenhuma se encontra em listas de ameaças de extinção e, 

embora espécies de algas constituam recursos de grande valor econômico em outros países 

do mundo, as algas marinhas ainda são subutilizadas no Brasil devido a fatores como a falta 

de um conhecimento mais aprofundado destas plantas. Entretanto, deve-se ressaltar que os 

costões rochosos constituem um ambiente de alta sensibilidade e devem ser considerados 

como estratégicos no processo de licenciamento do empreendimento. 

Quadro 9.2.2-26 - Algas registradas em Maricá durante a 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013) na área de influencia do empreendimento. 

Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

   ULVALES     

      Ulvaceae     

         Ulva fasciata CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

         Ulva lactuca CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

   CLADOPHORALES     

      Anadyomenaceae     

         Anadyomene stellata CR1 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

   Cladophoraceae     

         Chaetomorpha antennina CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

         Cladophora prolifera CR1 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 
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         Cladophora vagabunda CR1 e 2 Qualitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

   Siphonocladaceae     

         Dictyosphaeria versluysii CR1 e 2 Quantitativo CR2 e 3 Qualitativo 

         Cladophoropsis membranacea CR1 e 2 Qualitativo CR1 e, 2 Qualitativo 

      Valoniaceae     

         Valonia aegagropila CR1 Qualitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

   BRYOPSIDALES     

      Bryopsidaceae     

         Bryopsis pennata CR1 Qualitativo CR2 e 3 Qualitativo 

      Codiaceae     

         Codium intertextum CR1 e 2 Quantitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

         Codium isthmocladum CR1 e 2 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

         Codium decorticatum CR2 Qualitativo CR2 Qualitativo 

      Caulerpaceae     

         Caulerpa fastigiata CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

         Caulerpa racemosa CR1 e 2 Qualitativo CR3 Qualitativo 

   SCYTOSIPHONALES     

      Scytosiphonaceae     

      Colpomenia sinuosa CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

   DICTYOTALES     

      Dictyotaceae     

         Dictyota cervicornis CR2 e 3 Qualitativo CR2 e 3 Qualitativo 

         Padina boergesenii CR1 e 2 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   FUCALES     

      Sargassaceae     

         Sargassum vulgare CR1 e 2 Quantitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

         Sargassum filipendula CR1, 2 e 3 Qualitativo CR1, 2 e 3 Quantitativo 

   BANGIALES     

      Bangiaceae     

         Porphyra acanthophora CR1 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   CORALLINALES     

      Corallinaceae     

         Amphiroa beauvoisii CR1, 2 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 
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Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

         Arthrocardia flabellata CR1 e 2 Quantitativo CR1 e 2 Qualitativo 

         Jania rubens CR1 e 2 Quantitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   GELIDIALES     

      Gelidiaceae     

         Gelidium pusillum CR1 e 2 Quantitativo CR1 e 2 Qualitativo 

         Gelidium floridanum CR1 e 3 Quantitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

         Pterocladiella capillacea CR1 e 2 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   GIGARTINALES     

      Gigartinaceae     

         Chondracanthus acicularis CR1 e 2 Quantitativo CR1, 2 e 3 Qualitativo 

         Chondracanthus teedei CR2 Qualitativo CR2 e 3 Qualitativo 

      Hypneaceae     

         Hypnea musciformis CR1 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   HALYMENIALES     

      Halymeniaceae     

         Cryptonemia seminervis CR2 e 3 Quantitativo CR2 e 3 Qualitativo 

   NEMALIALES     

      Galaxauraceae     

            Dichotomaria marginata CR1 Quantitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   GRACILARIALES     

      Gracilariaceae     

         Gracilaria mammillaris CR1 e 2 Quantitativo CR1 e 2 Qualitativo 

         Gracilariopsis lemaneiformis CR2 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

   RHODYMENIALES     

      Rhodymeniaceae     

         Rhodymenia pseudopalmata CR1 Qualitativo CR1 Qualitativo 

   CERAMIALES     

      Ceramiaceae     

         Centroceras clavulatum CR1 e 2 Qualitativo CR1 e 2 Quantitativo 

         Ceramium dawsonii CR1 Qualitativo CR1 e 2 Qualitativo 

      Spyridiaceae     

         Spyridia hypnoides - - CR1 e 3 Quantitativo 
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b) Composição Faunística 

Na 1ª campanha foram registradas na área de influência do empreendimento 58 espécies de 

organismos zoobentônicos, sendo 22 pertencentes ao grupo não fital e 36 ao fital, em um 

total de 8.443 organismos, enquanto que na 2ª campanha foram identificadas 48 espécies de 

organismos zoobentônicos, sendo 13 pertencentes ao grupo não fital e 35 ao fital, em um 

total de 15.375 organismos (Quadro 9.2.2-15). Das espécies encontradas, Perna perna 

apresenta importância comercial, embora seja relatado no estado do Rio de Janeiro o uso de 

poliquetos como isca para a pesca de linha. Nenhuma espécie encontra-se em Lista Nacional 

de Espécies Ameaçadas de Extinção (IBAMA 2004).  

Quadro 9.2.2-27 - Zoobentos registrados em Maricá na 1ª campanha (Setembro/2012) e 2ª 

campanha (Janeiro/2013). 

Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

FILO CNIDARIA     

Actiniidae     

Bunodosoma spp CR1, 2 e 3 Amostragem aleatória CR1, 2 e 3 
Amostragem 

aleatória 

FILO NEMERTEA     

Nemertea CR1, 2 e 3 Raspagem CR1 Raspagem 

FILO SIPUNCULA     

Golfingiiformes      

Phascolionidae     

Phascolion sp. CR3 Raspagem CR1 Raspagem 

FILO ANNELIDA     

Phyllodocida      

Syllidae     

Syllis sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR1 Raspagem 

Nereidae     

Nereis riisei CR3 Raspagem - - 

Neanthes succinea CR1, 2 e 3 Raspagem - - 

Perinereis anderssoni  CR2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Perinereis ponteni CR2 e 3 Raspagem CR1 e 3 Raspagem 

Pseudonereis variegata  CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Cirratulida      

Cirratulidae     

Cirriformia sp CR3 Raspagem - - 

Cirratulus sp CR1, 2 e 3 Raspagem - - 
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Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

Timarete sp CR3 Raspagem - - 

Sabellida     

Sabellariidae     

Phragmatopoma caldata CR2 e 3 Raspagem - - 

Lysidice sp. - - CR1 e 2 Raspagem 

Eunicida     

Eunidice     

Marphisia sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Lumbriberidae     

Lumbrineris sp CR3 Raspagem - - 

Orbiniidae     

Orbinia sp. CR3 Raspagem - - 

Naineris sp. CR2 e 3 Raspagem - - 

Terebellida      

Terebellidae     

Polycirrus sp. CR3 Raspagem - - 

Pista sp. CR3 Raspagem - - 

FILO MOLLUSCA     

Lotiidae     

Lottia subrugosa CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Siphonariidae     

Siphonaria pectinata CR2 e 3 Raspagem CR2 Raspagem 

 Fissurelloidea     

Fissurella rosea  CR3 Raspagem CR1, 2 e 3 
Amostragem 

aleatória 

Littorinimorpha     

Ranellidae     

Linatella caudata CR3 Raspagem - - 

Littorinidae     

Echinolittorina ziczac  CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Cancellaria petuchi - - CR1 Raspagem 

Neogastropoda     

Muricidae     

Stramonita haemastoma CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 
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Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

Columbellidae     

Mitrella argus  CR3 Raspagem CR1 Raspagem 

Costoanachis sertulariarum - - CR2 Raspagem 

Systellommatophora     

Aplysiidae     

Aplysia sp. - - 
CR2 e 3 Amostragem 

aleatória 

Onchidiidae     

Onchidella indolens CR3 Raspagem CR1 e 3 Raspagem 

Mytiloida      

Mytilidae     

Perna perna  CR1 e 2 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Brachidontes exustus CR2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Brachidontes solisianus CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Mytella guayanensis  CR2 e 3 Raspagem - - 

Modiollus carvalhoi CR3 Raspagem - - 

Lithophaga lithophaga CR3 Raspagem CR3 Raspagem 

Gregariella sp. CR1, 2 e 3 Raspagem - - 

Veneroida     

Veneridae     

Cyclinella tenuis CR3 Raspagem - - 

Myoida     

Myidae     

Sphenia fragilis CR2 e 3 Raspagem - - 

Pterioida     

Isognomonidae     

Isognomon bicolor CR2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

FILO ARTHROPODA     

Sessilia     

Chthamalidae     

Chthamalus sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Tetraclitidae     

Tetraclita sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Tanaidacea     
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Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

Leptocheliidae     

Leptochelia sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR2 Raspagem 

Kalliapseudidae     

Kalliapseudes sp CR2 e 3 Raspagem - - 

Isópoda     

Jaeropsidae     

Jaeropsis sp. CR3 Raspagem - - 

Sphaeromatidae     

Dynamenella tropica CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Paradella sp. - - CR2 e 3 Raspagem 

Anthuridae     

Paranthura sp. CR3 Raspagem - - 

Decapoda     

Porcellanidae     

Pachycheles greeleyi CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Infraordem Brachyura     

Larva Brachyura - - CR1, 2 e 3 Raspagem 

Majidae     

Epialtus bituberculatus CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Acanthonix scutiformis - - CR2 Raspagem 

Xanthidae     

Pilumnus dasypodus CR3 Raspagem - - 

Panopeidae     

Panopeus americanus CR2 e 3 Raspagem CR2 Raspagem 

Grapsidae     

Pachygrapsus transversus CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Amphipoda     

Maeridae     

Elasmopus sp - - CR1, 2 e 3 Raspagem 

Elasmopus pectenicrus CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Melitidae     

Melita palmata - - CR2 Raspagem 

Hyalidae     
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Táxon 

Registros 

1ª campanha 2ª campanha 

Pontos Métodos Pontos Métodos 

Hyale nigra CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Ampithoidae     

Amphithoe sp. CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Amphithoe ramondi CR1, 2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Atylidae     

Atylus sp. - - CR2 Raspagem 

Caprellidae     

Caprella spp. - - CR2 e 3 Raspagem 

Ischyroceridae     

Jassa falcata CR3 Raspagem CR1, 2 e 3 Raspagem 

Corophioidea     

Corophium sp CR2 e 3 Raspagem CR2 e 3 Raspagem 

Ampeliscidae     

Ampelisca sp. - - CR2 Raspagem 

FILO ECHINODERMATA     

Camarodonta     

Echinometridae     

Echinometra lucunter  CR2 e 3 Raspagem CR1, 2 e 3 
Amostragem 

aleatória 

Lytechinus variegatus CR3 Amostragem aleatória CR1, 2 e 3 
Amostragem 

aleatória 

Classe Holothurioidea CR2 e 3 Amostragem aleatória CR2 e 3 
Amostragem 

aleatória 

 

c) Eficiência amostral 

Para o fitobentos foi possível observar que a curva se aproximou da estabilização, indicando 

que ainda existe a possibilidade do aumento do número de espécies registradas com o 

mesmo esforço amostral. Nas 54 amostras efetuadas ao longo das duas campanhas, foram 

registradas 14 espécies/táxons. Porém o índice de Jacknife mostra que este número pode 

chegar a 17 (Figura 9.2.2-62). Cabe ressaltar que o número de espécies registradas nessa 

análise considerou apenas as encontradas a partir do método de quadrados, que não é o 

mais eficiente para levantamento de um inventário de espécies de uma região, por esse 

motivo, nas duas campanhas foram realizadas coletas exploratórias no costão para 

identificação de mais espécies, de modo que em duas campanhas foram registradas 38 

espécies de algas. 
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Figura 9.2.2-62 - Curva do coletor indicando o número de espécies encontradas das 

amostragens (réplicas) realizadas para o fitobentos. 

Para o zoobentos (não fital), foi possível observar uma tendência à estabilização 

considerando o esforço amostral aplicado, ou seja, o potencial de encontrar novas espécies é 

menor; entretanto, a partir dos dados secundários é possível dizer que existam mais espécies 

na área de estudo. Nas 54 amostras foram registradas 19 espécies/táxons, sendo que o 

índice de Jacknife mostra que este número pode chegar a 21 (Figura 9.2.2-63). 

 

Figura 9.2.2-63 - Curva do coletor indicando o número de espécies encontradas a partir das 

amostragens (réplicas) realizadas para o zoobentos (não fital). 

Para o zoobentos (fital) foi possível observar que a curva não estabilizou, indicando que 

ainda existe a possibilidade do aumento do número de espécies registradas com o mesmo 

esforço amostral. Nas 54 amostras foram registradas 56 espécies/táxons. Porém, o índice de 

Jacknife mostra que este número pode chegar a 72 (Figura 9.2.2-64). Os dados secundários 
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indicam que um elevado número de espécies zoobentônicas, especialmente as associadas 

ao fitobentos, pode ser registrado na região. 

 

Figura 9.2.2-64 - Curva do coletor indicando o número de espécies encontradas a partir das 

amostragens (réplicas) realizadas para o zoobentos (fital). 

d) Variação entre métodos de amostragem 

As amostragens quantitativas de fitobentos foram realizadas a partir do método de ponto de 

intersecção e por raspagem para aferição da biomassa, de modo que apresentavam objetivos 

diferentes. Mesmo assim, nas amostragens de biomassa um maior número de espécies foi 

registrado, sendo complementado pelas coletas aleatórias (puramente qualitativas). 

Em relação ao zoobentos (não fital), as amostras quantitativas foram realizadas a partir de 

raspagem, sendo espécies coletadas aleatoriamente para composição da lista de espécies 

(qualitativa). Enquanto que para o fital, todos os organismos foram registrados a partir da 

lavagem das algas. Nesse sentido, não foram utilizadas duas amostragens quantitativas para 

que possa ser realizada comparação entre os métodos, mas sim, métodos complementares 

para melhor registro da área de estudo. 

e) Espécies ameaçadas e protegidas por legislação federal e/ou estadual 

Durante as duas campanhas não foram registradas espécies ameaçadas e protegidas por 

legislação federal e/ou estadual. 

f) Espécies endêmicas, exóticas, raras ou não descritas  

Durante as duas campanhas foi registrada uma espécie exótica, o bivalve Isognomon bicolor. 

g) Espécies Migratórias 

Durante as duas campanhas realizadas não foram registradas espécies migratórias. 

h) Espécies de interesse econômico e/ou médico-veterinário 

Durante as duas campanhas foi registrada uma espécies de importância comercial, o 

mexilhão Perna perna. 
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i) Espécies indicadoras de qualidade ambiental 

Durante as duas campanhas não foram registradas espécies indicadoras de qualidade 

ambiental. 

j) Distribuição da flora e fauna no ambiente 

 Fitobentos 

Em termos de biomassa vegetal foi observado que o Ponto CR2 apresentou maior média de 

biomassa vegetal na área de estudo durante a 1ª campanha, seguido do ponto CR03 e 

CR01, enquanto que na 2ª campanha o ponto CR1 apresentou maior biomassa, seguido de 

CR2 e CR3 (Figura 9.2.2-65). Entretanto, quando analisados os dados de biomassa entre os 

pontos amostrais e campanhas não foi possível observar diferença significativa entre os 

dados (ANOVA: Pontos Amostrais – F=0,45 e p=0,63; Campanhas – F=0,07 e p=0,79).  

 

Figura 9.2.2-65 - Biomassa vegetal média (g.m2) registrada nos pontos amostrais na área 

de influência do empreendimento em ambas as campanhas. 

 

Quanto à variação da composição de espécies na área de estudo, na 1ª campanha foi 

possível observar que Ulva spp. dominou os costões na área de estudo, especialmente no 

Ponto CR3. Chaetomorphaantennina também apresentou grande dominância, assim como 

Caulerpa racemosa e Cryptonemia sp. (Figura 9.2.2-66A). Na 2ª campanha, embora Ulva 

spp. tenha mantido essa dominância, as algas do gênero Sargassum e as Coralináceas 

também mantiveram alta frequência nos costões da área de estudo (Figura 9.2.2-66B). 

A grande porcentagem de espaços vazios no costão foi um fator em destaque na 1ª 

campanha, o que indica que na área de estudo ainda existem espaços disponíveis para 

colonização de espécies. Essa condição pode ser reflexo da alta incidência de ondas no 

costão. Na 2ª campanha foi observada uma redução na frequência de espaços vazios, o que 

pode estar relacionado com o período de coleta realizado durante a estação chuvosa. Nota-

se que nessa última campanha há menos espaços vazios nos quadrantes amostrais em 

relação ao montante observado durante a 1ª campanha. 
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A 

 

B 

Figura 9.2.2-66 - Frequência das principais espécies de algas a partir da cobertura vegetal 

registrada nos pontos amostrais na área de influência do empreendimento (A – 1ª campanha e 

B – 2ª campanha). 

Em relação aos índices ecológicos calculados, na 1ª campanha foi observado que a 

diversidade e riqueza absoluta de espécies foram superiores no Ponto CR01, seguido dos 

Pontos CR03 e CR02, enquanto que na 2ª campanha os valores de diversidade, riqueza e 

equitabilidade aumentaram na área de estudo como um todo, sendo que a diversidade e 

riqueza média decresceram entre o ponto CR1 e CR3, sendo esse último o que apresentou 

maior equitabilidade (Figura 9.2.2-67 e Tabela 9.2.2-42). Em termos espaciais, o emprego de 

um teste de hipótese de igualdade entre os pontos amostrais não determinou diferença 

significativa (F=2,87 e p=0,06), embora o valor de “p” tenha se aproximado do estabelecido 
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como sendo resultado significativo. Entre as duas campanhas, entretanto, foi observada 

diferença significativa entre as estações do ano (F=14,46 e p=0,0003), o que foi influenciada 

pela distribuição mais equilibrada entre as espécies de algas no costão durante as 

amostragens da 2ª campanha. A menor frequência de espaços vazios no costão nesse 

período, provavelmente influenciada por condições oceanográficas mais estáveis na estação 

chuvosa, favoreceu um aumento dos valores de índices ecológicos na área de estudo. 

 

Figura 9.2.2-67 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de 

espécies na área de influência do empreendimento em ambas as campanhas. 

 

Tabela 9.2.2-42 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de espécies 

(S) na área de influência do empreendimento em ambas as campanhas. 

Ponto S     J' H'(loge)      d 

1ª campanha 

Média 

CR01 2,00 0,47 0,50 0,53 

CR02 1,00 0,08 0,06 0,92 

CR03 1,11 0,20 0,14 0,80 

Desvio Padrão 

CR01 1,60 0,40 0,47 0,40 

CR02 0,57 0,30 0,21 0,30 

CR03 0,60 0,40 0,28 0,40 

(continuação) 
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2ª campanha 

Média 

CR01 0,82 0,73 3,22 0,18 

CR02 0,63 0,71 2,56 0,37 

CR03 0,55 0,79 2,44 0,45 

Desvio Padrão 

CR01 1,20 0,19 0,46 0,46 

CR02 1,42 0,25 0,48 0,48 

CR03 1,67 0,14 0,50 0,50 

 

Quando verificado o índice de similaridade entre os pontos amostrais, não foi possível 

observar um conjunto de dados agrupados, ocorrendo sobreposição das amostras, de forma 

que o teste estatístico não revelou diferença significativa (Estatística R=-0,011 e p=62,5). Em 

relação à variação temporal, foi observada a formação de dois grupos distintos indicando que 

a composição de espécies foi diferente entre as campanhas realizadas na área de estudo, 

como observado para a diversidade (Figura 9.2.2-68).  

 

Figura 9.2.2-68 - MDS (Multidimensional Scaling) entre as estações amostrais e campanhas 

demonstrando a similaridade utilizado o coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do 

empreendimento. 

A partir de uma análise de dissimilaridade (SIMPER), foi possível identificar que as algas do 

gênero Ulva foram determinantes na formação do grupo relacionado à 1ª campanha, 

enquanto que as algas Coralináceas e Sargassum foram determinantes na formação do 

grupo relacionado à 2ª campanha (Tabela 9.2.2-43). Essa análise corrobora o que foi 

observado na área de estudo, quando na estação seca (1ª campanha) foi observada uma 

grande dominância de Ulva spp. em comparação com a estação chuvosa (2ª campanha), 

influenciando na estrutura da comunidade em termos temporais. 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 861 

Tabela 9.2.2-43 - Análise de dissimilaridade (SIMPER) entre as campanhas utilizando o 

coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do empreendimento. 

 Grupo  

1ª Campanha 

Grupo  

2ª Campanha     

Espécies 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
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is
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im
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a
ri
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a
d

e
 

m
é
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ia
 

D
P

 

C
o

n
tr

ib
u

iç
ã
o

%
 

C
u

m
u

la
ti

v
a
%

 

Ulva spp. 5,78 0,52 30,61 1,05 35,94 35,94 

Corallinaceae 0,07 7,78 21,36 0,97 25,08 61,02 

Sargassum spp. 0,04 4,00 11,54 0,59 13,55 74,57 

Centroceras clavulatum 0,00 2,59 7,50 0,66 8,80 83,37 

Chaetomorpha antennina 1,93 0,22 5,03 0,47 5,91 89,28 

Cryptonemia sp 0,93 0,00 2,31 0,22 2,71 91,99 

 

 Zoobentos 

Em termos de abundancia de organismos coletados, o Filo Mollusca foi dominante na área de 

estudo (58%) na 1ª campanha, assim como na 2ª campanha Mollusca (65%) foi dominante, 

influenciado pela abundancia de bancos de Perna perna na região durante a estação 

chuvosa. Em relação ao número de espécies registradas Arthropoda apresentou a maior 

riqueza de táxons, seguido de Mollusca e Annelida (Figura 9.2.2-69A e B).  

 

A1 
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Figura 9.2.2-69 - Abundancia total de organismos na 1ª (A1) e 2ª campanhas (A2) e Riqueza 

absoluta de espécies registradas na 1ª (B1) e 2ª campanhas (B2) entre os Filos animais na área 

de influência do empreendimento. 

A2 

B1 

B2 
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Quanto à variação da abundância e densidade na área de estudo, foi possível observar que 

os Pontos CR2 e CR3 apresentaram os maiores valores para os organismos do não fital na 

1ª campanha, enquanto que na 2ª campanha CR01 apresentou maior abundancia (Figura 

9.2.2-70A). Para os organismos do fital, a maior densidade e abundancia foi observada em 

CR3 na 1ª campanha, sendo que na 2ª campanha o ponto CR2 apresentou maior abundância 

e riqueza (Figura 9.2.2-70B). Quando analisados os dados de abundância para o zoobentos 

entre os pontos amostrais e campanhas não foi possível observar diferença significativa para 

a variação espacial (F=0,43 e p=0,65), entretanto, para a variação temporal foi observada 

diferença significativa (F=3,76 e p=0,05).  

 
A 

 
B 

Figura 9.2.2-70 - Abundância total, densidade (Indivíduos.m2) e núm. de espécies registradas 

nos pontos amostrais na área de influência do empreendimento (A – Não Fital e B – Fital). 
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Em relação aos índices ecológicos calculados, foi observado que a diversidade e riqueza 

absoluta de espécies foram superiores nos Ponto CR2 e CR3 para os organismos do Não 

Fital, tanto na 1ª quanto na 2ª campanha, enquanto que para os organismos do Fital a 

diversidade e riqueza absoluta de espécies aumentaram entre os Pontos CR1 e CR3 na 1ª 

campanha, sendo que na 2ª campanha CR02 apresentou o maior índice de diversidade e 

CR0,1 de riqueza. Quando empregado um teste de hipótese de igualdade entre os pontos 

amostrais, não foi observada diferença significativa para ambos em termos espaciais (Não 

Fital: F=2,10 e p=0,13 e Fital: F=1,73 e p=0,18), entretanto, para a variação temporal foi 

observada diferença significativa apenas para o fital (Não Fital: F=0,53 e p=0,46 e Fital: 

F=17,22 e p=0,0001) (Figura 9.2.2-71 e Tabela 9.2.2-44).  

 
A 

 
B 

Figura 9.2.2-71 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de 

espécies na área de influência do empreendimento (A – Não Fital e B – Fital). 
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Tabela 9.2.2-44 - Diversidade de Shannon (H’), equitabilidade (J) e riqueza absoluta de espécies 

(S) na área de influência do empreendimento para o zoobentos (Fital e Não Fital). 

Não Fital Fital 

1ª campanha 

 Média  Média 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

CR1 0,19 0,29 2,11 CR1 0,27 0,37 2,70 

CR2 0,46 0,53 2,89 CR2 0,68 0,43 7,22 

CR3 0,48 0,47 3,89 CR3 0,68 0,41 8,11 

 Desvio Padrão  Desvio Padrão 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

CR1 0,26 0,23 2,09 CR1 0,38 0,20 3,47 

CR2 0,47 0,40 2,67 CR2 0,54 0,22 5,95 

CR3 0,60 0,35 3,98 CR3 0,68 0,25 8,94 

2ª campanha 

 Média  Média 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

CR1 0,33 0,29 4,11 CR1 0,90 0,52 6,00 

CR2 0,60 0,55 3,66 CR2 0,72 0,41 7,44 

CR3 0,41 0,44 3,00 CR3 1,31 0,70 7,44 

 Desvio Padrão   Desvio Padrão  

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

Ponto
s 

Diversida
de 

Equitabilida
de 

Riqueza 
Absoluta 

CR1 0,21 0,22 2,03 CR1 0,47 0,24 2,12 

CR2 0,58 0,33 2,69 CR2 0,54 0,16 4,42 

CR3 0,46 0,26 2,69 CR3 0,67 0,14 4,22 

 

Quando verificado o índice de similaridade entre os pontos amostrais, foi possível observar 

um conjunto de dados agrupados para os pontos amostrais e campanhas realizadas, de 

forma que o teste estatístico revelou diferença significativa em termos espaciais e temporais 

para o não fital (Estatística Pontos Amostrais: R=0,195 e p=0,01 e Campanhas: R=0,236 e 

p=0,01) (Figura 9.2.2-72A). Para os organismos do fital foi observada distinção entre os 

pontos amostrais (Estatística R=0,134 e p=0,04), entretanto, em termos temporais os 

resultados não foram significativos (R=0,043 e p=0,06) (Figura 9.2.2-72B). 
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A 

 
B 

Figura 9.2.2-72 - MDS (Multidimensional Scaling) entre as estações amostrais demonstrando a 

similaridade na área de influência do empreendimento para o zoobentos (A – Não Fital e B – 

Fital). Foi utilizado o coeficiente de Bray-Curtis. 

A partir de análise de dissimilaridade (SIMPER), foi possível observar que entre os 

organismos do não fital a espécie P. perna foi responsável pela distinção do grupo 

representado pelo ponto CR01, local onde foi observado um extenso banco de mexilhões. O 

grupo 2, representado pelo ponto CR2, se destacou em função da contribuição da espécie I. 

bicolor, única espécie exótica encontrada no presente estudo, enquanto que o grupo 3, 

representado pelo ponto CR3, teve as espécies B. rodriguesi e B. solisianus como as que 

mais contribuíram para a distinção do grupo. Em relação à variação temporal, P. perna e B. 

rodriguesi foram responsáveis pela distinção da estação chuvosa (2ª campanha), 

provavelmente influenciados pelo banco de mexilhões encontrado no ponto CR1, conforme 

mencionado anteriormente (Tabela 9.2.2-45). Em relação aos dados de fital, a partir da 

mesma análise de dissimilaridade (SIMPER), foi possível observar que a abundancia do 

anfípoda H. nigra foi responsável pela distinção entre os pontos amostrais (Tabela 9.2.2-46). 
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Tabela 9.2.2-45 - Análise de dissimilaridade (SIMPER) entre as campanhas utilizando o 

coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do empreendimento para os organismos do não 

fital. 

Dissimilaridade média = 96,39 Grupo CR1 Grupo CR2 

    

Espécies 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 

m
é
d

ia
 

D
is

s
im

il
a
ri

d
a
d

e
 

m
é
d

ia
 

D
P

 

C
o

n
tr

ib
u

iç
ã
o

%
 

C
u

m
u

la
ti

v
a
%

 

Perna perna   185,33 56,83 37,72 1,00 39,13 39,13 

Isognomon bicolor 0,22 63,50 22,82 0,73 23,68 62,81 

Brachidontes rodriguesi  33,33 38,33 13,46 0,57 13,96 76,77 

Brachidontes solisianus 0,00 57,39 11,13 0,42 11,55 88,33 

Dissimilaridade média = 97,81 Grupo CR1 Grupo CR3 
    

Brachidontes rodriguesi 33,33  217,72 34,08 0,81 34,85 34,85 

Perna perna 185,33 7,17  28,16 0,76 28,80 63,64 

Brachidontes solisianus 0,00  145,50  15,56 0,48 15,91 79,55 

Dissimilaridade média = 92,18 Grupo CR2 Grupo CR3 
    

Brachidontes rodriguesi  38,33  217,72 29,77 0,85 32,30 32,30 

Perna perna 56,83 7,17 19,59 0,66 21,25 53,55 

Brachidontes solisianus 57,39  145,50 18,43 0,57 19,99 73,54 

Isognomon bicolor 63,50 2,33 15,96 0,61 17,31 90,85 

Dissimilaridade média = 96,30 1ª Campanha 2ª Campanha     

Perna perna 22,15 144,07 31,06 0,85 32,26 32,26 

Brachidontes rodriguesi  0,00 192,93 29,13 0,80 30,25 62,51 

Brachidontes solisianus 135,26 0,00 13,83 0,48 14,36 76,87 
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Tabela 9.2.2-46 - Análise de dissimilaridade (SIMPER) entre as campanhas utilizando o 

coeficiente de Bray-Curtis na área de influência do empreendimento para os organismos do 

fital. 

Dissimilaridade média = 82,52 Grupo CR1 Grupo CR2 

    

Espécies 

A
b

u
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iç
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C
u

m
u
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a
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Hyale nigra  93,83 129,44 42,78  1,54  51,84 51,84 

Perinereis anderssoni 1,44 5,56  4,39  0,35 5,32 57,17 

Elasmopus pectenicrus 9,94  14,61  4,26  0,76 5,17 62,33 

Dissimilaridade média = 85,05 Grupo CR1 Grupo CR3 
    

Hyale nigra  93,83  89,56 55,54  1,78  65,31 65,31 

Perinereis anderssoni 1,44  12,94  4,55  0,73 5,35 70,66 

Elasmopus sp.  19,28 0,83  4,28  0,51 5,04 75,69 

Dissimilaridade média = 71,06 Grupo CR2 Grupo CR3 
    

Hyale nigra 129,44  89,56 39,36  1,61  55,39 55,39 

Perinereis anderssoni 5,56  12,94  5,30  0,57 7,46 62,85 

Amphithoe ramondi   10,78 3,00  3,55  0,83 4,99 67,84 

D) Discussão dos Resultados 

Os ambientes de substrato consolidado são considerados um dos mais importantes 

ecossistemas da região entre marés, visto que abrigam um grande número de espécies de 

importância ecológica e econômica, propiciando locais de alimentação, refúgio, crescimento e 

reprodução de diversas espécies, desde invertebrados até grandes peixes (GIBBONS, 1988, 

SEPÚLVEDA et al., 2003). A alta diversidade biológica dos costões rochosos está 

relacionada diretamente à sua heterogeneidade espacial, que contribui com a formação de 

diversos nichos para a ocupação de diversos organismos, notadamente algas e invertebrados 

marinhos (KELAHER, 2002; 2003; SCHREIDER et al., 2003).  

Em virtude das comunidades fitobentônicas (algas) apresentarem importância econômica, as 

informações existentes para essas comunidades são mais completas em relação a outros 

organismos dos costões rochosos (MIOSSI et al., 2004). Não obstante, associada a essa 

flora, existe uma diversificada fauna de invertebrados marinhos (fital), cujos padrões de 

abundância e composição de espécies estão associados a diferentes tipos de algas. Essa 

comunidade inclui organismos sésseis, como hidróides, corais e briozoários, e organismos 

vágeis, como crustáceos, moluscos e equinodermos (KELAHER et al., 2001; CHEMELLO & 

MILAZZO, 2002).  

De maneira geral, no presente estudo foram identificadas 38 espécies de algas, entretanto, a 

partir do registro de dados secundários foram registradas 142 espécies para essa região. Em 

relação ao zoobentos, 70 espécies foram registradas e, assim como para o fitobentos, os 
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dados secundários projetam um potencial de 268 espécies para a região costeira do Estado. 

Entre os pontos amostrais a composição de espécies, riqueza e diversidade foram distintas 

em função da variação da dominância de Ulva spp. especialmente na estação chuvosa (2ª 

campanha), sendo que nessa estação ocorreu uma distribuição mais equilibrada de espécies 

no costão, influenciando em maiores índices ecológicos. Assim, de forma a comparar a região 

de estudo com outras localidades, abaixo é exposta uma série de trabalhos que levantaram 

espécies de fitobentos no estado do Rio de Janeiro.  

Na baía da Ilha Grande (RJ), por exemplo, SZÉCHY e NASSAR (2004) e FIGUEIREDO & 

TÂMEGA (2007) encontraram 120 e 111 táxons, respectivamente, enquanto que PEDRINI et 

al. (2010) registraram 49 táxons na Ilha Comprida, em Paraty (RJ). Na baía de Sepetiba (RJ), 

AMADO FILHO et al. (2003) identificaram 96 táxons, sendo 61 rodofíceas, 18 clorofíceas, 15 

feofíceas e duas cianofíceas. Em comparação com o presente trabalho, todos esses 

ambientes possuem características dos costões diferentes daquelas encontradas em Ponta 

Negra, ou seja, não apresentam um batimento de ondas intenso e, além disso, encontram-se 

em áreas mais abrigadas, como baías e enseadas. 

Em relação à dominância das espécies do gênero Ulva no presente estudo, deve-se 

monitorar essa evolução durante a instalação e operação do empreendimento, visto que a 

diminuição da hidrodinâmica na região em função do porto e potencial contaminação podem 

desencadear processos de eutrofização, incrementando a densidade de clorofíceas na área. 

Em diversos balneários do Brasil já pode ser verificado o aumento da densidade de 

clorofíceas em função da má gestão dos recursos hídricos (SANTOS et al., 2006; SOUZA & 

CONCENTINHO, 2004; FREITAS NETTO et al., 2009). 

Na Ilha do Frade, Município de Vitória (ES), por exemplo, FREITAS NETTO et al. (2009) 

registraram a dominância de espécies do gênero Ulva e Caulerpa, que em várias partes do 

mundo também estão dominando regiões costeiras devido a fatores como poluição 

(SCHRAMM, 1999). FALCÃO & SZÉCHY (2005) também observaram que na Ilha Grande 

(RJ) as características comunidades de Sargassum estão sendo paulatinamente substituídas 

por algas do gênero Caulerpa. 

SZÉCHY et al. (2000) estudando comunidades bentônicas nos Estado do Rio de Janeiro e 

São Paulo também observaram crescente dominância de Corallinaceae, Padina e 

Dictyopteris delicatula nas faixas inferiores do costão rochoso. Embora não seja uma espécie 

exótica, a dominância de poucas espécies no ambiente reduz a diversidade local. No 

presente levantamento algas coralináceas estiveram presentes, em menor expressão quando 

comparadas a Ulva spp., embora, na estação chuvosa (2ª campanha), a sua frequência tenha 

aumentado. Os autores supracitados alertam sobre o grande potencial de disseminação 

dessas espécies na região sudeste do Brasil, que leva a uma diminuição da diversidade nos 

costões devido à dominância de apenas um grupo de espécies. 

Em relação à comunidade zoobentônica, OIGMAN-PSZCZOL et al. (2004) observaram que 

comunidades de invertebrados em costões rochosos apresentam reduzido número de 

espécies, predominando cnidários, poríferos e equinodermos, quando considerados os 

organismos do não fital. Esses filos são observados na região de estudo em manchas de 

ocupação, especialmente nas faixas inferiores do costão. Entretanto, quando analisados os 

organismos do fital, esse número é incrementado, com marcante dominância de anfípodas e 

bivalves.  
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FREITAS NETTO et al., (2009) registraram para o litoral da Serra (ES) marcada 

superioridade do anfípoda Hyale nigra em termos de abundância. A macrofauna associada a 

algas é um importante elemento estruturador da paisagem subaquática, visto que, além de 

ser um elo entre os organismos produtores do costão (macroalgas) e a cadeia trófica costeira, 

muitos utilizam as algas como recurso alimentar (DUFFY & HAY, 2000). Segundo 

JACOBUCCI et al., 2006, os anfípodas são os animais dominantes neste sistema e são 

sensíveis a uma grande variedade de poluentes, sendo considerados estratégicos em 

programas de monitoramento ambiental, especialmente quando emissários são instalados em 

uma determinada região. LERCARI et al. (2002), por exemplo, observaram que o lançamento 

de efluentes em um canal no Uruguai afetou a abundância, composição e diversidade de 

anfípodas da região. CHEMELLO & MILAZZO (2002), entretanto, registraram maior número 

de espécies de moluscos em seu estudo, e associaram a riqueza do fital à complexidade 

estrutural de espécies de algas marinhas bentônicas. No presente estudo os moluscos foram 

dominantes em ambas as estações, especialmente em função dos bancos de mexilhões 

encontrados nessa estação no ponto CR01, o que pode estar relacionado com a época de 

colheita de mexilhões em locais em que ocorre a exploração desse recurso. 

Quanto às espécies exóticas, foi registrada a espécie Isognomon bicolor na área de influência 

do empreendimento em maior abundancia no ponto CR02 na estação chuvosa (2ª 

campanha). A ocorrência desse bivalve invasor está relacionada à sua invasão nos costões 

do litoral brasileiro. Originalmente introduzida no Caribe, essa espécie invadiu a região 

entremarés do litoral brasileiro há cerca de 13 anos, fixando-se a substratos firmes, incluindo 

vegetação de manguezais. A ocorrência dessa espécie já foi reportada nos estados do Rio 

Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina 

(MARTINS, 2000), além do Espírito Santo (FERREIRA et al., 2006).  

Segundo FERREIRA et al. (2002), estudos diversos têm evidenciado que, além da água de 

lastro, cascos de navios e outras estruturas submersas consistem em vetores potenciais na 

introdução de organismos incrustantes. Três estudos de caso na região de Arraial de Cabo 

(RJ), relacionado ao Porto do Anjos, registraram duas espécies de corais (Tubastrea 

coccinea, Stereonephthya aff. curvata) e um molusco bivalve (Isognomon bicolor), como 

exemplos de espécies invasoras que possivelmente foram introduzidas via incrustações. 

Em relação às espécies de interesse econômico, destaca-se o sururu Perna perna, cuja 

distribuição na faixa litorânea e estuários brasileiros está relacionado com a sua capacidade 

de sobreviver em meio com grandes variações de salinidade, razão pela qual são 

caracterizados como espécies eurialinas (SALOMÃO et al., 1980). Entretanto, PESSATTI et 

al. (2002) mostraram que o estudo da fisiologia do mexilhão P. perna é importante para 

estabelecer metodologias de monitoramento ambiental, pois qualquer alteração fisiológica 

pode modificar os fluxos do metabolismo do animal e, possivelmente, ocasionar problemas na 

resistência do animal. BROCK et al. (1985), por exemplo, associaram relações 

pluviométricas, vazão de rios e a salinidade com a incidência de coliformes fecais no 

mexilhão P. canaliculus, e verificaram que a água doce, por afetar a salinidade da água 

(redução), permite a contaminação por coliformes, especialmente em áreas com maior 

influencia urbana. Considerando que na área de estudo existe pouca influencia de água doce 

sobre o ecossistema de costão rochoso, quaisquer fontes de água de origem antrópica 

podem influenciar nos bancos de mexilhão existentes.  
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Finalmente, na área de estudo foi possível observar uma alta heterogeneidade espacial, 

apesar de se tratar de um ambiente sob intensa ação do batimento de ondas, o que leva à 

seleção de espécies que suportam essa condição. COUTINHO (1995), que faz uma avaliação 

crítica sobre as causas da zonação de organismos bentônicos em costões rochosos em seu 

artigo, verificou que a distribuição vertical e riqueza das espécies aumentam dos ambientes 

protegidos para os expostos a ação de ondas. Entretanto, embora seja esperado que a 

instalação do empreendimento influencie em uma mudança na composição das espécies nos 

pontos CR01 e CR02, visto que as estruturas do porto influenciarão em um ambiente com 

menor incidência de batimento de ondas com grande presença de espaços vazios não 

colonizados, não podemos afirmar categoricamente em que grau a diversidade será alterada. 

Na 2ª campanha, por exemplo, onde as condições oceanográficas foram geralmente mais 

brandas do que na estação seca, quando entradas de frentes frias são mais frequentes, foi 

observado um aumento dos valores dos índices ecológicos na área de estudo, oposto ao 

observado por COUTINHO (1995). 

Dessa forma, é esperado é que ocorra uma série de mudanças nos pontos CR01 e CR02, 

entretanto, o aumento ou não de diversidade nesse ambiente será regido segundo a teoria do 

distúrbio intermediário, ou seja, apenas com a presença do terminal portuário é que se 

processarão as mudanças na hidrodinâmica capazes de alterar os aspectos físicos da região 

e, consequentemente os desdobramentos sobre a dinâmica das comunidades presentes no 

costão rochoso.  

Segundo XAVIER et al. (2008) em comunidades incrustantes marinhas o espaço livre no 

substrato é um dos principais recursos limitantes para o estabelecimento de novos 

organismos. Assim sendo, distúrbios físicos que removam biomassa se mostram importantes 

agentes para a estruturação e dinâmica dessas comunidades, ou seja, a extensão do 

distúrbio é uma característica que parece afetar os padrões de recolonização, e desta forma 

altera a diversidade de espécies. Assim, a variação na diversidade é esperada que ocorra na 

proporção em que as mudanças na hidrodinâmica são processadas. 

Diante do exposto, XAVIER et al. (2008) em seu estudo sobre o efeito de distúrbios sobre 

comunidades incrustantes na baía de Guanabara – RJ, concluíram a importância do 

monitoramento dessas comunidades em longo prazo após um evento de distúrbio, como por 

exemplo, a mudança de hidrodinâmica e demais desdobramentos da instalação de um 

terminal portuário, pois os padrões iniciais de sucessão que geralmente confirmam a teoria do 

distúrbio intermediário podem sofrer alterações ao longo do tempo, revelando assim 

resultados diferentes. O mesmo autor enfatiza que esses resultados de longo prazo se 

aplicam mais especificamente em estudos de impacto ambiental, que tradicionalmente 

assume que a diversidade diminuirá após a instalação de um empreendimento, resultado de 

um grande distúrbio provocado pelos impactos previstos no empreendimento.  

E) Considerações Finais 

A instalação do empreendimento na área de estudo influenciará na comunidade bentônica 

local de duas maneiras: (i) disponibilização de substrato consolidado artificial para 

colonização de fito e zoobentos, caracterizando-se como um impacto positivo; e (ii) redução 

da hidrodinâmica local, potencial de contaminação e introdução de espécies exóticas, 

caracterizando-se como impactos negativos sobre essas comunidades.  



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 872 

A disponibilização de substrato artificial (terminal portuário) é o primeiro impacto que ocorrerá, 

já que um recife artificial será criado, entretanto, junto com a disponibilização do substrato 

consolidado do terminal portuário, os potenciais agentes poluidores advindos do processo de 

construção civil, como ressuspensão de sedimento e lançamento de efluentes também 

poderão estar presentes. Nesse momento, o recrutamento larval ocorrerá de forma intensa e 

o controle dos agentes poluidores influenciará na qualidade ambiental das comunidades que 

colonizarão esse substrato artificial, fato que poderá ser garantido com a execução de 

eficientes programas de mitigação ambiental. A execução dessa medida mitigadora 

representa importância ainda maior quando consideramos o costão natural. 

Adicionalmente, a mudança da hidrodinâmica local, com a evolução da construção do 

terminal portuário, promoverá uma alteração da intensidade em que o fator limitante 

batimento de ondas causa nos costões naturais, alterando os processos que regem a 

recolonização de espécies, assim como os padrões de diversidade local. Entretanto, 

conforme descrito anteriormente, apenas o monitoramento em longo prazo pode revelar como 

esse aspecto ambiental influenciará na comunidade bentônica de costão rochoso de Ponta 

Negra, especialmente no que se refere aos pontos localizados na área de influencia direta.  

Finalmente, medidas mitigadoras que evitem a introdução de espécies exóticas são 

essenciais para garantir a preservação da riqueza e diversidade local do costão de Ponta 

Negra, visto que a sobreposição de impactos (alteração da hidrodinâmica local e introdução 

de espécies exóticas) podem comprometer as comunidades naturais da região. 
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10. Estudo de modelagem numérica considerando a 
instalação das estruturas previstas no 
empreendimento 

10.1. Prováveis interferências nos padrões de circulação hidrodinâmica, 
de propagação de ondas e de transporte de sedimentos devido a 
instalação das estruturas.  

As prováveis interferências das estruturas previstas a serem instaladas são apresentadas e 

discutidas através dos resultados das simulações numéricas para as configurações atual e 

futura (contemplando a construção dos terminais de Ponta Negra). Neste ponto, cabe 

salientar que o domínio, a grade numérica e as forçantes utilizadas em ambas simulações 

(atual e futura) foram as mesmas e independem da configuração simulada. Somente assim, 

mantendo-se as mesmas condições para ambas as simulações, é que se podem avaliar as 

diferenças entre os impactos que decorram da configuração proposta.  

A seguir é apresentada a avaliação dos impactos devido à implementação do 

empreendimento. Analisa-se a configuração considerada em relação à configuração atual, na 

hidrodinâmica, no clima de ondas e no transporte de sedimentos. 

10.1.1. Alterações no campo de correntes e no campo de ondas 

A principal diferença entre a configuração atual e a configuração futura é a construção de 

dois molhes, bem como a realização de uma dragagem para implantação do canal de 

acesso, bacia de evolução e berços de atracação dos terminais.  

A Figura 10.1.1-1 e a Figura 10.1.1-2 apresentam os campos de correntes em instantes de 

correntes para SW e para NE, respectivamente, para as condições atual e futura. As 

principais alterações estão restritas à região do empreendimento e dependem da condição 

hidrodinâmica analisada. 

Ao observarmos um campo de correntes para SW (Figura 10.1.1-1), nota-se que, ao 

considerar o empreendimento, a direção da corrente sofre alteração principalmente devido ao 

molhe que está localizado à direita no empreendimento. Na configuração atual observa-se 

uma intensificação da corrente próxima à costa. Na configuração futura, essa corrente mais 

intensa ocorre próxima ao molhe localizado à direita. Além disso, na região interna do 

empreendimento, as correntes apresentam magnitudes bastante baixas.  

Analisando uma condição de corrente para NE (Figura 10.1.1-2), na configuração atual 

observa-se que, quando a corrente passa o promontório à esquerda (o costão rochoso), se 

reorienta contornando a linha de costa, pois as correntes se orientam pelas linhas 

batimétricas. Isso deixa de ocorrer na configuração futura, uma vez que ao implementarmos 

os molhes, a corrente precisa contornar o molhe localizado ao sul, se mantendo paralela a 

este molhe. Ao alcançar o outro molhe (localizado à direita do empreendimento), muda de 

direção, seguindo para norte (em direção à costa), paralela ao molhe. Observa-se, ainda, que 

a corrente perde intensidade ao passar pela região dragada, no canal de acesso ao 
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empreendimento. Na região interna do empreendimento, as correntes apresentam 

magnitudes bastante baixas. 

Conforme se afasta da região onde serão implementados os terminais, a intensidade e 

direção da corrente se tornam cada vez mais semelhantes aos que já se observavam na 

configuração atual. 

 

 

Figura 10.1.1-1 - Resultados de magnitude média na coluna d’água e direção da corrente, em um 

instante onde a direção da corrente é para SW, nas configurações atual (painel superior) e 

futura (painel inferior). A barra lateral de cores indica a magnitude da corrente (em m/s) e os 

vetores indicam a direção da corrente 
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Figura 10.1.1-2 - Resultados de magnitude média na coluna d’água e direção da corrente, em um 

instante onde a direção da corrente é para NE, nas configurações atual (painel superior) e futura 

(painel inferior). A barra lateral de cores indica a magnitude da corrente (em m/s) e os vetores 

indicam a direção da corrente. 

A fim de verificar o efeito do empreendimento na incidência de ondas na região, foram 

selecionados instantes que ilustram direções e alturas significativas de onda distintos e, para 

estes instantes, são apresentados os resultados da modelagem para as configurações atual e 

futura.  
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Os instantes selecionados visaram representar condições de onda para condições de verão e 

inverno, de acordo com as análises apresentadas anteriormente. Para caracterizar o período 

de verão apresenta-se um instante de onda de ESE, com altura oscilando entre 1,0 e 2,0 

metros. Para caracterizar o período de inverno selecionou-se um instante cuja onda é de S, 

com altura próxima a 2,5 metros.  

A Figura 10.1.1-3 apresenta uma onda proveniente de ESE, com altura oscilando entre 1,0 e 

2,0 metros (representando a condição mais frequente observada para o período de verão). A 

Figura 10.1.1-4 ilustra uma onda proveniente de S (representando uma condição de inverno) 

com altura próxima a 2,5 metros.  

Ao analisar os resultados, nota-se que as alterações, assim como já observado para a 

corrente, são restritas à região do empreendimento: observa-se alteração na direção da onda 

e diminuição da altura significativa na região interna do empreendimento.  

O molhe localizado ao sul do empreendimento, por apresentar orientação leste-oeste, faz 

com que as ondas incidentes de S, SW e SE sofram o processo de difração devido à 

presença do obstáculo. Além disso, devido à orientação das linhas batimétricas, as ondas 

sofrem o processo de refração, que é acentuado em função da dragagem do canal de 

acesso.  

Conforme se afasta da região onde serão implementados os terminais, a altura e direção se 

tornam cada vez mais semelhantes aos já observados na configuração atual. 
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Figura 10.1.1-3 - Resultados de altura significativa e direção da onda, em um instante de onda 

proveniente de ESE e com altura entre 1,0 e 2,0 metros, para as configurações atual (painel 

superior) e futura (painel inferior). A barra lateral de cores indica a altura significativa da onda 

(em metros) e os vetores indicam a direção da onda. 
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Figura 10.1.1-4 - Resultados de altura significativa e direção da onda, em um instante de onda 

proveniente de S e com altura próxima de 2,5 metros, para as configurações atual (painel 

superior) e futura (painel inferior). A barra lateral de cores indica a altura significativa da onda 

(em metros) e os vetores indicam a direção da onda. 

10.1.2. Alterações na Taxa de Deposição de Sedimentos 

O sistema de modelos numéricos adotado para a avaliação dos impactos hidrodinâmicos e de 

transporte de sedimentos, segundo a configuração a ser adotada para o empreendimento, 

considera as características do fundo, assim como a concentração de sedimentos em 

suspensão. Além disso, este modelo numérico permite a realimentação das mudanças 

morfológicas de fundo durante o cálculo hidrodinâmico, ou seja, o modelo numérico tem a 

capacidade de simular a deposição e a remobilização de sedimentos em decorrência das 

características do fluxo hidrodinâmico.  

Neste sentido, no item anterior foram apresentadas as possíveis alterações hidrodinâmicas e 

no padrão de ondas decorrentes do empreendimento, as quais têm influência direta nas 

alterações nas taxas de erosão e/ou sedimentação.  

Foram utilizadas duas classes de sedimentos na simulação, como citado anteriormente, a 

primeira com um diâmetro médio (d50) de 0,2 mm e a segunda com um d50 de 0,5 mm. Esta 

condição foi baseada nos resultados granulométricos na área do empreendimento.  

Na Figura 10.1.2-1 é apresentada a tendência dos locais de erosão e sedimentação anual 

como resultado da simulação numérica para a configuração atual na região dos terminais 

Ponta Negra (RJ). As variações batimétricas ocasionadas pela instalação do empreendimento 

são identificadas através das variações nas taxas de erosão e/ou deposição. Com relação à 

figura a seguir, os valores positivos indicam deposição e os valores negativos indicam erosão.  
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Com relação à quantificação dos dados, para responder com precisão as taxas de 

deposição/erosão é necessário validação da modelagem com resultados de sondagens 

batimétricas em períodos distintos. Na ausência destes dados, os valores aqui demonstrados 

são apenas estimativas resultantes da modelagem. 

 

Figura 10.1.2-1 - Variação batimétrica anual, como resultado da simulação numérica, para a 

região dos terminais Ponta Negra (RJ), na configuração (situação) atual. 

A implementação dos terminais provoca alterações de pequenas proporções na circulação 

hidrodinâmica. Embora pequenas, essas alterações hidrodinâmicas refletem-se em 

processos erosivos e em processos deposicionais. De maneira geral, processos erosivos 

tendem a ocorrer em regiões em que a intensidade do fluxo hidrodinâmico sofre acréscimo e, 

processos deposicionais, em regiões onde há decréscimo do fluxo hidrodinâmico. Dentro 

deste contexto, a Figura 10.1.2-2 apresenta os resultados da variação batimétrica de um ano 

de simulação, após a implantação do terminal. Salienta-se que a configuração futura 

considera além do aterro, as regiões com as dragagens já efetuadas (rebaixamento das cotas 

batimétricas) e os molhes implementados.  

Para realização desta modelagem buscou-se a reprodução de um ano padrão, com regimes 

típicos dos campos de vento, corrente e onda, reproduzindo a variabilidade sazonal da 

região. Espera-se que neste período de um ano de simulação, após a implantação do 

empreendimento, as alterações de dinâmica sedimentar tenham atingido novo equilíbrio 

dinâmico, representando as espessuras de erosão e/ou deposição nas condições 

hidrodinâmicas simuladas.  
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O valor de erosão obtido de aproximadamente 1 metro junto ao talude do quebra-mar, 

representa a perda de espessura máxima do pacote de sedimentos sob as condições 

hidrodinâmicas simuladas. Portanto, não é correto supor que, mantidas as condições 

simuladas por outro período de tempo, o processo erosivo observado no período simulado 

seja acumulativo. Desta forma, o valor apresentado não corresponde à taxa de erosão anual 

e sim ao máximo de perda que um novo campo hidrodinâmico (após implantação do 

empreendimento) é capaz de produzir. O mesmo raciocínio aplica-se para as regiões onde os 

processos deposicionais foram observados. 

 

Figura 10.1.2-2 - Variação batimétrica anual na região do empreendimento, como resultado da 

simulação numérica, para a região dos terminais Ponta Negra (RJ), na configuração futura. 

Na Figura 10.1.2-2 acima a região interna do empreendimento foi desconsiderada e foi 

ampliada na Figura 10.1.2-3. A Figura 10.1.2-3 apresenta, para a região interna do 

empreendimento, uma análise em paralelo que buscou concentrar apenas os resultados 

desta região. 
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Figura 10.1.2-3 - Variação batimétrica anual no interior do empreendimento, como resultado da 

simulação numérica, para a região dos terminais Ponta Negra (RJ), na configuração futura. 

Através da análise conjunta dos resultados para ambas as configurações (atual e futura), 

infere-se que:  

 O sentido predominante do transporte litorâneo não sofre alteração, persistindo na área 

do empreendimento o predomínio de correntes de deriva rumo aos quadrantes sul;  

 Não sofrem alterações também os padrões de erosão e deposição das praias a leste e 

oeste do empreendimento.  

 No entanto, observa-se que a construção dos molhes funciona como um anteparo ao livre 

deslocamento da carga de tração (areias) junto ao fundo, originando um pequeno 

acúmulo sedimentar a norte do molhe localizado à direita e a sul do molhe localizado à 

sul;  

 Associada a esta pequena área deposicional, o anteparo gerado pela construção dos 

molhes também gera um deslocamento dos fluxos de deriva e, paralelamente, um 

aumento das velocidades de deslocamento, propiciando as condições para que os fluxos 

resultantes tenham competência para deslocar os sedimentos provenientes da feição 

praial ao longo de toda a face externa da estrutura rochosa;  

 O processo citado acima se estabelece de maneira similar ao que ocorre no costão 

rochoso, onde o próprio anteparo rochoso (costão) desloca o sentido do transporte e influi 

na intensidade do deslocamento;  

 Os fluxos de enchente e vazante gerados na entrada do canal de acesso, associados aos 

fluxos gerados pela incidência direta dos sistemas de ondas, particularmente em fases de 
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tempestades, tendem a deslocar ao longo do tempo os sedimentos arenosos mais para 

sul, gerando uma área marginal de elevada deposição;  

 Desta forma, além das alterações citadas, a implantação das obras civis não acarretam 

outras alterações significativas na dinâmica sedimentar das áreas do entorno do 

empreendimento.  

 

De maneira geral, as análises das variações batimétricas obtidas das comparações 

executadas entre as situações atuais e futuras, não indiquem uma mudança no 

comportamento do padrão de dinâmica sedimentar da área de entorno do empreendimento, e 

nem processos de alteração nas ordens de grandeza das taxas de deposição de sedimentos, 

uma modificação pontual nesta dinâmica é evidenciada pelo deslocamento espacial de um 

centro deposicional (“banco”) localizado ao sul da área, para E, se estabelecendo nas 

proximidades da entrada do canal de acesso do futuro Terminal.  

Porém, este centro de deposição mais intensa não atinge diretamente a embocadura do 

canal de acesso do Terminal, de maneira a alterar significativamente as taxas deposicionais 

de seu entorno, podendo ser prevista apenas um pequeno aumento de deposição de 

sedimentos arenosos junto à face sul, mais externa do futuro Terminal. 

Esta preservação da dinâmica sedimentar junto às áreas costeiras fica evidenciada nas 

análises comparativas entre ao quadro atual e a dinâmica futura, mas principalmente quando 

se compreende que os processos erosivos, de variação de volumes arenosos depositados 

junto à costa, ocorrem apenas durante os eventos meteorológicos extremos (frentes 

frias/ressacas), conforme descrito por Lins de Barros et. al.(2003).  

Desta forma, como o “banco” existente ao sul da área do empreendimento se localiza a cerca 

de 20 m de profundidade, fora da profundidade de movimentação mais intensa por ação de 

arrebentação dos sistemas de ondas incidentes, os mecanismos de movimentação de fundo 

mais efetivos devem estar associados apenas à prevalência de condições hidrodinâmicas 

existentes nos eventos de tempestade. 

10.2. Estimativa de assoreamento das áreas que serão dragadas  

Os resultados da modelagem de transporte de sedimentos na região do empreendimento 

evidenciaram a baixa mobilidade sedimentar na área interna do TPN, pois ao longo do 

período de tempo decorrido na modelagem, as maiores alterações batimétricas 

corresponderam a valores inferiores a duas dezenas de centímetros (Figura 10.1.2-3).  

Novamente, é importante destacar que estes valores não correspondem a “taxas de 

sedimentação” cumulativas, ou seja, que em períodos sucessivos de tempo correspondentes 

ao período simulado (um ano), não são somados os valores de alteração da superfície do 

fundo, resultando em uma progressiva diminuição das profundidades nas áreas que 

apresentaram tendências deposicionais. As escalas das tendências erosivas e deposicionais 

obtidas da modelagem numérica correspondem às máximas variações batimétricas nas áreas 

internas do porto decorrentes das condições hidrodinâmicas após a implantação do 

empreendimento.  
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Neste contexto, apenas a área de interligação entre o canal de acesso ao porto e as áreas 

internas de atracação poderão necessitar de dragagens após a implantação decorrentes da 

acomodação dos taludes naturais e ou escavados. As áreas internas limítrofes aos 

enrocamentos decorrentes da acomodação dos perfis também apresentaram respostas 

sedimentares que implicam em processos deposicionais. Estes processos também 

correspondem às fases iniciais de acomodação dos novos perfis, porém nesta região não 

terão qualquer impacto a navegabilidade no porto.  

Assim, a pequena escala das variações batimétricas observadas são principalmente 

decorrentes de remobilização arenosa de fundo associadas às alterações do padrão 

hidrodinâmico advindas da fase de implantação do porto. Na ausência de uma fonte 

significativa de aporte de sedimentos finos (lamosos) para a área interna do porto, é possível 

afirmar que as taxas de deposição e volume de sedimentos assoreados em período não 

inferior a uma década não condizem com necessidade de programação de dragagem das 

áreas internas do porto. 

10.3. Modelagem Numérica da Pluma de Dragagem 

As modelagens da dispersão de sedimentos oriundos dos processos de dragagem na região 

dos terminais de Ponta Negra (RJ) foram realizadas através da utilização do sistema de 

modelos Delft3D, que acopla a dispersão de sedimento com a hidrodinâmica e a modelagem 

de onda. As mesmas condições sazonais utilizadas nos estudo hidrodinâmicas foram usadas 

como cenários de base para a dispersão da pluma de sedimentos. A seguir são mostradas 

especificações técnicas, metodológicas e os resultados encontrados para os cenários 

simulados. 

10.3.1.  Especificações das operações de dragagem 

Um dos fatores mais importantes no controle do total de sólidos em suspensão é a velocidade 

com que o sedimento deposita. Geralmente, materiais mais grosseiros possuem velocidades 

de deposição maiores que os mais finos, que permanecem por mais tempo na coluna d’água. 

As características básicas de deposição podem ser determinadas através da análise das 

classes granulométricas do sedimento a ser modelado.  

A granulometria dos sedimentos utilizada nas simulações foi estabelecida através de laudos a 
partir de dados coletados em campo. Foram amostrados 53 pontos e, para a granulometria, 
utilizou-se a classificação de grãos da planilha de Wentworth, 1922, presente na Resolução 
CONAMA 454/04 (Tabela 10.3.1-1).  

Para fins de modelagem, realizou-se uma média de granulometria entre os 53 pontos 

amostrados, apresentada na Tabela 10.3.1-2. Utilizaram-se as 4 classes com maior 

porcentagem de ocorrência: Areia Média, Areia Fina, Areia Muito Fina e Areia Grossa. 
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Tabela 10.3.1-1 - Classificação de grãos da planilha de Wentworth. 

Diâmetro (mm) Descrição 

Maior que 2,0 Grânulos 

2,0 a 1,0 Areia muito grossa 

1 a 0,5 Areia grossa 

0,5 a 0,25 Areia média 

0,25 a 0,125 Areia fina 

0,125 a 0,063 Areia muito fina 

0,063 a 0,031 Silte grosso 

0,031 a 0,016 Silte médio 

0,016 a 0,008 Silte fino 

0,008 a 0,004 Silte muito fino 

<0,004 Argilas 

 

Tabela 10.3.1-2 - Granulometria do material dragado (média dos 53 pontos amostrados). 

Descrição Porcentagem 

Grânulos 0,397 

Areia muito grossa 0,678 

Areia grossa 12,779 

Areia média 42,582 

Areia fina 25,016 

Areia muito fina 17,396 

Silte grosso 1,078 

Silte médio 0,257 

Silte fino 0,197 

Silte muito fino 0,094 

Argilas 0,208 

 

As operações de dragagem simuladas correspondem à área de dragagem apresentada na 

Figura 10.3.1-1 (canal de acesso dragado em 30 metros, bacia de evolução e berços de 

atracação dragados em 25, 19, 14 e 10 metros). Foi considerada uma draga operando, do 

tipo Hopper, com capacidade de cisterna de 15.000,00 m³.  



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 885 

 

Figura 10.3.1-1 - Localização do empreendimento identificando o canal de acesso, bacia de 

evolução e berços de atracação que serão dragados. A escala de cores ilustra a batimetria 

(futura) considerada, em metros. 

A Tabela 10.3.1-3 apresenta as características das operações de dragagem. Nesta tabela 
observa-se que o volume total a ser dragado é de 12.000.000,0 m³, com capacidade de 
cisterna de 15.000,0 m³ por viagem, demorando 1 hora para encher a cisterna e intervalo de 
5 horas para descarte para o aterro hidráulico. Esses dados indicam ciclos de 6 horas, 
totalizando 4 ciclos por dia e volume aproximado de 60.000,0 m³. Para dragar o volume total 
de 12.000.000,0 m³ serão necessários 200 dias de operações de dragagem. Não foi 
considerado overflow e a taxa de ressuspensão de sedimento durante o processo de 
dragagem foi considerada de 3%, correspondendo a 450 m³ de sedimento por hora de 
dragagem. 
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Tabela 10.3.1-3 - Características das operações de dragagem. 

Volume de sedimento por ciclo de dragagem 15.000,0 m
3 

Tempo de carregamento da cisterna 1 hora 

Intervalo entre os ciclos de dragagem 5 horas 

Número de ciclos por dia ~ 4 

Volume total a ser dragado 12.000.000,00 m
3 

10.3.2. Dados de entrada e cenários simulados 

O conjunto de dados de entrada e parâmetros do modelo que definem um cenário são: local 

de dragagem, período de simulação, duração do ciclo, informações sobre o sedimento, 

campo de correntes e ondas, opções de saída e parâmetros de simulação. Os resultados de 

cada simulação correspondem, então, a um único cenário, definido pelo arquivo de entrada 

de dados e parâmetros. 

10.3.3. Cenários da dispersão do material ressuspendido durante a 
dragagem 

Para as simulações das operações de dragagem na região do empreendimento foram 

elaborados dois cenários, sendo um para o verão e outro para o inverno, de modo a 

acompanhar a evolução da pluma decorrente do processo de dragagem. Para cada 

simulação foram considerados 30 dias de operações de dragagem, totalizando um volume de 

1.800.000,00 m³.  

Para a simulação de verão foi considerado o mês de janeiro e para o inverno o mês de junho, 

estes meses foram selecionados baseados em análises das condições hidrodinâmicas locais 

de modo a representar a área de influência da pluma de sedimentos durante as operações de 

dragagem. 

10.3.4. Resultados da dispersão do material ressuspendido durante a 
dragagem 

A Tabela 10.3.4-1apresenta um resumo dos resultados obtidos em cada um dos cenários 

simulados na modelagem de dispersão das plumas de dragagem, na forma de concentração 

de sedimento na coluna d’água e área total das trajetórias das plumas.  

Observa-se que as maiores áreas de abrangência das plumas foram obtidas para o período 

de inverno e que as plumas são limitadas à área próxima ao empreendimento. As maiores 

concentrações ocorrem na boca da draga e concentram-se no fundo.  

A maior concentração observada para o verão foi de, aproximadamente, 153 mg/l e, para o 

inverno, de 147 mg/l. Estes valores são compatíveis com o encontrado por Nichols et al. 

(1990) em monitoramentos realizados da Baía de Chesapeake, Virgínia, EUA, quando 

encontraram valores de até 7.500 mg/l ou concentrações de 50 a 400 vezes maiores que a 

encontrada naturalmente no local. No local do estudo a média da concentração natural na 

superfície é de 28 mg/l e a concentração máxima da pluma de dragagem observada foi de 

153mg/l (este valor corresponde a aproximadamente 5 vezes mais que a concentração local). 
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Tabela 10.3.4-1 - Resumo dos resultados obtidos na modelagem. 

Cenário Área (km²) Concentração (mg/l) 

Inverno 10,8 147 

Verão 10,4 153 

 

A seguir, são apresentados os resultados das plumas de sedimentos que resuspenderam 

durante as simulações das plumas de dragagem (Figura 10.3.4-1 a Figura 10.3.4-4). Nas 

figuras são apresentadas as concentrações de sedimento na coluna d’água, no instante da 

dragagem no canal (área mais externa a ser dragada) além da área total das trajetórias das 

plumas ao longo do período de simulação. Ressalta-se que a pluma não ocupará toda a área 

de abrangência em um mesmo instante, conforme ocorre a dragagem, pequenas plumas 

surgem próxima à boca da draga e as mesmas vão dispersando com a corrente formando 

trajetórias, o somatório das trajetórias corresponde a área total da pluma. 

10.3.4.1. Resultados para o período de verão 

A Figura 10.3.4-1 indica a área de influência da pluma de sedimentos ressuspendidos 

durante as operações de dragagem para o verão. Os resultados são referentes à extração de 

um volume correspondente a 1.800.000,00 m³ de sedimentos. O contorno em vermelho é 

referente à área da pluma de sedimentos com concentrações de 5mg/l, onde concentrações 

maiores que essa se encontram dentro desse contorno. A área de influência das trajetórias 

das plumas para o período de verão foi de 10,4 km², com concentração máxima de 153 mg/l. 

O background da região é de 28 mg/l na superfície, 37mg/l na coluna d’água e 48mg/l no 

fundo (média a partir dos laudos enviados pela cliente). Os valores de concentração da pluma 

apresentados no relatório correspondem à concentração no fundo, próxima à boca da draga.  

Ressalta-se que durante as simulações das operações de dragagem, o sedimento que 

ressupende sofre dispersão conforme a hidrodinâmica local. Os sedimentos que irão 

ressuspender vão depositar rapidamente devido à granulometria do local. A área de 

influência representada pelo contorno vermelho corresponde às áreas por onde a pluma de 

sedimento dispersou, ora para leste ora para oeste, ou seja, não ocorre sedimento na coluna 

d’água em toda a extensão da área apresentada em um mesmo instante.  

Observa-se que a pluma permanece próxima à região que esta sendo dragada, onde o ponto 

em vermelho corresponde às maiores concentrações. No interior do empreendimento 

observa-se uma pluma com baixas concentrações: inferior a 5 mg/l. A pluma de sedimentos, 

conforme deixa a área de dragagem, afasta-se do local e diminui sua concentração máxima. 

Quanto mais distante do empreendimento, menor a concentração, isto devido aos processos 

dinâmicos que envolvem a deposição dos grãos. Próximo à praia a concentração será muito 

baixa se comparada com o background da região e o impacto visual será insignificante. 
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Figura 10.3.4-1 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em vermelho, e concentração 

na coluna d’água em um instante de operação no canal (área mais externa a ser dragada), para 

o período de verão. 

10.3.4.2. Resultados para o período de inverno 

A Figura 10.3.4-2 e Figura 10.3.4-3ilustra a área de influência da pluma de sedimentos 

ressuspendidos durante as operações de inverno. O contorno azul escuro refere-se à área da 

pluma com concentração de 5mg/l de sedimento, onde concentrações maiores que essa se 

encontram dentro da área do contorno. Os resultados são referentes a 30 dias de dragagem 

totalizando 1.800.000 m³ de sedimento. A área total das trajetórias das plumas foi de 10,8 

km², com concentração máxima de 147 mg/l.  

Ressalta-se que durante as simulações das operações de dragagem, o sedimento que 

ressupende sofre dispersão conforme a hidrodinâmica local. A área de influência 

representada pelo contorno azul corresponde às áreas por onde a pluma de sedimento 

dispersou, ora para leste ora para oeste, não ocorrendo sedimento na coluna d’água por toda 

a extensão da área em um mesmo instante. 

Assim como observado para as simulações de verão, a pluma de sedimentos permanece 

próxima à região que está sendo dragada (no caso o canal). O ponto em vermelho ao centro 

da pluma corresponde às maiores concentrações. A pluma azul, próxima a linha de costa e 

ao molhe localizado à direita, ocorre devido o sentido da corrente de SW para NE. Porém 

quando a corrente volta a apresentar o sentido predominante, de NE para SW, o sedimento 

irá acumular a norte do molhe localizado à direita conforme descrito anteriormente.  

A pluma de sedimentos também diminui sua concentração máxima ao afastar-se da área de 

dragagem. Quanto mais distante do empreendimento, menor a concentração. Próximo à praia 

a concentração será muito baixa se comparada com o background da região e o impacto 

visual será insignificante. 
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Figura 10.3.4-2 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em azul, e concentração na 

coluna d’água em um instante de operação na entrada da área protegida pelo quebra mar para o 

período de inverno. 

 

Figura 10.3.4-3 - Área total das trajetórias das plumas, contorno em azul, e concentração na 

coluna d’água em um instante de operação no canal (área mais externa a ser dragada) para o 

período de inverno. 
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10.3.4.3. Total das plumas de sedimentos 

A Figura 10.3.4-4 indica a área de influência da pluma de sedimentos ressuspendidos 

sobrepondo as áreas de verão e inverno, região hachurada de azul claro. Os contornos em 

azul correspondem à concentração de 5mg/l para o inverno. O contorno vermelho 

corresponde a 5 mg/l para o período de verão.  

A área total das trajetórias das plumas (hachurada de azul claro), sobrepondo a área para o 

verão e para o inverno, área pintada em azul, foi de 13,4 km². Lembrando que a pluma jamais 

atingirá toda a área em um mesmo instante. 

 

Figura 10.3.4-4 - Área total das trajetórias das plumas e contornos referentes a 5mg/l, para o 

período de verão (vermelho) e de inverno (azul). 

10.4. Análise do clima de ondas, modelagem numérica do transporte de 
sedimento ao longo da costa para verificar as alterações na 
morfologia da linha de costa em função das estruturas costeiras 

O sistema de modelos numéricos Sistema de Modelado Costeiro (SMC) foi selecionado como 

ferramenta para se atingir os objetivos propostos neste estudo. O objetivo básico do SMC foi 

proporcionar uma ferramenta numérica no campo da engenharia de costas, que facilite aos 

técnicos a elaboração de estudos passo a passo, e incrementem a qualidade de seus 

estudos e, portanto, a confiabilidade de suas decisões. Neste estudo foram realizados dois 

levantamentos de campo com o intuito de auxiliar e melhorar os resultados obtidos na 

modelagem. O primeiro consistiu em um mapeamento batimétrico da zona de surf, e o 

segundo em um levantamento de 9 perfis de praia ao longo do arco praial de Jaconé. Os 
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resultados obtidos do levantamento enfatizam que a praia de Jaconé está condicionada a um 

perfil uma característica de praia intermediária - refletiva. 

Para o entendimento dos processos de propagação das ondas em águas rasas, foram 

apresentados, inicialmente, os resultados de altura de onda e direção principal de 

propagação, típicas de verão, inverno e frente fria, propagada antes e depois das instalações 

dos Terminais Ponta Negra. A resolução da equação mild slope para a propagação de ondas 

em águas rasas permitiu identificar as principais direções com que as ondulações atingem a 

linha de costa atual e futura do arco praial de Jaconé. Não foram analisados no presente 

estudo, os efeitos dos estados de mar locais gerados pelo vento (seawind).  

10.4.1. Clima de ondas em águas profundas 

As ondas são manifestações de forças atuantes em um fluído, tendendo a deformá-lo contra 

a ação da gravidade e a tensão superficial, que juntas agem para manter o nível da superfície 

do meio (DEAN & DALRYMPLE, 1991). Essa deformação requer alguma força para gerá-la, 

podendo ser vento, perturbações meteorológicas, terremotos, atração planetária, entre outras 

coisas. Uma vez que as ondas são criadas, a força gravitacional e a tensão superficial 

permitem que elas se propaguem. A variação no tempo dos mecanismos forçantes das ondas 

(direção, intensidade e duração do vento) são variáveis aleatórias, e é por isso que os 

estudos relacionados a este tema requerem uma série de análises que representem os 

regimes médios escalares e direcionais dos parâmetros dos estados de mar: altura 

significativa de onda (Hs) e período de pico (Tp). Para caracterizar os regimes médios 

escalares e direcionais dos parâmetros dos estados de mar apresentados anteriormente, se 

faz necessária a utilização de base de dados de reanálise proveniente do modelo de terceira 

geração WAVEWATCH III implementado para a região sudeste do Brasil como condição de 

contorno. Esses dados gerados por modelo numérico definem as ondas em águas profundas, 

tornando imprescindível a aplicação de modelos de propagação para sua transferência até 

zonas costeiras. Os resultados apresentados a seguir representam o clima de ondas entre os 

anos de 2005 e 2012 do ponto de coordenada 42,5°W e 23°S, localizado nas adjacências da 

cidade de Maricá (RJ). 

A caracterização do clima das ondas e o padrão de sazonalidade para os 8 anos de 

simulação global no ponto de coordenada 42,5°W e 23°S, está representada na Figura 

10.4.1-1 a Figura 10.4.1-3. A Figura 10.4.1-1 apresenta as séries temporais dos parâmetros 

comumente utilizados para caracterização dos padrões de propagação de ondas: altura 

significativa, direção e período de pico. Através da figura abaixo se observa que a maior 

altura significativa medida foi de aproximadamente 4,7 m. No entanto, na maior parte do 

tempo, os valores ficam próximos de 1,25 m. A direção de pico indica que a incidência de 

ondas fica praticamente entre as direções de 90° e 200°, condizente com a orientação da 

linha de costa da área de estudo. O período de pico, por sua vez, tem uma variação 

significativa, apresentando na maior parte do tempo valores próximos de 10 segundos, porém 

com alguns picos da ordem de 16 segundos. 
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Figura 10.4.1-1 - Altura significativa (m), período de pico (s) e direção de pico (°) segundo dados 

do modelo WW3 no período de 2005 a 2012. 

A Figura 10.4.1-2 apresenta o espectro direcional de altura significativa e de período de pico 

das ondas, onde as direções (em graus) indicam a origem da onda, a distância radial indica o 

período de pico (em segundos) e a escala de cores indica a altura significativa (em metros). 

No período simulado, as ondas de S estão associadas a períodos que alcançam os 20 

segundos, representando as ondas mais intensas, de aproximadamente 5 m são 

provenientes de SSW. A Tabela 10.4.1-1 mostra a distribuição de ocorrência conjunta de 

altura significativa e direção das ondas e a Tabela 10.4.1-1 a distribuição de ocorrência 

conjunta do período e direção das ondas, sendo que todas englobam o período de janeiro de 

2005 a dezembro de 2012 e para o ponto de coordenadas 412,5 °W e 23°S. Através dessas 

tabelas, observa-se que:  

 As ondas mais frequentes que incidem no ponto são provenientes de S (34,4%) e SSW 

(18,8%);  

 As ondas de SE a E representam 30,7% do total das ondas incidentes, em média 

divididas aproximadamente em 10% das incidências por direção;  

 69,8% do total de 8 anos de dados de ondas incidiram com alturas entre 0,5 e 1,5 m e 

0,6% são maiores que 3,5 m;  

 Com relação ao período, 68,2% das ondas apresentaram períodos entre 8 e 12 

segundos; 15,1% períodos entre 12 e 16 segundos, e em apenas 0,6% dos casos o 

período variou entre 16,0 e 20,0 s;  
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Para todo o período simulado, no ponto considerado, a onda alcançou alturas máximas de 

4,8 m, proveniente da direção SSE, e 4,6 m, proveniente das direções SSW. 

 

Figura 10.4.1-2 Espectro direcional de altura significativa (m) e período de pico das ondas (s), 

segundo dados do modelo WW3 no período de 2005 a 2012. A escala representa a altura (m). 

Tabela 10.4.1-1 Diagrama de ocorrência conjunta de altura significativa das ondas (m) e direção 

de propagação, segundo dados do modelo WW3 no período de 2005 a 2012. 

 

Tabela 10.4.1-2 Diagrama de ocorrência conjunta de período de pico (s) e direção de 

propagação, segundo dados do modelo WW3 no período de 2005 a 2012. 
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De forma análoga às analises apresentadas anteriormente, a figura e tabelas a seguir (Figura 

10.4.1-3 e Tabela 10.4.1-3 a Tabela 10.4.1-6) apresentam a ocorrência conjunta de altura 

significativa e direção da onda, e da altura significativa e período de pico, para os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro (verão), março, abril e maio (outono), junho, julho e agosto 

(inverno) e setembro, outubro e novembro (primavera) para os 8 anos de análise, 

respectivamente. Nos meses de verão 32,5 % das ondas foram provenientes de S, seguidas 

por 16,9% de SSW, sendo que as alturas significativas (Hs) máximas vieram de S e SSW 

(3,5 m e 3,6 m) respectivamente. No entanto, em 78,6% das ocorrências, a altura significativa 

ocorreu entre 0,5 e 1,5 m. Este padrão à passagem de sistemas frontais e à ZCAS (Zona de 

Convergência do Atlântico Sul), um sistema típico do período de verão caracterizado como 

um complexo convectivo estendendo-se num eixo de direção NW-SE desde região a 

Amazônica até o Oceano Atlântico (ROBERTSON & MECHOSO, 2000). Nos meses de 

outono (março, abril e maio), para os 8 anos de ondas analisados, a maior porcentagem das 

ondas veio da direção S (36,7%) seguidos de SSW (19,2%), SSE (16,3) e SE (15%), 

mostrando uma predominância de sistemas relacionados à passagem de frentes, onde as 

ondas alcançaram os 4,8 m, caracterizando a incidência de marulhos ou swell, nesta região. 

Os meses de junho, julho e agosto também caracterizaram a incidência de frentes frias se 

aproximando sobre o ponto de águas profundas de Maricá (RJ). As alturas significativas 

máximas foram de 4,6 m da direção SSW e 4,5 de S, sendo que estas direções somadas 

representam uma frequência de 62,9% das ondas incidentes neste período. No entanto, 55% 

das ocorrências a altura significativa ocorreu entre 1,0 e 2,0 m.  

Os meses de setembro, outubro e novembro (primavera) estão caracterizados por uma maior 

abrangência de direções das ondas que incidem sobre a região de estudo. A Tabela 10.4.1-6 

mostra que as direções mais frequentes foram S (28,7%), SSE (16,6) e SSW (15,8 %), 

seguido das direções SE (12,8%), E (12,7%) e ESE (12,4%) e representaram ondas de 

alturas significativas máximas de 3,6 m, 3,3 m 3,7 m, 1,9 m, 2,6 m e 3,1 m respectivamente. 
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Figura 10.4.1-3 Espectros direcionais mensais de janeiro a junho de altura significativa (m) e 

período de pico (s) das ondas, segundo dados do modelo WW3. 

Tabela 10.4.1-3 - Diagrama de ocorrência conjunta de altura significativa das ondas (m) e 

direção de propagação, segundo dados do modelo WW3 para o período de verão entre os anos 

de 2005 a 2012. 
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Tabela 10.4.1-4 - Diagrama de ocorrência conjunta de altura significativa das ondas (m) e 

direção de propagação, segundo dados do modelo WW3 para o período de outono entre os 

anos de 2005 a 2012. 

 

Tabela 10.4.1-5 Diagrama de ocorrência conjunta de altura significativa das ondas (m) e direção 

de propagação, segundo dados do modelo WW3 para o período de inverno entre os anos de 

2005 a 2012. 

 

Tabela 10.4.1-6 - Diagrama de ocorrência conjunta de altura significativa das ondas (m) e 

direção de propagação, segundo dados do modelo WW3 para o período de primavera entre os 

anos de 2005 a 2012. 

 

10.4.2. Modelagem de ondas com o modelo Oluca 

Nesta etapa do trabalho foram implementados modelos numéricos visando simular a 

transferência do campo de ondas à região de influência dos terminais Ponta Negra - RJ, com 

o intuito de representar as diferenças do padrão das ondas antes e depois das Instalações 

dos terminais. Para o estudo de propagação de ondas em águas rasas foi utilizado o modelo 

Oluca-SP, desenvolvido pelo Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas (GIOC) de la 

Universidad de Cantabria, cujo código é baseado no modelo REF-DIF, desenvolvido por Kirby 
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e Dalrymple (1983), na Universidade de Delaware (G.I.O.C., 1999). O Oluca-SP é um modelo 

espectral não dispersivo que resolve a fase (MRF) mediante a aproximação parabólica da 

equação de declividades suaves (mild slope equation). Requer como entrada no contorno 

exterior, um estado de mar direcional, representado por um espectro bidimensional 

discretizado em componentes frequênciais e direcionais, as quais são propagadas de 

maneira simultânea. O modelo discretiza o espectro de entrada fora da costa, em um número 

de seções de energia, às quais se associam componentes de ondas com amplitude, 

frequência e direção. A propagação de cada componente de energia permite, mediante 

superposição linear, obter as características estatísticas do espectro em cada ponto do 

domínio modelado. 

Os resultados da modelagem de onda com o modelo OLUCA, juntamente com os resultados 

do modelo COPLA, que calcula as correntes geradas pela quebra das ondas, servirão 

posteriormente como forçante para o modelo de transporte de sedimento longitudinal, o 

EROS. 

O uso do modelo OLUCA é necessário devido à sua aplicabilidade em simular o 

comportamento das ondas próximo da linha de costa. Os dados do modelo irão servir 

posteriormente para a modelagem de transporte de sedimentos até a profundidade de 

fechamento praial, até onde os sedimentos são mobilizados. Desta forma, essa modelagem 

mais localizada na linha de praia poderá ser utilizada para estimar as alterações de linha de 

costa (erosão e/ou acresção) decorrentes da instalação do empreendimento.  

10.4.2.1. Discretização do domínio e batimetria 

No presente estudo deseja-se analisar o comportamento de determinadas variáveis no 

espaço e no tempo. A metodologia empregada (simulações numéricas) depende diretamente 

da geometria bi e/ou tridimensional que se pretende analisar. A seguir, são descritos os 

procedimentos adotados na consideração desses fatores críticos, e assim, garantir a 

qualidade do estudo realizado. As grades numéricas implementadas representam um 

compromisso entre os objetivos do projeto de modelagem final e a descrição dos processos 

hidrodinâmicos na região. A especificação desta é feita pela fixação dos pontos de grade ao 

longo da linha de costa (no plano) e pela batimetria (eixo vertical). Uma vez que estes pontos 

ao longo da linha de costa são determinados, as demais características batimétricas são 

associadas ao domínio. Foram implementadas, no modelo OLUCA, 4 grades numéricas 

estruturadas, com resolução de 15 metros (Figura 10.4.2-1 e Tabela 10.4.2-1). 
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Figura 10.4.2-1 Limites das malhas de cálculo utilizadas nas propagações das ondulações pelo 

modelo OLUCA. 

 

Tabela 10.4.2-1 Características das malhas de propagação de ondas. 

 

Dispor de uma batimetria de boa qualidade é um elemento chave para qualquer estudo 

referente à dinâmica marinha, já que a propagação das ondas até a costa responde, entre 

outras coisas, à morfologia do fundo marinho. Quando se aproximam da costa, as ondas 

sofrem transformações em função das formas do fundo e por isso, para um melhor 

desenvolvimento desse estudo, foi necessário caracterizar o clima marítimo em 

profundidades próximas à costa, onde se utilizou uma batimetria de alta resolução. Os dados 

de profundidade foram obtidos através da digitalização dos valores batimétricos das cartas 

náuticas da DHN, nos 1506 e 23000. Para a representação da batimetria na região do 
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empreendimento foram utilizados dados de profundidade coletados em dois períodos, entre 

25 de abril a 1 de maio de 2011, e entre 21 e 22 de agosto (Figura 1.1-60), ambos adquiridos 

pela contratante (DTA-Engenharia, 2011) . Os mesmos dados foram considerados para os 

estudos de modelagem numérica do modelo Delft. 

Visando o ajuste fino da batimetria à linha de costa e as camadas de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) utilizadas pelos modelos matemáticos implementados na 

região, também foram utilizadas informações provenientes de imagens de satélite, 

complementando a base de dados na área. As cotas de profundidade foram associadas a 

cada ponto da grade numérica do modelo através do sistema de interpolação triangular de 

Delaunay com o método do vizinho natural (natural neighbor).  

Os resultados finais da discretização da batimetria estão ilustrados na Figura 10.4.2-3 antes 

das instalações do empreendimento e, depois das instalações dos terminais. Cabe ressaltar o 

afloramento rochoso sobre a isóbata 35 metros na região adjacente às instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.2-2 Levantamento batimétrico realizado na zona de surf da praia do Jaconé entre os 

dias 21 e 22 de agosto de 2013. 
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Figura 10.4.2-3 - Batimetria atual na região dos Terminais Ponta Negra, painel superior, e 

batimetria futura considerando o empreendimento, painel inferior. 

10.4.2.2. Condições de contorno adotadas 

Para caracterizar o funcionamento dos sistemas costeiros na região costeira de Maricá, se 

faz necessária a utilização de base de dados de reanálise proveniente do modelo de terceira 

geração WAVEWATCH III implementado para a região sudeste do Brasil como condição de 

contorno. Esses dados gerados por modelo numérico definem as ondas em águas profundas, 

tornando imprescindível a aplicação de modelos de propagação para sua transferência até 

zonas costeiras. Por este motivo, foram selecionados casos representativos que 

possibilitassem a reconstrução da série completa em águas rasas ao final da propagação. 

Esta seleção foi feita em ambiente MatLab® através da metodologia proposta por Camus 

(2009). O método de Máxima Dissimilaridade ou MaxDiss foi descrito por Kennard e Stone no 

ano de 1969. A escolha dos casos representativos pela técnica MaxDiss ocorreu através da 
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seleção de um subconjunto de dados, dentro do total de estados de mar (Altura Significativa - 

Hs), Período de Pico – Tp, Direção de Pico - Dp), de tal forma que este subconjunto tivesse a 

maior diversidade possível. É a partir dessa seleção que se obtém uma série reduzida de 

casos representativos das ondas em águas profundas (CAMUS et al., 2010). A Figura 

10.4.2-4 mostra a seleção dos 100 casos obtidos através da aplicação do algoritmo MaxDiss. 

Os 100 casos selecionados fazem uma boa definição do contorno do domínio. 

 

 

Figura 10.4.2-4 - Estados de mar selecionados (em azul) sobre a base de dados total (em 

vermelho). Os estados de mar correspondem ao ponto de onda do WAVEWATCH III selecionado 

em águas profundas para o estudo. 

10.4.2.3. Resultados 

Com o objetivo de caracterizar os processos que as ondas sofrem em sua propagação, e 

representar a influência dos terminais, quando houver, antes de sua instalação e instalação 

futura, a seguir será apresentada uma série de estados de mar que representam as seguintes 

condições: verão (altura significativa 1,07 m, período de pico 11,18 segundos e direção média 

de 173°), inverno (altura significativa 3,95 m, período de pico de 12,22 segundos e direção 

média de 151°) e passagem de frente fria (altura significativa 3,04, período de pico de 10,86 

segundos e direção média de 204°). As ondas, ao se propagarem desde águas profundas até 

a costa, experimentam uma série de fenômenos que ocorrem através da transformação de 

sua energia. Estes fenômenos têm sua origem no local onde as ondas são geradas pelos 

ventos e vão, desde aí, sofrendo os seguintes processos: empinamento (aumento na altura 

de onda através de uma diminuição do seu comprimento); refração (giro devido a uma 

diferença entre celeridades que ocorre por mudanças de profundidades); difração (aporte 
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lateral de energia perpendicular à direção de propagação entre a zona de incidência e uma 

zona de sombra); reflexão (que ocorre pela presença de obstáculos); dissipação de energia 

pelo fundo (indução por forças tangenciais que são produzidas na camada limite perto do 

fundo); quebra da onda (quando a altura de onda coincide aproximadamente com a 

profundidade), etc.  

As ondas que incidem sobre a região, geram padrões de convergência conforme incidem 

sobre a região do afloramento rochoso representado pela Figura 10.4.2-3. O padrão de 

convergência dos raios das ondas que incidem sobre o afloramento provoca um aumento de 

altura na região costeira de Jaconé (Figura 10.4.2-5 a Figura 10.4.2-7). 

Sem a construção do empreendimento, a ondulação de S se propaga livremente, 

apresentando um aumento de altura significativa ao propagarem sobre o afloramento rochoso 

(Figura 10.4.2-5). A ondulação de SE propaga-se sem sofrer processo de refração acentuado 

devido à orientação das linhas batimétricas (Figura 10.4.2-6). O contrário ocorre nas 

ondulações provenientes de SSW, que ao se aproximarem da região costeira, sofrem um 

processo de difração-refração, até posicionarem-se com seus raios perpendiculares à linha 

de costa (Figura 10.4.2-7). 

Depois das instalações dos Terminais, as ondas de verão (provenientes de S) sofrem 

pequena difração no quebra mar leste, caracterizando um gradiente local de altura de onda 

na região (Figura 10.4.2-5). As ondas de SE ao incidirem diretamente sobre a linha de costa, 

não geram zonas de sombra ao redor do empreendimento (Figura 10.4.2-6). À medida que as 

ondas incidem mais orientadas de SSW (Figura 10.4.2-7), as mesmas sofrem uma maior 

interferência pela presença do promontório rochoso Ponta Negra, gerando processo de 

difração-refração e um gradiente de altura de onda local na região.  

Os resultados das propagações nas malhas de detalhe são apresentados nas figuras a seguir 

(Figura 10.4.2-5 a Figura 10.4.2-7). 
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Figura 10.4.2-5 - Altura significativa de onda e direção associada ao período de pico, para uma 

ondulação típica de verão com Hs=1,07m, Tp=11,18s, proveniente de S, antes (à esquerda) e 

depois (à direita) das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.2-6 - Altura significativa de onda e direção associada ao período de pico, para uma 

ondulação típica de inverno com Hs=3,95m, Tp=12,22s, proveniente de SSE, antes (à esquerda) 

e depois (à direita) das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.2-7 - Altura significativa de onda e direção associada ao período de pico, para uma 

ondulação típica de frente fria com Hs=3,04m, Tp=10,86s, proveniente de SSW, antes (à 

esquerda) e depois (à direita) das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos através da técnica de interpolação 

conhecida como Radial Basis Functions (RBF), adequada para dados de alta dimensão e não 

distribuídos uniformemente (FRANKE, 1982). O objetivo da interpolação RBF é proporcionar 

a série completa, neste caso de 8 anos, de estados de mar (altura significativa (Hs), período 

de pico (Tp) e direção de pico (Dp) em pontos de interesse ao longo do arco praial de 

Jaconé, tomando como base a série de casos selecionados e propagados desde águas 

profundas até a região de interesse (Figura 10.4.2-4).  

A Figura 10.4.2-8 representa os 4 pontos que foram estudados. Os pontos selecionados 

representam 8 anos de estados de mar na região costeira da praia de Jaconé, para os dois 

cenários analisados: antes e depois das instalações dos Terminais Ponta Negra.  

A Figura 10.4.2-9 representa as ondas que incidem sobre o ponto P1. Os resultados 

apresentados mostram que as ondas mais frequentes, antes das instalações dos terminais 

(Figura 10.4.2-9, à esquerda), são oriundas de S, seguidos de SSE, SE e ESE. Já depois das 

instalações, devido à presença do quebra mar leste (Figura 10.4.2-9, à direita), as ondas de S 

passam a incidir com direção predominante de SSE, devido aos processos de refração e 

difração gerados pela presença das novas estruturas.  

Sobre o ponto P2 (Figura 10.4.2-10), nas duas situações (sem e com o empreendimento), as 

ondas de S apresentaram um predomínio, seguido pelas ondas SSE, SE e ESE. As mais 

intensas neste ponto alcançaram os 4,0 m e vieram da direção S. Como se pode observar, 

não ocorreram diferenças significativas neste ponto para as duas situações implementadas. 

Assim como no ponto P2, as ondas que incidem sobre os pontos P3 (Figura 10.4.2-11) e P4 

(Figura 10.4.2-12) na região costeira de Jaconé apresentaram elevada similaridade entre os 

pontos para ambas as situações analisadas. Os resultados mostraram que as ondas, ao se 
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aproximarem da região costeira de Jaconé, depois da construção dos terminais, sofrem 

mudanças de direção devido à presença das estruturas apenas no ponto P1, sendo que nos 

demais pontos as ondas não sofreram qualquer tipo de alteração. 

 

Figura 10.4.2-8 - Localização dos pontos que serão analisados para os dois cenários: antes e 

depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.2-9 - Histograma direcional da altura significativa (m) para os 8 anos de dados (2005 

e 2012), para os dois cenários analisados: antes e depois das instalações dos Terminais Ponta 

Negra, nos pontos P1. 
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Figura 10.4.2-10 - Histograma direcional da altura significativa (m) para os 8 anos de dados 

(2005 e 2012), para os dois cenários analisados: antes e depois das instalações dos Terminais 

Ponta Negra, nos pontos P2. 

 

Figura 10.4.2-11 - Histograma direcional da altura significativa (m) para os 8 anos de dados 

(2005 e 2012), para os dois cenários analisados: antes e depois das instalações dos Terminais 

Ponta Negra, nos pontos P3. 
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Figura 10.4.2-12 - Histograma direcional da altura significativa (m) para os 8 anos de dados 

(2005 e 2012), para os dois cenários analisados: antes e depois das instalações dos Terminais 

Ponta Negra, nos pontos P3. 

10.4.3. Estudo da circulação gerada pela quebra de ondas – análise de curto 
prazo utilizando o modelo Copla 

As correntes provocadas pela quebra das ondas são, normalmente, a força dominante no 

transporte de sedimentos em áreas pouco profundas. O conhecimento da dinâmica de uma 

praia é fortemente condicionado por estas correntes. Como regra geral, a quebra das ondas 

gera correntes, fundamentalmente paralelas à praia, que são função do ângulo com que a 

ondulação atinge a costa (correntes de incidência oblíqua) e do gradiente de altura de onda. 

Estas correntes, denominadas correntes longitudinais, são de especial importância na 

disposição de equilíbrio de uma praia e, mais especificamente, em sua forma em planta, dada 

sua importante capacidade de transporte de areia. As correntes longitudinais são geradas na 

zona de arrebentação e, portanto, em uma área onde os sedimentos encontram-se em 

suspensão (pela própria ação da quebra das ondas), sendo facilmente transportado pelas 

correntes. Deste modo, para que uma determinada forma em planta esteja em equilíbrio é 

necessário que, ou bem não existam correntes longitudinais, ou bem que, ainda existindo, o 

gradiente de transporte gerado por estas seja nulo (a areia que é erodida em uma região é 

substituída por areia de outra, de modo que se estabeleça um circuito fechado). Para o 

cálculo das correntes geradas pela quebra de ondas foi utilizado o Copla-SP, modelo de 

correntes em praias, induzidas pela quebra de ondulação espectral. Este modelo é aplicável 

em uma análise de curto prazo, considerando um único evento ou estado de mar. O resultado 

da simulação de correntes induzidas pela quebra de ondas, considerando a atual e a futura 

configuração da linha de costa, é apresentado a seguir. Para o entendimento da dinâmica na 

zona de arrebentação estão representados os estados de mar considerados anteriormente 

(verão, inverno e frente fria). 

O resultado da simulação considerando a atual morfologia da praia de Jaconé indica que, 

para ondulações típicas de verão provenientes de S, por um efeito conjunto entre o ângulo de 

incidência das ondas na costa e o gradiente de altura de onda gerado pela presença do 
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afloramento rochoso, a linha de costa encontra-se dominada por uma corrente no sentido 

oeste, com a presença de uma corrente de retorno no canto rochoso da Ponta Negra (Figura 

10.4.3-1). Já o estado de mar proveniente da direção SSE (de inverno) gera correntes 

direcionadas a oeste, seguido por uma diminuição de velocidade, que volta a aumentar 

dirigindo-se em direção leste. Um mesmo padrão de correntes de retorno (no canto esquerdo 

da praia de Jaconé) como comentado anteriormente é gerado por este tipo de estado de mar 

(Figura 10.4.3-3).  

Já as ondas de SSW que incidem de forma menos perpendicular à linha de costa, geram 

correntes mais intensas, de maior capacidade de transporte, no local onde será construído o 

empreendimento, e estas seguem em direção leste (Figura 10.4.3-5).  

A dinâmica na zona de arrebentação sobre a morfologia futura está caracterizada por 

correntes, no lado leste do empreendimento, com sentindo predominante a oeste para as 

situações de verão e inverno (Figura 10.4.3-2 e Figura 10.4.3-4), e no sentido oposto pela 

passagem de frentes frias na região (Figura 10.4.4-1). Já a dinâmica a oeste do 

empreendimento é resposta da presença do promontório de Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.3-1 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=1,07m, Tp=11,18s, 

proveniente de S, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 909 

 

Figura 10.4.3-2 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=1,07m, Tp=11,18s, 

proveniente de S, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.3-3 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=3,95m, Tp=12,22s, 

proveniente de SSE, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.3-4 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=3,95m, Tp=12,22s, 

proveniente de SSE, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.3-5 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=3,04m, Tp=10,86s, 

proveniente de SSW, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.3-6 - Sistema circulatório gerado por uma ondulação com Hs=3,04m, Tp=10,86s, 

proveniente de SSW, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

10.4.4. Modelagem Numérica de transporte de sedimentos gerado pela 
quebra de onda 

A região costeira está submetida a impactos constantes das ondas, nos quais esse fluxo de 

energia ocasiona diversos campos de correntes que são o motor para colocar em movimento 

o sedimento existente na costa. No entanto, a esta ação das correntes é muito importante 

somar o evento de suspensão do material como consequência da quebra das ondas, que 

geram efeitos nas taxas de transporte. O transporte longitudinal ocorre principalmente na 

zona de surfe, logo depois da quebra das ondas e antes que as correntes longitudinais sejam 

máximas, que é o momento quando se disponibiliza uma grande parte do sedimento para a 

suspensão. Três são os elementos que controlam este fenômeno: por um lado as correntes 

longitudinais, por outro a morfologia da praia e, por último, o sedimento. As correntes 

longitudinais são o mecanismo que força o transporte, sendo que os outros parâmetros por si 

só não geram transporte mas, alteram sua ordem de magnitude. Por isso, muitas fórmulas 

estão estruturadas em função deste parâmetro.  

Para o estudo da modelagem de transporte litorâneo de sedimentos, foi utilizado o modelo 

EROS, desenvolvido pelo Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas (GIOC) da 

Universidad de Cantabria. 

Nas simulações de evolução morfológica de uma praia, se faz necessário que cada um dos 

elementos que modelam os processos físicos estejam integrados perfeitamente: ondas, 

correntes e transporte de sedimentos. O modelo EROS utiliza como forçante os resultados 

gerados pelo modelo OLUCA-SP e COPLA. Através destas condições hidrodinâmicas, da 

batimetria inicial e das características do sedimento, o programa calcula o transporte de 

sedimentos a partir das fórmulas de Bailard (1981). A formulação calcula o transporte total 

através da soma do transporte em suspensão e do fundo por meio de um modelo 

bidimensional e horizontal de evolução morfológica de uma praia em sua forma em planta. 

Neste estudo foram adotadas as seguintes granulometrias como entrada do modelo EROS: 
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D50 de 0,35 mm, D90 de 0,50 mm. O resultado da simulação de transporte de sedimentos 

induzidas pela quebra de ondas, considerando a atual e a futura configuração da linha de 

costa, é apresentado a seguir. É importante ressaltar que são apresentados casos 

instantâneos representativos de estados de mar típicos da região (verão, inverno e frente 

fria). 

Os resultados enfatizam que ondas médias, típicas de verão, geram transporte na região 

costeira de Jaconé no sentindo oeste, sendo o transporte potencial médio de 1 m³/hora/m.l. 

(Figura 10.4.4-1). Depois da implantação dos terminais, os resultados mostram uma 

tendência de deposição na região adjacente ao quebra mar leste (Figura 10.4.4-2).  

As ondas de inverno, provenientes de SE geram um maior transporte de sedimentos na 

região do promontório Ponta Negra que converge com o transporte em direção a oeste no 

arco praial (Figura 10.4.4-3). É importante destacar o transporte transversal que desloca 

sedimentos do arco praial junto à corrente de retorno presente na região. Os resultados 

enfatizam que depois da construção dos Terminais Ponta Negra existe uma tendência de 

acúmulo de sedimentos na região no lado leste do quebra-mar (Figura 10.4.4-4).  

Assim como comentado no padrão de correntes, ondas de SSW que incidem de forma menos 

perpendicular à linha de costa, geram correntes mais intensas, com maior capacidade de 

transporte (transporte potencial máximo de 2 m³/hora/m.l), para ambas as situações (antes e 

depois da construção das estruturas), em direção a leste (Figura 10.4.4-5 e Figura 10.4.4-6). 

Em resumo, conforme foi apresentado, é sob condições de inverno e frente fria que ocorrem 

as maiores taxas de transporte de sedimentos na região costeira de Jaconé. 

Apesar do baixo transporte de sedimentos gerados pela incidência de ondas médias de 

verão, a divergência das direções do transporte entre todos os tipos de incidência (à oeste no 

verão e no inverno e a leste na passagem de frentes) faz com que o resultado final 

(transporte líquido) não seja significativo, corroborando com a tendência de estabilidade da 

linha de costa local. 

 

Figura 10.4.4-1 - Transporte de sedimento gerado por uma ondulação com Hs=1,07m, 

Tp=11,18s, proveniente de S, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 913 

 

Figura 10.4.4-2 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação com Hs=1,07m, 

Tp=11,18s, proveniente de S, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.4-3 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação com Hs=3,95m, 

Tp=12,22s, proveniente de SE, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.4-4 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação com Hs=3,95m, 

Tp=12,22s, proveniente de SE, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.4-5 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação com Hs=3,04m, 

Tp=10,86s, proveniente de SSW, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 
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Figura 10.4.4-6 - Transporte de sedimentos gerado por uma ondulação com Hs=3,04m, 

Tp=10,86s, proveniente de SSW, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

10.5. Estudo de perfil de praia - Análise morfodinâmica de longo prazo 

O perfil de praia se define como a variação da profundidade com a distância desde a linha de 

costa. O perfil de praia depende da granulometria do sedimento, já que o transporte 

transversal é função das ações hidrodinâmicas, das dimensões das partículas e de sua 

densidade. Ao mesmo tempo é de se supor que a ondulação será afetada pelas alterações 

na configuração do perfil, já que as ondas respondem à configuração batimétrica. Tal 

circunstância leva a concluir que existe uma relação de equilíbrio entre a dinâmica marinha e 

a morfologia do perfil. O perfil de equilíbrio pode ser definido (DEAN, 1991) como o resultante 

do balanço entre forças construtivas e destrutivas que ocorre em condições de ondulação 

estacionária, para um sedimento em particular. No caso do perfil de praia as aplicações deste 

“perfil de equilíbrio” são múltiplas, destacando-se sua utilização em obras de regeneração e 

restauração de praias e em múltiplos modelos numéricos e conceituais que devem supor uma 

configuração prévia da morfologia do perfil de praia. O perfil de equilíbrio é utilizado, junto 

com a planta de equilíbrio, na cubagem do volume de areia necessário em uma regeneração 

de praia ou no dimensionamento do comprimento e cotas de obras de proteção do litoral, tais 

como espigões de contenção de areias ou diques isentos. Historicamente foram propostos 

diferentes modelos de perfil de equilíbrio, sendo o perfil parabólico de Brunn um dos mais 

conhecidos, formulação posteriormente melhorada por Dean. Naturalmente, a partir de certa 

profundidade, o perfil de equilíbrio já não responde ativamente às ações da ondulação 

incidente, definindo-se uma profundidade a partir da qual o transporte de sedimentos 

transversal e longitudinal não tem uma magnitude apreciável. Esta profundidade é conhecida 

como profundidade de fechamento, ou profundidade limite do perfil ativo, e pode ser estimada 

pela expressão: 
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Onde,  

Hs12=altura significativa local que é excedida 12 horas ao ano, Ts= período significativo 

associado a Hs12. 

10.5.1.1. Ajuste do perfil de equilíbrio para a praia de Jaconé 

Nesse estudo foram utilizados dados de perfis da praia de Jaconé entre os dias 21 e 22 de 

agosto de 2013. Os perfis foram coletados por meio de levantamento topobatimétrico, 

utilizando uma estação total GEOMAX da série Zoom20 com precisão linear, para medições 

com prisma, de 2 mm + 2 ppm e resolução angular de 1”, também para medições com 

prisma, como as realizadas neste estudo.  

A locação dos pontos levantados foi feita a partir da transferência de coordenadas dos 

marcos geodésicos construídos pela Prefeitura de Maricá. A identificação, coordenadas 

horizontais e a Z ortométrica destes marcos são apresentados na Tabela 10.4.4-1. 

Tabela 10.4.4-1 - Identificação, coordenadas UTM SAD-69 e Z ortométrica dos marcos 

geodésicos instalados pela Prefeitura de Maricá. 

 

Para o levantamento topobatimétrico foram feitas medições com a estação total locada em 

marcos de coordenadas conhecidas, obtidas por transferência, e o prisma posicionado em 

diferentes cortes de seções ortogonais da praia de Jaconé, com a identificação dos pontos 

como berma e linha d’água.  

O levantamento cobriu uma extensão de cerca de 4 km, sendo os espaçamentos entre as 

seções máximas de 400 metros aproximadamente (Figura 10.4.4-1). 

 

Figura 10.4.4-1 - Localização dos perfis levantados entre os dias 21 e 22 de agosto. 



    Estudo de Impacto Ambiental 

Terminais Ponta Negra – TPN 

ARCADIS logos 917 

O levantamento realizado mostra que os perfis P1 e P2 estão marcados pela presença de 

uma berma acentuada o que condiciona a este perfil uma característica de praia intermediária 

- reflectiva. Esta característica por sua vez está condicionada por uma passagem de frente 

fria nos dias anteriores ao levantamento, que retirou sedimentos da porção aérea da praia de 

Jaconé e os depositou na parte subaérea do perfil (Figura 10.4.4-2). De modo geral os perfis 

apresentaram uma face praial íngreme, de elevada declividade, e uma antepraia mais suave, 

o que reflete a praia de Jaconé características de praia intermediária a reflectiva. 

 

Figura 10.4.4-2 - Composição dos perfis levantados e batimetria utilizada no estudo. Em 

vermelho, profundidade de fechamento média da praia de Jaconé de 7,0 metros. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos através do ajuste de Dean para os perfis da 

praia de Jaconé (Figura 10.4.4-3 a Figura 10.4.4-1). É interessante destacar que na 

formulação de Dean (1991) a forma do perfil depende do tamanho de sedimento, enquanto 

que as ondas nos fornecem a cota de finalização ou profundidade de fechamento do perfil, 

(h*). Desse modo, os resultados apresentados mostram que os sedimentos dos perfis 

estudados apresentam características granulométricas de areia grossa a muito grossa. Além 

disso, a forma convexa dos perfis sugere a existência de um volume de suprimentos de 

sedimentos maior que a energia disponível para redistribuir estes sedimentos, sendo esta 

característica típica de praias intermediárias a reflectivas, que ao receberem ondas mais 

acentuadas tendem a transpor sedimentos para a região subaérea. Cabe destacar a 

diminuição variação da profundidade de fechamento em direção ao perfil P9, devido a uma 

menor incidência das ondas no canto esquerdo do arco praial de Jaconé do que no restante 

do arco praial. O bom ajuste dos perfis medidos ao perfil de Dean referem-se à estabilidade 

morfodinâmica do arco praial em estudo. 
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Figura 10.4.4-3 - Ajuste do perfil 1 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 

 

Figura 10.4.4-4 - Ajuste do perfil 2 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 
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Figura 10.4.4-5 - Ajuste do perfil 3 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 

 

Figura 10.4.4-6 - Ajuste do perfil 4 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 
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Figura 10.4.4-7 - Ajuste do perfil 5 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 

 

Figura 10.4.4-8 - Ajuste do perfil 6 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 
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Figura 10.4.4-9 - Ajuste do perfil 7 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 

 

Figura 10.4.4-10 - Ajuste do perfil 8 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 
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Figura 10.4.4-11 - Ajuste do perfil 9 a um perfil de Dean. Pontos azuis representam dados do 

levantamento, em vermelho o ajuste de Dean e em verde a profundidade de fechamento. 

10.6. Estudo de tendência de linha de costa 

Nesta etapa do estudo procurou-se caracterizar a morfologia e estabilidade atual da praia de 

Jaconé, para posteriormente avaliar, o efeito da implantação dos Terminais Ponta Negra. 

Para o estudo da forma em planta, além de assumir uma hipótese sobre a complexidade dos 

processos litorais e seu estado de equilíbrio, se assume como ponto de partida que o perfil da 

praia sempre alcança sua posição de equilíbrio e, a partir das condições de contorno e as 

características médias das ondas, a forma em planta de equilíbrio pode ser prevista através 

da utilização de modelos semi-empíricos, onde o transporte líquido longitudinal em cada 

seção da praia é nulo e, são válidos para praias de enseada. Entende-se que uma praia 

tenha alcançado uma forma em planta de equilíbrio se essa forma em planta não varia em 

função da ação direta das ondas incidentes constantes no tempo. Dentro dos diferentes 

modelos existentes na bibliografia para definir a forma em planta de equilíbrio de uma praia, a 

parábola de Hsu & Evans (1989) é a mais utilizada por que permite o ajuste da forma em 

planta das praias. Segundos os autores, a expressão que define a parábola é a seguinte: 

 

Onde, R: raio vetor, medido desde o ponto de difração, que define a forma da praia, R0: raio 

vetor, medido desde o ponto de difração, que corresponde ao extremo abrigado da praia, Co, 

C1, C2 : coeficientes em função de β, β: ângulo (fixo) formado entre a direção das ondas e o 

raio vetor R0, θ: ângulo (variável) entre a direção das ondas e o raio vetor R. 

A partir dessa fórmula, González & Medina (2001) desenvolveram uma metodologia que 

permite a previsão e o desenho da forma em planta de praias de enseada, onde o ângulo β = 

90º - αmin é função de:  

 O número de comprimentos de onda ou distância adimensional que exista até a linha de 

costa (Y/L), sendo Y a distância até a linha de costa e L comprimento de onda.  
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 A direção de onda, que corresponde à direção do fluxo médio de energia na zona do 

ponto de difração (ponto de controle).  

 

Desde o ponto de vista da incidência das ondas, se define neste tipo de modelo três tipos de 

regiões:  

 Região 1: não existe efeito do dique sobre as ondas e o gradiente de altura de onda na 

quebra é nulo.  

 Região 2: as ondas não são modificadas em sua direção de propagação, mas a difração 

no dique cria um gradiente longitudinal de altura de onda.  

 Região 3: alteração da direção de propagação e da altura das ondas na quebra por efeito 

combinado da refração e da difração.  

 

Essa metodologia preditiva da forma em planta de equilíbrio está incluída no Sistema de 

Modelado Costeiro –, do Grupo de Engenharia Oceanográfica e de Costas (GIOC) da 

Universidade de Cantábria, cujas ferramentas foram utilizadas para o desenvolvimento desse 

estudo. 

10.6.1.1. Ajuste da forma em planta de equilíbrio para a praia de Jaconé 

Em primeiro lugar, deve-se ter em conta que a aplicação da formulação anterior só tem 

sentido para praias que se encontram em equilíbrio estático, isto é, em situações nas quais o 

transporte de sedimentos é nulo, ou o que é equivalente, em circunstâncias nas quais o 

sistema de correntes tenha resultante nula. Se esta hipótese não é cumprida, a aplicação da 

formulação nos permite valorar se o sistema praial estudado está longe de alcançar uma 

posição de equilíbrio e/ou qual será esta posição. A aplicação na íntegra da metodologia 

González & Medina (2001) à Praia de Jaconé requer a obtenção da direção do fluxo de 

energia médio no ponto de interesse, o que definirá a direção das frentes de onda médias e o 

ajuste da parábola de Hsu e Evans ao arco praial. Com o intuito de obter os fluxos de energia 

ao longo da praia de Jaconé para o ajuste da praia de equilíbrio, foram transferidos 8 anos de 

dados em 8 pontos em frente ao arco praial de Jaconé. Os resultados de fluxo de energia 

foram obtidos por meio de uma soma vetorial do valor do fluxo médio de energia das ondas 

geradas por cada um dos estados de mar. A obtenção deste valor de energia representa as 

ondas dominantes na zona de estudo, sendo esse parâmetro um modelador do estado de 

equilíbrio de uma praia. As expressões das quais se obtém esse parâmetro são as seguintes: 

 

Com isso, se calcula o fluxo médio de energia para os 8 pontos representados na Figura 

10.4.4-1. Os resultados de magnitude e a direção dos mesmos estão apresentados na Figura 
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10.4.4-2. Como se pode observar, existe pequena variabilidade na direção do fluxo médio de 

energia entre os 8 pontos. A maior diferença ocorreu no Ponto 2 por consequência da 

presença do promontório de Ponta Negra, devido ao processo de difração-refração que 

sofrem as ondas ao incidirem até chegarem à praia de Jaconé. Os pontos 2, 3 são os que 

recebem menos energia, ao contrário dos pontos 4, 5, 6, 7 e 8. Os três primeiros (1, 2, 3) 

recebem a incidência direta das ondas provenientes de SSE, enquanto que os pontos 5 a 8 

estão expostos às ondulações de S, sem interferência da difração ocasionada pela presença 

do promontório rochoso de Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.4-1 - Localização dos pontos de cálculo do fluxo de energia antes da implantação 

dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.4-2 - Direção e magnitude do fluxo médio de energia analisado para os 8 pontos ao 

longo do arco praial de Jaconé, antes das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

Seguindo a metodologia já indicada, se analisou a forma em planta da praia de Jaconé 

utilizando o módulo de Modelado de Terreno do SMC, o qual incorpora diversas formulações 

empíricas para se determinar a forma em planta de uma praia seguindo a metodologia de 
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Gonzalez & Medina (2001). Devido o significado de “praia de enseada” estar associado a 

uma forma, cuja forma da planta e do perfil se encontram confinados lateralmente por 

contornos impermeáveis, naturais ou artificiais, e o fundo está coberto, em sua maior parte, 

por areia, pode-se considerar a praia de Jaconé como uma praia que se inicia no promontório 

Ponta Negra, o que lhe confere uma forma de meia parábola. A forma em planta da praia de 

Jaconé fica definida, portanto, através de uma parábola de Hsu & Evans (1989), associada 

ao elemento difrator na incidência das ondas, definido pelo promontório de Ponta Negra 

(Ponto 1). A forma em planta ajustada apresenta uma tendência com trechos retilíneos 

(Figura 10.4.4-3). Na Figura 10.4.4-3 está representada, em vermelho a forma em planta de 

equilíbrio média da região e em rosa a região de influência direta do promontório Ponta 

Negra.  

O ajuste da forma em planta de equilíbrio para a situação atual nos permite concluir que, a 

costa onde serão construídos os Terminais Ponta Negra encontram-se em estado de 

equilíbrio (Figura 10.4.4-3). 

 

Figura 10.4.4-3 - Forma em planta de equilíbrio da praia de Jaconé (em vermelho), em rosa a 

região de alteração da onda pelo promontório de Ponta Negra, antes das instalações dos 

Terminais Ponta Negra. 

Com o objetivo de verificar o impacto da construção dos terminais, na estabilidade da linha de 

costa, está caracterizado a seguir um novo ajuste da forma em planta de equilíbrio através do 

ponto de difração formado pela presença do quebra-mar leste.  

Para tal ajuste também foram calculados os fluxos médio de energia em 5 pontos na região à 

leste do futuro empreendimento, sendo os quatros pontos laterais correspondentes aos 

pontos 5,6,7 e 8 da Figura 10.4.4-1, e um ponto em águas profundas, escolhido como o ponto 

difrator levado em consideração nesta análise. Os resultados de magnitude e a direção dos 

mesmos estão apresentados pela Figura 10.4.4-4. Como se pode observar, o ponto 5 foi o 

que apresentou uma maior variabilidade na direção e na magnitude do fluxo médio de 
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energia entre os pontos, devido ao processo de difração e refração gerado pelo quebra-mar. 

É resposta a este processo de transformação de onda, que a praia de Jaconé apresentará 

uma tendência de posicionar-se no ajuste apresentado pela Figura 10.4.4-5. 

 

Figura 10.4.4-4 - Direção e magnitude do fluxo médio de energia analisado para os 5 pontos ao 

longo do arco praial de Jaconé, depois das instalações dos Terminais Ponta Negra. 

 

Figura 10.4.4-5 - Futura forma em planta de equilíbrio da praia de Jaconé (em vermelho), em 

rosa a região de alteração da onda pelo quebra-mar, depois das instalações dos Terminais 

Ponta Negra. 
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Com o intuito de fornecer dados do futuro avanço gerado pela presença do quebra mar, a 

seguir são apresentados os resultados da tendência de linha de costa, como área e volume 

de progradação. Os resultados mostram que a praia de Jaconé tenderá a uma progradação 

máxima de 180 m de linha de costa em aproximadamente 531 m de extensão (Figura 

10.4.4-6). Tal resultado corresponde a uma área total de 49.500,00 m², com um volume 

estimado de 346.500,00 m³ de sedimentos da mesma composição da atual praia de Jaconé. 

Desta forma, uma estimativa conservadora sobre um volume médio de progradação anual da 

atual praia, considerando o período de tempo utilizado na análise (8 anos), como 

correspondendo a uma acresção de aproximadamente 43.000,00 m³ por ano. 

 

Figura 10.4.4-6 - Desenho final da progradação da linha de costa da praia de Jaconé depois das 

instalações dos Terminais Ponta Negra. 

10.7. Considerações finais 

A dinâmica de circulação costeira é mostrada no item 10.1 com o padrão de circulação 

costeira e as alterações previstas com a instalação do empreendimento. O estudo mostrou 

que as alterações são restritas às proximidades do TPN, com mudança mais significativa no 

interior do porto, onde ocorre a diminuição da altura significativa das ondas. As principais 

alterações foram encontradas para as ondas de S, SW e SE, as quais sofrem difração e 

refração no encontro ao TPN, porém, conforme o campo de ondas se afasta da estrutura, a 

altura e direção se tornam cada vez mais semelhantes ao estado atual encontrado na região. 

As inversões de deriva litorânea sofrem pequenas alterações na circulação hidrodinâmica, e 

consequentemente nas inversões e taxas de transporte de sedimentos. Desta forma, o 

predomínio da deriva costeira não terá alterações significativas, mantendo-se o padrão ao 
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quadrante sul preferencialmente, ou seja, as praias a leste e a oeste do empreendimento não 

terão alterações significativas nas taxas de erosão e deposição.  

De acordo com a modelagem executada, as áreas de deposição foram aquelas em que 

ocorreu diminuição da velocidade de fluxo, e as áreas de erosão as que tiveram um aumento 

na velocidade. Esse acúmulo decorrente do balanço sedimentar ocorreu principalmente na 

face norte do molhe norte, da mesma forma como ocorre nas condições atuais. Além disso, 

uma deposição pontual foi observada nas proximidades de acesso ao futuro TPN, em virtude 

do aprofundamento do canal de navegação, o que consequentemente diminuição o fluxo e a 

sedimentação. 

Os resultados apresentados anteriormente mostram que as mudanças nas taxas de 

sedimentação causaram pouca alteração na morfodinâmica. De acordo com o estado atual, 

após 1 ano de estabelecimento do porto haverá um novo equilíbrio costeiro em termos de 

dinâmica sedimentar, com as mudanças previstas e já identificadas pelos estudos numéricos 

e seus respectivos resultados citados anteriormente.  

Entretanto, apenas um acúmulo de aproximadamente 230 m de progradação da linha de 

costa irá ocorrer ao norte do molhe, localizado à direita do porto (face norte). Essa alteração 

irá se prolongar por aproximadamente 700 m ao longo da praia a partir do início do molhe em 

direção ao norte. 

As simulações do padrão de circulação na zona de arrebentação para os estados de mar 

representados mostraram que as correntes são formadas por um efeito conjunto entre o 

ângulo de incidência das ondas na costa e o gradiente de altura de onda. Sendo as correntes 

geradas por ondas de SSW que incidem de forma menos perpendicular à linha de costa, as 

que geram correntes mais intensas, de muita capacidade de transporte. A situação atual da 

morfologia da linha de costa do arco praial de Jaconé permitiu identificar que as frentes de 

onda de SSE a S que atingem a o local do empreendimento, são quem condicionam sua 

forma em planta de equilíbrio.  

Desta maneira, o ajuste da forma em planta de equilíbrio da linha de costa onde será 

construído o empreendimento foi realizado através do ajuste de uma curva parabólica que 

tenha a mesma forma do fluxo médio de energia que atinge o promontório Ponta Negra, 

antes que estas sejam condicionadas pela batimetria. A metodologia de ajuste da forma em 

planta de equilíbrio mostrou que linha de costa onde será construído os Terminais Ponta 

Negra encontra-se em estado de equilíbrio (praia estável). Com o objetivo de verificar o 

impacto da construção dos terminais, na estabilidade da linha de costa, foi configurado um 

novo ajuste da forma em planta de equilíbrio através do ponto de difração formado pela 

presença do quebra-mar leste. Observou-se que o empreendimento irá gerar um acréscimo 

de praia no lado leste da estrutura que acarretará em um volume de progradação de 

346.500,00 m³ considerando o perfil estável e a profundidade de fechamento de 

aproximadamente 7 metros. Desta forma, uma estimativa conservadora sobre um volume 

médio de progradação anual da atual praia, para o período de tempo utilizado na análise (8 

anos), correspondeu a uma acresção de aproximadamente 43.000,00 m³ por ano. 
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11. Identificação e Avaliação de Impactos 
Ambientais 

11.1. Conceitos  

Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: (I) a saúde, a segurança e o 

bem estar da população; (II) as atividades sociais e econômicas; (III) a biota; (IV) as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais 

(Resolução CONAMA 001/86, artigo 1º). 

Qualquer alteração, adversa ou benéfica, decorrente das atividades, produtos e serviços da 

organização (NBR ISO 14001). 

Como forma de dar objetividade às análises, pode-se entender impacto como toda alteração 

significativa das condições ambientais prévias, decorrente das ações do homem, 

considerando ambiente em sentido amplo e seus componentes físicos, bióticos, econômicos, 

sociais e culturais. 

Os impactos podem ser: 

Impacto direto: Impacto de primeira ordem, ou seja, decorrente diretamente dos aspectos 

ambientais que são elementos que compõem as atividades necessárias à implantação e 

operação do empreendimento.  

Impacto Indireto: Impacto de segunda ordem, ou seja, decorrente de um impacto direto. 

11.2. Metodologia utilizada para Identificação e Avaliação de Impactos 
Ambientais 

Deve ser adotado um enfoque analítico abrangente, de forma a considerar os mecanismos de 

formação dos impactos no âmbito dos meios físico, biótico e socioeconômicos, considerando 

o diagnóstico de sua situação atual e suas fragilidades em contraposição à implantação e 

operação do empreendimento.  

A partir dessa leitura, na identificação e avaliação de impactos, deve-se procurar captar e 

avaliar o efeito que a instalação e operação do empreendimento irão desencadear no âmbito 

local/regional e propor medidas de controle, de mitigação, de verificação e de 

relacionamento.  

A Avaliação de Impactos considerou ainda a Deliberação CECA/CN nº 4.888, de 02 de 

outubro de 2007, que estabelece procedimentos para a gradação de Impacto Ambiental para 

fins de Compensação Ambiental e a DZ.41.R-13, que, por sua vez, estabelece as diretrizes 

para a implementação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA). 
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Dessa forma, será possível a identificação de impactos na ambiência de interesse e iniciar 

sua avaliação propriamente dita, de acordo com os seguintes critérios: 

Atributos dos Impactos 

Natureza – positivo (P) quando resulta na melhoria da 

qualidade de um ou mais fatores ou parâmetros ambientais ou; 

negativo (N) ao provocar efeitos adversos na qualidade de um 

ou mais fatores ou parâmetros ambientais. 

        POSITIVO 

        NEGATIVO 

Probabilidade – evento certo (C) com 100% de probabilidade 

de ocorrência ou; provável (P), associado a algum grau de 

probabilidade. 

P - PROVÁVEL 

C - CERTO 

Ordem – direto (D) quando resulta de uma simples relação de 

causa e efeito; indireto (I) resultante de uma relação 

secundária e relação à ação ou quando é parte de uma cadeia 

de reações 

D – DIRETO 

I - INDIRETO 

Espacialidade – localizado, situando-se num espaço restrito 

ou; disperso, comportando uma distribuição territorial 

abrangente. 

L - LOCALIZADO 

D - DISPERSO 

Prazo – no sentido de especificar se trata de uma ocorrência a 

curto, médio ou longo prazo. 

 C - CURTO  

 M - MÉDIO 

 L - LONGO 

Reversibilidade – reversível (R) quando, cessada a ação, o 

fator ou parâmetro ambiental afetado retorna às condições 

originais ou; irreversível (IR), quando, cessada a ação, o fator 

ou parâmetro ambiental afetado não retorna às condições 

originais, caracterizando, assim, impactos não mitigáveis na 

sua totalidade ou em parte. 

R – REVERSÍVEL 

IR - IRREVERSÍVEL 

Forma de interferência – no sentido de se especificar se o 

impacto é causado pelo empreendimento na ambiência em 

análise, ou; ao contrário, se intensifica um processo existente, 

integrante da dinâmica regional.  

C – CAUSADOR 

I – INTENSIFICADOR 

Duração – temporário, à medida que sua ocorrência tem 

duração antevista ou; permanente, perenizando sua 

manifestação durante a vida útil do empreendimento. 

P – PERMANENTE 

T – TEMPORÁRIO 

Cumulatividade – cumulativo quando o impacto ambiental 

deriva da soma ou da interação de outros impactos ou cadeias 

de impacto, gerado por um ou mais de um empreendimento 

isolado em um mesmo sistema ambiental ou; não cumulativo  

quando não deriva da soma ou da interação com outros 

impactos ambientais. 

Sim – CUMULATIVO 

Não – NÃO CUMULATIVO 
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Atributos dos Impactos 

Sinergia – É o efeito, força ou ação, resultante da conjunção 

simultânea de dois ou mais impactos, inclusive de outros 

empreendimentos de forma que o resultado de um impacto é 

superior à ação dos impactos individualmente, sob as mesmas 

condições. Em outros termos, a associação de tais impactos 

não somente potencializa os seus efeitos em conjunto, como, 

ainda, pode produzir um efeito distinto (MAGRINI, 1990) 

Sim – SINÉRGICO 

Não – NÃO SINÉRGICO 

 

Magnitude dos Impactos 

Grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser definida 
como a medida de mudança de valor de um fator ou parâmetro 
ambiental, em termos quantitativos ou qualitativos, provocada por 
uma ação. 

medida do impacto quando 
possível quantificar (por 
exemplo: xxha de floresta 
estacional em estágio 
avançado; população estimada 
em xxx pessoas)  

            PEQUENA 

            MÉDIA 

            GRANDE 

 

Nessa etapa do estudo será possível sinalizar, de forma preliminar, medidas de controle, 

mitigadoras, de compensação e de monitoramento, ou potencializadoras/desenvolvimento, 

quando se tratar de um impacto benéfico, que poderão ser adotadas segundo um 

determinado cronograma.  

A resolução dessas medidas indica as chances de se reduzir, eliminar ou potencializar a 

intensidade de um particular impacto. Nesses casos, pode-se também classificá-las segundo 

suas chances de sucesso dependentes de diversos fatores. Assim, associa-se um grau de 

resolução das medidas: 

Grau de resolução: Poder de atenuação 

Alta resolução, em situações nas quais há chances de se eliminar, 
reduzir significativamente a intensidade do impacto ou compensá-lo  
e, ainda quando o empreendedor é responsável integralmente pela 
sua implantação. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Média resolução, em situações nas quais há chances de se reduzir a 
intensidade, ou quando, apesar de ser possível reduzir 
significativamente a intensidade do impacto, o empreendedor é 
corresponsável pela sua implementação, pois também participam 
entes institucionais governamentais ou não governamentais. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Baixa resolução, a medida não tem chance de reduzir 
significativamente o impacto, ou ainda quando o empreendedor é um 
articulador de outros entes institucionais que deverão implementar a 
medida dada sua competência legal. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Elaboração: ARCADIS logos, 2010. 
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Com esse conjunto de características, articulando-se os resultados quanto aos atributos, à 

magnitude e o grau de resolução das medidas propostas, pode-se obter um resultado de 

natureza conclusiva que aponte o grau de relevância (ou significância) dos impactos no caso 

de implementação das medidas propostas. Sem rigidez em seu uso, pode-se orientar os 

seguintes critérios para as situações de impactos negativos (no caso de positivos, vale a 

interpretação inversa), sem exaurir todas as possibilidades. 

Grau de relevância* 

Alta relevância – atributos mais relevantes, combinados com grande 
ou média magnitude e baixo a médio grau de eficácia das medidas 
propostas. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Média relevância – alguns atributos mais relevantes, combinado com 
média ou pequena magnitude e média a baixa eficácia das medidas 
propostas. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Baixa relevância – predominância de atributos menos relevantes, 
combinado com média magnitude e média a alta eficácia das 
medidas propostas, ou pequena magnitude. 

Impactos Positivos 

Impactos Negativos 

Irrelevante  

* atributos mais relevantes: disperso, irreversível, causador, permanente 

Elaboração: ARCADIS logos, 2010. 

 

A Figura 11.2-1 a seguir mostra esse mecanismo de propagação: 

 

Figura 11.2-1 Mecanismo de propagação para identificação do grau de relevância dos impactos. 

Elaboração: ARCADIS logos, 2010. 

Por fim, uma vez obtida essa classificação final, sistematizada em um Quadro de Avaliação 

de Impactos Socioambientais pode-se hierarquizá-los e comparar as manifestações benéficas 

e adversas, balanceando-se os resultados e, mais que isso, preparando-os para serem 

tratados por Programas Ambientais adequados e viáveis. Ou seja, posteriormente, as 

medidas sugeridas (de controle, mitigação, compensação e de monitoramento, ou mesmo de 

potencialização, no caso em que o impacto seja positivo) serão retomadas para compor os 

Programas Ambientais. 
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11.2.1. Fase de Planejamento 

11.2.1.1. Meio Socioeconômico 

A) Surgimento de Expectativas sobre o Empreendimento 

Na fase de planejamento o principal aspecto impactante do empreendimento, sobre o 

componente socioeconômico é o processo de negociação com os proprietários e moradores 

de um loteamento localizado dentro da ADA, tendo em vista sua desocupação. 

Paralelamente ocorre o início dos levantamentos de dados pela equipe do EIA e a 

consequente divulgação de informações sobre o empreendimento. Dessa forma, surge o 

principal impacto socioeconômico identificado que consiste no Surgimento de Expectativas 

sobre o Empreendimento, em parte da população local e, em especial, naqueles diretamente 

interessados no loteamento supra citado. 

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental expectativas da população em relação ao 

empreendimento, considerou-se que a difusão de informações sobre a implantação do TPN, 

especialmente através de contatos diretos entre vários atores do processo, indispensáveis na 

fase de estudos e coleta de informações sobre a realidade local, resulta na formação de um 

“conhecimento”, a partir do qual os grupos sociais modelam suas opiniões e criam 

expectativas sobre diversos aspectos envolvidos com sua implantação e operação. 

Para evitar a criação de animosidades e conquistar a confiança da população local em 

relação ao empreendimento, na fase de planejamento procurou-se transmitir uma versão 

única que evitasse a criação de expectativas improcedentes. No entanto, considerando a 

imponderabilidade da disseminação dessas informações, observa-se a possibilidade de 

criação de expectativas específicas relacionadas a distintos grupos socioeconômicos 

institucionais, tais como: 

 Moradores e proprietários do loteamento contido na ADA, que apresenta forte predomínio 

de imóveis voltados para lazer – em grande parte destinados a aluguel por temporada, e 

que convivem com imóveis, em geral mais modestos, de primeira residência, comércio e 

edificação para cultos religiosos.  

 Instituições ligadas ao processo de concessão e licenciamento do empreendimento 

(INEA, Prefeituras Municipais de Maricá e Saquarema, entre outros). Esses grupos foram 

envolvidos através do processo de troca de informações, desde o início da etapa de 

planejamento, seja no fornecimento de dados sobre a região, seja no aspecto formal do 

processo de licenciamento. 

 Trabalhadores da construção civil, no sentido de expectativas sobre a criação de postos 

de trabalho durante as obras, bem como outros tipos de profissionais e empreendedores 

locais. 

 Moradores e usuários do território da AID e AII, para os quais as expectativas estarão 

centradas em inquietações sobre as alterações da paisagem local, desvalorização 

imobiliária, bem como para transtornos que poderão enfrentar durante a execução das 

obras relacionadas a temas como: movimentação de caminhões para transporte de 

material de construção e as decorrentes dificuldades de trânsito, disposição de resíduos 

das obras, emissão de poeira e ruídos derivados do funcionamento de maquinários e 

ações construtivas, entre outros. 
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 Comunidades de pescadores artesanais, para os quais as expectativas concentram-se 

basicamente nas possibilidades de interferência do empreendimento com sua atividade 

básica de subsistência.  

 

Este impacto foi considerado como negativo, pela possibilidade de criação de situações de 

conflito, de ocorrência certa e direto, por ser resultante de uma relação direta dos segmentos 

sociais com o sistema de informação, sendo o empreendimento o elemento causador da 

interferência. Em termos de abrangência, considerou-se que este impacto atingirá em 

particular os interessados diretos no loteamento presente na ADA e cuja área deverá ser 

liberada, bem como vários segmentos sociais, estendendo-se por toda a AII, tendo portanto 

aspectos localizados e dispersos. Também foi considerado como temporário e reversível, 

com possibilidade de mitigação e não cumulativo.  

Assim, pode-se considerar que o impacto possível da geração de expectativas pela 

população é de magnitude baixa. 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Um processo transparente e eficiente de disseminação de informações oficiais acerca do 

empreendimento e de suas implicações, voltado para os diferentes atores locais é 

fundamental para reverter o caráter negativo deste impacto, adequando as expectativas 

positivas e/ou negativas criadas e promovendo um ambiente de harmonia social. Para isso, é 

necessária a existência de canais de comunicação permanentes entre o empreendedor, as 

empresas terceirizadas executoras das obras, a população e os órgãos públicos. 

Para tanto, é de grande importância a elaboração e implantação de um Programa de 

Comunicação Social, que promova o diálogo entre todas as partes, através de instrumentos 

periódicos de comunicação, como: palestras, reuniões, folhetos e boletins explicativos ou 

formas de comunicação que tenham grande poder de alcance, como chamadas em rádios 

locais. Com relação ao loteamento presente na ADA, foi elaborado, pela DTA, um cadastro 

preliminar dos imóveis, tendo sido comunicado a todos os proprietários que o TPN tem 

interesse em elaborar uma proposta para a aquisição dos mesmos. Desse modo foi proposta 

a realização, em consenso com os proprietários, de uma avaliação técnica para fundamentar 

um processo de negociação, estando a empresa aberta a eventuais contrapropostas.  

Figuram entre as principais medidas mitigadoras do impacto aqui descrito, as medidas 

propostas no Programa de Comunicação Social, que deverá contemplar ações direcionadas 

à comunidade de Maricá, tais como: 

 Implementação continuada de ações informativas, trazendo quantitativo de empregos a 

serem gerados, investimentos previstos, normas e políticas ambientais adotadas, 

informações sobre as etapas de obra, impactos negativos e positivos gerados e 

programas ambientais associados. 

 Monitoramento continuado, acompanhando o comportamento dos grupos de interesse, 

com periodicidade adequada, podendo-se balizar por levantamento das demandas 

através de ações complementares. 

 Realização de entrevistas qualitativas com entes institucionais selecionados, com 

potencial de multiplicar informações adequadas em tempo hábil. 
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 Publicações de cartilhas, artigos, manuais e boletins informativos. 

 Realização de reuniões focais, principalmente com a população da ADA dentro e fora do 

âmbito das ações de negociação e aquisição de propriedades, captando-se novas 

demandas ou elucidando-se aspectos não suficientemente claros. 

 

Tendo em vista tratar-se de impacto de baixa magnitude combinado com alto grau de 

resolução do programa de mitigação, sua significância foi avaliada como baixa. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado e disperso Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

11.2.2. Fase de Implantação 

11.2.2.1. Meio Físico Continental 

A) Alteração da Qualidade dos Solos 

Este impacto é restrito à ADA e está relacionado à execução da obra de terraplenagem, às 

atividades de adequação das estruturas existentes que serão utilizadas como canteiro de 

obras e sua posterior operação, abastecimento e manutenção de máquinas e equipamentos. 

A alteração da qualidade física do solo, decorrente da construção do aterro em planície 

fluviomarinha, é considerada no impacto específico “adensamento de solos e recalques dos 

terrenos”. 

A alteração do solo pode ocorrer por meio de contaminação por efluentes provenientes do 

canteiro de obras, por efluentes gerados nas oficinas de manutenção e pátios de lavagem de 

veículos e equipamentos, de vazamentos acidentais e de forma difusa de combustíveis e 

óleos lubrificantes de equipamentos mecânicos, bem como por geração de efluentes, 

resíduos sólidos e de construção civil depositados no terreno de modo inadequado. 
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Considera-se a sinergia deste impacto com o de alteração da qualidade das águas 

superficiais e com o de alteração da qualidade das águas subterrâneas. Também é 

cumulativo, considerando a existência de fossas sépticas na ADA. 

Trata-se de um impacto de pequena magnitude, em função dos pequenos volumes de 

resíduos e efluentes gerados nas obras, e de baixa relevância, em função da alta resolução 

das medidas mitigadoras.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Imediata 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

As medidas mitigadoras são o controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes provenientes das atividades desenvolvidas no canteiro de obras, além do 

controle e fiscalização do aterramento das porções baixas do terreno com material inerte 

proveniente de demolição, sendo previsto que contaminantes ou resíduos nocivos serão 

removidos para aterros compatíveis. 

Portanto, sugere-se o confinamento e impermeabilização do canteiro de obras integrado com 

sistema de drenagem dotado de caixas separadoras de óleos e graxas, de modo a prevenir a 

condução destes compostos para o solo. A impermeabilização da área poderá evitar que os 

resíduos gerados pela construção civil, pelo manuseio de produtos (abastecimento, 

manutenção de veículos e equipamentos) atinjam o solo. Além disto, devem ser realizados 

programas de manutenção periódicos em máquinas e equipamentos, de forma a se prevenir 

vazamentos difusos de óleos e graxas. 

B) Alteração da Qualidade do Ar  

Este impacto é restrito aos limites da ADA e AID do meio físico e está relacionado à execução 

da obra de terraplenagem, às atividades de adequação das estruturas existentes que serão 

utilizadas como canteiro de obras e sua posterior operação, abastecimento e manutenção de 

máquinas e equipamentos. 

A alteração da qualidade do ar pode ocorrer durante a etapa de instalação do 

empreendimento devido a algumas atividades que implicam na emissão de material 
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particulado, dentre as quais se destacam: limpeza e preparação dos terrenos, remoção da 

vegetação, terraplanagem, implantação e operação dos canteiros de obras, e implantação de 

sistema de drenagem. 

O impacto é de média magnitude, em função do volume de material a ser movimentado 

durante as obras, e de baixa relevância, em função da alta resolução das medidas 

mitigadoras.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Imediato - Curto Forma de interferência Causador/Intensificado 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução das 
Medidas 

Alto 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas Mitigadoras 

 Aspersão de água a fim de mitigar os efeitos decorrentes do aumento da quantidade de 

partículas em suspensão no ar que pode ocorrer nas áreas objeto de terraplenagem e 

nas vias internas de acesso. 

 Definição de limite de velocidade dos veículos, uma vez que os principais fatores que 

contribuem para o aumento da geração de poeira associado ao tráfego de veículos são o 

peso e a velocidade. 

 Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos, visando 

detectar e, eventualmente, reparar pontos de vazamento de combustíveis e/ou 

lubrificantes e, por outro lado, a regulagem dos motores de combustão para reduzir ao 

mínimo a emissão de gases e fumaça.  

 Monitoramento do parâmetro material particulado total (PTS) para avaliação da qualidade 

do ar. 

 

As medidas propostas apresentam alto grau de resolução e como o impacto foi avaliado 

como de média magnitude, este pode ser considerado como de baixa relevância para o 

empreendimento. 

C) Alteração na Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos pelo Aporte de 

Cargas Difusas e Pontuais 
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A alteração na qualidade das águas superficiais e dos sedimentos pelo aporte de cargas 

difusas e pontuais pode ser provocada pela geração de sedimentos, resíduos sólidos e 

efluentes líquidos, provenientes de algumas atividades de implantação do empreendimento, 

tais como: limpeza e remoção de vegetação; instalação dos canteiros de obras e demolição 

das edificações existentes; terraplenagem (cortes e aterros) e implantação dos canais de 

drenagem principais; implantação das vias internas comuns e remanejamento de trecho da 

RJ-102 e 118 para o limite leste da gleba e construção das edificações administrativas e de 

apoio do TPN. 

De acordo com o diagnóstico ambiental, a Área Diretamente Afetada – ADA pelo 

empreendimento é drenada por alguns cursos d’água que nascem na serra de Jaconé. Após 

atravessarem sob a rodovia RJ-118, esses corpos hídricos drenam uma área plana de brejo, 

sendo retificados por uma série de canais que direcionam o fluxo das águas à praia de 

Jaconé. 

A Área de Influência Direta – AID tem como principal sistema aquático a lagoa de Jaconé, 

que recebe contribuintes de pequeno e médio porte a partir da serra de Jaconé e atravessam 

uma faixa brejosa, alterada por canais de drenagem implantados para a construção de 

loteamentos. Essa lagoa também recebe fluxo de águas salinas através do canal do Salgado 

que interliga a lagoa de Jaconé à lagoa de Saquarema.  

Nesse sentido, as alterações na qualidade das águas superficiais e dos sedimentos pela 

implantação e operação do empreendimento são passíveis de ocorrer na ADA pela 

interferência direta no leito de algumas drenagens naturais, especialmente relacionadas às 

atividades de terraplanagem, cujos efeitos irão se refletir nas águas da praia de Jaconé.  

Na AID, os impactos serão indiretos, decorrentes do aumento populacional esperado pela 

atração de mão-de-obra nas áreas urbanas, processo que poderá interferir na qualidade das 

águas da lagoa de Jaconé e nos corpos hídricos que drenam outros núcleos urbanos como o 

distrito de Ponta Negra. 

Pela interferência nos sistemas de drenagem (ADA) 

Na fase de implantação do empreendimento, os serviços de terraplenagem, com cortes e 

aterros, e a retirada de material pétreo da jazida selecionada para execução do quebramar 

podem afetar o leito de algumas drenagens naturais, no trecho a montante da rodovia RJ-

118. Além de ocasionar uma alteração no padrão de escoamento natural desses cursos 

d’água, essas atividades propiciarão a formação de focos erosivos nos terrenos mais 

movimentados e o aporte de sólidos às águas, especialmente de material argilo-siltoso, entre 

outros constituintes, tais como restos de vegetação suprimida. 

Esses materiais tenderão a ser carreados aos canais de drenagem projetados e causar seu 

assoreamento. A maior concentração de sólidos deverá ocasionar também alteração na 

qualidade das águas dos canais, com elevação nos índices de cor e de turbidez, e na 

concentração de materiais orgânicos e metais, como ferro e manganês, que são típicos da 

matriz geológica regional. O acúmulo de sólidos e nutrientes nos canais artificiais favorecerá 

também o crescimento de macrófitas aquáticas, causando problemas de ordem estética e 

sanitária. 
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As obras de aterro na área de planície também irão modificar o padrão de drenagem atual, 

pois o fluxo das águas será direcionado a três canais principais que irão desaguar na praia de 

Jaconé. Com o aterramento dessa área, a faixa de planície brejosa na ADA deixará de atuar 

em parte na retenção de partículas sólidas, de nutrientes, de matéria orgânica e de metais 

gerados na faixa de relevo mais movimentada, a montante da rodovia. 

Importante ressaltar que, na etapa de diagnóstico ambiental, a análise da qualidade dos 

sedimentos na ADA não indicou a presença de produtos contaminantes, de forma que a 

movimentação de solos prevista para a construção do Terminal Ponta Negra não irá acarretar 

contaminação das águas por compostos orgânicos voláteis, pesticidas organoclorados, 

organosfosforados, entre outros. 

A alteração da qualidade das águas superficiais e dos sedimentos pela interferência direta 

em drenagens é um impacto negativo, direto, certo, de ocorrência em curto prazo, localizado, 

irreversível, causador e permanente.  

Considera-se que há sinergia com a alteração da qualidade das águas subterrâneas, e há 

cumulatividade por conta tanto da drenagem superficial quanto da qualidade dos terrenos da 

ADA, que já foram alteradas por aterros. 

Em função da dimensão da obra e da localização da área de empréstimo de rocha, em faixa 

de terreno movimentado, e da implantação de canalizações para o direcionamento do fluxo 

das águas o impacto é considerado de média magnitude. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Probabilidade Certo Reversibilidade Irreversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Média Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

 

Para evitar e/ou mitigar as alterações na qualidade das águas, decorrentes dos processos de 

terraplenagem, da retirada de material pétreo da jazida e da implantação dos canais de 

drenagens principais, serão implantadas medidas associadas à prevenção de processos 

erosivos e de assoreamento, tais como: redução no tempo de exposição das camadas mais 

frágeis do solo, contenção de encostas, instalação de estruturas provisórias para drenagem 

de águas pluviais e plantio de grama em toda a superfície dos taludes. 

Também será realizada a manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas de 

drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito da ADA. Além disso, serão 

implantadas caixas decantadoras nas linhas de drenagem do empreendimento, evitando 

dessa forma o lançamento de carga de sólidos na praia de Jaconé 
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Como medida mitigadora, destaca-se ainda o Programa de Qualidade das Águas Superficiais 

e dos Sedimentos, que permitirá o acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle 

ambiental do ecossistema aquático. 

As medidas propostas apresentam alto grau de resolução, o que resulta em um impacto de 

baixa relevância. 

Pela geração de cargas difusas e pontuais 

Para o início das obras de implantação do Terminal Ponta Negra está prevista a demolição 

dos imóveis. As cargas difusas geradas por essas atividades, representadas principalmente 

pelos resíduos sólidos provenientes da demolição (tijolos, blocos de concreto entre outros), 

poderão alcançar os canais de drenagem, que fluem em direção à praia de Jaconé. 

Na etapa de construção do Terminal Ponta Negra, os alojamentos constituirão também fonte 

de geração de cargas pontuais, como resíduos sólidos e efluentes sanitários, que se 

caracterizam pela alta concentração de matéria orgânica e fecal. No canteiro de obras, o uso 

de equipamentos, a movimentação de veículos, entre outras atividades, também irá gerar 

resíduos sólidos e efluentes industriais, como produtos oleosos e solventes. 

Caso não sejam tomadas as medidas adequadas de coleta, armazenamento, tratamento e 

destinação apropriada, essas cargas pontuais e difusas poderão alcançar as águas dos 

canais de drenagens artificiais, comprometendo a qualidade das águas nos pontos de 

lançamento previstos na praia de Jaconé. 

A alteração da qualidade das águas superficiais e dos sedimentos pelo aporte de cargas 

difusas e pontuais geradas pelas obras é um impacto negativo, direto, provável, de 

ocorrência em curto e médio prazo, disperso, reversível, intensificador e temporário.  

Considera-se que o impacto desenvolve sinergia com a alteração da qualidade das águas 

subterrâneas e cumulatividade, uma vez que os terrenos da ADA já foram alterados por 

obras, tráfego de veículos e equipamentos e por efluentes de moradias. 

Em função do disciplinamento dos canais de drenagem adjacentes à praia de Jaconé, na 

área de influência do Terminal Ponta Negra, esse impacto é considerado de baixa magnitude. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Disperso Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 
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Para evitar e/ou mitigar as alterações na qualidade das águas superficiais e dos sedimentos 

decorrentes da geração de cargas difusas previstas pelo empreendimento, estão previstas 

ações que envolvem o recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de demolição para 

aterros sanitários, bem como o tratamento prévio das fossas sanitárias. 

Ressalta-se que não haverá qualquer lançamento de esgotos de origem doméstica e 

industrial nos canais de drenagem adjacentes à praia de Jaconé. Todos os efluentes líquidos 

gerados pelas obras serão coletados e destinados a unidades apropriadas de tratamento, 

conforme apresentado na descrição do empreendimento. 

Como medida mitigadora, destaca-se ainda o Programa de Qualidade das Águas Superficiais 

e dos Sedimentos, que permitirá o acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle 

a montante e a jusante das obras, incluindo ambientes de água doce e marinho. Conforme 

citado, os leitos dos canais de drenagem sejam mantidos limpos, evitando-se o acúmulo, 

mesmo que temporário, de vegetação suprimida, ou de materiais utilizados nas obras. 

As medidas propostas apresentam alto grau de resolução, o que resulta em um impacto de 

baixa relevância. 

Cargas Pontuais Geradas pela População Atraída pelo Projeto  

Durante as obras, é esperado um aumento de população nas áreas urbanas existentes nessa 

região, como a vila de Jaconé e o distrito de Ponta Negra.  

Em função da deficiência nos serviços de saneamento básico atualmente verificado nessas 

comunidades quanto à coleta e tratamento de esgotos domésticos, o eventual crescimento 

desordenado de moradias poderá acarretar o lançamento direto de lixo e esgotos domésticos 

no ambiente. Como consequência, ocorrerá intensificação do fluxo de compostos orgânicos e 

fecais às águas dos corpos hídricos receptores como a lagoa de Jaconé podendo aumentar o 

grau de poluição e de eutrofização desse sistema aquático. O aumento do contingente 

populacional em Ponta Negra também poderá eventualmente acarretar no lançamento de 

efluentes domésticos “in natura” no ambiente, comprometendo a qualidade das águas 

superficiais receptoras. 

Conforme diagnóstico ambiental, a análise de qualidade dos sedimentos na lagoa de Jaconé 

não indicou a presença de produtos contaminantes como compostos orgânicos voláteis, 

pesticidas organoclorados, organosfosforados, entre outros. No entanto, esse compartimento 

da lagoa poderá sofrer interferência pelo aumento da concentração de materiais orgânicos, 

que aumentam a demanda de oxigênio dissolvido, especialmente em ambientes lênticos. 

As águas da lagoa de Jaconé são destinadas à recreação, pesca artesanal e amadora e 

hábitat da fauna, que agrupa peixes e aves aquáticas, compondo também um importante 

recurso paisagístico que serve de atração turística e valoriza os loteamentos do entorno. 

Nesse contexto, o aporte de esgotos e detritos para os contribuintes da lagoa de Jaconé 

poderá interferir nos usos múltiplos desse ambiente e gerar problemas de saúde pública 

relacionadas a doenças de veiculação hídrica. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 20 

A alteração da qualidade das águas superficiais e dos sedimentos devido ao aumento da 

população atraída pelo projeto é de natureza negativa, indireto, provável, de ocorrência em 

curto e médio prazo, disperso, reversível, intensificador e temporário.  

Considera-se que há sinergia com a alteração da qualidade das águas subterrâneas. O 

impacto se acumulará com o gerado  pela operação de canteiros e alojamentos.  

Em função da atual ocupação na área de influência do Terminal Ponta Negra, e da dinâmica 

hidrológica dos canais de drenagem e da lagoa de Jaconé, esse impacto é considerado de 

baixa magnitude. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Disperso Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

As ações para evitar e/ou mitigar as alterações na qualidade das águas decorrentes do 

aumento da população atraída pelo projeto, são associadas ao disciplinamento do uso e 

ocupação do solo, bem como à implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico e dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos (soluções individuais ou coletivas) e 

de resíduos sólidos (lixo urbano). 

Recomenda-se também a fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de Jaconé, 

de acordo com as diretrizes previstas no Código Florestal e na Resolução Conama nº 303/02.  

Entre as ações de monitoramento, destaca-se o Programa de Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos que permitirá o acompanhamento sistemático dos parâmetros 

de controle ambiental do ecossistema aquático.  

As medidas propostas apresentam alto grau de resolução, o que resulta em um impacto de 

baixa relevância. 

D) Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Na ADA, a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos pode ocorrer por efluentes 

provenientes do canteiro de obras, por efluentes gerados nas oficinas de manutenção e 

pátios de lavagem de veículos e equipamentos, de vazamentos acidentais e de forma difusa 

em vazamentos de lubrificantes e óleos de equipamentos mecânicos nas obras de 

terraplenagem e de embarcações envolvidas na obra, bem como por resíduos de construção 

civil depositados no terreno de modo inadequado.   
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Na AID, os impactos serão indiretos, decorrentes do aumento populacional esperado pela 

atração de mão-de-obra nas áreas urbanas, processo que poderá interferir na qualidade das 

águas subterrâneas. 

Considera-se a sinergia resultante da alteração da qualidade das águas superficiais, 

sedimentos e águas subterrâneas, tanto na ADA quanto na AID. A cumulatividade se dá por 

conta da qualidade das águas subterrâneas, que já foi alterada por efluentes de  fossas 

sépticas. 

O impacto é de pequena magnitude, em função dos pequenos volumes de resíduos sólidos e 

efluentes gerados nas obras, e de baixa relevância, em função da alta resolução das medidas 

mitigadoras.  

As ações para evitar e/ou mitigar as alterações na qualidade das águas subterrâneas 

decorrentes do aumento da população atraída pelo projeto, são associadas ao 

disciplinamento do uso e ocupação do solo, bem como à implantação ou ampliação de 

infraestrutura de saneamento básico e dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos 

(soluções individuais ou coletivas) e de resíduos sólidos (lixo urbano).  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Médio a longo prazo 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

As medidas mitigadoras englobam o controle da geração e destinação dos resíduos sólidos e 

efluentes provenientes das atividades desenvolvidas no canteiro de obras. Recomenda-se a 

impermeabilização e confinamento das áreas destinadas à disposição dos resíduos, a coleta 

e tratamento dos efluentes líquidos, além de implantação de sistema de drenagem em torno 

das instalações onde estiver prevista a manipulação e estocagem de óleo, combustível e 

outros produtos poluentes, sistema este dotados de caixas separadoras de óleos e graxas, 

de modo a prevenir a condução destes compostos para as drenagens naturais do terreno, 

que conforme citado anteriormente, constituem um sistema difuso em consequência do 

afloramento do lençol freático em grande extensão da porção baixa do terreno.  
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Além disto, devem-se realizar manutenções periódicas em máquinas e equipamentos de 

forma a prevenir possíveis derramamentos de óleos e graxas. As medidas previstas estão 

detalhadas no Programa Ambiental de Controle da Qualidade das Águas Subterrâneas. 

E) Alteração do Regime de Escoamento Superficial 

O regime de escoamento de água superficial será alterado principalmente pela construção do 

terrapleno previsto de sediar os pátios, o que vai modificar a topografia dos terrenos e 

provocar o aterramento das águas superficiais.  

O escoamento superficial será também alterado pela impermeabilização dos terrenos do 

terrapleno e pela construção das edificações (armazéns, tanques, área de logística), 

implantação do sistema de drenagem, sistema viário e pátios internos, bem como pela 

pavimentação da via perimetral portuária, o que vai provocar aumento da vazão de 

escoamento superficial e redução da infiltração das águas pluviais no solo. Os componentes 

ambientais impactados são as águas superficiais continentais, águas costeiras e a qualidade 

dos solos. 

Considera-se que o impacto tem sinergia com a alteração do regime de escoamento da água 

subterrânea. O impacto também é cumulativo, considerando que tanto a ADA quanto a AID já 

se encontram alteradas quanto ao fator analisado. O impacto é considerado de média 

magnitude, face à dimensão da área a ser aterrada, e de alto grau de relevância, 

considerando-se o baixo grau de resolução das medidas mitigatórias. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Imediato 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

Esse impacto é, em parte, mitigado pela implantação e manutenção do sistema projetado de 

canais de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno, que inclui a instalação de 

canaletas, galerias e caixas de coleta e de passagem, com inclinação adequada às áreas 

drenadas e devidamente dimensionadas às vazões previstas. O sistema de microdrenagem 

deverá comportar, também, bueiros, bocas-de-lobo e grelhas nas vias e acessos 

relacionadas aos locais das instalações e edificações, conforme as medidas apresentadas no 

Programa Ambiental de Gestão das Obras. 
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F) Alteração do Regime de Escoamento das Águas Subterrâneas 

A construção do aterro na planície fluviomarinha, necessária para a implantação da 

infraestrutura do empreendimento, vai criar obstáculos hidráulicos e promover barramento ao 

livre fluxo das águas subterrâneas, provocando uma ligeira elevação do lençol freático de 

seus terrenos. 

Este impacto relaciona-se e é incrementado com o adensamento de solos previsto, o que 

provocará menor permeabilidade dos solos na base do aterro. 

O impacto tem sinergia com a alteração do regime de escoamento da água superficial, 

apresentando também cumulatividade, uma vez que tanto a ADA quanto a AID já se 

encontram alteradas quanto ao fator analisado.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto  

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Este impacto é em parte mitigado pelos canais de drenagem de águas superficiais 

projetados.  

G) Adensamento dos Solos e Recalque dos Terrenos  

A implantação do empreendimento requer a construção de um amplo aterro sobre a planície 

fluviomarinha com uma camada de materiais terrígenos e solos de espessura variável que 

alcança, junto à praia, cerca de 5,0m, e que promoverá a elevação dos terrenos, 

possibilitando a implantação de um terrapleno para a conformação dos pátios do terminal.  

Dada a presença de terrenos constituídos predominantemente por camadas de sedimentos 

argilo-siltosos com matéria orgânica e sedimentos areno-argilosos de consistência fofa, de 

baixa resistência e compressíveis, haverá adensamento dos solos e recalques nos mesmos, 

provocados a princípio pelo movimento de equipamentos e caminhões carregados e, 

posteriormente, pelo próprio peso do solo.  

Tanto a ADA como a AID já se encontram alteradas quanto aos fatores analisados, o que 

atribui ao impacto características de cumulatividade.  
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Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto a Longo 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

O impacto pode ser mitigado pela remoção da camada superficial de sedimentos argilo-

siltosos com solo orgânico e seu armazenamento em pilhas ou leiras para posterior uso na 

recuperação ambiental do terrapleno, o que vai diminuir a espessura deste horizonte e 

reduzir o recalque. 

H) Indução de Processos Erosivos e de Assoreamento 

Estes impactos estão associados à preparação e limpeza dos terrenos e à exposição e 

movimentação dos solos nas obras de terraplenagem dos terrenos de encosta e, 

principalmente nos terrenos de planície, que serão aterrados. São também indutores destes 

impactos, a implantação da via de acesso ao porto, bem como a remoção de vegetação, 

limpeza e terraplenagem dos terrenos para a conformação de taludes, bermas e bancadas 

para o preparo das frentes de escavação na pedreira.  

Os processos erosivos podem ser também induzidos por movimentos de massa, do tipo 

escorregamento e queda de blocos, quando da terraplenagem de terrenos de encosta 

contendo depósitos de tálus e matacões, devido ao desconfinamento destes depósitos 

detríticos. 

As áreas a serem aterradas ficarão expostas à ação das águas pluviais durante a 

implantação da infraestrutura portuária. O impacto das chuvas no solo desprotegido e o 

estabelecimento de escoamentos superficiais intermitentes mobilizarão as partículas 

arenosas e siltosas inconsolidadas, podendo provocar o aparecimento de formas erosivas 

laminares, como sulcos. 

Face ao necessário aterramento da planície, este impacto só possui alguma relevância 

quando se considera sua ocorrência como resultado da terraplenagem nos setores de 

encosta ao norte da ADA. O impacto é cumulativo pois já ocorre em áreas de empréstimo de 

solos presentes na ADA e na AID e é considerado de pequena magnitude e de baixa 

relevância. 
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Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Médio a longo prazo 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixa 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixa 

 

As medidas de controle relacionadas a este impacto consistem na realização das obras de 

terraplenagem em períodos de estiagem, na implantação de um sistema de drenagem 

superficial nos terraplenos e na proteção dos taludes e superfícies expostas com gramíneas.  

As ações para minimizar estes impactos estão detalhadas no Subprograma Ambiental de 

Prevenção e Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento, inserido no Programa 

Ambiental de Gestão das Obras. 

I) Aumento dos Níveis de Ruído e Vibração 

A exploração das áreas de empréstimo de rocha para construção dos cordões de 

enrocamento do terminal serão executadas à fogo, por desmonte de rocha com utilização de 

explosivos, provocando aumento nos níveis de ruído e vibração. 

Esse impacto é negativo, certo, direto, localizado, de curto prazo, temporário (cessando após 

a conclusão das obras), e reversível.  

Avalia-se como um impacto de pequena magnitude, tendo em vista que os planos de fogo 

deverão ser necessariamente cuidadosos, face à proximidade das áreas de empréstimo à 

rodovia RJ-118. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 
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Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

A mitigação deste impacto consiste na elaboração de planos de fogo cuidadosos, com baixa 

razão de carregamento de explosivos. 

J) Alteração da Linha de Costa 

Este impacto é restrito aos limites da ADA e AID do meio físico e está relacionado à execução 

das obras de construção dos quebramares do empreendimento. Nessa região será formada 

uma zona de acúmulo de areia decorrente da alteração do regime de ondas incidentes no 

local, com a modificação do ponto de difração das ondas incidentes. 

Os resultados dos estudos de alteração de linha de costa mostraram que a praia de Jaconé 

terá aproximadamente uma progradação máxima de 180 m de linha de costa, processo que 

irá ocorrer de forma não uniforme ao longo de 531 m de linha de praia. Esses dados levam a 

concluir que um volume em torno de 346.000 m³ será preenchido em uma área total de 

50.000 m². Isso poderá encobrir, mesmo que parcialmente, algumas formações de 

beachrocks ao longo dos oito anos estimados para esta deposição, ou mesmo melhorar o 

acesso a essas formações, devido ao avanço da linha de litoral. 

O impacto é de pequena magnitude e baixo grau de relevância, em função da área e 

dimensionamentos da acresção praial, e principalmente por não gerar zonas de erosão 

associadas.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Médio 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 27 

Será executado o Programa Ambiental de Acompanhamento da Variação Espacial e 

Temporal dos Arcos Praiais de Ponta Negra e Jaconé, com o objetivo de analisar as 

mudanças previstas para ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste do TPN, e 

também para averiguar o indício de um possível acúmulo de sedimentos na desembocadura 

do canal de Ponta Negra. 

K) Alteração na Qualidade da Água Marinha pela Dragagem 

Este impacto está restrito a ADA e AID do meio físico e está relacionado à execução das 

obras de dragagem de aprofundamento do canal de acesso, bacia de evolução e berços de 

atracação do TPN. O canal de acesso necessitará de uma dragagem para atingir a cota de 

30 m de profundidade, enquanto que a bacia de evolução e os berços precisarão atingir entre 

25 e 10 m, através do uso de uma draga do tipo Hopper com capacidade de cisterna de 

15.000 m³. 

O material ressuspendido e lançado na água irá alterar temporariamente a qualidade natural 

da mesma nos aspectos físicos e químicos. Esse material irá gerar uma pluma de sedimentos 

a partir do ponto de despejo do sedimento dragado. O comportamento da pluma foi estimado 

através de modelagem numérica em cenários de verão e inverno, abrangendo as condições 

prováveis de fluxo de correntes simuladas nos experimentos hidrodinâmicos.  

O impacto é considerado de baixa magnitude, em função da área e dimensões que a pluma 

poderá atingir, tanto a leste quanto a oeste do ponto de lançamento do material dragado, e 

principalmente pelo seu caráter temporário, cessando após o término da ação de dragagem, 

além da curta temporalidade. O impacto apresenta sinergia com a alteração da qualidade da 

água marinha pelo lançamento de efluentes. As demais características são apresentadas no 

quadro abaixo. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

- 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Será desenvolvido o Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma Originada pelas 

Atividades de Dragagem, com o objetivo de confirmar a área de influência da pluma na região 

do entorno do TPN.  
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L) Alteração na Qualidade da Água Marinha pelo Lançamento de Efluentes 

A alteração da qualidade da água decorrente da ação de lançamento dos efluentes gerados 

pelo empreendimento irá ocorrer na fase de implantação do TPN, abrangendo a ADA e a AID 

do meio físico. Durante a fase de implantação do empreendimento serão utilizados 

aproximadamente 450 trabalhadores nas obras, os quais irão gerar efluentes sanitários que, 

após o devido tratamento, irão ser descartados no mar com uma vazão de 1.781 L/h.  

O impacto é considerado de baixa magnitude, em função da área e dimensão que a pluma de 

efluentes poderá atingir, tanto a leste quanto a oeste do ponto de lançamento do efluente, na 

extremidade do quebramar leste. A pluma tem um caráter temporário, de forma semelhante à 

pluma de dragagem, apresentando rápida dispersão. O impacto apresenta sinergia com a 

alteração na qualidade da água marinha pela dragagem. As demais características são 

apresentadas no quadro abaixo. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 1.781 L/h- 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

O projeto já prevê a implantação de ETE, que tratará os efluentes de maneira a atender a 

regulamentação pertinente (federal e estadual).  

São previstos o Programa de Monitoramento de Efluentes e o Programa Ambiental de 

Acompanhamento da Pluma de Efluentes, com o objetivo de verificar a eficiência do 

tratamento dos efluentes e identificar a área de influência da pluma na região do entorno do 

TPN, analisando a proximidade com os ambientes costeiros ao redor e indo de acordo à 

Resolução Conama nº 430 de 2011 que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes. 
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11.2.2.2. Meio Biótico 

A) Redução da cobertura, riqueza e diversidade vegetal 

A preparação e a limpeza do terreno em decorrência da implantação do empreendimento 

acarretarão na supressão de toda a vegetação que recobre a ADA. Esta vegetação é 

composta por diferentes fitofisionomias que diferem tanto por sua composição florística 

quanto por sua importância ecológica. Como critério de avaliação deste impacto ambiental 

utilizou-se como parâmetro quantitativo a área ocupada pelas diferentes fitofisionomias na 

ADA. 

Trata-se de um impacto localizado, restrito à ADA, de natureza negativa e direta, de duração 

permanente, irreversível, e de ocorrência certa e imediata. Pode ser considerado de alta 

magnitude, mesmo tendo a maior parte da ADA (cerca de 54%) com cobertura vegetal 

bastante degradada e antropizada (campo de golfe, loteamentos, entre outros). A área e 

proporção de cada fitofisionomia a ser suprimida são apresentadas no quadro a seguir. 

Quadro 11.2-1 - Área e proporção de cada fitofisionomia na ADA do TPN. 

Formação 
Principal 

Tipo 

ADA (ha) 

Total (ha) Total (%) APP (ha) APP (%) 

Restinga Psamófila- Reptante  1,25   0,52   1,25   1,27  

Arbustivo Fechado Pós- Praia  6,71   2,78   6,71   6,80  

Herbáceo Inundável  4,42   1,83   4,42   4,48  

Arbóreo não inundado  2,67   1,11   2,67   2,70  

Arbustivo Aberto não Inundado  7,01   2,91   7,01   7,10  

Arbóreo Permanentemente 
Inundado 

 4,45   1,85   4,45   4,51  

Floresta Ombrófila 
Densa  

Terras Baixas  82,89   34,40   23,79   24,10  

Submontana    -      -     -     -   

Antropizada Vegetação com influência 
antrópica 

 15,63   6,49   7,52   7,62  

Outros usos e 
coberturas 

Outros usos  114,57   47,55   40,90   41,43  

Corpos d´água  1,35   0,56    

Total 240,95 100 98,72 100 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013 

A vegetação com influência antrópica na ADA não faz parte de um sistema natural por 

apresentar cobertura vegetal com predomínio de espécies exóticas ou de ampla distribuição 

adaptadas às condições de ambientes alterados. De importância ecológica regional pouco 

representativa, não representa a vegetação em sua condição natural e não fornece recursos 

significativos para as comunidades animais e vegetais nativas. 

A vegetação nativa é representada por restinga e floresta ombrófila. A vegetação de restinga, 

ocupando desde a faixa compreendida entre a linha da preamar até a vegetação de “caxetal” 
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(arbóreo permanentemente inundado), esta com predomínio de espécie ameaçada de 

extinção, incluindo todas as fitofisionomias de restinga sobre cordões arenosos e áreas 

periodicamente inundadas entre dunas. Quanto à significância do impacto, este pode ser 

considerado de nível alto em função da remoção de boa parte da vegetação de restinga e 

também por esta ser considerada Área de Preservação Permanente. Este fragmento, apesar 

de relativamente isolado, representa um dos poucos remanescentes deste tipo de vegetação 

em bom estado de conservação na região. 

A floresta ombrófila inclui as fitofisionomias de floresta ombrófila densa das terras baixas e 

floresta ombrófila densa submontana. A relevância desta formação é considerada alta, devido 

ao alto grau de degradação deste ecossistema ameaçado e pela presença de espécies 

ameaçadas. 

Proporcionalmente à disponibilidade das formações na AID, as fitofisionomias mais afetadas 

pela supressão de vegetação pertencem às restingas. Três tipologias ficarão com menos de 

50% da área disponível na AID (arbustivo fechado pós-praia, arbóreo não inundado e arbóreo 

permanentemente inundado). Deve ser considerada também a possibilidade de alteração das 

áreas cobertas por vegetação temporariamente ou permanentemente alagada nos arredores 

do Terminal Ponta Negra, em função da alteração hidrodinâmica provocada pela implantação 

do empreendimento, conforme abordado no item específico do meio físico. 

De modo geral, dado o mosaico de fitofisionomias presentes na área de implantação do TPN, 

a perda de espécimes é considerada de grande magnitude. 

O resgate das espécies ameaçadas e a coleta de germoplasma são indispensáveis, além 

também do atendimento da legislação ambiental pela supressão de vegetação nativa ou 

vegetação em APP, sem prejuízo da compensação ambiental em unidades de conservação 

prevista no artigo 36 da Lei 9.985/00, realizando o plantio compensatório, em proporção igual 

àquela suprimida. Para os indivíduos de espécies ameaçadas de extinção que não puderem 

ser resgatados, a proporção deve ser de, no mínimo, cinco novos para cada um perdido. 

Apresenta sinergia com os impactos de perda de hábitat da fauna de vertebrados 

continentais, de alteração nas comunidades terrestes e de alteração na paisagem e no uso e 

ocupação do solo. A cumulatividade se dá por conta de empreendimentos imobiliários e de 

loteamentos que ocupam áreas com cobertura vegetal nativa. 

Embora o impacto causado na vegetação tenha grande magnitude, seja irreversível e não 

mitigável, poderá ter sua significância reduzida em função da implementação de medidas 

compensatórias, como a proposta de criação de unidade de conservação na área de restinga 

remanescente na AID.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Longo Forma de interferência Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 
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Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 
109,40 ha de 
supressão de 
vegetação nativa 

Grau de resolução das 
Medidas 

Médio 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

B) Perda de hábitat da fauna de vertebrados continentais 

Este impacto relaciona-se à supressão da vegetação e terraplanagem do terreno 

correspondente à ADA, necessários para a instalação da infraestrutura. Atualmente há na 

área três formações principais: Floresta Ombrófila Densa, Restinga e Área Antropizada. 

Apenas a segunda apresenta porção de vegetação em estágio avançado de regeneração. A 

região de mata é caracterizada por espécies indicadoras de estágios inicial e médio, 

originados em função dos diferentes níveis de interferência antrópica. 

Dentre as fitofisionomias naturais que sofrerão alteração em função da supressão vegetal e 

que ocorrem de maneira isolada na área do empreendimento, destacam-se a Restinga 

Herbácea e Arbustiva, a Restinga Arbórea e a Mata de Transição entre Restinga e Floresta 

Ombrófila Densa (Tabela 11.2.2-1). Devido ao layout do projeto, a área do remanescente 

dessas formações será reduzida a menos da metade da área atual. 

Tabela 11.2.2-1- Supressão requerida para a implantação do TPN. 

Formação 
Principal 

Tipo 

ADA (ha) 

Total (ha) Total (%) APP (ha) APP (%) 

Restinga Psamófila- Reptante  1,25   0,52   1,25   1,27  

Arbustivo Fechado Pós- Praia  6,71   2,78   6,71   6,80  

Herbáceo Inundável  4,42   1,83   4,42   4,48  

Arbóreo não inundado  2,67   1,11   2,67   2,70  

Arbustivo Aberto não Inundado  7,01   2,91   7,01   7,10  

Arbóreo Permanentemente 
Inundado 

 4,45   1,85   4,45   4,51  

Floresta Ombrófila 
Densa  

Terras Baixas  82,89   34,40   23,79   24,10  

Submontana    -      -     -     -   

Antropizada Vegetação com influência 
antrópica 

 15,63   6,49   7,52   7,62  

Outros usos e 
coberturas 

Outros usos  114,57   47,55   40,90   41,43  

Corpos d´água  1,35   0,56    

Total 240,95 100 98,72 100 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013. 
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Grande parte do TPN será instalado em local correspondente a um antigo campo de golfe, 

cuja vegetação nativa fora retirada anteriormente, apresentando atualmente vegetação 

herbácea. Considerando os impactos da retirada de cobertura vegetal, espera-se que a 

supressão da área florestal existente na ADA apresente relativo menor prejuízo para a fauna, 

uma vez que tal formação abrange parte da AID e AII, de forma contínua. Porém, a 

supressão de porção das restingas provavelmente acarretará produção de fragmentos com 

baixa efetividade de manutenção de suas funções ecológicas e características físicas. Isso 

porque o remanescente de restinga, que atualmente não apresenta conectividade com outras 

restingas, terá aproximadamente metade de suas áreas suprimida. 

Além da supressão da vegetação, as atividades de terraplanagem, incluindo aterro de cerca 

de 2 km de praia, serão responsáveis pela perda de hábitat para muitas espécies de fauna 

que utilizam tal ambiente. 

Dentre a fauna registrada na região durante o diagnóstico, identificaram-se algumas espécies 

mais sensíveis, para as quais a perda de hábitat descrita acima apresentaria efeitos 

negativos potencializados, tanto em função do endemismo, quanto pelas restrições 

ecológicas acarretadas pela destruição de locais de usos potenciais como abrigo, 

forrageamento e reprodução. Três espécies de anfíbios (Xenohyla truncata, Arcovomer 

passarelli e Allobates olfersioides), um lagarto (Liolaemus lutzae), um mamífero (Trinomys 

eliasi) e uma ave (Formicivora littoralis) enquadram-se nesse cenário. 

A perereca Xenohyla truncata ocorre única e exclusivamente na região costeira do estado do 

Rio de Janeiro, em elevações de até 50 metros (Carvalho-e-Silva et al. 2004). Esta espécie 

endêmica das restingas do estado do Rio de Janeiro depende das bromélias presentes nas 

restingas, utilizando estas plantas como abrigo durante o dia. Sua desova é realizada neste 

mesmo ambiente, depositando seus ovos em poças temporárias formadas durante a estação 

chuvosa onde ocorre o desenvolvimento dos girinos (Silva & Britto-Pereira, 2006). É uma das 

poucas espécies de anuros frugíforas, e acordo com Silva & Britto-Pereira (2006) alimenta-se 

de três espécies de plantas ao longo do ano (Anthurium harrisii, E. ovalifolium e Maytenus 

obtusifolia). Acordo com Carvalho-e-Silva et al. (2004) é uma espécie comum nas restingas 

onde ocorre, sendo a sua principal ameaça a destruição do hábitat, principalmente pela 

expansão imobiliária que ocorre em toda a faixa litorânea do estado. 

A rã Arcovomer passarelli vive em florestas de baixada, ocultando-se sobre a serrapilheira do 

solo. Os machos vocalizam junto ou mesmo dentro de abertura de tocas, onde ocorre o 

amplexo, ovoposição e o desenvolvimento dos girinos na água acumulada no fundo da toca. 

Estes permanecem na toca até que as chuvas fortes inundem o local da toca e formem um 

brejo, onde os girinos terminam a metamorfose (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001). É uma 

espécie rara que depende da persistência de matas de baixada ou de restingas para sua 

existência, possuindo uma distribuição disjunta restrita a alguns pontos nos estados do 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001). 

Allobates olfersioides é uma pequena rã diurna, habitante da serrapilheira em áreas 

florestadas. Sua desova é depositada em pequenos acúmulos de água na serrapilheira, onde 

ocorre o desenvolvimento dos girinos, sendo posteriormente transportadas nas costas do 

macho até um corpo d’água próximo, onde termina o seu desenvolvimento. Esta espécie foi 

considerada comum no município do Rio de Janeiro (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001), no 

entanto, o último registro dessa espécie para o estado data de um exemplar coletado em 
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dezembro de 1987 e depositado no Museu Nacional (MNRJ 40580). Devido a esta ausência 

de registros esta espécie foi listada por Eterovick et al. (2005) como uma das populações de 

anfíbios que se encontram em declínio no Brasil.  

O lagarto Liolaemus lutzae é uma espécie restrita ao hábitat de praia das restingas, com 

distribuição atual restrita a somente 200 km ao longo da costa sudeste do Brasil, da restinga 

da Marambaia (ao sul) às restingas de Cabo Frio (ao Norte) (Machado  

et al., 2008). O endemismo da espécie em áreas de restinga do Rio de Janeiro é preocupante 

do ponto de vista conservacionista da espécie quando levada em consideração a intensa e 

crescente especulação imobiliária no litoral do estado, a qual degrada o micro-hábitat 

utilizado pela espécie. Além disso, esta espécie é bastante sensível à simples presença 

humana em seu hábitat, pois esta causa efeitos negativos, como a destruição de suas tocas 

e vegetação, utilizadas como abrigo pela espécie. Considerando o alto grau de ameaça e o 

endemismo da espécie a uma área extremamente restrita no estado do Rio de Janeiro, a qual 

vem continuamente sofrendo impactos antrópicos como a própria degradação do hábitat 

natural destas espécies, torna-se essencial a manutenção das populações ainda 

remanescentes em sua área de ocorrência, permitindo assim uma desaceleração deste ritmo 

de decréscimo das populações da espécie. 

O roedor Trinomys eliasi, endêmico das áreas de restinga do norte fluminense, é classificado 

como “ameaçado” na lista de espécies ameaçadas da IUCN (2012); porém, ao contrário de 

outras espécies registradas durante o diagnóstico, ocorre também no Parque Nacional de 

Jurubatiba, no norte fluminense, região bem preservada e cuja conservação está prevista em 

lei. Dessa maneira, a perda de hábitat para esta espécie apresenta menor relevância do que 

para as espécies da herpetofauna descritas anteriormente. 

Dentre as aves registradas, Formicivora littoralis é a única espécie endêmica das restingas do 

sudeste brasileiro e foi descrita por Gonzaga e Pacheco (1990) como uma subespécie do 

formigueiro-da-serra (Formicivora serrana), e, em consequência de sua limitada distribuição e 

exigências ecológicas, passou a ser considerada uma espécie, conforme proposto por Collar 

et al. (1992). Gonzaga e Pacheco (1990) registraram a ocorrência dessa ave nos municípios 

de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Saquarema, Ilha de Cabo Frio e Ilha 

Comprida, no estado do Rio de Janeiro. Os limites da distribuição são Cabo Frio a leste, mais 

precisamente na Praia do Peró (22º50'S), e a Praia de Jaconé (42º40’W), no município de 

Maricá, a oeste. Posteriormente, Vecchi e Alves (2008) publicaram dois novos registros na 

margem norte da Lagoa de Araruama (22°51’45”S e 42°14’13” W; 22°51’14”S e 42º11’47”W), 

e Mattos et al. (2009) registraram a ocorrência em um fragmento de restinga na Praia de 

Tucuns, no município da Armação de Búzios (41o55’53’’ W, 22o48’00’’ S), ampliando o limite 

a leste. Estes autores também indicaram que a espécie é considerada abundante nas 

restingas entre Saquarema e Cabo Frio, na APA da Massambaba, o maior fragmento 

contínuo com ocorrência dessa ave, cuja população global foi estimada entre 2.468 a 3.773 

indivíduos numa área de ocupação de 148 km². 

No caso das demais aves, a maior parte das espécies registradas no diagnóstico apresenta 

associação aos ambientes florestais, como pode ser atestado para as outras duas espécies 

ameaçadas, Myrmotherula unicolor e Myrmotherula minor, registradas nos pontos amostrais 

localizados na mata de encosta da ADA e AID Dessa maneira, a manutenção de matas de 

encosta em grande porção da AID pode servir de refúgio para os espécimes afugentados 

durante a instalação do terminal. Porém, espécies sensíveis a interferências ambientais, 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 34 

como os nectarívoros (principalmente os beija-flores), apareceram em número expressivo, 

possivelmente aproveitando a época de floração das restingas, indicando que nessas áreas 

ainda existe a estrutura biológica necessária para a manutenção de suas populações. 

Apesar da perda de hábitat possuir característica irreversível, recomenda-se a adoção do 

afugentamento direcionado da fauna durante as atividades de supressão vegetal e 

terraplanagem, possibilitando o deslocamento dos indivíduos para as fitofisionomias 

remanescentes nas áreas adjacentes. Porém, dois fatores tornam a resolução desta medida 

de baixa efetividade considerando o perfil da fauna amostrada na região e o cenário posterior 

à redução de hábitat. Primeiramente, no caso das espécies restritas às restingas, não serão 

mantidos remanescentes viáveis conectados aos suprimidos para a instalação e manutenção 

das populações a serem afugentadas. Além disso, por serem animais que dependem da 

temperatura ambiente para regular as suas atividades metabólicas, o esforço de um 

deslocamento rápido e contínuo para a herpetofauna (grupo no qual estão inseridas quatro 

das espécies potencialmente mais influenciadas) poderia causar aumento brusco da 

temperatura corporal, cuja impossibilidade de regulação levaria os indivíduos a um estado de 

letargia e possível morte. Como alternativa para estes casos, recomenda-se a captura e 

soltura da fauna em áreas remanescentes da AID e outros locais protegidos nas 

proximidades da área de influência do projeto, considerando prévio estudo sobre viabilidade 

ambiental e posterior monitoramento das espécies introduzidas. Mesmo considerando as 

várias críticas sobre as atividades de manejo de indivíduos, deixar de executar tais 

procedimentos poderia resultar em maiores mortalidades. 

A supressão de vegetação florestal será compensada através de plantios compensatórios, 

mas essa medida também é considerada de baixo grau de resolução, visto que se passarão 

anos até que se estabeleçam fitofisionomias mais complexas. Além disso, conforme 

apresentado, o ambiente mais frágil é a restinga. De maneira compensatória, é proposta a 

criação de unidade de conservação na área de restinga adjacente, conforme programa 

específico. 

O impacto apresenta sinergia com a redução da cobertura, riqueza e diversidade vegetal; a 

perda de indivíduos de fauna terrestre; a perturbação da fauna; a alteração nas comunidades 

terrestres e; a alteração na paisagem e no uso e ocupação do solo. A cumulatividade se dá 

por conta de empreendimentos imobiliários e de loteamentos que ocupam áreas com 

cobertura vegetal nativa. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 
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Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 
109,40 ha de 
vegetação nativa 

Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

C) Perda de hábitat da fauna aquática continental (comunidades planctônicas e 

bentônicas) 

A perda de hábitat da fauna aquática continental pode ser impulsionada pelo aporte de 

sedimentos, resíduos sólidos e efluentes líquidos, gerados por algumas atividades do 

empreendimento tais como limpeza e remoção de vegetação; instalação do canteiro de obras 

e demolição das edificações existentes; terraplenagem (cortes e aterros) e implantação dos 

canais de drenagem principais; implantação das vias internas comuns e remanejamento de 

trecho da RJ-102 e 118 para o limite leste da gleba; construção das edificações 

administrativas e de apoio do TPN. 

Em função da alteração das drenagens prevista pelas atividades de terraplenagem haverá 

uma perda de hábitats da comunidade aquática que coloniza a área brejosa, constituída 

principalmente por algas perifíticas e comunidade bentônica decompositora. 

Essa alteração ocorrerá em função da supressão da vegetação higrófila e do aterramento da 

parte baixa dos terrenos para implantação dos canais de drenagem principais, que visam 

garantir o escoamento das águas pluviais das encostas próximas e dos sistemas de 

drenagem internos dos futuros terminais e estaleiro. Ressalta-se que a maior parte das áreas 

a serem aterradas corresponde a locais cujas drenagens já apresentam histórico de alteração 

frente à ocupação humana. 

A perda de hábitat da fauna aquática (comunidades planctônicas e bentônicas) é um impacto 

negativo, direto, certo, de ocorrência em curto prazo, localizado, irreversível, causado pelo 

empreendimento e permanente. Em função das modificações já existentes no ambiente 

aquático avaliado no âmbito do diagnóstico ambiental, esse impacto é considerado de 

pequena magnitude.  

O impacto de perda de hábitat da fauna aquática (comunidades planctônicas e bentônicas) é 

um impacto não mitigável. Ressalta-se que este impacto será objeto de compensação, 

conforme previsto pelo SNUC (lei 9985/08).  

Dada à ausência de medidas possíveis, foi considerado baixo grau de resolução. Em função 

da ausência de corpos d’água relevantes na ADA e também pela intensa alteração prévia 

dessa área devido à retificação de córregos e construção de canais de drenagem, o impacto 

é considerado de baixa relevância. 

O impacto desenvolve sinergia com a alteração na qualidade das águas superficiais e dos 

sedimentos pelo aporte de cargas difusas e pontuais e com a perturbação da fauna. 
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Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Probabilidade Certo Reversibilidade Irreversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Causador 

Prazo Curto Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

D) Perda de indivíduos de fauna terrestre 

A redução dos espécimes da fauna terrestre nativa pode ser ocasionada por algumas 

atividades diretamente relacionadas à implantação do empreendimento, como supressão da 

vegetação, terraplanagem de terrenos alagadiços e de área da praia, aumento da pressão de 

caça e ocorrência de atropelamentos. 

 Supressão da vegetação, Terraplanagem e Aterro dos sistemas alagadiços 

As atividades de retirada de cobertura vegetal e terraplanagem e a consequente perda de 

hábitat podem implicar na perda de indivíduos da fauna continental nativa hoje existente. As 

espécies animais terrestres mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência são aquelas de menor 

capacidade de locomoção e dispersão e que apresentam alta especificidade ambiental e 

endemismo. No caso da ictiofauna, todos os espécimes presentes na ADA serão perdidos, 

uma vez que não há possibilidade de deslocamento natural para outros corpos d ’água.  

A probabilidade de ocorrência desse tipo de evento aumenta substancialmente durante o 

período reprodutivo de algumas espécies, uma vez que ovos e filhotes são mais vulneráveis, 

e está associada ao estado de conservação dos fragmentos florestais.  

Conforme já citado, Xenohyla truncata, Arcovomer passarelli, Allobates olfersioides, 

Liolaemus lutzae, Trinomys eliasi e Formicivora littoralis são espécies terrestres que sofrerão 

redução de indivíduos em função da perda de hábitat. No caso da ictiofauna continental, tais 

ações provavelmente impactarão Notholebias fractifasciatus, implicando na eliminação da 

população identificada apenas em 2008, correspondente ao primeiro registro da espécie fora 

da sua localidade tipo. Esta espécie, originalmente descrita da região de Inoã, sistema da 

lagoa de Maricá, estado do Rio de Janeiro, vem tendo sua distribuição progressivamente 

reduzida por habitar zonas preferenciais de ocupação humana. Os trabalhos de campo 

conduzidos especificamente para o diagnóstico da ADA e AID do projeto não lograram êxito 

em identificar a população anteriormente registrada, haja vista que as amostragens 

ocorreram quando o local de registro da espécie já se encontrava seco, mesmo durante a 

estação chuvosa e a campanha complementar. Desta forma, faz-se necessário maior 

detalhamento quanto ao uso da região de inserção do projeto pela espécie em questão com 
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vistas a definir a sua amplitude de distribuição e assim, melhor definir o grau de magnitude do 

impacto.  

Ainda em relação à ictiofauna, foi registrada a ocorrência de Kryptolebias gracilis, 

caracterizada por Costa (1984) como “criticamente em perigo” em função de ocorrer apenas 

em regiões alteradas para a criação de gado, nunca em áreas protegidas (COSTA op. cit.). 

Porém, o possível impacto sobre essa espécie não apresenta a mesma magnitude quando 

comparado às demais espécies, visto que é registrada a distribuição comum de K. gracilis no 

rio Mato Grosso, afluente da lagoa de Saquarema. 

Como a supressão da vegetação e a terraplanagem serão efetuadas com o 

acompanhamento da equipe de afugentamento e manejo de fauna (ver Programa de 

Afugentamento de Fauna durante a Supressão de Vegetação e Terraplanagem e Programa 

de Manejo de Fauna), espera-se que a perda de indivíduos por esmagamento durante as 

atividades prévias à construção do aterro seja minimizada. 

 Aumento da pressão sobre a fauna  

Durante os 36 meses previstos para a implantação do empreendimento é esperada a 

permanência de um efetivo médio de aproximadamente 350 pessoas.. Esse contingente 

humano pode levar a uma maior pressão sobre alguns grupos animais, principalmente 

aquelas espécies de maior valor cinegético ou cobiçadas para criação.  

Foi registrada na área de inserção do empreendimento a presença de apenas uma espécie 

de mamífero e duas espécies de répteis com interesse econômico e registros históricos de 

utilização como recurso alimentar. O tapeti (Sylvilagus brasiliensis) apresenta grande valor 

cinegético, porém não figura em listas de espécies ameaçadas de extinção. O lagarto 

Tupinambis merianae, vulgarmente chamado de teiú, possui cerca de 1 m de comprimento e 

apresenta a carne e couro bastante apreciados (Marques et al., 1998); já a jibóia (Boa 

constrictor constrictor), que atinge 4 m de comprimento, além de ser também bastante 

cobiçada em função de sua carne e couro, possui interesse econômico como animal de 

estimação, motivo da sua inclusão no Apêndice Cites. 

Como parte do treinamento da equipe de funcionários das obras, será desenvolvido o 

Programa de Educação Ambiental, salientando, entre outros, a importância de práticas contra 

caça e aprisionamento de espécimes silvestres. 

 Aumento do tráfego e operação de máquinas e equipamentos  

O incremento do fluxo de veículos pesados na Rodovia RJ118, hoje utilizada primordialmente 

pela população local, pode causar a perda de indivíduos por atropelamentos.  

Répteis em geral utilizam áreas sujeitas à grande insolação diurna como fonte de calor para 

regulação da temperatura corporal durante o período noturno, sendo comum o encontro de 

serpentes e lagartos próximo ao asfalto de rodovias. Com o aumento do tráfego de veículos e 

maquinário na área de inserção do empreendimento, a probabilidade de perda de répteis por 

atropelamento irá aumentar significativamente, não havendo distinção em relação a alguma 

espécie em particular. No caso dos mamíferos, Dasypus novemcinctus, cujo comportamento 

forrageador o leva a explorar áreas grandes antes do retorno à toca, possivelmente será 

influenciado negativamente pelo aumento do tráfego. 
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A fim de minimizar tal perda, serão desenvolvidas medidas de mitigação dos atropelamentos 

de fauna, como instalação de redutor de velocidade nos pontos onde a estrada é circundada 

por formações vegetais nativas, atividades para conscientização de motoristas e instalação 

de placas atentando aos riscos de atropelamento, entre outros. 

 Atividades ligadas à obra  

Serão desenvolvidas obras de estrutura que podem acarretar a perda de fauna, 

terraplanagem (corte de morro na cota prevista e aterro da parte baixa da ADA, incluindo a 

praia) e compactação do solo ocasionado pelo trânsito de maquinários. Tais perdas 

costumam ser pequenas, pois a fauna é afugentada durante as preparações e atividades 

antecedentes às mencionadas.  

O aumento do grau de compactação do solo afeta as espécies que constroem tocas rasas 

próximo às áreas úmidas, como é o caso das rãs Leptodactylus fuscus, L. marmoratus e L. 

mystacinus, ocorrentes em toda a ADA e AID. Machos dessas espécies vocalizam próximo à 

entrada das tocas, aguardando as fêmeas, onde também ocorre a desova e desenvolvimento 

dos girinos. Esta compactação do solo também irá afetar os anfíbios e répteis que possuem 

hábito fossorial, como o caso da rã Arcovomer passarellii, registrada na AID. As espécies de 

rã desta família (Microhylidae) possuem o hábito de se enterrar no solo durante a estação 

seca, adotando um estado semelhante à hibernação. Além disso, outras espécies fossoriais 

não registradas durante o estudo, mas com ocorrência prevista para a área, serão afetadas, 

como as cobras-de-duas-cabeças Amphisbaena scutigera e Typhlops brongersmianus, a 

serpente Micrurus ibiboboca, a cobra-cega Siphonops annulatus e as rãs Chiasmocleis 

carvalhoi, Leptodactylus spixi e Stereocyclops parkeri. 

A terraplanagem da área de praia, Restinga e Floresta será precedida pelo afugentamento e 

resgate dos espécimes, conforme diretrizes do Programa de Afugentamento de Fauna 

durante a Supressão de Vegetação e Terraplanagem e do Programa de Resgate de Fauna. 

É importante destacar que a perda de indivíduos de fauna em decorrência do 

empreendimento é considerada um impacto irreversível, porém temporário, uma vez que 

cessadas as atividades da fase de implantação, devem acabar também as perdas de fauna 

associadas a elas. 

Esse impacto, quando decorrente da supressão da vegetação e terraplanagem, do aumento 

do tráfego e operação de máquinas e equipamentos e de atividades ligadas à obra, é 

considerado negativo conforme já apresentado, provável, localizado, ocorrendo em curto 

prazo, apenas durante a implantação da obra, irreversível, uma vez que a perda de hábitat 

leva à perda de fauna sem possibilidade de retorno, sendo o empreendimento o causador do 

impacto, temporário, de ocorrência indireta.  

No caso de pressão associada ao maior numero de pessoas na área de inserção, a perda de 

indivíduos da fauna é considerada um impacto negativo, com ocorrência provável, disperso, 

irreversível, sendo o empreendimento intensificador, temporário e de ocorrência indireta. 

Apresenta sinergia com a perda de hábitat da fauna de vertebrados continentais, a 

perturbação da fauna e a alteração nas comunidades terrestres. A cumulatividade se dá por 

conta de empreendimentos imobiliários e de loteamentos que ocupam áreas com cobertura 

vegetal nativa. 
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De modo geral, dada a composição da fauna presente na área de inserção do TPN, a perda 

de indivíduos é considerada de grande magnitude. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador e 
Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado e disperso Duração Temporário 

Sinergia Sim  Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 

Área dos fragmentos 
suprimidos ou 
terraplanados 
comparados com a 
área dos fragmentos na 
AID não alterados 

Grau de resolução 
das Medidas 

Média 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

E) Perturbação da fauna 

Algumas atividades inerentes à fase de implantação do terminal portuário, como (i) a intensa 

movimentação de veículos, máquinas e equipamentos, (ii) os ruídos e vibrações causados 

pelas obras, (iii) a iluminação artificial e ininterrupta e (iv) o aumento da circulação de 

pessoas são fontes artificiais de distúrbios para a fauna, podendo ocasionar o afugentamento 

de animais das áreas adjacentes ao empreendimento,, especialmente as espécies mais 

sensíveis a tais alterações e ariscas à presença humana, como a perereca Xenohyla 

truncata, as rãs Allobates olfersioides, Arcovomer passarelli, o lagarto Liolaemus lutzae e o 

primata Alouatta guariba. Com o tempo, a tendência é que as migrações cessem e as 

comunidades se reestruturem, alcançando novos equilíbrios. 

O impacto na comunidade terrestre depende da proximidade entre a fonte emissora de ruídos 

e vibração e os remanescentes de vegetação nativa e corpos d’água e sua fauna associada.  

Essa perturbação na fauna é um impacto negativo, provável, localizado, de ocorrência em 

curto prazo e indireta, reversível, fato novo e temporário. Apresenta sinergia com a perda de 

hábitat da fauna de vertebrados continentais, a perda de hábitat da fauna aquática continental 

(comunidades planctônicas e bentônicas), a perda de indivíduos de fauna terrestre e a 

alteração nas comunidades terrestres. 
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Atributos 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

As medidas de controle desse impacto estão detalhadas no Programa Ambiental de Controle 

de Obras e estão associadas à manutenção de máquinas e equipamentos. 

F) Alteração nas comunidades terrestres 

As mudanças ambientais a serem efetuadas na ADA provocarão alterações nas 

comunidades terrestres de áreas adjacentes (AID e AII). Supressão de vegetação e 

terraplanagem podem intensificar os processos de perda de qualidade ambiental já 

observada no local de estudo, entre eles a fragmentação, o isolamento de populações 

restritas aos fragmentos remanescentes e o efeito de borda. 

 Fragmentação, segregação e isolamento  

O aumento da fragmentação dos ambientes para algumas espécies da fauna pode aumentar 

o isolamento de populações com características específicas, devido à dificuldade de 

movimentação e dispersão da biota, devido a supressão de vegetação e/ou a instalação de 

taludes de corte e aterro. Além disso, pode aumentar a densidade populacional em 

fragmentos remanescentes que podem servir como refúgio, determinando processos 

ecológicos diferentes daqueles prévios às obras. 

 Efeito de borda 

Nas áreas de borda é iniciada grande parte dos processos biológicos ligados à degradação 

como mudanças do microclima, aparecimento de espécies invasoras, pioneiras e cipós e 

perda de biodiversidade. Estas transformações compõem o “efeito de borda”. 

A alteração na vegetação resulta em mudanças estruturais das bordas da floresta, com o 

favorecimento de flora heliófila e colonizadora em detrimento de espécies ombrófilas, sendo 

esse efeito diretamente relacionado à área de interferência. O efeito de borda é variável de 

acordo com o ambiente (ex. formação vegetal, estágio de regeneração), o tamanho/forma do 

fragmento, a área de supressão, a vizinhança que circunda o fragmento, o histórico de uso e 

ocupação do solo, e, principalmente depende do organismo considerado. Tais 

transformações podem causar alterações nas comunidades de fauna, uma vez que 
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modificam as condições do hábitat, que podem não mais coincidir com o nicho das espécies 

de animais residentes. 

Na área do empreendimento ocorrem 10 espécies da herpetofauna restritas a ambientes 

florestais e, portanto, mais suscetíveis ao efeito de borda: as pererecas Aplastodiscus 

cavicola Fritiziana sp. e Phasmahyla guttata, as rãs Allobates olfersioides, Arcovomer 

passarellii, Crossodactylus gaudichaudii, Physalaemus signifer e Thoropa miliaris, o lagarto 

Ecpleopus gaudichaudii e a serpente Chironius sp. Além disso, muitas espécies da avifauna 

registradas durante o diagnóstico estão associadas ao ambiente florestal, cuja alteração pode 

determinar diminuição de sua diversidade em função da provável migração para ambientes 

mais conservados.  

A alteração na comunidade terrestre é um impacto negativo, localizado nos trechos de 

supressão de vegetação e construção de taludes de corte e aterro, de ocorrência em curto 

prazo, irreversível, sendo o empreendimento intensificador de processos já existentes na 

área. É ainda permanente e de ocorrência indireta.  

O impacto pode ser considerado certo para a fragmentação e geração de efeito de borda nos 

ambientes florestais, mas é provável que ainda ocorra a segregação e o isolamento das 

populações de algumas espécies da fauna e flora. 

A magnitude do impacto gerado pelo efeito de borda pode variar, sendo mais intensa nos 

fragmentos mais preservados, uma vez que possuem flora e fauna mais adaptadas e/ou 

dependentes à situação de sombra.  

De modo geral, dada a composição da fauna presente na área de inserção do TPN, a 

alteração nas comunidades continentais seria de média magnitude. O impacto apresenta 

sinergia com a redução da cobertura, riqueza e diversidade vegetal, a perda de hábitat da 

fauna de vertebrados continentais, a perda de indivíduos de fauna terrestre e a perturbação 

da fauna. 

 Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto e Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo e provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador e 
Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Médio  
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 
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Para verificar a mudança da comunidade de fauna terrestre durante a fase de implantação do 

terminal portuário serão desenvolvidos o Programa de Monitoramento de Fauna e 

Bioindicadores e Controle das Alterações na Comunidade Faunística e o Programa de 

Manejo de Fauna. 

G) Alteração das comunidades planctônicas e bentônicas devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais  

A alteração das comunidades planctônicas e bentônicas na lagoa de Jaconé e demais corpos 

hídricos da região poderá ocorrer pelas interferências na qualidade das águas superficiais em 

função do aporte de cargas difusas (nutrientes orgânicos e minerais) e pontuais (resíduos 

sólidos e efluentes).  

A seguir são descritos os principais impactos esperados sobre essas comunidades.  

a) Comunidades Planctônicas (Fitoplâncton e Zooplâncton) 

A atração de população nas imediações do empreendimento poderá alterar a qualidade da 

água da lagoa de Jaconé e demais corpos hídricos da região, devido ao aporte de resíduos 

sólidos, efluentes, e nutrientes minerais, o que tenderá a acarretar, principalmente no período 

chuvoso, um aumento nos níveis de cor e de turbidez das águas. A elevação do grau de 

turbidez promove uma redução na zona eufótica das águas, interferindo diretamente na 

produtividade primária do fitoplâncton, com reflexos sobre a comunidade zooplanctônica e os 

demais elos da cadeia alimentar aquática.  

Nessa fase, provavelmente ocorrerá uma redução geral na riqueza e densidade do 

fitoplâncton, sendo esperada uma maior participação da classe Chrysophyceae, que são 

algas de caráter oportunista. Em decorrência, espera-se uma redução também na diversidade 

do zooplâncton e o predomínio de rotíferos e protozoários. 

Na estação seca, com a diminuição no aporte de sólidos e o consequente aumento da 

intensidade luminosa na água, espera-se o crescimento de algas fotossintetizante, como as 

clorofíceas, e a maior participação de copépodes para a comunidade zooplanctônica, 

segundo observado no âmbito do diagnóstico ambiental.  

A introdução de esgotos domésticos no ambiente aquático sem o adequado tratamento 

poderá elevar a concentração de fósforo nos corpos d’água, propiciando a proliferação de 

algas e cianobactérias, componentes do fitoplâncton. 

Especial atenção deverá ser dada ao grupo das cianobactérias, pois, quando em grande 

quantidade, formam florações e, nessas condições, podem produzir e liberar toxinas 

(cianotoxinas) para o meio aquático. 

Apesar de quantificadas em pequena quantidade na lagoa de Jaconé, no âmbito do 

diagnóstico ambiental, foco especial deverá ser dado às cianobactérias, pois, quando em 

grande quantidade, formam florações e, nessas condições, podem produzir e liberar toxinas 

(cianotoxinas) para o meio aquático. 

As cianotoxinas podem afetar a saúde humana pela ingestão de água, pelo contato em 

atividades de recreação no ambiente, ou ainda pelo consumo de pescado contaminado, 

sendo as duas últimas atividades citadas características dos principais usos das águas da 
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lagoa de Jaconé. Esses compostos podem também sofrer bioacumulação em peixes, que se 

tornam veículos frequentes para outros animais que deles se alimentam, tais como aves 

aquáticas e mamíferos (BRANCO, 1986; CARMO et. al, 2002). 

Cabe destacar que, no âmbito do diagnóstico ambiental, as cianobactérias foram registradas 

em baixas densidades na lagoa de Jaconé, não oferecendo riscos potenciais ao ambiente e à 

saúde pública. 

A alteração da comunidade planctônica é um impacto negativo, indireto, provável, de 

ocorrência em curto e médio prazo, localizado, reversível, intensificado pelo empreendimento 

e temporário. Desenvolve sinergia com a alteração na qualidade das águas superficiais e dos 

sedimentos pelo aporte de cargas difusas e pontuais e com a perda de hábitat da fauna 

aquática continental (comunidades planctônicas e bentônicas). Em função da importância do 

sistema lagunar costeiro esse impacto é considerado de Média magnitude. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Indireta 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Média Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Como medidas para minimizar os impactos são válidas as mesmas ações definidas pelo 

empreendimento no âmbito dos impactos causados sobre a qualidade da água, 

anteriormente descritos, destacando-se: implantação/ampliação dos sistemas de saneamento 

básico vinculados ao esgotamento sanitário e coleta e disposição adequada de resíduos 

sólidos em toda a área de influência do empreendimento. 

Também está prevista a adoção do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, 

compreendendo o acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias. 

Tais medidas apresentam Alto grau de resolução, o que resulta em um impacto de Baixa 

relevância. 

b) Comunidade Bentônica (Invertebrados Bentônicos) 

Os invertebrados bentônicos que colonizam a lagoa de Jaconé, na AID do TPN e demais 

corpos hídricos da região poderão sofrer alterações principalmente pela introdução de 

materiais orgânicos, devido à disposição inadequada de esgotos domésticos e de resíduos 

sólidos. 
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Conforme citado, o sedimento da lagoa de Jaconé não apresentou produtos contaminantes 

como compostos orgânicos voláteis, pesticidas organoclorados e organosfosforados. 

Contudo, poderá ocorrer um aumento na concentração de compostos orgânicos de origem 

doméstica nesse compartimento da lagoa, que acarreta em redução nos índices de oxigênio 

dissolvido, selecionando organismos mais resistentes à poluição como quironomídeos, 

oligoquetas e poliquetas. 

Caso haja um incremento de materiais orgânicos nessa lagoa, poderá ocorrer um aumento da 

população de moluscos gastrópodes, registrados com grande contribuição numérica na área 

de influência do Terminal Ponta Negra no contexto do diagnóstico ambiental. 

A alteração das comunidades bentônicas é um impacto negativo, indireto, provável, de 

ocorrência em curto e médio prazo, localizado, reversível, intensificado pelo empreendimento 

e temporário. Desenvolve sinergia com a alteração na qualidade das águas superficiais e dos 

sedimentos pelo aporte de cargas difusas e pontuais e com a perda de hábitat da fauna 

aquática continental (comunidades planctônicas e bentônicas). Em função da importância do 

sistema lagunar costeiro esse impacto é considerado de Média magnitude. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Indireta 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Média Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

As medidas propostas para reduzir os efeitos desse impacto são as mesmas definidas no 

âmbito dos impactos causados sobre a qualidade da água, anteriormente descritos, 

destacando-se a implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico. 

Assim como previsto para o impacto de alteração sobre a comunidade plantônica também 

está prevista a implantação do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, 

compreendendo o acompanhamento das comunidades bentônicas. As medidas propostas 

apresentam Alto grau de resolução, o que resulta em um impacto de Baixa relevância. 

H) Alteração da comunidade Pelágica 

Este impacto está associado às atividades de construção de quebramar e aterro hidráulico, 

onde ocorrerão lançamento de rochas no mar, movimentação de máquinas e embarcações e 

dragagem com retirada e ressuspensão de sedimento. 

No que diz respeito à ictiofauna, quelônios e cetáceos, poderá produzir impactos diretos, tais 

como danos físicos nos indivíduos resultantes da colisão com blocos rochosos ou pela 
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operação da dragagem, o que é pouco provável e, ainda, pode provocar rápida ressuspensão 

de sedimentos, com aumento local e temporário da turbidez. 

Outro importante aspecto considerado é o aumento do nível de ruídos a ser gerado durante 

as fases de implantação e operação, ressaltando-se que a construção de quebramar e aterro 

hidráulico, a movimentação de embarcações e a realização da dragagem e descarte também 

são atividades geradoras de ruídos e vibrações, que podem afetar mais especificamente os 

cetáceos e quelônios. Porém deve-se destacar que no diagnóstico não foi avistada nenhuma 

espécie (grupo ou indivíduo) de cetáceo ou de quelônios e/ou suas desovas na AID. 

Durante a dragagem e descarte o aparecimento temporário de plumas de sedimento na 

coluna d’água, esperando-se consequências mínimas. Mesmo assim, tais plumas poderão 

afetar a fauna local, por aumentarem a turbidez local e a carga de material em suspensão, 

tendo como consequência uma redução também temporária das taxas de produtividade 

biológica do sistema. Além disso, a própria matéria orgânica presente no sedimento também 

consome oxigênio, podendo temporariamente e localmente causar condições de estresse 

para muitos animais aquáticos. 

Alterações na qualidade das águas oceânicas causadas pelo descarte de material dragado 

são amplamente descritas na literatura, contudo, a magnitude e relevância dessas alterações 

podem variar significativamente dependendo de inúmeros fatores, tais como: qualidade e 

quantidade do material dragado, equipamentos utilizados na atividade e as características da 

hidrodinâmica da área receptora (ABAURRE et al., 2007).  Considerando que o material 

dragado será utilizado para o aterro hidráulico, estas alterações na qualidade da água serão 

irrelevantes. 

Os impactos causados pela ressuspensão do sedimento são geralmente localizados e de 

curta duração, relacionados diretamente ao tamanho do grão do material ressuspendido 

(HURME & PULLEN, 1988). Uma vez que, quanto menor o tamanho do grão, mais os 

compostos orgânicos e inorgânicos se associam ao sedimento, a análise granulométrica é 

fundamental para monitorar a qualidade do sedimento. O diagnóstico da granulometria do 

sedimento na área de estudo mostrou que a maior parte dos grãos é constituída por areia 

média, seguido por areia fina e por areia grossa. Dessa forma os compostos são pouco 

adsorvidos pelo sedimento.  

Dependendo da concentração do material em suspensão, pode ocorrer a morte de algumas 

espécies de peixes pela obliteração das brânquias (NEWCOMBE & MACDONALD, 1991). A 

interferência pode ser considerada de intensidade fraca, localizada e temporária, tal como 

observado em amplo levantamento mundial sobre impacto de dragagem em áreas costeiras 

BOLAM & REES (2003), os quais evidenciaram que em ambientes naturalmente variáveis  ou 

de grande energia, como a área em questão, são observadas rápidas recuperações variando 

de meses a um ano, o que diminui a magnitude deste impacto. 

Embora ocorra o aumento da concentração de material em suspensão na região da 

dragagem e descarte (impacto negativo e direto), a magnitude deste impacto dado às 

condições naturais de turbidez da água, deverá ser pequena, não sendo esperadas 

alterações expressivas sobre as comunidades pelágicas (ictiofauna, quelônios e cetáceos, 

etc.), pelo fato da ressuspensão de sedimentos ser bastante localizada.  
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As citadas interferências sobre a ictiofauna (aumento da turbidez durante a dragagem), 

somada aos ruídos, vibrações e luminosidades a serem geradas pela movimentação de 

embarcações tanto na fase de implantação quanto na de operação (p.ex. dragas, barcos de 

apoio e outros equipamentos) tem potencial de perturbar a ictiofauna, gerando 

deslocamentos desse grupo para regiões com características similares às originais. Esse 

comportamento, além de resultar na alteração da composição local (PÉREZ-RUZAFA et al., 

2006), também influencia na diminuição da abundância local, ocasionando a diminuição da 

riqueza e diversidade e pode ter efeito negativo sobre a quantidade e qualidade do pescado. 

Por tais características, o deslocamento desses organismos também é considerado como um 

efeito negativo indireto sobre as áreas para onde eles se direcionam. 

Finalmente, no que diz respeito à movimentação de embarcações, além dos aspectos 

relativos a ruídos e vibrações, existe a possibilidade de ocorrerem colisões com tartarugas 

marinhas e cetáceos, muito embora, a ocorrência seja pouco provável dada a capacidade 

destes organismos se desviarem das embarcações, associada à ausência de registros 

desses animais na área estudada. Em relação à ictiofauna, devido à natureza transeunte 

desses organismos, alguns pesquisadores tem assumido que os peixes simplesmente 

deixam a área em função do barulho e vibração dos equipamentos (HACKNEY et. al., 1996), 

sendo muito baixo o risco de colisão. 

Desenvolve sinergia com a alteração na qualidade das águas marinhas pela dragagem e 

lançamento de efluentes. 

Diante do exposto a magnitude desse impacto foi considerada média. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Média 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Média 

 

Embora se considere que o risco de abalroamento de mamíferos aquáticos e quelônios 

marinhos seja de baixa probabilidade, recomenda-se: 

 Ações de Educação Ambiental com os trabalhadores de modo a conscientizá-los sobre a 

necessidade de conservação da biota aquática e preservação do meio marinho, 
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especialmente ao que se refere ao risco de atropelamento da fauna de quelônios e 

cetáceos. 

 As obras de expansão do terminal deverão contemplar um Projeto de Iluminação de 

acordo com as normas de segurança operacional (ABNT) evitando exageros quanto aos 

níveis de luz produzidos. 

 

Quanto aos ruídos e vibrações, as atividades associadas ao TPN devem ser realizadas com 

medidas cautelares em relação à geração destes pelos motores das embarcações. Deve-se 

procurar utilizar equipamentos com capacidade de emissão reduzida de decibéis. Nesse 

sentido, recomenda-se adotar procedimento de “soft start”, ou seja, começar as atividades 

com níveis de ruídos mais reduzidos, permitindo que a fauna abandone as áreas 

temporariamente, minimizando o risco de lesões. 

Para a ictiofauna, dados os impactos decorrentes das atividades recomenda-se; 

 Programa de Monitoramento Marinho da Bióta Pelágica, o qual devera contemplar 

espécimes que sirvam de bioindicadores da qualidade ambiental, bem como espécies de 

maior relevância comercial; 

 Programa de Apoio à Atividade de Pesca Tradicional, de forma a minimizar o efeito 

negativo sobre a quantidade e qualidade do pescado. 

 

I) Alteração da comunidade bentônica (substrato inconsolidado e consolidado) 

Este impacto está associado às atividades de construção de quebramar e aterro hidráulico, 

onde ocorrerão lançamento de rochas no mar, movimentação de máquinas e embarcações e 

dragagem com retirada e ressuspensão de sedimento. 

A distribuição da fauna bentônica depende de diferentes fatores, incluindo energia do 

ambiente, morfologia do fundo e, principalmente, textura dos sedimentos. Os grupos 

Polychaeta e Crustacea apresentaram as maiores riquezas dentre os grandes grupos 

encontrados no ambiente costeiro. De forma geral, o ambiente a ser dragado ou assoreado 

apresentou associação entre a localização e profundidade com os valores dos índices de 

estrutura da comunidade, com os locais mais próximos à praia e mais rasos apresentando 

baixos valores de diversidade e riqueza média, enquanto os mais afastados e profundos 

valores altos, com a ocorrência e predominância de espécies com baixos valores de 

abundância e densidade. A comunidade foi caracterizada por apresentar dominância elevada 

de espécies oportunistas e de rápido crescimento, apresentando variação espacial e temporal 

(entre campanhas), as quais demonstraram correspondências com a granulometria, 

nutrientes e hidrodinamismo do ambiente, com os maiores valores dos índices de estrutura 

da comunidade (número de indivíduos, riqueza e diversidade) sendo encontrados na primeira 

campanha. 

Em relação à macrofauna praial, dentre os grupos que ocorreram na primeira e segunda 

campanha, Arthropoda e Nemertea apresentaram os maiores números de indivíduos, 

seguidos por Molusca e Annelida, enquanto para a meiofauna, Arthropoda (Crustacea) 

juntamente com Nematoda apresentaram a maior variedade de táxons encontrados.  
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A comunidade apresentou valores baixos para os índices de estrutura da comunidade, com 

os maiores valores, de maneira geral sendo encontrados no mesolitoral superior, 

principalmente na segunda campanha, demonstrando assim como encontrado para a fauna 

de fundo, variação espacial (entre pontos) e temporal (entre campanhas). A construção dos 

Terminais Ponta Negra acarretará na eliminação e soterramento da macrofauna do trecho da 

praia de Jaconé, localizada na Área Diretamente Afetada. Além disso, a porção da praia 

localizada próxima à porção continental do quebramar leste sofrerá alterações na estrutura 

da comunidade em consequência da mudança da granulometria em resposta a presença 

física da estrutura. 

Na área de dragagem, um dos impactos diretos mais evidentes será a morte de organismos 

bentônicos em decorrência da completa remobilização do fundo (hidráulica). Os ambientes de 

sedimentos não consolidados estão sujeitos a defaunação total ou parcial, a qual pode 

ocorrer como resultado de distúrbios naturais (hidrodinamismo) e/ou antropogênicos, como 

por exemplo, dragagem ou poluição (HALL & FRID, 1998; AMARAL et al., 1998).  

Os zoobentos dependem do substrato para alimentação, crescimento e ou reprodução, sendo 

que poucos indivíduos têm a capacidade de locomoção, sendo assim, esses organismos são 

considerados “chave” no estudo da avaliação dos impactos causados pela atividade de 

dragagem e descarte de sedimentos. Neste tipo de atividade, a tendência é ocorrer a morte 

das formas de vida bentônicas fixas e sésseis, como moluscos, equinodermas e poliquetas, 

enquanto que as espécies vágeis, tais como os peixes e crustáceos, tendem a ser menos 

afetadas, pois são capazes de se deslocar e evitar condições adversas. 

Embora os dados de monitoramentos ambientais evidenciem uma abrupta redução das 

espécies e densidade da comunidade bentônica em locais sujeitos a constantes dragagens, 

existem, por outro lado, estudos que identificam o restabelecimento das condições 

ambientais logo após a interrupção das atividades de dragagem e descarte (EQUILIBRIUM, 

(2002); CEPEMAR (2004a, 2005a, 2006e). GRENNE (2002), através da compilação de 

diferentes estudos, conclui que áreas dragadas são rapidamente regeneradas em média 

após um ano do fim das dragagens. Porém, na futura área do porto (bacia de evolução) não é 

esperada uma recuperação efetiva da área a ser dragada, pois nessa área a movimentação 

de navios gera grande distúrbio nos sedimentos impedindo plena ocupação pelos organismos 

bentônicos. As comunidades bentônicas podem, então, recompor-se em um intervalo de 

tempo relativamente curto, porém, efeitos de longo tempo podem ocorrer caso haja 

modificações na distribuição da granulometria local. Isto permite concluir que, embora 

importante, o impacto sobre a comunidade bentônica tende a ser reversível.  

A recuperação da perturbação tem sido mostrada com sendo dependente, em grande parte, 

da capacidade do ambiente no entorno em suprir a migração de adultos e/ou recrutamento 

larval (HIRSCH et al., 1978; ZAJAC & WHITLATCH, 1982; DIAZ, 1994; LU & WU, 2000; 

BOLAM & FERNANDES, 2002). Isto é particularmente importante nos casos em que a 

perturbação destrói a comunidade original e a recuperação começa a partir de sedimentos 

totalmente defaunado. Esse aspecto é importante, pois apesar dos impactos serem 

irreversíveis na ADA, no seu entorno, espera-se uma taxa de recuperação maior da 

comunidade. Em relação à macrofauna, o recrutamento é rápido devido ao curto ciclo de 

vida, ao alto potencial reprodutivo e em função do recrutamento planctônico a partir de áreas 

não afetadas.  
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Na fase operacional, durante as manobras de amarração e fundeio dos navios, a turbulência 

das manobras provocará ressuspensão do sedimento. Cessado o distúrbio, a nuvem de 

sedimento suspensa na água começa a decantar e recobre os organismos bentônicos do 

entorno, podendo causar a morte destes.  

Esta ressuspensão do sedimento significa que o ambiente estará em constante alteração, 

gerando um estresse no ambiente de fundo em resposta a atividade de movimentação das 

embarcações. Desta forma, a comunidade estará em constante processo de renovação, uma 

vez que o ambiente não permanecerá estável, ou poderá apresentar a substituição das 

espécies da comunidade inicial por espécies oportunistas que apresentarão elevada 

abundância no ambiente. 

Especificamente para a fauna bentônica praial a implantação do terminal implicará na 

alteração da estrutura destas comunidades, uma vez que as obras físicas ocorrerão também 

na faixa de praia. O ato mecânico da remoção da areia implica na retirada dos indivíduos 

presentes nos sedimentos, de forma a ocasionar a morte ou, no mínimo, o estresse de uma 

manipulação que poderá desencadear consequências similares. Essas atividades 

representam um impacto local, negativo, direto e imediato na comunidade bentônica levando 

a morte e/ou o soterramento de indivíduos na ADA. A alteração da granulometria e a 

consequente perda de habitat para as comunidades bentônicas colaboram para uma 

avaliação de grande magnitude deste impacto. Após o término das atividades espera-se uma 

interrupção dessas alterações na comunidade bentônica praial, que tende a recolonizar o 

substrato, levando-se a considerar este impacto temporário e reversível. Porém, no local de 

construção do quebramar, o impacto será permanente e irreversível.  

Em relação ao costão rochoso adjacente, esse ambiente é caracterizado por ser muito 

exposto ao hidrodinamismo (batimento de ondas) no cenário atual. O diagnóstico mostrou 

que na área de estudo foi possível observar uma alta heterogeneidade espacial, entretanto, 

um ambiente sob intensa ação do batimento de ondas, o que leva a seleção de espécies que 

suportam essa condição. Estudos mostram que a distribuição vertical e riqueza das espécies 

aumentam dos ambientes protegidos para os expostos a ação de ondas (COUTINHO, 1995), 

sendo que no presente estudo foi observado que na estação chuvosa, onde teoricamente as 

condições oceanográficas são mais amenas, ocorreu um aumento de diversidade. Diante 

disso, embora seja esperado que a instalação do empreendimento proporcione uma 

mudança na composição das espécies no costão rochoso da ADA, visto que as estruturas do 

porto criarão um ambiente com menor incidência de batimento de ondas, não se pode afirmar 

categoricamente em que grau a diversidade será alterada. A influência das ondas na 

estrutura da comunidade entremarés tem sido abordada considerando mudanças na 

composição da comunidade (LEWIS 1964), ampliação da zona entremarés (LEWIS 1964, 

UNDERWOOD 1981), riqueza e diversidade de espécies (UNDERWOOD, 1981; THOMAS 

1985; BOAVENTURA et al., 2002; ARAÚJO et al., 2005), dinâmica das "manchas" de 

organismos (MENGE et al., 2005) e na influência relativa sobre a predação e competição 

(GOOD, 2004). 

Segundo COUTINHO (1995), estruturas artificiais como molhes ou quebramares têm sido 

utilizados na construção de marinas e portos e na proteção de praias arenosas contra a 

erosão. Tais estruturas criam hábitats tridimensionais, oferecendo uma variedade de 

ambientes diferentes quanto à orientação, sombreamento e grau de exposição às ondas na 

região entremarés (BULLERI & CHAPMAN 2004).  
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Deve-se monitorar a evolução da comunidade costeira durante a instalação e operação do 

empreendimento, visto que a diminuição da hidrodinâmica na região em função do porto pode 

desencadear processos de eutrofização incrementando a densidade de clorofíceas na área. 

Na estação chuvosa (segunda campanha) essa dominância se manteve, embora as 

coralináceas e o Gênero Sargassum tenham apresentado alta frequência também. Em 

diversos balneários do Brasil já pode ser verificado o aumento da densidade de clorofíceas 

em função da má gestão dos recursos hídricos (SANTOS et al., 2006; SOUZA & 

CONCENTINHO, 2004; FREITAS NETTO et al., 2009).  

Dessa forma, o que pode ser esperado é que ocorra uma série de mudanças no costão 

rochoso, entretanto, o aumento ou não de diversidade nesse ambiente será regido segundo a 

teoria do distúrbio intermediário, ou seja, apenas com a presença do terminal portuário é que 

se processarão as mudanças na hidrodinâmica capazes de alterar os aspectos físicos da 

região e, consequentemente os desdobramentos sobre a dinâmica das comunidades 

presentes no costão rochoso. 

Desenvolve sinergia com a alteração na qualidade das águas marinhas pela dragagem e 

lançamento de efluentes.Diante do exposto a magnitude desse impacto foi considerada 

grande. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixa 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

Como medidas para este impacto recomenda-se: 

 As obras de implantação das estruturas marinhas sejam realizadas em faixas de praia e 

marinhas mínimas, apenas aquela realmente necessária as obras físicas do terminal, o 

que fará com que a biota impactada seja restrita apenas nessas áreas, uma vez que não 

há possibilidade de reversão do restabelecimento das condições naturais do ambiente, 

em função da irreversibilidade do impacto. 

 Executar Programa de Monitoramento das Comunidades Bentônicas (tanto marinha e 

quanto praial) para o acompanhamento espaço-temporal dos impactos decorrentes do 

empreendimento em curto, médio e longo prazo. Destaca-se a importância de que os 
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levantamentos contemplem a caracterização das áreas de dragagem e descarte, bem 

como o costão rochoso. 

 Realizar a operação de dragagem e demais obras de implantação no espaço de tempo 

mais curto possível, sujeitando a biota a uma frequência/magnitude menor dos impactos 

e permitindo assim o restabelecimento e recolonização de áreas adjacentes o mais 

rápido das condições naturais do ambiente. 

 

J) Disponibilização de novos habitats artificiais 

Durante a fase de implantação, em decorrência da construção do quebra-mar e aterro 

hidráulico haverá ampliação dos locais para fixação das espécies incrustantes e criação de 

refúgios (nichos) para abrigo de variadas espécies dos diversos grupos que compõem a 

fauna da região. Este incremento de nichos proporcionará a ampliação da oferta de alimento 

à comunidade pelágica e bentônica, uma vez que larvas dos organismos bentônicos do 

costão rochoso natural poderão se fixar nesta nova estrutura artificial, promovendo, de certa 

forma, o incremento da população local em função da maior disponibilidade de espaço para 

estes organismos incrustantes.  

A grande maioria dos organismos bentônicos reproduz-se produzindo larvas, que nadam 

livremente na coluna d´água e, após um curto espaço de tempo relacionado ao 

desenvolvimento larval, elas tendem a se fixar em estruturas consolidadas, que podem ser 

rochas ou qualquer substrato submerso na água, como estruturas artificiais de um porto. O 

período que uma larva permanece na coluna d’água está relacionado diretamente ao seu 

período de dispersão (VENTURA & PIRES, 2002).  

De forma geral, a introdução de estruturas portuárias no ambiente marinho desencadeia um 

processo de colonização similar ao observado em recifes artificiais (BAYLE et al., 1994), uma 

vez que a disponibilidade de substratos artificiais consolidados permite o recrutamento das 

larvas presentes na massa d’água. O desenvolvimento destas comunidades biológicas 

incrustantes ocorre com maior diversidade na zona fótica, entretanto, inúmeras outras 

espécies também utilizam o substrato consolidado em águas mais profundas.  

Nesse sentido, com a construção do aterro hidráulico haverá ampliação dos locais para 

fixação das espécies incrustantes da região, além do fornecimento de abrigo/refúgio de 

variadas espécies presentes no costão rochoso natural da região. Embora a introdução de 

espécies incrustantes nativas possa ser considerada positiva, visto que contribui para o 

aumento da diversidade e biomassa em um ambiente oligotrófico e aumento da 

disponibilidade de alimento, principalmente para a ictiofauna (VILLAÇA, 2002), esse impacto 

é considerado no processo de licenciamento ambiental como positivo e negativo, pois o 

aumento da diversidade local, não significa necessariamente uma alteração benéfica, uma 

vez que há uma interferência equilíbrio original. 

O período de início da colonização é esperado poucos meses após a instalação do substrato, 

no entanto, destaca-se que o processo de estruturação da comunidade irá se estender ao 

longo dos anos. Em relação à abundância é esperado que ocorra um forte incremento inicial 

e seja seguido por uma estabilização, enquanto a riqueza e diversidade espera-se que 

apresentem um crescimento contínuo, com estabilização em longo prazo (PÉREZ-RUZAFA 

et al., 2006). 
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Estas alterações em função da implantação das estruturas tem potencial de afetar a 

composição da ictiofauna local, uma vez que a maior disponibilidade de alimentos poderá 

atrair espécies de peixes não comuns na região, o que se configura num impacto negativo, 

pois resulta da transformação de um ambiente natural, alterando o padrão original de 

distribuição observado. 

Diante do exposto a magnitude desse impacto foi considerada pequena. 

Atributos 

Natureza Positivo e Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixa 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixa 

 

Não foram identificadas medidas de controle que possam ser aplicadas. Recomenda-se, 

porém a aplicação do Programa de Monitoramento Marinho da Bióta Bentônica e do 

Programa de Monitoramento Marinho da Bióta Pelágica, para acompanhamento dos efeitos 

descritos. 

11.2.2.3. Meio Socioeconômico 

A) Alterações no mercado de trabalho com a geração de novos empregos formais e 

informais  

Para a implantação do TPN, especialmente para a montagem da infraestrutura básica de 

todo o empreendimento, serão mobilizados em média 350 trabalhadores de diferentes 

qualificações relacionadas a atividades de construção civil, por um período estimado em 36 

meses. Para estimar a geração de empregos indiretos, utilizou-se da metodologia 

desenvolvida pelo BNDES, segundo a qual para cada emprego direto gerado no setor da 

Construção Civil, seriam gerados 0,47 empregos indiretos e 1,54 empregos denominados 

como efeito-renda. Considerou-se ainda, uma vez que a metodologia em apreço se apoia na 

matriz produtiva que extrapola largamente a área em estudo, que a ela caberiam 

participações de respectivamente 20% dos empregos indiretos e 10% dos empregos efeito 

renda. Nessas condições, além dos 350 empregos diretos ter-se-á mais 33 empregos 

indiretos e 54 empregos efeito renda, totalizando 437 empregos em média por um período de 

três anos. 
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Como critério de avaliação do parâmetro ambiental mercado de trabalho, considerou-se a 

dimensão quantitativa desse mercado, assim como sua situação atual e prospectiva. 

Conforme observado na análise da organização produtiva, os municípios da AII apresentam 

números relativamente altos de empresas de construção civil dentro de uma especialização 

na construção de domicílios de veraneio e de expansão de áreas residenciais. Os dados 

disponíveis relativos a 2010 apontam para o baixo grau de ocupação da população em idade 

economicamente ativa e para uma estrutura ocupacional que refletem um dinamismo 

econômico limitado. Em Maricá a População Economicamente Ativa - PEA ocupada (14.622 

pessoas) representava apenas 10,8% da PEA Total, proporção que se elevava a 30,9% 

(22.838 pessoas) em Saquarema. Considerando apenas os empregos formais, eram 

alcançados números ainda mais reduzidos: Maricá somava 204 trabalhadores na Construção 

Civil com carteira assinada (1,6% do montante) e Saquarema outros 2.049, representativos 

de 13,7% do montante. 

Nesse contexto, a demanda representada pela implantação do empreendimento, com uma 

média de mão de obra equivalente a 350 trabalhadores de diferentes qualificações, e a 

transcorrer no período de 36 meses gerando adicionalmente 87 empregos indiretos e efeito 

renda, tende ter significado para Maricá e, em Saquarema, a diluir-se no movimento cotidiano 

do mercado. Considerando o conjunto da AID avaliou-se que não deverá ocasionar efeitos 

significativos, mormente por se tratar de um setor que não exige, em geral, elevada 

qualificação, possuindo alta permeabilidade e mobilidade.  

Com base no descrito anteriormente, esse impacto é avaliado como positivo, de incidência 

direta e temporária. Sua ocorrência é imediata e sua extensão espacial corresponde aos 

municípios da AII. Trata-se ainda de um impacto reversível, de ocorrência certa e cumulativa. 

Por esses aspectos pode-se considerar que impacto possível da geração de empregos é de 

magnitude baixa. 

Embora um intenso crescimento populacional já venha ocorrendo em função de outros 

determinantes, a criação de novos empregos tende a intensificar esse movimento, 

desenvolvendo-se desse modo relações de sinergia com o impacto Atração de população 

(induzida e autônoma). 

Considerando-se que o impacto geração de empregos é de magnitude baixa, e mesmo 

considerando-se que as ações indicadas para sua otimização são de média efetividade no 

contexto de um mercado de trabalho local limitado, prevê-se que produzirá um impacto de 

baixa relevância.  

Atributos 

Natureza Positivo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 
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Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 

Média de 350 
empregos diretos e 87 
indiretos e de efeito 
renda 

Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

A empreiteira contratada deverá preferencialmente aproveitar trabalhadores já residentes na 

AID/AII, pois além de potencializar os efeitos positivos do impacto, reduzirá a criação de 

fluxos migratórios oriundos de outras localidades. Essa medida consta no Programa de 

Contratação e Desmobilização de Mão de Obra e deverá ser complementada pelo 

desenvolvimento de um Programa de Capacitação da Mão de Obra, ambos apresentados no 

capítulo referente aos Programas Ambientais, prevendo os empregos a serem gerados na 

fase de operação e que deverá incluir entre seu público alvo os trabalhadores contratados 

para a fase de implantação, tendo em vista mitigar os efeitos da desmobilização. 

B) Alterações no Mercado de Trabalho com a Desmobilização da mão de obra 

contratada para a implantação da infraestrutura do TPN 

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental mercado de trabalho, considerou-se a sua 

dimensão quantitativa, assim como a situação atual e prospectiva. Estima-se que conforme 

forem se desenvolvendo as etapas das obras civis, como é comum em casos semelhantes, 

ocorrerão desmobilizações rotativas de mão de obra, relativas às etapas já concluídas.  

Considerando o período construtivo previsto, de 36 meses, a rotação da mão de obra tende a 

ser constante devido ao elevado turn over próprio da Construção Civil, representando a 

conclusão das diferentes etapas, momentos de maior intensidade desse processo. Depois de 

atingido o pico do histograma da mão de obra a ser empregada – estimada como 428 

trabalhadores de diferentes qualificações, o contingente será decrescente até a 

desmobilização final. 

Trata-se de um impacto negativo, permanente (do ponto de vista do empreendimento), de 

ocorrência imediata e que deverá atingir toda a região de oferta de mão de obra que é a AII. 

Caracteriza-se ainda como irreversível, mitigável, de ocorrência certa, sendo consequência 

direta do empreendimento. Por esses aspectos pode-se considerar que impacto possível da 

desmobilização da mão de obra contrata para as obras é de magnitude baixa. 

Considerando-se que o impacto possível desmobilização da mão de obra contratada é de 

magnitude baixa, e que as ações indicadas para sua mitigação são de boa efetividade, prevê-

se que produzirá um impacto de baixa significância. 
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Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Para atenuar os possíveis efeitos negativos, o empreendedor deverá atuar junto às 

empreiteiras contratadas no sentido de que as desmobilizações parciais da mão de obra 

sejam efetuadas de forma gradual, buscando sempre que possível o aproveitando dos 

mesmos trabalhadores nas etapas subsequentes das obras civis, segundo diretrizes do 

Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra, apresentado adiante. 

Adicionalmente, como efeito do Programa de Capacitação da Mão de Obra, os trabalhadores 

contratados para a fase de implantação terão a oportunidade de serem capacitados para 

serem recontratados para atuar nas atividades da fase de operação. 

C) Alterações nas Finanças Públicas Municipais através da geração de tributos 

municipais pelas obras de implantação do TPN 

Como critério de avaliação do aumento da geração de tributos no Município de Maricá na 

fase de implantação do empreendimento, considerou-se em especial o alargamento da base 

de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Estima-se que no período 

de três anos do processo de implantação haverá um incremento da animação econômica do 

Município, com o aumento do consumo provocado pela expansão da massa monetária 

(salários, serviços, etc), porém a alavancagem do recolhimento deste tributo será causado, 

centralmente, pelos diferentes serviços relacionados à Construção Civil, demandados 

diretamente pelo empreendimento.  

O investimento previsto para esta fase é R$ 1.112.227.166, estimando-se que pelo menos 

60% estarão sujeitos ao recolhimento do ISSQN. De acordo com o código tributário municipal 

estimou-se que os serviços a serem realizados serão objeto de um recolhimento de, em 

média, 3,5% de seu valor. Com bases nessas estimativas o valor a ser recolhido aos cofres 

municipais será de R$ 23.356.770 ou R$ 7.785.590 anuais no período de três anos.  

Tendo em vista que a receita total do Município em 2009 (último ano em que a informação 

está disponível) foi da ordem de 87,2 milhões, com uma contribuição do ISS de R$ 3,9 
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milhões, é de fácil verificação que, mesmo considerando a defasagem cronológica, o 

incremento temporário no recolhimento do ISSQN será muito significativo, com efetivo efeito 

no montante da arrecadação. 

Trata-se, desse modo, de um impacto positivo, reversível, temporário, de ocorrência muito 

provável e imediata, causado diretamente pelo empreendimento. No contexto das finanças 

públicas do Município de Maricá, pode-se considerar que o impacto provável da geração de 

tributos é de magnitude média. Dada a curta duração desse impacto positivo, prevê-se que 

produzirá um impacto de baixa significância. 

Atributos 

Natureza Positivo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Muito Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Concentrado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

- 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento ou controle, tendo em vista que a 

gestão dos recursos cabe à administração municipal. 

D) Interferência com imóveis localizados na ADA com a consequente realocação da 

população residente 

Nas áreas que precisam ser liberadas para a implantação empreendimento, em gleba vizinha 

às propriedades já adquiridas pelo empreendedor, está localizado um loteamento com 

predomínio de imóveis voltados para lazer que convivem com outros – em geral mais 

modestos, de primeira residência, comércio e edificação para cultos religiosos (igreja 

evangélica). Foi iniciado um processo de interação com os proprietários desses imóveis, com 

a realização de um cadastro preliminar e a comunicação do interesse na aquisição dos 

mesmos. Para tanto esses proprietários foram convidados a realizar consensualmente uma 

avaliação técnica relativa ao valor dos imóveis que deverá fundamentar o processo de 

negociação entre as partes. Cabe considerar que se trata de uma área imediatamente vizinha 

à infraestrutura a ser implantada e, que na hipótese de não ser adquirida pelo empreendedor, 

sofrerá incômodos provocados pelos movimentos de implantação e operação do terminal, e 

obrigará o empreendedor a mudar o arranjo do projeto.  
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Conforme observado, trata-se de um loteamento com forte predomínio de imóveis usados 

para veraneio por seus proprietários e/ou para locação a terceiros com o mesmo fim. Nesse 

sentido tende a um tipo de ocupação semelhante a outros do entorno do empreendimento, 

onde os domicílios particulares permanentes ocupados são pouco mais de 30% do montante 

(ver quadro a seguir). Trata-se de uma “especialização” funcional, pois na AID estão 9% de 

todos os domicílios de uso ocupacional do Estado do Rio de Janeiro, contra apenas 1,8% do 

total de domicílios e 1,26% dos domicílios ocupados permanentemente, demonstrando  a 

importância da região enquanto local de veraneio da população estadual, especialmente ao 

se considerar uma faixa de renda familiar modesta. 

Quadro 11.2-2 - Tipos de uso dos imóveis. 

Localidade 
Total de 

Domicílios 

Ocupados De Uso Ocasional Vagos 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Setores Censitários 
do Entorno do TPN 8.264 2.588 31,3 5.133 62,1 543 6,6 

Fonte: Censo 2010, IBGE 

Paralelamente verifica-se a presença – em escala bem mais reduzida, de residentes 

permanentes (alguns com tempo de residência superior a 10 anos), que exercem atividades 

de prestação de serviços e pequenos comércios no âmbito local. 

Nos loteamentos vizinhos existe um amplo comércio de imóveis de diferentes padrões, bem 

como grande número de lotes vazios ou em construção, estimando-se que os proprietários 

que os desejarem poderão, com base no processo de negociação em curso, desenvolver 

processos de compra e venda ou de permuta obtendo imóveis pelo menos equivalentes aos 

atuais, em locais próximos, sem desvalorização de patrimônio.  

Esta interferência deverá causar, no entanto, especialmente para seus moradores 

permanentes, alterações na organização de vida cotidiana que não podem ser subestimadas. 

Trata-se, desse modo, de um impacto negativo, causado diretamente pelo empreendimento, 

permanente, de ocorrência imediata e sua abrangência se refere ao Distrito de Ponta Negra 

no Município de Maricá. É ainda irreversível, de ocorrência certa. Por esses aspectos pode-se 

considerar que este impacto é de magnitude media. 

Apesar de se tratar de um número restrito de unidades habitacionais e lotes a serem 

afetados, esse impacto apresenta sinergia com os impactos Alterações no mercado 

imobiliário e Alterações na Paisagem e no uso e ocupação do solo. 

Considerando-se que o impacto da aquisição dos imóveis localizados dentro da ADA afeta, 

em sua maior parte, casas de veraneio – para usufruto por parte de seus proprietários ou 

para locação a terceiros, e que existe um amplo e diversificado mercado de imóveis com 

padrão semelhante nas proximidades, prevê-se que este impacto produzirá efeito provável de 

média significância apenas para aqueles que atualmente habitam permanentemente na área, 

sendo de baixa significância para os demais.  
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Medidas de Monitoramento e Controle 

Tendo em vista facilitar o processo de negociação para a liberação da área, prevê-se o 

desenvolvimento de um Programa de Acompanhamento das Negociações e Assessoria Para 

a Aquisição de Novos Imóveis, tendo em vista proporcionar apoio às famílias de proprietários 

e residentes que assim o desejarem. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

E) Alterações no mercado imobiliário 

As taxas de crescimento demográfico dos municípios do entorno regional são muito 

superiores às do estado do Rio de Janeiro como um todo, denotando que não são apenas 

fruto de crescimento da população residente, mas principalmente do ingresso de migrantes. 

Entre os municípios da AII, Maricá vem se mantendo numa situação intermediária entre a 

atração exercida pelo núcleo metropolitano e seu grande potencial de atração para atividades 

turísticas. Até o momento o efeito da pressão causada pela expansão da região 

metropolitana – especialmente a forte pressão habitacional, vem se concentrando no 

crescimento da mancha conurbada com o Município de Niterói, com efeitos muito menores na 

sede municipal e no distrito de Ponta Negra, por exemplo. O cenário prospectivo de médio e 

longo prazo aponta para um adensamento da população residente, que tenderá a ocupar 

espaços hoje disponibilizados para residências secundárias.  

Com a perspectiva da implantação e operação do TPN essa problemática será de certa forma 

ampliada/antecipada e trazida para mais próximo do distrito de Ponta Negra, onde além da 

transformação em industrial e portuária de uma ampla área antes dedicada apenas ao uso 

habitacional, principalmente para residências secundárias, tenderá a ocorrer um 

adensamento residencial de ocupação permanente. Paralelamente tende a verificar-se 

crescente implantação de atividades secundária e terciárias de apoio às atividades industrial-

portuárias e ao adensamento populacional.  

Nessa nova situação o núcleo urbano distrital e sua área rural, até então tendo guardado 

relativa autonomia em sua especialização em residências secundárias com padrão 
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diversificado, crescentemente tenderá a ser integrado no tecido de relações econômicas e 

sociais determinado pela nova lógica de ocupação do território. Um fator fundamental nesse 

processo tende a ser a elevação da renda da terra. Essa valorização tende a se 

homogeneizar no território e com a crescente implantação de novas infraestruturas e 

investimentos da administração municipal e investimentos de setores privados voltados 

especialmente à prestação de serviços. 

Nesse contexto tenderá a verificar-se um processo de desvalorização imobiliária para 

veraneio – mudança de paisagem e nas características funcionais do distrito especialmente 

nas áreas mais próximas do TPN, paralelamente a um incremento da valorização para 

atividades comerciais, industriais e construção de conjuntos habitacionais para ocupação 

permanente. Cabe relativizar a desvalorização de imóveis para fins de veraneio, pois ela só 

tenderá a ser mais efetiva para lotes maiores com potenciais compradores com alto padrão 

de renda, mantendo-se pouco alterada para os demais. 

Trata-se, desse modo, de um impacto negativo, ampliado pelo empreendimento, quando se 

considera a população local e os usuários tradicionais das residências secundárias com 

menores condições econômicas e que tendem a perder ou ter dificultadas as atuais 

condições de permanência/fruição do local. De outro ponto de vista, a elevação da renda da 

terra se vincula a uma ampliação dos investimentos públicos e privados e resulta ou é 

resultado de melhorias na estrutura urbana e nos serviços, e representa um impacto positivo. 

Em ambos os sentidos trata-se de um impacto permanente, de ocorrência de médio e longo 

prazo e sua abrangência se refere ao município de Maricá, com ênfase para o distrito de 

Ponta Negra. É ainda irreversível e de ocorrência muito provável. Por esses aspectos pode-

se considerar que impacto de alterações no mercado imobiliário é de magnitude média. A 

magnitude pode se alterar ao longo do tempo, especialmente ao longo da operação plena, 

devido à maior demanda. 

Esse impacto desenvolve ainda sinergia com os efeitos da Atração de população, as 

Alterações na paisagem e no uso e ocupação do solo e com as Interferências com imóveis 

presentes na ADA. Considerando o que foi exposto no item “Histórico de valorização 

imobiliária e valor da terra” do presente estudo, observa-se que a região atualmente vivencia 

uma situação de intensa valorização imobiliária decorrente de diversos fatores, o que 

caracteriza o impacto como cumulativo.  

Considerando-se que o impacto de alteração no mercado imobiliário é de magnitude média, e 

que não são previstas nem possíveis medidas de controle desse mercado, prevê-se que 

produzirá um impacto de média significância. 
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Atributos 

Natureza Negativo/Positivo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Médio a longo 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

- 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento ou controle. 

F) Atração de população (induzida e autônoma) 

Conforme observado, dentro do contexto de expansão metropolitana com forte pressão do 

componente habitacional que vem atingindo o município de Maricá especialmente em sua 

porção lindeira ao município de Niterói, somam-se dois fatores adicionais com capacidade 

para intensificar esse movimento.  

 No âmbito regional (a partir de Itaboraí) tem-se a implantação e operação do COMPERJ, 

em fase final de implantação, com fortes encadeamentos para a frente que deverão 

provocar o adensamento do segmento produtivo de toda a sua área de influência, na qual 

se inclui o Município de Maricá.  

 No âmbito local a entrada do TPN deverá gerar aproximadamente 1.350 empregos 

diretos, indiretos e originados do efeito renda na fase de implantação e mais esse mesmo 

numero na sua operação base. De acordo com os parâmetros usuais neste tipo de 

cálculo, caso esses empregos fossem ocupados por pessoas provenientes de outras 

localidades, o fluxo migratório total relativo a esse movimento pode ser estimado em 

pouco menos de quatro mil pessoas (o contingente migratório principal mais uma média 

de 2,8 pessoas por cada componente do primeiro contingente) em cada etapa, 

provocando intenso crescimento demográfico. Efetivamente este não deve ser o caso, 

pois sempre são aproveitados residentes locais, aspecto que se pretende maximizar seja 

priorizando os trabalhadores locais, seja capacitando-os para a ocupação de funções que 

exigem maior qualificação.  
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De todo modo uma parcela significativa desse primeiro contingente de trabalhadores deverá 

vir de fora da AID – onde conforme discutido na fase de diagnóstico predomina uma 

População Economicamente Ativa com baixos níveis de instrução e qualificação, prevendo-se 

ainda a chegada de outros migrantes atraídos pela perspectiva de empregos, de modo que 

se estima que o empreendimento em estudo poderá contribuir para a manutenção ou 

intensificação das altas taxas de crescimento já apresentadas especialmente por Maricá, bem 

como pela aproximação dessas populações do distrito de Ponta Negra. 

Apesar da relativamente baixa densidade demográfica, são de fácil observação diversas 

concentrações de habitações subnormais, que podem ser classificadas como favelas urbanas 

e peri urbanas, que estão em desacordo com os padrões recomendados de uso e ocupação 

do solo, destacadamente nos aspectos urbanos e ambientais. Um forte incremento 

populacional tenderá a piorar a qualidade de vida da população local atual, assim como dos 

migrantes. 

Essas considerações devem ser matizadas por diversos aspectos observados no decorrer 

dos trabalhos de campo. Com recursos próprios provenientes dos royalties, assim como 

proporcionados pelo PAC e por ações da PETROBRAS, seja no âmbito da otimização dos 

efeitos regionais do COMPERJ, seja para mitigação de impactos que serão causados 

diretamente por esse empreendimento no município de Maricá, estão sendo efetivados e/ou 

encontram-se programados importantes investimentos em políticas habitacionais, entre 

outras. 

Trata-se, desse modo, de um impacto negativo, agravado pelo empreendimento no contexto 

da AII e provocado diretamente pelo empreendimento no distrito de Ponta Negra, temporário 

e de ocorrência imediata. É ainda reversível e de ocorrência muito provável. Trata-se também 

de um impacto de caráter cumulativo, em decorrência de inserir-se no âmbito de múltiplas 

tendências que provocam adensamento populacional. Por esses aspectos pode-se 

considerar que o impacto da atração de população é de magnitude média. 

Prevê-se ainda o desenvolvimento de efeitos sinérgicos com as Alterações nos mercados de 

trabalho e imobiliário assim como em relação à Pressões sobre os equipamentos públicos de 

prestação de serviços. 

Considerando-se que o impacto da atração de magotes populacionais é de magnitude média, 

prevê-se que produzirá um impacto provável de média significância.  

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável  Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 
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Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Há projetos habitacionais em andamento no município de Maricá, integrados no programa 

Minha Casa, Minha Vida, que suprirão parte da demanda por moradia. De forma 

complementar, o empreendedor pode fornecer apoio técnico à formulação de novos projetos 

municipais, conforme a percepção do aumento da demanda. 

Para a verificação dessa demanda, optou-se por propor a montagem de um sistema de 

acompanhamento de alterações de uso e ocupação do solo, a partir do qual deverão ser 

definidas e executadas medidas de mitigação e compensação. 

Outras medidas cabíveis são ações desencadeadas no âmbito da comunicação social 

divulgando a priorização de contratações locais e as possibilidades de deslocamento através 

de fretamentos. 

G) Pressão sobre equipamentos públicos de prestação de serviços sociais 

O aumento da demanda por infraestruturas - especialmente água e saneamento, e pelos 

serviços e equipamentos de saúde, educação, assistência em geral, entre outros,  deriva da 

provável intensificação do afluxo populacional que acorrerá à região por conta da instalação 

do empreendimento. 

Como parâmetros para avaliação do impacto de atração de população, considerou-se tanto o 

incremento da pressão sobre equipamentos sociais, infraestruturas e equipamentos públicos 

e privados, como a ocupação do solo em desacordo como o zoneamento urbano, 

especialmente no distrito de Ponta Negra. Como observado nos estudos da fase de 

diagnóstico, são extremamente graves as carências presentes nos equipamentos sociais da 

AID, especialmente no Município de Maricá.  

Com seu atual contingente populacional os equipamentos e infraestruturas urbanas (de 

Maricá) são altamente insuficientes, padecendo a população residente de baixa cobertura 

quantitativa e qualitativa de serviços educacionais e de saúde, bem como de serviços de 

fornecimento de água, esgotamento sanitário e varrição e coleta de lixo, entre outros.  

Malgrado a relativamente baixa densidade demográfica, são de fácil observação diversas 

concentrações de habitações subnormais, que podem ser classificadas com favelas urbanas 

e periurbanas, que se combinam com um amplo desrespeito aos padrões recomendados de 

uso e ocupação do solo, destacadamente nos aspectos urbanos e ambientais. Um forte 

incremento populacional tenderá a agravar a situação, comprometendo ainda mais a 

qualidade de vida da população local atual, assim como dos migrantes. 
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Essas considerações devem ser matizadas por diversos aspectos observados no decorrer 

dos trabalhos de campo. Com recursos próprios provenientes dos royalties, assim como 

proporcionados pelo PAC e por ações da PETROBRAS, seja no âmbito da otimização dos 

efeitos regionais do COMPERJ, seja para mitigação de impactos que serão causados 

diretamente por esse empreendimento no Município de Maricá, estão sendo efetivados e/ou 

encontram-se programados importantes investimentos em serviços educacionais e de saúde, 

assim como em relação à ampliação do fornecimento de água e esgotamento sanitário, entre 

outros. 

O aumento na demanda por serviços e infraestruturas é de natureza negativa e sua duração 

é temporária e localizada. Trata-se de um impacto reversível, na medida em que a demanda 

sofrerá um refluxo com o fim das obras e a diminuição da população, ocorrendo de maneira 

imediata à implantação do empreendimento.  

O impacto é considerado de Baixa Magnitude e Relevância, pois o número de contratações 

não é relevante e a provável atração de população ocorrerá num contexto de fluxos 

migratórios intensos determinados por outros fatores indutores, já antigos e cujos efeitos já se 

manifestam e encontram-se em processo de mitigação. O impacto desenvolve sinergia com 

atração de população (induzida e autônoma). 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Tendo em vista o fato de que o município de Maricá está sendo objeto de diversos programas 

de melhoria/ampliação de seus equipamentos e infraestruturas urbanas, e que inclusive 

atendem antigas demandas dos residentes no distrito de Ponta Negra, optou-se por propor 

como instrumento de identificação dos potenciais impactos provocados pela operação do 

TPN a montagem de um sistema de acompanhamento, a partir do qual deverão ser definidas 

e executadas medidas de mitigação e compensação. 
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Outras medidas cabíveis são ações desencadeadas no âmbito da comunicação social 

divulgando a priorização de contratações locais e as possibilidades de deslocamento através 

de fretamentos. 

H) Alteração na Paisagem e no Uso e Ocupação do Solo 

A implantação do TPN causará impactos na paisagem. Na fase de implantação a alteração 

da paisagem deverá decorrer pela supressão de vegetação acompanhada de terraplanagem 

e pela implantação da estrutura operacional do terminal. Deverá observar-se ainda a 

relocação da interligação entre as Rodovias RJ 118 e a RJ 102, com a implantação, 

pavimentação e sinalização do novo traçado deste trecho, que está localizado no limite 

nordeste da área do TPN. 

Dada sua beleza cênica, o costão rochoso e a ponta sul da Praia de Jaconé são as porções 

que sofrerão as alterações mais impactantes no conjunto da paisagem local, pois uma 

estrutura portuária substituirá a porção da praia em apreço, e ficará posicionada em frente ao 

costão. O afastamento de 100 metros aproximadamente do mole em relação à linha do 

costão, alteração no projeto original de significativa importância do ponto de vista ambiental, 

não impedirá que o TPN seja predominante no contexto paisagístico do local.  

Para o conjunto da ADA ocorrerá alteração no uso e ocupação do solo, com a substituição de 

amplas áreas verdes, antrópicas e naturais, e ocupação residencial, por estrutura portuária 

destinada a receber instalações industriais e de estocagem de granéis líquidos, além de 

carga geral, que tenderão a atrair para o seu entorno uma série de usos correlatos, muito 

diferentes dos atuais. Como critério de avaliação da alteração da paisagem, considerou-se 

que por se tratar de um sistema complexo e dinâmico, onde diferentes fatores naturais e 

culturais interagem e evoluem em conjunto, ela constitui uma referência para as pessoas na 

sua vida cotidiana, especialmente para aquelas que utilizam o local para lazer e fruição das 

belezas naturais do local.  

Dessa forma a paisagem pode ser entendida como uma representação da combinação da 

morfologia do relevo, da fisionomia da vegetação e da intervenção humana no espaço, e 

constitui a percepção visual do ambiente e seu significado para o observador, formando uma 

identidade do espaço. E esta identidade espacial está atrelada ao apreço dos moradores e 

usuários do local, no caso a Praia do Jaconé.  

A implantação do TPN irá alterar a paisagem local, com a substituição pontual das 

características naturais por instalações portuárias. A paisagem será impactada nos aspectos 

do relevo, vegetação e de uso.  

O impacto é avaliado como negativo do ponto de vista socioambiental, direto e permanente, 

de ocorrência certa e imediata. Está localizado na ADA, mas afeta também a AID; é 

irreversível porque a paisagem natural não será refeita e de probabilidade de ocorrência 

certa, devendo-se ainda considerar as ações em curso e programadas para a implantação de 

outras infraestruturas portuárias. Trata-se de impacto que desenvolve forte sinergia com o 

movimento de atração de novas populações, as alterações no mercado imobiliário, as 

interferências com residências e lotes presentes na ADA, a redução da cobertura, riqueza e 

diversidade vegetal, perda de hábitat da fauna de vertebrados continentais. Apresenta 

aspectos de cumulatividade sobre a progressiva alteração do uso do solo. 
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Por esses aspectos pode-se considerar que o impacto da alteração pontual da paisagem é de 

alta magnitude. 

Medidas de Monitoramento e Controle: 

Em relação ao impacto sobre a paisagem, nesta fase é prevista a minimização dos efeitos da 

obra sobre a paisagem através do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. 

Além disso, é previsto o aproveitamento da estrutura do quebra-mar para o desenvolvimento 

turístico regional, contando com diversas estruturas, conforme apresentado conceitualmente 

no item intitulado Justificativas. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

I) Perda das áreas de pesca por conta das atividades de obra e possível diminuição 

do volume de pescado 

Conforme apresentado na Descrição do Empreendimento, para a instalação da porção 

marítima do TPN estão previstas a dragagem para implantação do canal de acesso, bacia de 

evolução, quebramar de proteção e aterro hidráulico. 

Por ocasião da elaboração do Diagnóstico Ambiental, foi realizado um esforço de campo a 

fim de se identificar as Associações e Colônias de Pesca atuantes na área do futuro 

empreendimento, bem como traçar as possíveis áreas e rotas de pesca artesanal, tendo 

como base as cartas náuticas (Diretoria de Hidrografia e Navegação – DHN Marinha do 

Brasil, 2009). Desta forma, os líderes das Associações e Colônias entrevistadas puderam 

desenhar as possíveis áreas de pesca, o que permitiu identificar as áreas utilizadas por cada 

associação. A partir desse material, pode-se constatar que existem áreas de pesca em 

confluência com as áreas de intervenção do Projeto TPN, bem como a inexistência de rotas 

de pesca definidas, na área do futuro empreendimento, para se alcançar estas áreas, 

praticadas pelas Colônias Z-7 e Z-24 e Associações de Pescadores Artesanais de Ponta 

Negra e Itaipuaçu. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 66 

As intervenções previstas para a construção do TPN (dragagem para formação do canal de 

acesso, da bacia de evolução e/ou da área de fundeio e implantação do aterro hidráulico) 

poderão causar alterações nas áreas de pesca artesanal atualmente existentes, como 

diminuição da área de pesca artesanal, afugentamento de fauna marinha e perda de 

indivíduos, alteração na qualidade da água e, por conseguinte diminuição do volume de 

pescado atual. 

Perante o cenário apresentado, o impacto pode ser considerado negativo, certo, direto e 

localizado visto que incidirá na área de atividade de pesca artesanal, de curto prazo e 

temporário, ocorrendo a partir das primeiras atividades da etapa de instalação do terminal e 

se mantendo durante a etapa de obras. 

Deverá ainda ser reversível, pois se entende que após o período de instalação e intervenções 

os peixes voltem a repovoar o espaço marítimo alterado. 

Nesse contexto o impacto foi avaliado como de média magnitude, em razão (i) da alteração 

do ambiente marinho, (ii) do incremento da circulação de embarcações em fase de obras, (iii) 

restrição de áreas de pesca e extrativismo de mexilhões no costão da Ponta Negra.  

Medidas de Monitoramento e Controle 

Desenvolvimento de ações participativas em conjunto com os pescadores artesanais 

atuantes na Ponta Negra, o Poder Público e demais entidades interessadas, tendo em vista 

dar suporte à permanência da atividade, buscando promover de forma conjunta com os 

atores envolvidos soluções para a atividade de pesca artesanal local durante o período de 

instalação. Uma vez que as medidas propostas dependem, dentre outros fatores, do grau de 

articulação e engajamento entre os atores envolvidos – em especial a comunidade pesqueira 

de Ponta Negra, foram consideradas como de baixo grau de resolução. 

Dado o baixo grau de resolução das medidas de mitigação possíveis do impacto avaliado 

como de média magnitude, ele foi avaliado como de média relevância. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direta 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio  
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J) Interferência com o tráfego no sistema viário da região do empreendimento 

A realização do empreendimento implica no fluxo de veículos nas rodovias que servem a 

região do empreendimento, notadamente no sentido transversal da RJ 118, decorrente da 

movimentação de materiais e equipamentos, especialmente o material de empréstimo 

rochoso para o quebramar e solo para a terraplenagem.  

O fluxo de caminhões/dia (já desconsiderando finais de semana e feriados) para a 

movimentação de rocha será de aproximadamente 200, ou seja, cerca de 20 caminhões por 

hora, em cada sentido. 

Diante do exposto acima, este impacto pode ser avaliado como sendo negativo, reversível, 

de ocorrência certa e imediata, causado diretamente pelo empreendimento, permanente 

durante esta etapa da obra, abrangendo as rodovias da região (com destaque para a RJ 118) 

e de baixa magnitude. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certa Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 
400 veículos por dia 
nos dois sentidos 

Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

As medidas associadas a esse impacto estão relacionadas ao treinamento dos condutores 

dos veículos a serviço do TPN, de forma minimizar os riscos de acidentes durante os 

percursos, que podem afetar o fluxo nos sistemas viários utilizados. Além disso, as atividades 

descritas não ocorrerão durante os finais de semana e feriados de maior intensidade de 

veraneio. O cruzamento será monitorado, com tráfego disciplinado, de forma a minimizar os 

efeitos negativos sobre o fluxo da RJ 118. 

K) Risco de interferência e comprometimento da integridade física de patrimônio 

geológico 

Este impacto está associado diretamente à supressão de afloramentos de Beachrock 

necessária à instalação do empreendimento. 
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O projeto de implantação do terminal portuário prevê movimentos de cortes e aterros para 

nivelamento do terreno, atividades que deverão afetar o Sítio Geológico Beachrock de 

Jaconé, RJ. 

Como pode ser visto na figura a seguir, os Beachrocks ocorrem predominantemente fora da 

área diretamente afetada pelo empreendimento, havendo a necessidade de supressão de 

dois agrupamentos aflorados, com poucas rochas fora da área de arrebentação. 
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Figura 11.2-2 – Localização dos agrupamentos de Beachrock em relação à área afetada pelo empreendimento.  
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Diante do exposto, entende-se que o impacto é de natureza negativa, de ocorrência certa e 

localizada, em curto prazo, e de ordem direta. Tem o empreendimento como causador e é 

irreversível e permanente. Trata-se de um impacto que desenvolve sinergia com a Alteração 

na Paisagem e no Uso e Ocupação do Solo. 

A magnitude desse impacto foi considerada média, principalmente porque somente uma 

pequena área de ocorrência dessa formação geológica é diretamente afetada pelo 

empreendimento.  

Medidas de Monitoramento e Controle 

Tendo em vista a necessidade de supressão de poucos desses agrupamentos, propõe-se 

que a remoção seja feita de maneira a se preservar, o máximo possível, a integridade da 

formação, de modo que possa ser relocada em área não afetada ou aproveitada 

cientificamente. O empreendimento em associação com a comunidade científica podem 

realizar esforços de pesquisa sobre esta formação, em seu valor geológico e histórico. 

Cabe destacar também a proposta de Unidade de Conservação, que considera área com 

ocorrência de beachrocks. Esta proposição contribuirá para uma preservação mais efetiva 

desse sitio geológico. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certa Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Média 
Grau de relevância 
do impacto 

Médio 

 

L) Remobilização, soterramento e/ou destruição parcial ou total de sítios 

arqueológicos terrestres 

Este impacto está associado às áreas onde ocorrerão movimentos de solo, como: 

 Remoção da vegetação rasteira, indivíduos arbóreos isolados e limpeza da área; 

 Implantação de canteiro de obras e acessos; 

 Implantação de infraestruturas de aterros (provisórias e / ou permanentes); 
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 Terraplanagens, escavações, empréstimo e estocagem do solo natural e / ou do material 

terroso de cobertura do aterro, bota-foras, etc.; 

 Movimentação de maquinário pesado e de pessoal. 

 

Como o patrimônio arqueológico é representado pelos vestígios materiais de ocupações 

humanas pretéritas que, geralmente, ocorrem enterradas no solo, os impactos sobre estes 

bens estão associados, principalmente, às diferentes ações de movimentação de solo 

necessárias à instalação do empreendimento. 

Assim, toda e qualquer atividade que interfira diretamente e, portanto, altere o relevo, a 

estratigrafia e/ou a superfície do solo pode ocasionar danos a eventual patrimônio 

arqueológico que esteja situado no local (enterrado ou em superfície). 

Considerando-se que na fase de diagnóstico não foram desenvolvidas ações interventivas de 

pesquisa arqueológica e, consequentemente, ainda não foram reconhecidos sítios 

arqueológicos na área do empreendimento, a magnitude deste impacto não pode ser 

mensurada de forma precisa neste momento. Deverá ocorrer na fase de implantação das 

ações de prospecção vinculadas ao Programa Arqueológico sugerido, inclusive com base no 

grau de preservação indicado para cada bem que possa vir a ser localizado. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto Forma de interferência Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia - Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução das 
Medidas 

- 

Qualitativa - 
Grau de relevância do 
impacto 

- 

 

M) Remobilização e/ou destruição parcial ou total de sítios arqueológicos 

subaquáticos 

O patrimônio arqueológico subaquático, se presente, especialmente aquele representado 

pelos naufrágios, poderá sofrer impacto decorrente das modificações que deverão ocorrer na 

área submersa, principalmente pela implantação de quebra-mares e pelas operações de 

dragagem necessárias à instalação do empreendimento. 
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Como o patrimônio arqueológico subaquático encontra-se submerso, os impactos sobre estes 

bens estão associados, principalmente, às diferentes ações de movimentação de sedimentos 

além da linha de praia necessária à instalação do empreendimento. 

Assim, toda e qualquer atividade que ali interfira diretamente pode ocasionar danos a 

eventual patrimônio arqueológico subaquático que esteja situado no local. 

Da mesma foram que o impacto anterior, somente o conhecimento sobre a existência (ou 

não) de sítio(s) arqueológico(s) submersos e sobre a conservação atual dos mesmos, 

resultante das pesquisas indicadas no Programa Arqueológico, poderá indicar a magnitude 

deste impacto. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto Forma de interferência Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia - Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução das 
Medidas 

- 

Qualitativa - 
Grau de relevância do 
impacto 

- 

 

11.2.1. Fase de Operação Base 

Conforme apresentado na Descrição do Empreendimento, o objeto do presente licenciamento 

consiste da infraestrutura do Terminal Ponta Negra, a saber: 

 Infraestrutura terrestre  

 Pátio; 

 Centro administrativo; 

 Infraestrutura de serviços (saneamento integrado, sistema de telecomunicações e de 

energia elétrica, além de outras redes como sistema de segurança, combate a 

incêndio). 

 Estrutura marítima 

 Quebramar; 

 Canal de acesso e bacias de evolução e atracação; 

 Aterro sobre lamina d’água. 
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Neste estudo serão apresentadas a identificação e a avaliação dos impactos da operação 

base das atividades que são objeto desse licenciamento, ou seja, atividades diretamente 

realizadas pelo TPN, a saber: 

 Controle operacional da navegação na área de aproximação do TPN; 

 Apoio à condução de embarcações da área de fundeio para o TPN e de saída de 

embarcações (praticagem e rebocadores); 

 Controle de possíveis vazamentos; 

 Manutenção da macro infraestrutura (quebramares, calado, redes de drenagem, acessos 

terrestres internos), equipamentos de segurança comuns e sinalização do TPN; 

 Acompanhamento técnico integrado das obras dos diversos empreendimentos que se 

instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle ambiental integrados com os diversos operadores que se 

instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle de riscos operacionais integrados com os diversos 

operadores que se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento das operações logísticas e de estaleiro naval dos diversos operadores 

que se instalarão no TPN; e, 

 Acompanhamento dos fluxos nos acessos terrestres, especialmente nas entradas (gates) 

no TPN. 

 

São apresentadas no item 11.2.1.4 as potenciais interferências antevistas no cenário de 

operação plena, com recomendações cabíveis, cuja identificação/ avaliação dos impactos e 

medidas de mitigação, controle e/ou compensação deverão ser objeto de licenciamentos 

específicos dos diferentes empreendedores que venham a se instalar e operar no TPN. 

11.2.1.1. Meio Físico 

A) Alteração da Qualidade dos Solos 

Durante a Fase de Operação dos terminais previstos, a alteração da qualidade do solo está 

associada à contaminação pelos produtos que serão manipulados / operados no TPN. Em 

que pese a impermeabilização do piso do terminal, que evita a contaminação do solo, dado 

ao grande volume de óleo, efluentes, insumos do estaleiro, embalagens contaminadas com 

produtos químicos presentes no local, não se descarta a possibilidade destes contaminantes 

serem arrastados para área externa do terminal pela água de chuva. 

Há que se considerar que o transbordo de óleo entre as embarcações e os tanques de 

armazenamento, representa uma fonte potencial significativa de derrame de óleo. 

Uma série de medidas eficazes serão adotadas para reduzir este impacto, tais como: controle 

da geração, acondicionamento e destinação adequadas de resíduos sólidos; operação de 

estação de efluentes industriais;, vistoria constante dos mangotes do sistema de transbordo 

de óleos; controle eletrônico da vazão e da pressão dos mangotesacoplado a dispositivo de 

interrupção automática do transbordo ao se detectar vazamento; inspeção periódica e 

manutenção do sistema de coleta de água pluviais; implantação e operação de sistema de 

separação óleo e água. 
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Além destas medidas, o projeto prevê que óleos, lubrificantes e graxas serão recebidos em 

tambores que serão armazenados em locais apropriados, sobre paletes de madeira sobre 

pisos impermeáveis, providos de bacia de contenção contra derramamento acidental. 

Este impacto possui natureza negativa, indireto e temporário, sendo restrito às imediações da 

ADA. A ocorrência é imediata, de pequena magnitude e média relevância considerando a 

ocorrência de área alagadas e o complexo sistema de circulação desta, no entorno do TPN.  

Considerando a boa eficácia das medidas mitigadoras disponíveis no mercado e amplamente 

utilizadas, este impacto apresenta média relevância no contexto deste empreendimento. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Imediata 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

As medidas mitigadoras para este impacto são semelhantes àquelas indicadas para a fase de 

implantação do projeto. 

B) Alteração da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos devido ao 

Aporte de Cargas Difusas e Pontuais 

A instalação do estaleiro para reparos navais e do parque de tancagem de graneis líquidos 

podem gerar sedimentos, resíduos sólidos e efluentes líquidos o que provocará alteração da 

qualidade das águas superficiais e dos sedimentos. 

Desta forma, na fase de operação do Terminal Ponta Negra, as alterações na qualidade das 

águas devido ao aporte de cargas difusas e pontuais são passíveis de ocorrer principalmente 

pelas atividades de transporte, operações de carga e descarga de mercadorias, 

armazenagem de óleo combustível e de granéis sólidos, preparação e expedição de fluidos 

de perfuração e suprimentos diversos.  

O aporte de sedimentos, resíduos sólidos e de efluentes gerados nessas atividades poderá 

alterar a qualidade das águas, ocasionando aumento na concentração de nutrientes e nos 

níveis de turbidez, gerando uma queda nos padrões de qualidade dos canais de drenagem 

principais e nos pontos de lançamento na praia de Jaconé.  
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O fluxo de veículos durante a fase de operação do Terminal Ponta Negra, apesar de mínimo, 

poderá resultar em vazamentos pontuais de óleos e graxas, entre outros contaminantes no 

solo. 

Outro aspecto que deverá ser observado é o aporte de cargas pontuais, como esgotos 

domésticos e lixo, gerados indiretamente pela população que será atraída à região. Devido à 

deficiência na infraestrutura de saneamento básico, sobretudo quanto à coleta e tratamento 

de esgotos domésticos, esses compostos poderão intensificar o grau de poluição dos corpos 

hídricos que drenam a região, incluindo a lagoa de Jaconé.  

A alteração da qualidade da água devido ao aporte de cargas difusas e pontuais é um 

impacto negativo, direto, provável, de ocorrência em curto e médio prazo, localizado, 

reversível, intensificado pelo empreendimento e temporário, vinculado principalmente à etapa 

de operação. Tais impactos já ocorrem e foram considerados cumulativos também na fase de 

implantação. 

Atributos do Impacto 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Alto 

Qualitativa Baixa Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Para evitar e/ou mitigar as alterações na qualidade das águas decorrentes da geração de 

cargas pontuais e difusas, devido às atividades de operação do Terminal Ponta Negra, o 

empreendimento adotará sistemas de coleta e tratamento de efluentes de acordo com as 

normas da Resolução Conama 430/11, da norma técnica NT-202.R10 e diretrizes DZ-205.R6 

e DZ-215.R4 do estado do Rio de Janeiro, bem como a disposição final adequada de todos 

resíduos gerados pelo empreendimento, conforme normas da ABNT. 

Também serão implantados sistemas de drenagem e de gerenciamento de resíduos, que 

deverão mitigar o aporte de sedimentos e de resíduos sólidos gerados nas atividades de 

operação do TPN. São válidas ainda as diretrizes definidas pela Resolução Conama 357/05, 

que dispõe sobre as condições e padrões de qualidade da água, e pela Resolução Conama 

454/12, que estabelece padrões de qualidade para os sedimentos.  

C) Alteração da Qualidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

Na fase de operação, os impactos identificados correspondem à disposição de resíduos 

provenientes das embarcações (taifa), bem como os resíduos sólidos e líquidos gerados 

pelas atividades realizadas nas dependências do porto. Como toda a área portuária será 

pavimentada e integrada com sistema de drenagem interno dotado de separadores de água e 

óleo, assim como o controle das atividades de disposição de efluentes e resíduos, pode-se se 
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afirmar que os riscos de contaminação das águas subterrâneas serão restritos. Desta forma, 

os recursos hídricos subterrâneos estarão vulneráveis ao longo dos canais que compõem a 

microdrenagem.  

Este impacto tem natureza negativa, de ordem direta e duração temporária, restrito à ADA. O 

impacto pode ser caracterizado como reversível, a partir da aplicação de medidas 

mitigadoras. A ocorrência é imediata, de pequena magnitude e alta relevância.  O impacto é 

considerado cumulativo, uma vez que a alteração já ocorre, embora restrita a efluentes 

sanitários e a óleos e graxas, tendo sido considerados cumulativos também na fase de 

implantação. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Imediato 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

As medidas mitigadoras para este impacto serão as mesmas aplicadas para a Fase de 

Implantação: controle da geração e destino dos resíduos sólidos e efluentes provenientes das 

atividades desenvolvidas no canteiro de obras e na operação do porto. Obras de 

impermeabilização das áreas e drenagem compatível, dotadas de caixas separadoras de 

óleos e graxas, além da implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos de forma a prevenir o derramamento de óleos e graxas. 

D) Alteração na Qualidade da Água Marinha pelo Lançamento de Efluentes 

A alteração da qualidade da água decorrente da ação de lançamento dos efluentes gerados 

pelo empreendimento irá ocorrer na fase de operação base do TPN, abrangendo a ADA e a 

AID do meio físico. Durante esta fase do empreendimento estima-se a presença de 450 

trabalhadores, os quais irão gerar efluentes sanitários que, após o devido tratamento, irão ser 

descartados no mar com uma vazão de 1.781 L/h.  

Parte do efluente tratado, proveniente da ETE e não reutilizado, será descartado no coletor 

tronco do sistema, independente da drenagem pluvial. Este, por sua vez, lançará o efluente 

no mar, em ponto a aproximadamente 2 km da costa, junto ao quebramar leste, conforme 

simulação de dispersão da pluma apresentada neste EIA e de acordo com a definição da 

zona de mistura estabelecida pelo órgão ambiental estadual.   
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Conforme já apresentado na fase de implantação, o impacto é considerado de baixa 

magnitude, em função da área e dimensão que a pluma de efluentes poderá atingir, tanto a 

leste quanto a oeste do ponto de lançamento do efluente, na extremidade do quebramar 

leste. A pluma tem um caráter temporário, de forma semelhante à pluma de dragagem, 

apresentando rápida dispersão. As demais características são apresentadas no quadro 

abaixo. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Temporário 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 1.781 L/h- 
Grau de resolução 
das Medidas 

Alto 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

O projeto já prevê a implantação de ETE, que tratará os efluentes de maneira a atender a 

regulamentação pertinente (federal e estadual).  

Como para a etapa de implantação, são previstos o Programa de Monitoramento de 

Efluentes e o Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma de Efluentes, com o 

objetivo de verificar a eficiência do tratamento dos efluentes e identificar a área de influência 

da pluma na região do entorno do TPN, analisando a proximidade com os ambientes 

costeiros ao redor e indo de acordo à Resolução Conama nº 430 de 2011 que dispõe sobre 

as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

11.2.1.2. Meio Biótico 

A) Perda de indivíduos de fauna 

Durante as operações associadas à atividade do Terminal Ponta Negra, considera-se que a 

perda de fauna seja um impacto de menor amplitude do que na fase anterior, visto que não 

haverá destruição de hábitat e, portanto, sem a redução de espécimes inerentes a esta ação. 

Porém, o tráfego na Rodovia RJ118, decorrente do transporte de insumos e cargas para o 

terminal portuário e a partir do mesmo, será ligeiramente intensificado, sem retroceder aos 

níveis anteriores à implantação do empreendimento. Além disso, está relacionada também a 

esta fase a permanência de contingente populacional para a operação do terminal.  
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Portanto, pode-se associar a perda de fauna durante o funcionamento do empreendimento 

aos prováveis atropelamentos e interações negativas entre os funcionários e animais (caça 

ou apanha para estimação, cujas espécies foram detalhadas anteriormente). 

O impacto desenvolve sinergia com a perturbação da fauna e cumulatividade com a perda de 

indivíduos de fauna terrestre na fase de implantação. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Irreversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador e 
Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado e disperso Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

As medidas mitigadoras para este impacto compreendem a implementação de programa de 

educação ambiental dos trabalhadores que os oriente a não apanhar animais silvestres, e a 

como proceder em caso de encontros fortuitos com animais peçonhentos, além de 

treinamento dos motoristas. 

B) Perturbação da Fauna 

Serão mantidas algumas atividades durante a operação base do terminal que potencialmente 

perturbam a fauna continental nas adjacências do empreendimento, como (i) a maior 

movimentação de veículos, máquinas e equipamentos em relação às condições atuais, (ii) os 

ruídos e vibrações causados pela atividade portuária, (iii) a iluminação artificial e ininterrupta 

e (iv) o aumento da circulação de pessoas. 

Conforme citado para a fase de implantação, essa perturbação na fauna é um impacto 

negativo, provável, localizado, de ocorrência em curto prazo e indireta, reversível, fato novo, 

permanente.  

O impacto na comunidade de fauna continental depende da proximidade entre a fonte 

emissora de ruídos/vibração e os remanescentes de vegetação nativa e corpos d’água, 

considerando sua fauna associada.  

Tendo em vista que durante a fase de implantação, que dura 36 meses, a fauna já terá sido 

perturbada e possivelmente já terá encontrado novo equilíbrio, entende-se que estará em 
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uma conformação menos suscetível a novas perturbações. Por isso esse impacto na fase de 

operação foi considerado de pequena magnitude. 

As medidas associadas a esse impacto estão ligadas a manutenção do maquinário produtor 

de ruídos e vibração, de forma que operem sempre nas melhores condições e gerem os 

menores níveis possível. 

O impacto desenvolve sinergia com a perda de indivíduos de fauna e cumulatividade com a 

perturbação da fauna na fase de implantação. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Indireto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa - 
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

C) Alteração das comunidades planctônicas e bentônicas devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais 

O eventual crescimento desordenado da população atraída pelo projeto acarretará maior 

fluxo de detritos e esgoto domésticos aos corpos hídricos da região, incluindo a lagoa de 

Jaconé. Em decorrência, a comunidade planctônica e bentônica poderá ser afetada, 

passando a predominar táxons de organismos oportunistas, adaptados a ambientes 

aquáticos com maior conteúdo de matéria orgânica e de nutrientes minerais. 

O aporte desses constituintes irá interferir diretamente na produtividade primária do 

fitoplâncton, com reflexos sobre a comunidade zooplanctônica e os demais elos da cadeia 

alimentar aquática, sobretudo nos ambientes lênticos lagunares. O eventual acréscimo no 

teor de fósforo na coluna d’água favorecerá sua assimilação pelo fitoplâncton, aumentando a 

densidade de algas e de cianobactérias.  

O aumento na concentração de compostos orgânicos em ambientes lênticos tenderá a 

acarretar uma redução nos índices de oxigênio dissolvido das águas, o que afetará a 

comunidade bentônica selecionando organismos mais resistentes à poluição como 

quironomídeos, oligoquetas e poliquetas. 
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A alteração das comunidades planctônicas e bentônicas devido ao aporte de cargas difusas e 

pontuais é um impacto negativo, indireto, provável, de ocorrência em curto e médio prazo, 

localizado, reversível, intensificado pelo empreendimento e temporário.  

Apresenta sinergia com a alteração da qualidade das águas superficiais e dos sedimentos 

devido ao aporte de cargas difusas e pontuais e cumulatividade com a alteração das 

comunidades planctônicas e bentônicas devido ao aporte de cargas difusas e pontuais  na 

fase de implantação. 

Atributos  

 

 
Natureza Negativo Ordem Indireto 

Probabilidade Provável Reversibilidade Reversível 

Espacialidade  Localizado Forma de interferência Intensificador 

Prazo Curto a Médio Duração Temporário 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Indicador - Grau de resolução das 
medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena Grau de relevância do 
impacto 

Baixa 

 

As principais ações para evitar e/ou mitigar as alterações nas comunidades planctônicas e 

bentônicas devido ao aporte de cargas difusas e pontuais, decorrentes do aumento da 

população atraída pelo projeto, são associadas ao tratamento adequado dos efluentes de 

acordo com as normas da Resolução Conama 430/11, da norma técnica NT-202.R10 e 

diretrizes DZ-205.R6 e DZ-215.R4 do estado do Rio de Janeiro, e aos limites dos valores de 

densidade de cianobactérias estabelecidos pela Resolução Conama 357/05.  

Tendo em vista que esse tratamento é uma questão de políticas públicas que independem de 

ação direta do empreendedor, o grau de resolução foi considerado baixo. 

11.2.1.3. Meio Socioeconômico 

A) Alterações no Mercado de Trabalho com a contratação de trabalhadores a 

operação base do TPN 

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental mercado de trabalho, considerou-se sua 

dimensão quantitativa, assim como sua situação atual e prospectiva. Quando em operação o 

TPN deverá gerar cerca de 450 empregos diretos, e considerando-se os empregos indiretos e 

aqueles provocados pelo efeito renda, um volume adicional de 1.350 empregos. 

Considerando-se o montante atual de postos de trabalho formais existentes na AID - 

conforme já observado em relação ao impacto da geração de empregos na fase de 

implantação, a operação do TPN deverá provocar um incremento de pelo menos 4,5% nessa 

variável. 
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Trata-se de um impacto positivo, reversível, causado diretamente pelo empreendimento, de 

caráter permanente, de ocorrência imediata e certa, e sua abrangência se refere à AII. Pode 

ainda ser caracterizado como um impacto cumulativo, pois ocorrerá no bojo da entrada em 

funcionamento do COMPERJ que se estima terá impacto regional e forte efeito multiplicador. 

Estima-se também o desenvolvimento de sinergias com o processo de atração de novas 

populações, além da cumulatividade já indicada no âmbito regional (COMPERJ). 

Devido à situação atual do mercado na AII, pode-se considerar que o impacto da geração de 

empregos é de magnitude média.  

Considerando-se que o impacto da geração de empregos é de magnitude média, devendo 

ser potencializado por atividades de capacitação da mão de obra local tendo em vista elevar 

sua habilitação para a ocupação dos postos de trabalho a serem criados, prevê-se que 

produzirá um impacto provável alta significância. 

Atributos 

Natureza Positivo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Média 
Grau de relevância do 
impacto 

Médio 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Com o objetivo de maximizar os efeitos sobre o mercado de trabalho da AII é proposto um 

programa voltado à Capacitação da Mão de Obra, que é apresentado adiante. 

B) Aumento do Volume de Veículos 

O sistema viário que atravessa a ADA e seu entorno imediato, especialmente as rodovias RJ 

102 e 118 terão seu fluxo de veículos levemente incrementado quanto o TPN estiver em 

operação base, principalmente associado ao transporte de trabalhadores.  

Conforme apresentado, para o transporte dos trabalhadores estimam-se dois ônibus em seis 

viagens diárias (três turnos, ida e volta), o que constitui um aumento praticamente irrelevante, 

sendo avaliado como de pequena magnitude. 
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Medidas de Monitoramento e Controle 

É previsto o treinamento dos motoristas e manutenção periódica dos veículos para minimizar 

os riscos de acidentes rodoviários que possam interferir na fluidez do trafego na região de 

inserção do empreendimento. 

Entende-se que o impacto desenvolve sinergia com o Incremento de tráfego no sistema viário 

da região do empreendimento e com a Atração de população (induzida e autônoma). 

Considerando-se que o impacto do aumento do volume de tráfego é de pequena magnitude, 

mesmo com a inexistência de medidas mitigatórias, considera-se que o impacto tem baixo 

grau de relevância. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certo Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

Baixo 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

C) Incremento na Oferta Regional de Serviços Portuários Específicos 

Como critério de avaliação do parâmetro ambiental Capacidade de atendimento à demanda 

por infraestrutura portuária - tanto a atual como aquelas a serem geradas com a 

intensificação das atividades extrativas no Pre-Sal e o início das atividades das grandes 

refinarias do COMPERJ, considerou-se que estão sendo gerados novos pontos críticos e que 

tenderão a superpor-se aos atuais. O TPN foi dimensionado e projetado para atender a uma 

parcela significativa das demandas previstas, somando-se no contexto regional a uma série 

de grandes investimentos que estão sendo realizados dentro dessa perspectiva, e que 

deverão ser capazes de suprir as lacunas atuais e garantir infraestruturas terrestres 

suficientes para sustentar o avanço da exploração de petróleo e gás natural em mar aberto. 

Trata-se de um impacto positivo, causado diretamente pelo empreendimento, permanente, de 

ocorrência imediata e sua abrangência se refere à área de influência indireta (regional). É 

ainda reversível e de ocorrência certa. No contexto do atual processo de expansão de 

exploração/ produção do petróleo e gás natural na Bacia de Campos e Santos, pode-se 

considerar que o impacto da otimização da oferta de serviços portuários é de grande 

magnitude.  
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Considerando-se que o impacto devido à ampliação da oferta de serviços portuários é de 

grande magnitude, prevê-se que produzirá um impacto também de alta significância. 

Atributos 

Natureza Positivo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

certa Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução 
das Medidas 

- 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alto 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento ou controle. 

D) Intensificação da animação econômica nos municípios da AII 

A entrada em operação do TPN deverá gerar diversos movimentos tendentes a intensificar as 

atividades econômicas em sua área de influência, destacando-se a geração de uma 

significativa massa monetária proveniente dos salários da mão de obra contratada, assim 

como da renda derivadas dos empregos indiretos e provenientes do efeito renda. Essa 

massa salarial tende a se transformar em demanda por bens e serviços diversos que criam a 

possibilidade de ativar as atividades locais e implementar novas, constituindo-se em 

oportunidade para os empreendedores locais de diversos portes, inclusive microempresários.  

Haverá também um incremento das demandas vindas diretamente das diversas unidades de 

negócios instaladas no TPN, bem como dos principais prestadores de serviços que serão 

atraídos para a região. O incremento da importância da AII dentro da organização produtiva 

regional e setorial da exploração do gás e do petróleo tenderá também a atrair novos 

investimentos públicos e privados, devendo produzir efeitos em cadeia resultando no 

adensamento econômico da área em estudo. 

O principal indicador da intensificação da animação econômica de um município é a evolução 

de seu Produto Interno Bruto e, em especial, de seu PIB per capita. No caso de Maricá e 

Saquarema, tomando por base o período 2000 – 2009, ocorreu crescimento real do Produto 

em níveis superiores ao crescimento da população, porém que a partir de 2007 se tornou 

decrescente, criando um quadro preocupante, como pode ser observado no gráfico a seguir. 

Com as tendências de crescimento populacional derivadas do quadro metropolitano, é 

premente o crescimento da estrutura produtiva tendo em vista recuperar a tendência 

verificada até o ano de 2007. 
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Gráfico 11.2-1 - Variação cumulativa do PIB per capita de Maricá, Saquarema, Rio de Janeiro e 

Brasil - 2000 a 2009, em preços constantes (2000=100). 

 

Fonte: IBGE e Anuário Estatístico do Rio de Janeiro (2011). Elaborado por: ARCADIS logos, 2013. 

Trata-se de um impacto positivo, causado diretamente pelo empreendimento, permanente, de 

ocorrência imediata e sua abrangência se refere à área de influência regional. É ainda 

reversível e de ocorrência muito provável. No contexto do atual processo de expansão de 

exploração do petróleo e gás natural na Bacia de Campos e de seus impactos regionais e 

locais, pode-se considerar que o impacto da intensificação da animação econômica é de 

grande magnitude. 

Estima-se ainda o desenvolvimento de efeitos sinérgicos com a Atração de novas 

populações, bem como na Alteração do mercado de trabalho. Pode ainda ser caracterizado 

como um impacto cumulativo, pois ocorrerá no bojo da entrada em funcionamento do 

COMPERJ que se estima terá impacto regional e forte efeito multiplicador.  

Considerando-se que o impacto de intensificação da animação econômica é de magnitude 

alta, e deverá ocorrer independentemente de qualquer medida de otimização, prevê-se que 

produzirá um impacto provável de alta significância. 
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Atributos 

Natureza Positivo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Provável Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto Forma de interferência Intensificador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Disperso Duração Permanente 

Sinergia Sim Cumulatividade Sim 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa  
Grau de resolução das 
Medidas 

- 

Qualitativa Grande 
Grau de relevância do 
impacto 

Alta 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

Não são previstas medidas de otimização do impacto. 

E) Incremento de tráfego no sistema viário da região do empreendimento 

A realização do empreendimento implica a geração de tráfego adicional de veículos nas 

rodovias que servem a região do empreendimento, decorrente da movimentação de pessoal, 

materiais, cargas portuárias e equipamentos na fase de operação base. Tal incremento de 

tráfego, por sua vez, poderia implicar eventual saturação das vias envolvidas.  

O tráfego adicional a ser gerado pelo empreendimento aqui considerado se refere à 

denominada Operação Base, que não considera a implantação e operação de terminais 

individuais que futuramente comporão o porto, os quais serão objeto de licenciamento 

ambiental próprio. O volume adicional de tráfego a ser gerado pelo empreendimento na 

Operação Base se resume a um máximo de 50 viagens diárias por sentido de caminhões, 

ônibus e veículos leves.  

As vias a serem utilizadas para atender a estas viagens compreendem a RJ 118 e a RJ 106, 

com eventual complementação – conforme origens ou destinos – por outras vias que servem 

a região, destacando-se a RJ 114 (Niterói-Manilha), BR 101 e, na medida em que seja 

implantado, o Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

A adição de volume de 50 viagens diárias por sentido nessas vias pode ser considerado 

como praticamente insignificante em termos de utilização de sua capacidade e redução de 

sua segurança, uma vez que tais vias apresentam atualmente tráfego de ao menos nove mil 

veículos por dia considerando os dois sentidos e operam com nível de serviço adequado em 

todos os horários, exceto por alguns dias de maior movimento turístico na região (ver Anexo 

XLI itens A, B e E).  

Diante do exposto acima, este impacto pode ser avaliado como sendo negativo, reversível, 

de ocorrência certa e imediata, causado diretamente pelo empreendimento, permanente 
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enquanto houver a operação do porto (Operação Base), abrangendo as rodovias da região 

(com destaque para a RJ 118 e RJ 106) e de baixa magnitude. 

Atributos 

Natureza Negativo Ordem Direto 

Ocorrência - 
Probabilidade 

Certa Reversibilidade Reversível 

Ocorrência - Prazo Curto 
Forma de 
interferência 

Causador 

Ocorrência - 
Espacialidade 

Localizado Duração Permanente 

Sinergia Não Cumulatividade Não 

Magnitude Medidas Mitigadoras e Grau de Relevância 

Quantitativa 
50 veículos adicionais 
por dia e sentido 

Grau de resolução 
das Medidas 

Médio 

Qualitativa Pequena 
Grau de relevância do 
impacto 

Baixo 

 

Medidas de Monitoramento e Controle 

As medidas associadas a esse impacto estão relacionadas ao treinamento dos condutores 

dos veículos a serviço do TPN, de forma minimizar os riscos de acidentes durante os 

percursos, que podem afetar o fluxo nos sistemas viários utilizados. Além disso, é prevista a 

implantação de um trevo de acesso ao TPN, conforme especificação do DER-RJ, que 

contribuirá com a manutenção da fluidez do tráfego no local. 

11.2.1.4. Cenário de Operação Plena 

Neste cenário são consideradas as atividades previstas para a operação dos três principais 

empreendimentos que devem atuar no TPN, como apresentado a seguir e detalhado no item 

intitulado Atividades Operacionais do TPN – Cenário de Ocupação Plena.  

Estes empreendimentos tendem a ter impactos de implantação mais reduzidos, uma vez que 

se implantarão sobre a infraestrutura pronta dos Terminais Ponta Negra, além disso, 

potencializarão os efeitos positivos associados ao alto numero de postos de trabalho 

ofertados e seus efeitos sobre a renda e a economia dos municípios da AID. 

 Terminais de granéis líquidos,  

O conjunto de instalações logísticas para os granéis líquidos será composto basicamente 

pelos píeres, sistema interno de dutos e tancagem. 

 Terminais de carga geral conteinerizada ou não 

O conjunto de instalações logísticas para a carga geral será composto basicamente pelo cais 

de atracação para três navios simultâneos, conjunto de nove portêineres, pátios de 

estocagem com área dotada de tomadas para cargas frigorificadas e área protegida com 
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canaletas de drenagem estanques para cargas perigosas (especialmente derivados de 

petróleo). 

 Estaleiro naval 

O projeto prevê uma área industrial de 652.000 m², dos quais, aproximadamente 80.000 m² 

serão cobertos. A Capacidade Produtiva estimada é da ordem de 20.000 t de aço por ano. No 

estaleiro serão desenvolvidas principalmente atividades de reparo de embarcações, podendo 

também ser construídas pequenas embarcações, de até 2.500 TPB (toneladas de Porte 

Bruto), voltadas para o apoio offshore de exploração e produção de petróleo e gás. 

A) Meio Físico 

a) Intensificações das alterações provocadas pela geração de efluentes, resíduos e 

emissões 

A operação integrada dos empreendimentos acarretará aumento na geração de efluentes 

líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas, conforme apresentado e preliminarmente 

quantificado na descrição do empreendimento, no item intitulado Aspectos Ambientais 

Integrados da Operação Plena do TPN, que poderão gerar alterações na qualidade das 

águas, do ar e do solo. 

De forma semelhante ao TPN, os projetos a serem licenciados já deverão prever sistemas de 

tratamento para esses aspectos ambientais, que poderão atuar de forma integrada aos 

propostos neste estudo, respeitando os dimensionamentos adequados e as restrições legais 

cabíveis para cada tema, já citados no referido item. 

O acompanhamento e controle da eficiência das medidas aplicadas podem ser realizados de 

maneira integrada ou independente, conforme orientação do INEA. Os empreendimentos 

terão obrigações contratuais junto ao TPN, que poderá atuar em parceria com o INEA no 

controle e acompanhamento das ações mencionadas, de forma a garantir a adequação da 

operação aos padrões legais exigidos. 

b) Alteração da Qualidade do Ar pelas emissões associadas ao pleno funcionamento 

Considerando-se o cenário de operação plena do empreendimento algumas atividades 

poderão implicar na emissão de Material Particulado (MP), Partículas Inaláveis (PI), Monóxido 

de Carbono (CO), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Óxidos de Enxofre (SOx) e Hidrocarbonetos 

Totais (HCT) emitidos pelas principais atividades que serão exercidas nas unidades do 

complexo, dentre as quais se destacam: estaleiro naval, armazenamento de granéis líquidos, 

terminal de carga geral, área de apoio e utilidades, que deverão ser instaladas no TPN. 

Para antevisão das interferências das emissões atmosféricas nessa etapa foram realizadas 

simulações, através de modelo matemático de dispersão de poluentes na atmosfera, para 

prognosticar as concentrações ao nível do solo dos poluente avaliados, na condição futura de 

operação do terminal, com a implementação das ações e medidas de controle, as quais 

deverão ser previstas nos projetos de implantação das atividades do terminal em plena carga, 

apresentado no anexo XLVIII. 

É importante salientar que, em um raio de 10 km do empreendimento não foram identificados 

empreendimentos que contribuam com emissões significativas dos parâmetros avaliados. 

Sendo assim, as simulações consideraram unicamente as emissões do TPN. 
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Os resultados das máximas concentrações ao nível do solo obtidos nas simulações das 

emissões dos parâmetros avaliados para os receptores automáticos e discretos em períodos 

de exposição definidos em função dos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela 

Resolução CONAMA no 03/90, legislação de referência.  

Nas Tabelas X.Y-1 são apresentadas as concentrações máximas dos parâmetros NOx, SOx, 

PI, MP e HCT para o cenário de operação plena do empreendimento nos receptores 

automáticos localizados na área de estudo. Ressalta-se que foram consideradas todas as 

fontes de emissão operando simultaneamente, e as simulações realizadas com a 

implementação das ações e medidas de controle previstas. 
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Quadro 11.2-3 - Concentrações máximas ao nível do solo nos receptores automáticos para curto período de exposição 

CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

NOx 1 Hora – MP, PI e SOx 24 Horas -  HCT 3 Horas 

1ª Máxima 
coordenadas  
X e Y) 

240,11 

 (737546; 7461580) 

33,70 

(741546; 7456080) 

78,03 

(739046.00; 7461080) 

174,16 

(738546.00; 7461080) 

1989.31 

(738546; 7461080) 

2ª Máxima 
coordenadas  
X e Y) 

209,68 

(737546; 7459580) 

32,72 

(741546; 7456080) 

73,65 

(738546.00; 7461080) 

166,87 

(738546.00; 7461080) 

1962,43 

 (738046; 7461080) 

3ª Máxima 
coordenadas  
X e Y) 

204,08 

(737546; 7459580) 

31,08 

(739546; 7456580) 

73,19 

(738546.00; 7461080) 

123,97 

(738546.00; 7461080) 

 1887,88 

 (738546; 7461080) 

 4ª Máxima 
coordenadas  
X e Y. 

197,81 

(737546; 7459580) 

27,88 

(741546; 7456080) 

71,97 

(738546.00; 7461080) 

120,73 

(738546.00; 7460580) 

1752,61 

 (738046; 7461080) 

5ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

193,08 

(737546; 7460080) 

26,99 

(739546; 7456580) 

69,64 

(738546.00; 7461080) 

113,20 

(738546.00; 7461080) 

1703,71 

 (738046; 7461080) 

6ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

192,89 

(737546; 7460080) 

26,75 

(739546; 7456580) 

69,10 

(738546.00; 7461080) 

112,98 

(738546.00; 7461580) 

1694,47 

 (738546; 7461080) 

7ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

190,81 

(737546; 7460080) 

26,42 

(739546; 7456580) 

68,05 

(738546.00; 7461080) 

112,87 

(738546.00; 7461080) 

1617,27 

 (738046; 7461080) 

8ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

186,68 

(737546; 7461580) 

26,15 

(739546; 7458080) 

66,50 

(738546.00; 7462080) 

112,39 

(738546.00; 7461080) 

1597,59 

 (739046; 7462080) 
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CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

9ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

174,48 

(738046; 7462080) 

25,91 

(740046; 7456080) 

65,44 

(739046.00, 7461080.00) 

111,10 

(738546.00; 
7461080.00) 

1587,80 

 (738046; 7461080) 

10ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

174,28 

(737546; 7460080) 

25,78 

(739546; 7456580) 

64,32 

(738546.00; 7462080.00) 

105,51 

(738546.00; 
7461580.00) 

1566,04 

 (738546; 7461080) 

11ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

174,09 

(737546; 7460080) 

24,74 

(739546; 7456580) 

64,08 

(738546; 7461080) 

105,45 

(738546.00; 7461080) 

1525,06 

 (739046; 7461080) 

12ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

172,58 

(737046; 7459080) 

24,67 

(741546; 7456080) 

62,80 

(739046.00, 7461080) 

104,48 

(738546.00; 7461080) 

1508,35 

 (738546; 7461080) 

13ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

170,99 

(736546; 7461580) 

24,56 

(741046; 7456080) 

62,57 

(738546.00, 7461080) 

102,72 

(738546.00; 7461080) 

1489,40 

 (738546; 7461080) 

14ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

167,67 

(737546; 7460080) 

24,49 

(739546; 7456580) 

62,35 

(738546.00, 7461080) 

101,71 

(738546.00; 7461080) 

1483,38 

 (738046; 7461080) 

15ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

167,62 

(736046; 7462080) 

24,43 

(732046; 7456080) 

61,52 

(738546.00, 7461080) 

101,56 

(738546.00; 7461080) 

1476,29 

 (738546; 7461080) 

16ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

163,85 

(738046; 7462080) 

24,17 

(741546; 7456080) 

60,35 

(738546.00, 7461080) 

101,09 

(738546.00; 7461080) 

1420,84 

 (738046; 7461080) 

17ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

163,10 

(737546; 7460080) 

24,09 

(739546; 7456580) 

59,89 

(738546.00, 7461080) 

100,18 

(738546.00; 7461080) 

1410,79 

 (738046; 7461080) 
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CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

18ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

161,10 

(737546; 7461580) 

23,70 

(739546; 7456580) 

59,15 

(738546.00, 7461080) 

100,00 

(738546.00; 7461080) 

1387,62 

 (739046; 7462080) 

19ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

160,03 

(737546; 7459580) 

23,68 

(739546; 7456080) 

58,98 

(738546.00, 7461080) 

99,40 

(738546.00; 7461080) 

1357,37 

 (738546; 7461080) 

20ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

158,17 

(737546; 7460080) 

23,59 

(739046; 7459080) 

58,79 

(737546.00, 7461080) 

99,11 

(738546.00; 7461080) 

1354,62 

 (738046; 7461080) 

21ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

157,68 

(737046; 7459080) 

23,56 

(739546; 7456580) 

58,09 

(738546.00, 7461080) 

98,69 

(738546.00; 7461080) 

1354,50 

 (739046; 7461080) 

22ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

152,75 

(737546; 7460580) 

23,52 

(741046; 7455580) 

57,83 

(738546.00, 7461080) 

98,19 

(738546.00; 7461580) 

1345,55 

 (739046; 7462080) 

23ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

152,70 

(736546; 7459080) 

23,50 

(739546; 7456580) 

56,76 

(738546.00, 7461080) 

97,63 

(738546.00; 7461580) 

1345,45 

 (738046; 7461080) 

24ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

152,52 

(737546; 7460080) 

23,47 

(741046; 7455580) 

56,11 

(738546.00, 7461080) 

97,56 

(738546.00; 7461080) 

1342,67 

 (739046; 7462080) 

25ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

152,06 

(737546; 7460080) 

22,97 

(741046; 7455580) 

55,31 

(738546.00, 7461080) 

96,76 

(738546.00; 7461580) 

1337,01 

 (738546; 7461080) 

26ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

151,35 

(737546; 7459580) 

22,95 

(741046; 7455580) 

54,68 

(738546.00, 7461080) 

96,58 

(738546.00; 7461080) 

1330,60 

 (739046; 7462080) 
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CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

27ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

149,63 

(737546; 7460580) 

22,66 

(741546; 7456080) 

54,11 

(738546.00, 7461080) 

96,03 

(738546.00; 7461580) 

1318,81 

 (738546; 7461580) 

28ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

148,28 

(737046; 7459080) 

22,64 

(741046; 7455580) 

54,10 

(738546.00, 7461080) 

95,13 

(738546.00; 7461080) 

1310,60 

 (739046; 7462080) 

29ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

145,23 

(737546; 7459580) 

22,63 

(741046; 7455580) 

54,01 

(738546.00, 7461080) 

95,13 

(738546.00; 7461080) 

1308,28 

 (738046; 7461080) 

30ª Máxima 
coordenadas  
X e Y 

144,62 

(735546; 7463080) 

22,49 

(741546; 7456080) 

53,79 

(738546.00, 7461080) 

94,85 

(738546.00; 7461580) 

1301,45 

 (738546; 7461080) 

Padrão 
Primário 

320 365 150 240 - 

Padrão 
Secundário 

190 100 150 150 - 

Fonte: PNQA - Padrão Nacional de Qualidade do Ar – Padrão Primário (Resolução CONAMA no 03/90) 
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Quadro 11.2-4 - Concentrações máximas ao nível do solo nos receptores automáticos para longo período de exposição 

CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

Média Anual 

1ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

6,24 

(739546; 7456580) 

6,03 

(739546; 7456580) 

17,93 

  (738546; 7461080) 

31,01 

  (738546.00; 7461080) 

63,31 

  (738046; 7461080) 

2ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

5,90 

(741546; 7456080) 

5,70 

(741546; 7456080) 

9,62 

(738546; 7460580) 

12,78 

(738546.00; 7460580) 

63,21 

  (738546; 7460580) 

3ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

5,20 

(741046; 7455580) 

5,02 

(741046; 7455580) 

6,65 

(738046; 7460580) 

8,90 

  (739046.00; 7461080) 

62,23 

  (738546; 7461080) 

4ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

4,59 

(739546; 7456080) 

4,43 

(739546; 7456080) 

5,50 

(739046; 7461080) 

8,90 

(738046.0; 7460580) 

39,07 

  (738046; 7460580) 

5ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

4,32 

(739046; 7456080) 

4,17 

(739046; 7456080) 

4,53 

(738046; 7460080) 

7,77 

  (738546.00; 7461580) 

29,31 

  (738046; 7460080) 

6ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

4,10 

(739046; 7457580) 

3,96 

(739046; 7457580) 

3,92 

(738046; 7461080) 

6,65 

  (738046.00; 7461080) 

26,91 

  (738546.00; 7461580) 

7ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

4,03 

(738546; 7458580) 

3,89 

(738546; 7458580) 

3,37 

(739046; 7460580) 

5,80 

  (739046.00; 7461580) 

25,58 

  (739046.00; 7461580) 

8ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

3,92 

(739046; 7459080) 

3,78 

(739046; 7459080) 

3,06 

(737546; 7460080) 

5,61 

  (738046.00; 7460080) 

20,48 

  (739046.00; 7462080) 

9ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

3,69 

(740546; 7455080) 

3,56 

(730546; 7455080) 

2,88 

(737046; 7459580) 

5,48 

  (739046.00; 7460580) 

20,21 

  (739046.00; 7461080) 

10ª Máxima 
(coordenadas X e Y) 

3,60 

(738546; 7457580) 

3,47 

(738546; 7457580) 

2,88 

(738546.00; 7461580) 

3,59 

  (738546.00; 7460080) 

19,81 

  (737546.00; 7460080) 
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CONCENTRAÇÕES MÁXIMAS AO NÍVEL DO SOLO (µg/m3) 

 NOx SOx PI MP HCT 

Padrão Primário 100 80 50 80 - 

Padrão Secundário 100 40 50 60 - 

PNQA - Padrão Nacional de Qualidade do Ar – Padrão Primário (Resolução CONAMA no 03/90) 

 

Quadro 11.2-5 - Concentrações máximas (µg/m3) de PTS ao nível do solo nos receptores discretos 

Receptores 
Discretos 

NOx SOx PI MP HCT 

1 Hora Média Anual 24 Horas 
Média 
Anual 

24 Horas 
Média 
Anual 

Anual 24 Horas Anual 3 Horas 

Ponto 01 26.93   0.063 1.53 0.06 3.74  0.06                     0.07 4.95   0.17 90.39 

Ponto 02 30.71   0.056 1.43 0.05 2.57 0.04 0.04        3.07  0.18 77.34 

Padrão Primário 320 100 365 80 150 50 240 80 - - 

Padrão Secundário 190 100 100 40 150 50 150 60 - - 

PNQA - Padrão Nacional de Qualidade do Ar (Resolução CONAMA no 03/90) 
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Conforme é possível constatar no Quadro 11.2-3 e Quadro 11.2-4, os receptores automáticos 

que apresentaram as concentrações máximas para os poluentes avaliados estão localizados 

dentro ou no limite da área do empreendimento, ou seja, próximos às fontes emissoras, com 

valores inferiores aos padrões de qualidade do ar (Resolução CONAMA no 03/90). Cabe 

ressaltar, que o poluente HCT não deve ser considerado nesta avaliação em função da 

ausência de padrões na legislação vigente. 

O Quadro 11.2-5 apresenta as concentrações máximas para os poluentes avaliados ao nível 

do solo nos receptores discretos, com todas as fontes de emissão operando 

simultaneamente. Ressalta-se que foram realizadas simulações com a implementação das 

ações e medidas de controle. 

Para visualização da variação das concentrações dos parâmetros avaliados ao nível do solo 

nos respectivos períodos de exposição, são apresentadas da Figura 11.2-3 a Figura 11.2-12 

as isolinhas de concentração (isopletas), que correspondem às curvas de concentração dos 

parâmetros avaliado e a sua distribuição na área de inserção do empreendimento. 

Considera-se que esta alteração tem grande importância no contexto da operação plena e 

são sugeridas as seguintes medidas, constantes no Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar. 

 Instalação de selos flutuantes internos nos tanques de armazenamento; 

 Instalação de sistema de exaustão e tratamento de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 

com eficiência mínima de 95% para mitigar as emissões provenientes dos respiros dos 

tanques de armazenamento, processos de carregamento de líquidos e emissões da SAO;  

 Implementar o programa LDAR (Leak Detection and Repair) da US EPA, agencia 

ambiental americana, para gerenciamento e controle de emissões fugitivas de COVs de 

dispositivos e acessórios de tubulação; 

 Utilização de tintas à base de água para acabamento e pintura de cascos de navios (não 

serão empregados solventes em suas composições); 

 Instalação de sistema de exaustão e tratamento fumos e NOx com eficiência mínima de 

85% para mitigar as emissões provenientes da soldagem e corte de peças; 

 Instalação de dispositivo com base móvel e braço articulado para permitir a limpeza (jatos 

de água a altas pressões) de toda a extensão da superfície externa das embarcações, 

dotado de um sistema a vácuo que remove toda a água e sólidos gerados no processo; 

 Instalação de uma cabine de jateamento a granalha com sistema de controle de 

emissões para tratamento das peças; 

 Umidificação das Vias Pavimentadas em dias secos, para reduzir as emissões de 

Material Particulado provenientes do tráfego de veículos. 
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Figura 11.2-3 - Concentrações máximas de NOx (µg/m3) na operação em plena carga – média de 

1 hora. 

 

 

Figura 11.2-4 - Concentrações máximas de NOx (µg/m3) na operação em plena carga – média 
anual. 
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Figura 11.2-5 - Concentrações máximas de SOx (µg/m3) na operação em plena carga – média de 
24 horas. 

 
 

 
Figura 11.2-6 - Concentrações máximas de SOx (µg/m3) na operação em plena carga – média 
anual. 
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Figura 11.2-7 - Concentrações máximas de PI (µg/m3) na operação em plena carga – média de 24 
horas. 

 

 
Figura 11.2-8 - Concentrações máximas de PI (µg/m3) na operação em plena carga – média 
anual. 

 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 99 

 
Figura 11.2-9 - Concentrações máximas de MP (µg/m3) na operação em plena carga – média de 
24 horas. 

 
 

 
Figura 11.2-10 - Concentrações máximas de MP (µg/m3) na operação em plena carga – média 
anual. 
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Figura 11.2-11 - Concentrações máximas de HCT (µg/m3) na operação em plena carga – média 
anual. 

 
 

 
Figura 11.2-12 - Concentrações máximas de HCT (µg/m3) na operação em plena carga – média 
de 3 horas. 
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B) Meio Biótico 

a) Intensificação da perda e perturbação da fauna nativa 

O aumento da circulação de embarcações associado aos empreendimentos vinculados ao 

TPN pode provocar o afugentamento da fauna marinha localmente. 

Na porção continental, a maior circulação de veículos, especialmente relacionados ao 

terminal de carga geral conteinerizada ou não, poderá acarretar perda de indivíduos da fauna 

por atropelamento, além do afugentamento associado ao ruído desses veículos. 

De forma semelhante ao TPN, os projetos a serem licenciados já deverão prever ações de 

treinamento para os condutores dos veículos e de embarcações, de maneira a minimizar os 

efeitos negativos sobre a fauna, além de realizar manutenção periódica nos veículos e 

embarcações, reduzindo as chances de vazamento de combustíveis e de emissão de ruídos.  

O acompanhamento e controle da eficiência das medidas aplicadas podem ser realizados de 

maneira integrada ou independente, conforme orientação do INEA. Os empreendimentos 

terão obrigações contratuais junto ao TPN, que poderá atuar em parceria com o INEA no 

controle e acompanhamento das ações mencionadas, de forma a garantir a adequação da 

operação aos padrões legais exigidos. 

C) Meio Socioeconômico 

a) Aumento da geração de tributos e incremento na recepção dos royalties do petróleo 

A geração de valor adicionado decorrente da operação plena do Terminal Ponta Negra será 

importante para o incremento da quota-parte de ICMS do município de Maricá. Embora o 

ICMS seja um imposto estadual, 25% pertencem aos municípios, conforme estabelecido no 

inciso IV do artigo 158 da Constituição Federal. Além do mais, o parágrafo único desse 

mesmo inciso IV estabelece que as parcelas de receita pertencentes aos Municípios serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: i) três quartos, no mínimo, na proporção do valor 

adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços 

realizadas em seu território; e ii) até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual, ou 

no caso de territórios, de lei federal. Deve ser considerada ainda uma série de serviços que 

são repassados diretamente aos armadores – dentre as quais as tarifas operacionais sujeitas 

a ISSQN e COFINS, e que deverão incrementar ainda mais o montante dos recolhimentos. 

Ocorrerá ainda uma série de recolhimentos relativos o valor das cargas movimentadas, assim 

como da prestação de serviços portuários, a serem regulamentados pelo Município. 

Por último deve ser considerado que a Lei do Petróleo (9.478/98) em seu art. 48, definiu que 

os primeiros 5% de royalties, correspondente ao montante mínimo, serão rateados na forma 

da lei 7.990/89 70% aos estados produtores, 20% aos municípios produtores e 10% (dez por 

cento) aos municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque 

ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. A parcela do valor do royalty que exceder a 

cinco por cento será partilhado entre os estados e municípios produtores e oscilam, 

dependendo do local da exploração. Nesse contexto a participação de Maricá nos royalties 

será incrementada pelo fato de passar a sediar equipamentos de embarque/desembarque, 

pois a Lei em apreço considerou que os municípios confrontantes e que fazem operações de 

embarque e desembarque de petróleo e gás natural são obrigados a fazer pesados 

investimentos para poderem escoar toda a produção e ao mesmo tempo sofrem com o 
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desgaste ambiental provocado pelo progresso, urbanização e pela poluição, devendo por isso 

serem ressarcidos. 

A geração de tributos e royalties deverá ser significativa, o que poderá ser melhor 

aproveitado pelos municípios da AII visto que estes vêm sendo capacitados para melhor 

gerenciar esses recursos no âmbito dos programas ambientais desenvolvidos pela 

PETROBRÁS. 

b) Intensificação na alteração na Paisagem e no Uso e Ocupação do Solo 

A alteração da paisagem mais significativa ocorrerá na etapa de implantação do TPN, 

conforme já apresentado. Entretanto, as instalações acrescidas para a operação dos 

empreendimentos associados proporcionará novas alterações na paisagem local. 

Na operação plena do TPN terá continuidade a alteração da paisagem local, com o 

adensamento das instalações portuárias, acrescentando-se a atração e movimentação de 

grandes embarcações no litoral e maior movimentação de caminhões nas vias perimetrais.  

Recomenda-se que os projetos tenham componentes de paisagismo e integração com a 

paisagem local, além da manutenção e conservação de suas instalações. 

c) Intensificação da atração de população (induzida e autônoma) 

No âmbito local, a entrada em operação do TPN deverá gerar mais de 10 mil empregos 

diretos, indiretos e originados do efeito renda. De acordo com os parâmetros usuais neste 

tipo de cálculo, caso esses dez mil empregos fossem ocupados por pessoas provenientes de 

outras localidades, o fluxo migratório total relativo a esse movimento pode ser estimado em 

pouco menos de 40 mil pessoas (o contingente migratório principal mais uma média de 2,8 

pessoas por cada componente do primeiro contingente), provocando intenso crescimento 

demográfico. Efetivamente este não deve ser o caso, pois sempre são aproveitados 

residentes locais, aspecto que se pretende maximizar seja priorizando os trabalhadores 

locais, seja capacitando-os para a ocupação de funções que exigem maior qualificação.  

De todo modo uma parcela significativa desse primeiro contingente de trabalhadores deverá 

vir de fora da AID – onde conforme discutido na fase de diagnóstico predomina uma 

População Economicamente Ativa com baixos níveis de instrução e qualificação, prevendo-se 

ainda a chegada de outros migrantes atraídos pela perspectiva de empregos, de modo que 

se estima que o empreendimento em estudo poderá contribuir para a manutenção ou 

intensificação das altas taxas de crescimento já apresentadas especialmente por Maricá, bem 

como pela aproximação dessas populações do distrito de Ponta Negra. 

Como parâmetros para avaliação do impacto provável atração de população, considerou-se 

tanto o incremento da pressão sobre equipamentos sociais, infraestruturas e equipamentos 

públicos e privados, como a ocupação do solo em desacordo como o zoneamento urbano, 

especialmente no distrito de Ponta Negra.  

Tendo em vista o fato de que o Município de Maricá está sendo objeto de diversos programas 

de melhoria/ampliação de seus equipamentos e infraestruturas urbanas, e que inclusive 

atendem antigas demandas dos residentes no distrito de Ponta Negra, optou-se por propor 

como instrumento de identificação dos potenciais impactos provocados pela operação do 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 103 

TPN a montagem de um sistema de acompanhamento, a partir do qual deverão ser definidas 

e executadas medidas de mitigação e compensação. 

d) Alteração de áreas de pesca, Intersecção entre as rotas de pesca artesanal e a 

movimentação de navios 

Tendo em vista a grande circulação de embarcações prevista na operação dos 

empreendimentos associados ao TPN (aproximadamente 2000 por ano), haverá interferência 

nas áreas de pesca, principalmente ao longo do canal de navegação e da área de fundeio. É 

prevista a diminuição do pescado por afugentamento e perda de área de pesca. 

Assim como previsto para a fase de instalação do TPN, propõe-se desenvolvimento de ações 

participativas em conjunto com os pescadores artesanais atuantes na Ponta Negra, o Poder 

Público e demais entidades interessadas, tendo em vista dar suporte à permanência da 

atividade, buscando promover de forma conjunta com os atores envolvidos soluções para a 

atividade de pesca artesanal local durante o período de operação plena do TPN. 

 

e) Intensificação da animação econômica nos municípios da AII 

De forma semelhante ao previsto para a operação base do TPN, a operação plena deverá 

gerar diversos movimentos tendentes a intensificar as atividades econômicas em sua área de 

influência, destacando-se a geração de uma significativa massa monetária proveniente dos 

salários da mão de obra contratada pelos empreendimentos associados, assim como da 

renda derivadas dos empregos indiretos e provenientes do efeito renda.  

É nesta etapa, de operação plena, que os efeitos da animação econômica serão percebidos 

com maior intensidade, uma vez que o numero de empregos gerados, entre diretos e 

indiretos, será significativamente maior (aproximadamente 12.500 postos de trabalho). 

f) Interferências no tráfego 

A movimentação terrestre de cargas do TPN deverá ser atendida pelos modos rodoviário e 

dutoviário, não sendo até o momento prevista a utilização de outros modos tais como o 

ferroviário. Deve-se notar que uma parte das cargas a serem movimentadas no porto será por 

"transhipment", ou seja, diretamente de um navio para outro no porto, sem gerar 

movimentação terrestre externa – isto se aplica, em particular, para contêineres, prevendo-se 

que irá abranger cerca de 10% de seu volume total. 

As vias a serem utilizadas para transporte terrestre de cargas movimentadas no TPN 
compreendem principalmente a RJ 118 e a RJ 106, que deverão atender a praticamente a 
totalidade dos caminhões que acessam o local do empreendimento. O   
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Mapa 11.2.1-1 apresenta as rotas existentes na AID, indentificando as rotas por onde os 

veículos usados nas construções e serviços de engenharia passarão, conforme solicitado no 

item 6.6.3.3 da Instrução Técnica 08/2013. 

Deve-se notar que não está prevista a utilização da Ponte Rio-Niterói, devido à restrição a 

caminhões de mais de dois eixos e, portanto, também não haverá o percurso pelo trecho 

urbano ou rodovias de trânsito mais intenso entre a ponte e a RJ 106 do lado de Niterói, nem 

de vias urbanas interligadas à ponte do lado do Rio de Janeiro. 

As análises de capacidade e nível de serviço elaboradas para as duas rodovias – RJ 118 e 

RJ 106 – (apresentadas adiante no item Capacidade e Nível de Serviço) indicam que 

poderão operar de forma adequada com o volume adicional de caminhões a ser gerado pelo 

empreendimento em suas fases de implantação e operação.  

A principal restrição que poderia valer está associada ao incremento de volume que ocorre 

nessas rodovias em alguns finais de semana e feriados, associado à demanda turística, em 

função da qual se considerou que nesses dias não ocorrerá movimentação rodoviária de 

cargas do novo porto, evitando-se o que poderia ser uma interferência mais significativa.   

O volume adicional de tráfego a ser gerado pelo empreendimento será consideravelmente 

mais expressivo na fase de operação plena, em particular devido ao transporte de 

contêineres. Esse tráfego é estimado em 2,5 mil caminhões por dia em cada sentido, tendo 

por base os seguintes dados: 

 Movimentação máxima de um milhão de contêineres por ano; 

 90% da movimentação acima gerando transporte terrestre por caminhões/ rodovias 

(sendo os 10% restantes movimentados por “transhipment”, como indicado 

anteriormente); 

 270 dias por ano de operação da movimentação terrestre de contêineres (considerando 

que não haverá movimentação em alguns finais de semana e feriados, tendo em vista 

não prejudicar o movimento turístico da região, como indicado anteriormente); 

 1,5 TEU por contêiner movimentado; 

 2,0 TEUs por viagem de caminhão. 

 

Pontos críticos 

A RJ 118 conta com pista simples ao longo de toda sua extensão em terreno levemente 

ondulado e tráfego atualmente leve. A RJ 106 conta com pista simples entre a RJ 118 e o 

acesso ao centro urbano de Maricá, com tráfego leve, e com pista dupla entre esse acesso e 

a RJ 104 (Niterói-Manilha), com terreno ondulado em ambos os trechos, apresentando 

tráfego mais intenso no trecho mais próximo a Niterói. 

Os trechos mais críticos da RJ 118 e da RJ 106 se situam onde o terreno apresenta maior 

ondulação, o que restringe a capacidade da via em comparação com os trechos em terreno 

mais plano. 

Capacidade e Nível de Serviço 
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Considerando os dados estimados de tráfego e as características das rodovias conforme 

apresentados anteriormente, foi elaborada análise de capacidade e nível de serviço segundo 

a metodologia prescrita no "Highway Capacity Manual 2000" (HCM), referência 

universalmente adotada para esta finalidade. Para os trechos em pista simples foi adotada a 

metodologia "Two-lane Highways" (rodovias de pista simples, conforme o capítulo 20 do 

HCM) e para o trecho de pista dupla da RJ 106 foi adotada a metodologia "Multilane" 

(rodovias de pista dupla, conforme o capítulo 21 do HCM). Os principais resultados dessa 

análise constam da tabela a seguir, sendo que o Anexo XLI (obtido com a utilização do 

software especializado HCS 2000 para a aplicação das metodologias do HCM indicadas) 

apresenta na íntegra os dados de entrada e os resultados correspondentes. 

Tráfego RJ 106 
pista 
dupla 

RJ 106 
pista 

simples 

RJ 118 
pista 

simples 

Capacidade - vecp*/h - 1 sentido 4.400  1.600  1.600  

Situação atual Volume na hora-pico - vecp* - 1 sentido 1.430  396  264  

Nível de serviço na hora-pico  B   B   A  

Situação atual 
mais TPN 

Volume na hora-pico - vecp* - 1 sentido 2.118  846  714  

Nível de serviço na hora-pico  C   C   C  

(*) vecp: veículos equivalentes a carro de passeio 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013 

Pelos resultados da análise de capacidade e nível de serviço elaborada se conclui que as 

rodovias RJ 106 e RJ 118 poderão atender satisfatoriamente ao tráfego previsto com o 

volume adicional a ser gerado pelo empreendimento, inclusive com eventual crescimento. 

Tendo em vista a ausência de pontos críticos de perda de qualidade de serviço, não é 

apresentado mapa, conforme solicitado no item 6.6.3.4 da IT 08/2013. 

Plano de resposta 

Tendo em vista os resultados das análises apresentadas anteriormente, o plano de resposta 

ao incremento de tráfego a ser gerado pelo empreendimento deve envolver o que segue: 

 Adequada manutenção e operação das rodovias envolvidas, o que cabe ao DER-RJ. Em 

particular, poderão ser adotadas restrições à circulação de caminhões de maior porte em 

determinadas datas e horários de maior movimentação turística, como adotadas em 

outras rodovias. 

 Programação da chegada e saída de caminhões de maior porte no local do 

empreendimento evitando datas e horários de maior movimentação turística nas rodovias 

envolvidas, o que cabe ao operador do terminal de contêineres do novo porto e suas 

transportadoras rodoviárias. 

 Adoção de soluções de projeto, implantação e operação dos “gates” de entrada de 

caminhões no empreendimento de forma a se evitar a formação de filas de espera nas 

rodovias e consequentes interferências indevidas com seus tráfego. 

 Implantação de trevo rodoviário de acesso ao terminal portuário, previsto em projeto, 

conforme especificação do DER-RJ 
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QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS MEIO SOCIOECONÔMICO
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com entes institucionais selecionados, com potencial de multiplicar informações adequadas em tempo hábil. 

Publicações de cartilhas, artigos, manuais e boletins informativos. Realização de reuniões focais, 

principalmente com a população da ADA dentro e fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades, captando-se novas demandas ou elucidando-se aspectos não suficientemente claros.
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Alteração da Qualidade dos Solos P  L D R C T Sim Sim - P A B

Alteração da Qualidade do Ar C  D D R C/I T Não Não - M A B

Alteração na Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas e pontuais

C  L D I I P Sim Sim - M A B

Alteração na Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos - Pela 

interferência nos sistemas de 

drenagem (ADA)

P




D D R I T Sim Sim - P A B

Alteração na Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos - 

Cargas Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo Projeto

P




D I R I T Sim Sim - P A B
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Ações que envolvem o recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de demolição para aterros 

sanitários, bem como o tratamento prévio das fossas sanitárias. Não haverá qualquer lançamento de esgotos 

de origem doméstica e industrial nos canais de drenagem adjacentes à praia de Jaconé. Todos os efluentes 

líquidos gerados pelas obras serão coletados e destinados a unidades apropriadas de tratamento, conforme 

apresentado na descrição do empreendimento. Destaca-se ainda o Programa de Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos, que permitirá o acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle a 

montante e a jusante das obras, incluindo ambientes de água doce e marinho. Conforme citado, os leitos dos 

canais de drenagem sejam mantidos limpos, evitando-se o acúmulo, mesmo que temporário, de vegetação 

suprimida, ou de materiais utilizados nas obras.

Associadas ao disciplinamento do uso e ocupação do solo, bem como à implantação ou ampliação de 

infraestrutura de saneamento básico e dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos (soluções individuais 

ou coletivas) e de resíduos sólidos (lixo urbano). Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé, de acordo com as diretrizes previstas no Código Florestal e na Resolução Conama nº 303/02. Dentre 

as ações de monitoramento, destaca-se o Programa de Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos 

que permitirá o acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle ambiental do ecossistema aquático.
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Controle da geração e a destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes provenientes das atividades 

desenvolvidas no canteiro de obras, além do controle e fiscalização do aterramento das porções baixas do 

terreno com material inerte proveniente de demolição, sendo previsto que contaminantes ou resíduos nocivos 

serão removidos para aterros compatíveis. Sugere-se o confinamento e impermeabilização do canteiro de 

obras integrado com sistema de drenagem dotado de caixas separadoras de óleos e graxas, de modo a 

prevenir a condução destes compostos para o solo. 
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Aspersão de água evitando aumento da quantidade de partículas em suspensão no ar nas áreas onde 

ocorrem as operações de terraplenagem e nas vias internas de acesso, definição de limite de velocidade dos 

veículos, inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos, visando regulagem dos 

motores de combustão e monitoramento do parâmetro material particulado total (PTS) para avaliação da 

qualidade do ar.

Implantação de medidas associadas à prevenção de processos erosivos e de assoreamento, tais como: 

redução no tempo de exposição das camadas mais frágeis do solo, contenção de encostas, instalação de 

estruturas provisórias para drenagem de águas pluviais e plantio de grama em toda a superfície dos taludes. 

Também será realizada a manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas de drenagem 

intermitentes e das canalizações no âmbito da ADA. Além disso, serão implantadas caixas decantadoras nas 

linhas de drenagem do empreendimento, evitando dessa forma o lançamento de carga de sólidos na praia de 

Jaconé. destaca-se ainda o Programa de Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos, que permitirá 

o acompanhamento sistemático dos parâmetros de controle ambiental do ecossistema aquático.



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 112 



QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS MEIO FÍSICO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E

P
R

A
Z

O

E
S

P
A

C
IA

L
ID

A
D

E

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

Q
U

A
L

IT
A

T
IV

O

Estudo de Impacto Ambiental – EIA

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN

O
R

D
E

M

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
E

G
R

A
U

 D
E

 R
E

L
E

V
Â

N
C

IA

IMPACTO

N
A

T
U

R
E

Z
A

OCORRÊNCIA

F
O

R
M

A
 I

N
T

E
R

F
E

R
Ê

N
C

IA

F

A

S

E

ATRIBUTOS
MAGNITUDE

MEDIDAS

G
R

A
U

 D
E

 R
E

S
O

L
U

Ç
Ã

O

S
IN

E
R

G
IA

D
U

R
A

Ç
Ã

O

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

DESCRIÇÃO

Alteração da Qualidade dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos
C





L D R I T Sim Sim - P A B

Alteração do Regime de Escoamento 

Superficial
C  L D I I P Sim Sim - M B A

Alteração do Regime de Escoamento 

das Águas Subterrâneas
C  L D I I P Sim Sim - P A B

Adensamento dos Solos e Recalque 

dos Terrenos
C







L D I I P Não Sim - P B B

Indução de Processos Erosivos e de 

Assoreamento
C





L D R I T Não Sim - M B B

Aumento dos Níveis de Ruído e 

Vibração
C  L D R C T Não Não - P M B

Alteração da Linha de Costa P  L D R C P Não Não - P B B
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Execução do Programa Ambiental de Acompanhamento da Variação Espacial e Temporal dos Arcos Praiais 

de Ponta Negra e Jaconé, com o objetivo de analisar as mudanças previstas para ocorrer na acresção de 

praia próximo ao quebramar leste do TPN, e também para averiguar o indício de um possível acúmulo de 

sedimentos na desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de estiagem, na implantação de um sistema de 

drenagem superficial nos terraplenos e na proteção dos taludes e superfícies expostas com gramíneas.

Manutenção periódica das maquinas e equipamentos. 

Elaboração de planos de fogo cuidadosos, com baixa razão de carregamento de explosivos.

Controle da geração e destinação dos resíduos sólidos e efluentes provenientes das atividades desenvolvidas 

no canteiro de obras. Impermeabilização e confinamento das áreas destinadas à disposição dos resíduos, 

além da coleta e tratamento dos efluentes líquidos, e de implantação de sistema de drenagem em torno das 

instalações onde estiver prevista a manipulação e estocagem de óleo, combustível e outros produtos 

poluentes, sistema este dotados de caixas separadoras de óleos e graxas, de modo a prevenir a condução 

destes compostos para as drenagens naturais do terreno, que conforme citado anteriormente, constituem um 

sistema difuso em consequência do afloramento do lençol freático em grande extensão da porção baixa do 

terreno. Além disto, devem-se realizar manutenções periódicas em máquinas e equipamentos de forma a 

prevenir possíveis derramamentos de óleos e graxas. 

Mitigado pela implantação e manutenção do sistema projetado de canais de drenagem superficial das águas 

pluviais no terrapleno, que inclui a instalação de canaletas, galerias e caixas de coleta e de passagem, com 

inclinação adequada às áreas drenadas e devidamente dimensionadas às vazões previstas. O sistema de 

microdrenagem deverá comportar, também, bueiros, bocas-de-lobo e grelhas nas vias e acessos 

relacionadas aos locais das instalações e edificações.

Mitigado pelos canais de drenagem de águas superficiais projetados. 

Remoção da camada superficial de sedimentos argilo-siltosos com solo orgânico e seu armazenamento em 

pilhas ou leiras para posterior uso na recuperação ambiental do terrapleno, o que vai diminuir a espessura 

deste horizonte e reduzir o recalque.
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Alteração na Qualidade da Água 

Marinha pela Dragagem
C  L D R C T Sim Não - P - B

Alteração na Qualidade da Água 

Marinha pelo Lançamento de 

Efluentes

C  L D R C T Sim Não
1.781 

L/h-
P A B

NATUREZA PRAZO ORDEM INTERFERÊNCIA SINERGIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto C   Causador Sim Sinérgico

█ Negativo  I     Indireto I     Intensificador Não Não Sinérgico



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE DURAÇÃO CUMULATIVIDADE

C   Certo L   Localizado R   Reversível T   Temporário Sim Cumulativo

P   Provável D   Disperso I     Irreversível I     Permanente Não Não Cumulativo
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Desenvolvimento do Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma Originada pelas Atividades de 

Dragagem, com o objetivo de confirmar a área de influência da pluma na região do entorno do TPN.

Implantação de ETE, que tratará os efluentes de maneira a atender a regulamentação pertinente (federal e 

estadual). São também previstos o Programa de Monitoramento de Efluentes e o Programa Ambiental de 

Acompanhamento da Pluma de Efluentes, com o objetivo de verificar a eficiência do tratamento dos efluentes 

e identificar a área de influência da pluma na região do entorno do TPN, analisando a proximidade com os 

ambientes costeiros ao redor e indo de acordo à Resolução Conama nº 430 de 2011 que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes.

Curto

Médio

Longo



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 116 



QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS MEIO BIÓTICO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E

P
R

A
Z

O

E
S

P
A

C
IA

L
ID

A
D

E

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

Q
U

A
L

IT
A

T
IV

O

Redução da cobertura, riqueza e 

diversidade vegetal
C  L D I C P Sim Sim

109,4 ha de 

vegetação 

nativa

G M A

Perda de habitat da fauna de 

vertebrados continentais
C  L D I I P Sim Sim

1.929.696,21 

m2 
G B A

Perda de hábitat da fauna aquática 

continental (comunidades 

planctônicas e bentônicas)

C  L D I C P Sim Não - P B B

Perda de indivíduos de fauna P  LD I I CI T Sim Sim

Área dos 

fragmentos 

suprimidos ou 

terraplanados 

comparados 

com a área 

dos 

fragmentos 

na AID não 

alterados

G M A

Perturbação da fauna P  L I R C T Sim Não - M B M

Alteração nas comunidades 

terrestres
CP  L DI I CI P Sim Não - M B M
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Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma, plantio compensatório em proporção igual à 

supressão e no caso de espécies ameaçadas de extinção que não possam ser ressgatados a compnesação 

de ve ser de cinco novos indivíduos para cada um perdido. De forma adicional há a proposta de criação de 

unidade de conservação em área de vegetção nativa

Uma vez que a perda é consequencia direta da ocupação de área pelo empreendimento, não foram antevistas 

medidas mitigadora possíveis

Adoção do afugentamento direcionado da fauna durante as atividades de supressão vegetal e terraplanagem 

e, como alternativa, a captura e soltura da fauna em áreas remanescentes da AID e outros locais protegidos 

nas proximidades da área de influência do projeto, conforme diretrizes do Programa de Afugentamento de 

Fauna durante a Supressão de Vegetação e Terraplanagem e do Programa de Resgate de Fauna.

Realização da manutenção periódica de máquinas e equipamentos
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Adoção do afugentamento direcionado da fauna durante as atividades de supressão vegetal e terraplanagem 

e, como alternativa, a captura e soltura da fauna em áreas remanescentes da AID e outros locais protegidos 

nas proximidades da área de influência do projeto. Plantio compensatório em proporção igual à supressão e 

no caso de espécies ameaçadas de extinção que não possam ser ressgatados a compnesação de ve ser de 

cinco novos indivíduos para cada um perdido. De forma adicional há a proposta de criação de unidade de 

conservação em área de vegetção nativa

Adoção de ações específicas descritas nos Programa de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores e 

Controle das Alterações na Comunidade Faunística e o Programa de Manejo de Fauna.
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Alteração das comunidades 

planctônicas devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

P




L I R I T Sim Não M A B

Alteração das comunidades 

bentônicas devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

P




L I R I T Sim Não - M A B

Alteração da comunidade Pelágica C  L D R C T Sim Não - M M M

Alteração da comunidade bentônica 

(substrato inconsolidado e 

consolidado)

C  L D I C P Sim Não - G B A

NATUREZA PRAZO ORDEM INTERFERÊNCIA SINERGIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto C   Causador Sim Sinérgico

█ Negativo  I     Indireto I     Intensificador Não Não Sinérgico



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE DURAÇÃO CUMULATIVIDADE

C   Certo L   Localizado R   Reversível T   Temporário Sim Cumulativo

P   Provável D   Disperso I     Irreversível I     Permanente Não Não Cumulativo
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B

Ações de Educação Ambiental com os trabalhadores de modo a conscientizá-los sobre a necessidade de 

conservação da biota aquática e preservação do meio marinho, especialmente ao que se refere ao risco de 

atropelamento da fauna de quelônios e cetáceos. 

As obras de expansão do terminal deverão contemplar um Projeto de Iluminação de acordo com as normas de 

segurança operacional (ABNT) evitando exageros quanto aos níveis de luz produzidos.

Realizar as obras de implantação das estruturas marinhas em faixas de praia e marinhas mínimas, apenas 

aquela realmente necessária as obras físicas do terminal, o que fará com que a biota impactada seja restrita 

apenas nessas áreas, uma vez que não há possibilidade de reversão do restabelecimento das condições 

naturais do ambiente, em função da irreversibilidade do impacto. 

Executar Programa de Monitoramento das Comunidades Bentônicas (tanto marinha e quanto praial) para o 

acompanhamento espaço-temporal dos impactos decorrentes do empreendimento em curto, médio e longo 

prazo. 

Realizar a operação de dragagem e demais obras de implantação no espaço de tempo mais curto possível, 

sujeitando a biota a uma frequência/magnitude menor dos impactos e permitindo assim o restabelecimento e 

recolonização de áreas adjacentes o mais rápido das condições naturais do ambiente.

Não Não P-

Não foram identificadas medidas de controle que possam ser aplicadas. Recomenda-se, porém a aplicação 

do Programa de Monitoramento Marinho da Bióta Bentônica e do Programa de Monitoramento Marinho da 

Bióta Pelágica, para acompanhamento dos efeitos descritos.

B
Disponibilização de novos habitats 

artificiais
C  L D I

Curto

Médio

Longo

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico vinculados ao esgotamento sanitário e coleta e 

disposição adequada de resíduos sólidos em toda a área de influência do empreendimento. Também está 

prevista a adoção do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, compreendendo o acompanhamento 

das comunidades planctônicas, incluindo cianobactérias.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico. Assim como previsto para o impacto de 

alteração sobre a comunidade plantônica também está prevista a implantação do Programa de Monitoramento 

da Biota Aquática, compreendendo o acompanhamento das comunidades bentônicas.

I P
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Alterações no mercado de trabalho 

com a geração de novos empregos 

formais e informais

C  D D R C T Sim Não

Média de 

350 

empregos 

diretos e 87 

indiretos e 

de efeito 

renda

P M B

Alterações no Mercado de Trabalho 

com a Desmobilização da mão de 

obra contratada para a implantação 

da infraestrutura do TPN

C  D D I C P Não Não - P M B

Alterações nas Finanças Públicas 

Municipais através da geração de 

tributos municipais pelas obras de 

implantação do TPN

P  L D R C T Não Não - M - B

Interferência com imóveis 

localizados na ADA com a 

consequente realocação da 

população residente

P  L D I C P Sim Não - M M M

M M

M M

Atração de população (induzida e 

autônoma)
P  D D R I T Sim Não - M M M

Pressão sobre equipamentos 

públicos de prestação de serviços 

sociais

P  L D R I T Sim Não - P M B

Alteração na Paisagem e no Uso e 

Ocupação do Solo
C  L D I C P Sim Sim - G M A
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Há projetos habitacionais em andamento no município de Maricá, integrados no programa Minha Casa, 

Minha Vida, que suprirão parte da demanda por moradia. De forma complementar, o empreendedor pode 

fornecer apoio técnico à formulação de novos projetos municipais, conforme a percepção do aumento da 

demanda

O Município de Maricá é alvo de programas de melhoria/ampliação de seus equipamentos e infraestruturas 

urbanas, e que inclusive atendem antigas demandas dos residentes no distrito de Ponta Negra, optou-se por 

propor como instrumento de identificação dos potenciais impactos provocados pela operação do TPN a 

montagem de um sistema de acompanhamento, a partir do qual deverão ser definidas e executadas medidas 

de mitigação e compensação. Ações desencadeadas no âmbito da comunicação social divulgando a 

priorização de contratações locais e as possibilidades de deslocamento através de fretamentos.

Em relação ao impacto sobre a paisagem, nesta fase é prevista a minimização dos efeitos da obra sobre a 

paisagem através do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Além disso, é previsto o 

aproveitamento da estrutura do quebramar para o desenvolvimento turístico regional, contando com diversas 

estruturas.
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Desmobilizações parciais da mão de obra  efetuadas de forma gradual, buscando sempre que possível o 

aproveitamento dos mesmos trabalhadores nas etapas subsequentes das obras civis, segundo diretrizes do 

Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra. Adicionalmente, como efeito das ações de 

capacitação da mão de obra, os trabalhadores contratados para a fase de implantação terão a oportunidade 

de serem capacitados para serem recontratados para atuar nas atividades da fase de operação

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento ou controle.
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Alterações no mercado imobiliário P




D I

DESCRIÇÃO

ATRIBUTOS

C
U

M
U

L
A

T
IV

ID
A

D
E

Sim Sim

Aproveitar trabalhadores já residentes na AID/AII, potencializando os efeitos positivos do impacto e reduzindo 

a criação de fluxos migratórios oriundos de outras localidades. Essa medida deverá ser complementada pelo 

desenvolvimento de ações de capacitação da mão de obra, prevendo os empregos a serem gerados na fase 

de operação e que deverá incluir entre seu público alvo os trabalhadores contratados para a fase de 

implantação, tendo em vista mitigar os efeitos da desmobilização

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento ou controle, tendo em vista que a gestão dos 

recursos cabe à administração municipal.

Desenvolvimento de um Programa de Acompanhamento das Negociações e Assessoria para a Aquisição de 

Novos Imóveis, tendo em vista proporcionar apoio às famílias de proprietários e residentes que assim o 

desejarem.

MEDIDAS
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ATRIBUTOS
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MEDIDAS

Perda das áreas de pesca por conta 

das atividades de obra e possível 

diminuição do volume de pescado

C  L D R C T Não Não - M B M

Interferência com o tráfego no 

sistema viário da região do 

empreendimento

C  L D R C T Não Não

400 

veículos por 

dia nos dois 

sentidos

M M M

Risco de interferência e 

comprometimento da integridade 

física de patrimônio geológico

C  L D I C P Sim Não - M M M

Remobilização, soterramento e/ou 

destruição parcial ou total de sítios 

arqueológicos terrestres

P  L D I C P - Não - - - -

Remobilização e/ou destruição 

parcial ou total de sítios 

arqueológicos subaquáticos

P  L D I C P - Não - - - -

NATUREZA PRAZO ORDEM INTERFERÊNCIA SINERGIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto C   Causador Sim Sinérgico

█ Negativo  I     Indireto I     Intensificador Não Não Sinérgico



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE DURAÇÃO CUMULATIVIDADE

C   Certo L   Localizado R   Reversível T   Temporário Sim Cumulativo

P   Provável D   Disperso I     Irreversível I     Permanente Não Não Cumulativo
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Curto

Médio

Longo

Desenvolvimento de ações participativas em conjunto com os pescadores artesanais atuantes na Ponta 

Negra, o Poder Público e demais entidades interessadas, tendo em vista dar suporte à permanência da 

atividade, buscando promover de forma conjunta com os atores envolvidos soluções para a atividade de 

pesca artesanal local durante o período de instalação. 

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do TPN, de forma minimizar os riscos de acidentes 

durante os percursos, que podem afetar o fluxo nos sistemas viários utilizados. Além disso,  as atividades 

descritas não ocorrerão durante os finais de semana e feriados de maior intensidade de veraneio. O 

cruzamento será monitorado, com tráfego disciplinado, de forma a minimizar os efeitos negativos sobre o 

fluxo da RJ 118.

Considerando-se que na fase de diagnóstico não foram reconhecidos sítios arqueológicos na área do 

empreendimento, a magnitude destes impactso não pode ser mensurada de forma precisa neste momento. 

Deverá ocorrer na fase de implantação das ações de prospecção vinculadas ao Programa Arqueológico 

sugerido, inclusive com base no grau de preservação indicado para cada bem que possa vir a ser localizado.

Tendo em vista a necessidade de supressão de poucos desses agrupamentos, propõe-se que a remoção 

seja feita de maneira a se preservar, o máximo possível, a integridade da formação, de modo que possa ser 

relocada em área não afetada ou aproveitada cientificamente. O empreendimento em associação com a 

comunidade científica podem realizar esforços de pesquisa sobre esta formação, em seu valor geológico e 

histórico. Como medida de compensação, é proposta a criação de unidade de conservação em área 

adjacente ao empreendimento, que incluirá áreas de beachrocks
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QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS MEIO FÍSICO
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Alteração da Qualidade dos Solos P  L I R C T Não Não - P A M

Alteração da Qualidade das Águas 

Superficiais e dos Sedimentos 

devido ao Aporte de Cargas Difusas 

e Pontuais

P




L D R I T Não Sim - P A B

Alteração da Qualidade dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos
P  L D R I T Não Sim -  P B A

Alteração na Qualidade da Água 

Marinha pelo Lançamento de 

Efluentes

C  L D R C T Não Não
1.781 

L/h
P A B

Alteração da Qualidade do Ar C  D D R C/I T Sim Sim - M B

NATUREZA PRAZO ORDEM INTERFERÊNCIA SINERGIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto C   Causador Sim Sinérgico

█ Negativo  I     Indireto I     Intensificador Não Não Sinérgico



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE DURAÇÃO CUMULATIVIDADE

C   Certo L   Localizado R   Reversível T   Temporário Sim Cumulativo

P   Provável D   Disperso I     Irreversível I     Permanente Não Não Cumulativo
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Implantação de ETE, que tratará os efluentes de maneira a atender a regulamentação pertinente (federal e 

estadual).  Programa de Monitoramento de Efluentes e o Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma 

de Efluentes, com o objetivo de verificar a eficiência do tratamento dos efluentes e identificar a área de 

influência da pluma na região do entorno do TPN, analisando a proximidade com os ambientes costeiros ao 

redor e indo de acordo à Resolução Conama nº 430 de 2011 que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes.

A definição das medidas para a fase de operação base e sua eficiencia depende da aprovação do inventário 

de fontes poluidoras e da realização da modelagem da qualidade do ar
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MEDIDAS

DESCRIÇÃO

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes provenientes das atividades 

desenvolvidas durante a operação base.  

Adoção de sistemas de coleta e tratamento de efluentes de acordo com as normas da Resolução Conama 

430/11, da norma técnica NT-202.R10 e diretrizes DZ-205.R6 e DZ-215.R4 do estado do Rio de Janeiro, bem 

como a disposição final adequada de todos resíduos gerados pelo empreendimento, conforme normas da 

ABNT. Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento de resíduos, que deverão mitigar o aporte 

de sedimentos e de resíduos sólidos gerados nas atividades de operação do TPN. São válidas ainda as 

diretrizes definidas pela Resolução Conama 357/05, que dispõe sobre as condições e padrões de qualidade 

da água, e pela Resolução Conama 454/12, que estabelece padrões de qualidade para os sedimentos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas, além da implantação de manutenções periódicas em máquinas e equipamentos de forma a prevenir o 

derramamento de óleos e graxas.
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QUADRO - AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS MEIO BIÓTICO
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Perda de indivíduos de fauna P  LD I I CI P Sim Sim - P M B

Perturbação da Fauna P  L I R C P Sim Sim - P B B

Alteração das comunidades 

planctônicas e bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas e pontuais

P




L I R I T Sim Sim - P B B

NATUREZA PRAZO ORDEM INTERFERÊNCIA SINERGIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto C   Causador Sim Sinérgico

█ Negativo  I     Indireto I     Intensificador Não Não Sinérgico



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE DURAÇÃO CUMULATIVIDADE

C   Certo L   Localizado R   Reversível T   Temporário Sim Cumulativo

P   Provável D   Disperso I     Irreversível I     Permanente Não Não Cumulativo
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MEDIDAS

DESCRIÇÃO

Implementação de ações de educação ambiental dos trabalhadores que os oriente a não apanhar animais 

silvestres, e a como proceder em caso de encontros fortuitos com animais peçonhentos, além de treinamento 

dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos e vibração, de forma que operem sempre nas 

melhores condições e gerem os menores níveis possível.

Tratamento adequado dos efluentes de acordo com as normas da Resolução Conama 430/11, da norma 

técnica NT-202.R10 e diretrizes DZ-205.R6 e DZ-215.R4 do estado do Rio de Janeiro, e aos limites dos 

valores de densidade de cianobactérias estabelecidos pela Resolução Conama 357/05.
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Alterações no Mercado de Trabalho 

com a contratação de trabalhadores 

a operação base do TPN

C  D D R I P Sim Sim - M M M

Aumento do volume de veículos C  D D R I P Sim Não - P B B

Incremento na Oferta Regional de 

Serviços Portuários Específicos
C  L D R I P Não Não - G - A

Intensificação da animação 

econômica nos municípios da AII
P  D D R I P Sim Sim - G - A

Incremento de tráfego no sistema 

viário da região do empreendimento
C  L D R C P Não Não

50 veículos 

adicionais por 

dia e sentido

P M B

NATUREZA PRAZO ORDEM SINERGIA INTERFERÊNCIA MAGNITUDE/ RESOLUÇÃO/ RELEVÂNCIA

█ Positivo  D   Direto Sim Sinérgico C   Causador

█ Negativo  I     Indireto Não Não Sinérgico I     Intensificador



PROBABILIDADE ESPACIALIDADE REVERSIBILIDADE CUMULATIVIDADE DURAÇÃO

C   Certo L   Localizado R   Reversível Sim Cumulativo T   Temporário

P   Provável D   Disperso I     Irreversível Não Não Cumulativo I     Permanente

Estudo de Impacto Ambiental – EIA

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN
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DESCRIÇÃO

Com o objetivo de maximizar os efeitos sobre o mercado de trabalho da AII são propostas ações voltadas à 

capacitação da mão de obra

Treinamento dos motoristas e manutenção periódica dos veículos para minimizar os riscos de acidentes 

rodoviários.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.
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Não são previstas medidas de otimização do impacto.
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As medidas associadas a esse impacto estão relacionadas ao treinamento dos condutores dos veículos a 

serviço do TPN, de forma minimizar os riscos de acidentes durante os percursos, que podem afetar o fluxo 

nos sistemas viários utilizados. Além disso, é prevista a implantação de um trevo de acesso ao TPN, 

conforme especificação do DER-RJ, que contribuirá com a manutenção da fluidez do tráfego no local.
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12. Programas Ambientais 

As diretrizes para os Programas Ambientais apresentadas a seguir estão relacionadas às 

fases de planejamento, implantação e operação base do TPN.  

Estes programas devem ter suas ações mais detalhadas na fase seguinte do licenciamento 

ambiental, quando da solicitação da Licença de Instalação a partir da apresentação do 

projeto executivo do empreendimento. Neste sentido, sugere-se que o perfil profissional 

previsto da equipe de coordenação e de execução de cada programa seja apresentado 

quando desse maior detalhamento. Entretanto, destaca-se que as equipes de coordenação 

devem apresentar capacitação compatível com os temas específicos de cada programa. 

12.1. Programa de Gestão Ambiental 

O Programa de Gestão Ambiental corresponde à composição de ações destinadas a evitar 

e/ou mitigar as consequências dos impactos provocados pela implantação e operação do 

TPN, na busca de soluções aos processos de degradação ambiental que eventualmente 

ocorram, com vistas a acompanhar e monitorar a implantação dos programas ambientais. 

12.1.1. Objetivos 

O Programa de Gestão Ambiental tem como objetivo geral dotar o empreendimento de 

mecanismos eficientes de gestão que garantam a execução de todas as ações planejadas 

para corrigir, controlar e monitorar os impactos gerados, de forma a manter um elevado 

padrão de qualidade ambiental na operação futura do empreendimento.  

Entre seus objetivos específicos, destacam-se: 

 Assegurar que as suas atividades atendam à legislação aplicável e aos padrões 

estabelecidos pela empresa e que definam, na falta de legislação específica, as melhores 

medidas de proteção ambiental e de minimização de riscos; 

 Elaborar os procedimentos e mecanismos para a coordenação e a articulação adequada 

das ações a cargo de cada um dos agentes intervenientes; 

 Elaborar procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para garantir a implementação 

das ações propostas dos programas ambientais; 

 Elaborar procedimentos de articulação com os diversos segmentos governamentais e 

sociais afetados pelo empreendimento, garantindo o fluxo de informações, o acatamento 

de sugestões e a resolução de conflitos; 

 Elaborar procedimentos e instrumentos para o acompanhamento e o monitoramento dos 

programas ambientais. 

12.1.2. Abrangência 

O Programa de Gestão Ambiental abrange todas as instalações do empreendimento e tem 

como público-alvo os colaboradores do TPN, empreiteiros e prestadores de serviços em 

geral, que participarão diretamente na execução das obras de implantação do terminal 

portuário. 
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12.1.3. Ações Principais 

Deverão ser implementadas as seguintes ações de gestão: 

 Treinar seus empregados para que atuem de forma ambientalmente correta, zelando pela 

aplicação da política ambiental e melhores práticas; 

 Identificar oportunidades de melhoria - toda melhoria técnica que possa ser desenvolvida 

em produtos e/ou processos e/ou sistemas e/ou serviços – e incorporar novas 

tecnologias para o contínuo aperfeiçoamento das suas atividades, visando à redução dos 

impactos ambientais e do consumo de matéria e energia; 

 Manter permanente diálogo com seus empregados, contratados de empreiteiras e as 

comunidades, objetivando o aperfeiçoamento das ações ambientais. 

 

A implementação e desenvolvimento do PGA, deverão ser estruturados considerando 

equipes de acompanhamento das obras e dos planos e programas ambientais. 

As equipes serão compostas pelos profissionais do empreendedor e das contratadas, 

desempenhando também o papel de canal de comunicação entre o empreendimento, os 

órgãos ambientais e as comunidades locais. 

Com o objetivo de conscientizar todos os trabalhadores da importância das ações preventivas 

e, em situações de emergências, da agilidade e eficácia das ações corretivas, assim como o 

atendimento à legislação aplicável, o treinamento e a conscientização são necessários para 

internalizar o processo de gestão ambiental do empreendimento, propiciando: 

 O desdobramento dos requisitos legais, legislação ambiental e normas técnicas 

aplicáveis às ações rotineiras e responsabilidades, constituindo plano de ação com 

objetivos e metas específicas; 

 O acompanhamento e cumprimento das atividades referentes a cada programa e plano 

constante desse EIA; 

 A avaliação e proposição de melhorias, através da identificação de tecnologias 

alternativas para a solução dos problemas eventualmente surgidos durante a condução 

das obras de construção e operação do empreendimento; 

 A disseminação dos conhecimentos aprendidos para as respectivas equipes de trabalho 

de construção e de manutenção da operação do terminal; 

 A divulgação dos riscos inerentes, bem como das normas e regulamentos que regem a 

operação portuária, para a busca contínua do equacionamento das ações que minimizem 

estes riscos. 

12.1.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Gestão Ambiental    
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12.1.5. Resultados Esperados 

Os resultados esperados correspondem à implementação adequada dos programas 

ambientais propostos. 

12.2. Programas de Controle e Monitoramento 

12.2.1. Programa Ambiental de Controle das Obras 

Para o melhor ordenamento, as ações propostas no Programa de Ambiental de Controle das 

Obras foram divididas nos seguintes subprogramas específicos: 

 Subprograma de Prevenção e Controle de Processos Erosivos; 

 Subprograma de Controle de Efluentes; 

 Subprograma de Gestão dos Resíduos Sólidos; 

 Subprograma de Controle de Material Particulado e Ruído 

 Subprograma de Controle de Supressão de Vegetação 

 Subprograma de Apoio ao Sistema Viário 

 Subprograma de Treinamento e Segurança e Saúde do Trabalhador 

 Subprograma de Extração Material de Empréstimo Rochoso 

 Subprograma de Obras no Mar 

12.2.1.1. Objetivos 

O Programa Ambiental de Controle das Obras tem caráter de prevenção e controle da 

execução das obras e serviços associados à construção dos Terminais Ponta Negra, 

permitindo o correto desenvolvimento ambiental das obras de forma a controlar os impactos 

negativos causados pela implantação do empreendimento. 

A) Objetivos específicos 

 O Subprograma de Prevenção e Controle de Processos Erosivos tem caráter de 

prevenção, controle e correção e tem objetivo de detectar e acompanhar o 

desenvolvimento de formas de erosão laminar e linear e propor medidas de controle de 

processos erosivos e de assoreamento durante as etapas de implantação do 

empreendimento. 

 O Subprograma de Controle de Efluentes tem como foco a prevenção, controle e 

monitoramento dos possíveis efluentes líquidos a serem gerados na fase das obras do 

porto (que continuará na fase de operação, porém com ponto de lançamento na 

extremidade do quebramar leste), de forma a evitar que estas sejam lançadas nas águas 

costeiras sem o tratamento adequado; 

 O Subprograma de Gestão dos Resíduos Sólidos tem o objetivo de apresentar os 

procedimentos adequados de manejo dos resíduos sólidos a serem gerados na etapa de 

obras (implantação), de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 O Subprograma de Controle de Material Particulado e Ruído tem como objetivo principal 

estabelecer medidas e procedimentos para evitar a alteração na qualidade do ar e 

controlar os níveis de ruído nas imediações das obras, notadamente durante a 

movimentação de terra dos processos de terraplenagem; 
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 O Subprograma de Controle de Supressão de Vegetação tem por objetivo disciplinar as 

atividades de desmatamento e assim minimizar as perdas desnecessárias de vegetação 

nativa, além de estabelecer procedimentos para o aproveitamento dos solos orgânicos 

advindos de terraplenagens na recomposição ambiental; 

 O Subprograma de Apoio ao Sistema Viário tem por objetivo promover a devida 

adequação do sistema viário na ADA, minimizando a interferência das alterações e do 

aumento de fluxo viário na população de usuários do sistema; e 

 Subprograma de Treinamento e Segurança e Saúde do Trabalhador tem por objetivo 

treinar os trabalhadores em procedimentos que maximizem as condições de segurança 

das atividades das obras e de saúde de todos os envolvidos. 

 O Subprograma de Extração Material de Empréstimo Rochoso tem por objetivo gerar 

material rochoso para a construção do quebramar, de maneira segura e em conformidade 

com as regras específicas; e 

 O Subprograma de Obras no Mar visa promover uma operação segura das ações de 

navegação na execução das obras no mar. 

12.2.1.2. Abrangência e Público Alvo 

Este programa está diretamente associado à área onde ocorrerão as obras (ADA) e tem 

como público alvo os trabalhadores das obras e a população no entorno imediato. 

12.2.1.3. Ações Principais 

 Assegurar o atendimento pleno à legislação, regulamentos e às exigências e 

recomendações dos órgãos ambientais; 

 Implementar a adoção de práticas operacionais ambientalmente adequadas, incluindo a 

manutenção periódica das maquinas e equipamentos; 

 Implementar ações de monitoramento necessárias à avaliação da eficácia das ações, 

medidas e sistemas de controle ambiental adotados; 

 Prevenir e minimizar a emissão de poluentes, especialmente material particulado, e de 

ruídos em função da presença de moradores nas proximidades da obra; 

 Executar ações voltadas à saúde e à segurança do trabalhador envolvendo não apenas 

os trabalhadores, mas também dos moradores no entorno das obras;  

 Propor e garantir a adoção de medidas de controle da supressão da vegetação, para 

restringi-la ao mínimo necessário; e 

 Propor medidas para garantir a manutenção do fluxo viário nas vias interferidas pela 

implantação do TPN; 

A) Subprograma Ambiental de Prevenção e Controle de Processos Erosivos e de 

Assoreamento 

 Planejamento adequado da terraplanagem; 

 Direcionamento das águas superficiais para as linhas de drenagem naturais ou 

superfícies mais planas e vegetadas; 

 Recuperação e proteção dos taludes de cortes e aterros; 

 Implantação de sistema de drenagem pluvial provisório; 

 Instalação e limpeza constante de dispositivos provisórios de retenção de sedimentos; 
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 Realização de vistorias periódicas das condições dos sistemas de drenagem superficial; 

 Cobertura superficial de pilhas provisórias de materiais inconsolidados; 

 Monitoramento da estabilidade dos taludes de corte e aterro; 

 Correção do traçado do escoamento superficial sobre o solo exposto; 

 Selamento de trincas e sulcos erosivos no solo; 

 Implantação de cobertura vegetal estruturante; e 

 Retaludamento dos taludes de corte e de aterro em estado crítico. 

B) Subprograma Ambiental de Controle de Efluentes 

Na Descrição do Empreendimento, item intitulado Sistema de Controle para Efluentes 

Domésticos, são apresentados diversos sistemas de controle dos efluentes da fase de 

implantação que serão implantados nesta etapa. Além destes, destacam-se as seguintes 

ações: 

 Implantação de decantador de sólidos; 

 Implantação de separador de água e óleo; 

 Limpeza constante dos dispositivos de separação de sólidos e óleo; 

 Impermeabilização e implantação de sistema de drenagem compatível nos locais de 

lavagem e manutenção dos veículos e equipamentos de obra; 

 Tratamento dos efluentes gerados nos sanitários dos canteiros de obras; 

 Controle sanitário e o monitoramento das condições de higiene do canteiro de obras.  

 Monitoramento da qualidade do efluente tratado; 

C) Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos 

Na Descrição do Empreendimento, item intitulado Sistema de Controle para Resíduos 

Sólidos, são apresentados os procedimentos de gerenciamento de resíduos de acordo com 

a Politica Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre eles, destacam-se as seguintes ações: 

 Classificação e caracterização detalhada de todos os resíduos gerados de acordo com as 

normas e resoluções cabíveis; 

 Segregação, respeitando as classes de resíduos apresentadas de acordo com as 

Normas e Resoluções cabíveis; 

 Acondicionamento e armazenamento adequados; 

 Coleta e transporte, de acordo com as normas técnicas existentes; 

 Obtenção dos certificados de destinação de resíduos industriais e emissão dos 

manifestos de transporte de resíduos industriais quando aplicável; 

 Destinação/disposição final adequada; 

 Diretrizes de gerenciamento específico para resíduos de obras; 

 Monitoramento e Medidas Mitigadoras. 

D) Subprograma de Controle de Material Particulado e Ruído 

 Aspersão de água nas vias de acesso a fim de mitigar os efeitos decorrentes do aumento 

da quantidade de partículas em suspensão no ar;  
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 Limitação de velocidade dos veículos, uma vez que os principais fatores que contribuem 

para o aumento da geração de poeira associado ao tráfego de veículos são o peso e a 

velocidade; 

 Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos, visando a 

regulagem dos motores de combustão para reduzir ao mínimo a emissão de gases e 

fumaça e ruídos; 

 Monitoramento do parâmetro material particulado total (PTS) para avaliação da qualidade 

do ar; 

 Manter a umidade das áreas durante as atividades de terraplenagem;  

 Cobertura superficial de pilhas provisórias de materiais inconsolidados; e 

 Planejamento dos eventos de explosões para desmonte de rocha, de forma a garantir 

que ocorram sempre no período diurno. O monitoramento de ruído e vibração é 

apresentado no item 12.2.8. 

E) Subprograma de Controle de Supressão de Vegetação 

 Delimitação física das áreas constantes nas autorizações para supressão; 

 Atividades de supressão nos períodos úmidos e limpeza de terreno, preferencialmente, 

nos períodos secos; 

 Após a supressão as áreas deverão ser limpas com retirada do material vegetal 

removido; 

 O material lenhoso gerado pelo corte da vegetação deverá ser estocado em pilhas de 

baixa altura, em locais que não ofereçam riscos de acidentes aos usuários, 

trabalhadores, máquinas e veículos; 

 A camada de solo vegetal removida deverá ser estocada em local adequado, não sujeito 

a erosão, para posterior aproveitamento; 

 Proibição aos trabalhadores de atividades relacionadas à coleta de espécies botânicas 

em especial as protegidas pela legislação vigente;  

 Atividades de compactação e impermeabilização dos terrenos conforme projetadas 

F) Subprograma de Apoio ao Sistema Viário 

 Ações de integração com as operadoras do sistema rodoviário local; 

 Elaboração de plano de ordenamento de fluxo de equipamentos e veículos (rotograma); 

 Caracterização da sinalização, tanto diurna quanto noturna; 

 Implantação de alterações viárias conforme previsto em projeto; 

 Treinamento dos motoristas para operação segura; e 

 Realização de campanhas de divulgação ao público sobre alterações nas condições de 

infraestrutura e operação das vias envolvidas. 

G) Subprograma de Treinamento e Segurança e Saúde do Trabalhador 

 Treinamento e ambientação dos trabalhadores de acordo com as politicas de saúde e 

segurança corporativos, obedecendo às normativas competentes; 

 Implantação da CIPA; 

 Os colaboradores envolvidos serão orientados a seguirem as Regras e Normas de 

Segurança necessárias para a execução de seu trabalho através das orientações dadas 
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pelo Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, 

assim como dos membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), 

serão realizadas reuniões mensais onde serão discutidas as não conformidades 

encontradas, os quais ficam os encarregados incumbidos de orientar aos demais 

colaboradores na sua prevenção; 

 Campanhas para erradicação de criatórios de vetores de doenças, como mosquitos e 

moscas, além de ações de conscientização dos trabalhadores quanto às formas de 

transmissão e prevenção das doenças transmitidas por insetos vetores. 

 Conscientização dos trabalhadores quanto à proibição de atividades relacionadas à caça 

e pesca; e 

 Realização de campanhas educativas sobre temas específicos, relacionados à saúde 

individual e coletiva, envolvendo a comunidade local. 

H) Subprograma de Extração Material de Empréstimo Rochoso 

Na Descrição do Empreendimento, item intitulado Material de Empréstimo para a Produção 

do Quebramar, são apresentados os procedimentos relacionados à necessidade de uso de 

explosivos. Dentre eles, destacam-se as seguintes ações: 

 Obediência às normas específicas da atividade 

 ABNT-NBR–9653 – Guia para avaliação dos efeitos provocados pelo uso de 

explosivos nas minerações em áreas urbanas; 

 NBR–9061 – Segurança de escavação a céu aberto; e 

 NR-22 – Segurança e saúde ocupacional na mineração  

 Estabelecimento de plano de fogo; 

 Monitoramento da condição das edificações localizadas mais próximas às áreas de fogo; 

 Manutenção de canal de comunicação com os trabalhadores e a comunidade local sobre 

as detonações, inclusive com avisos sonoros, evitando explosões em horários noturnos; 

 Seleção do material extraído por tamanho e peso; 

 Desmonte secundário, quando necessário; e 

 Realização da logística do material, incluindo transporte e armazenamento. 

I) Subprograma de Obras no Mar 

Na Descrição do Empreendimento, nos itens intitulados Construção de Quebramar de 

Proteção, Dragagem de Aprofundamento e Aterro Hidráulico sobre o Mar, são 

apresentados os procedimentos e métodos construtivos relacionados às obras marítimas, 

especialmente ações de navegação. Dentre eles, destacam-se as seguintes ações: 

 Treinamento dos condutores das embarcações (dragas, lanchas de apoio, etc.) visando a 

segurança no trabalho e das atividades desenvolvidas pela comunidade local, como 

pesca, surfe e lazer. 

 Realização das operações de abastecimento das embarcações de maneira segura, 

evitando derramamento de combustíveis; 

 Implantação de sinalização náutica; e 
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 Realização da manutenção periódica dos equipamentos, para que operem sempre de 

acordo com as especificações dos fabricantes, de forma a evitar ruídos, emissões 

atmosféricas e efluentes inconformes. 

12.2.1.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Ambiental de Controle 
das Obras   * 

*Os subprogramas de Controle de Efluentes e de Gestão de Resíduos Sólidos continuarão durante a 

etapa de operação base do TPN. 

12.2.1.5. Resultados Esperados 

 Realização das obras em condições de plena segurança, por meio da adoção de 

procedimentos construtivos que apresentem o menor nível de interferência ambiental 

possível e do controle de todas as atividades que possam desencadear processos de 

degradação ou alteração da qualidade ambiental na área de influência do 

empreendimento; 

 Prevenção de processos erosivos em taludes de corte e de aterro que poderão ocasionar 

assoreamento das drenagens do sistema hídrico local; 

 Estabelecer padrões para a implantação dos procedimentos adequados nas questões 

relativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos e dos efluentes tratados, gerados nas 

obras de construção dos Terminais Ponta Negra; 

 Controle de material particulado durante as obras de terraplenagem; 

 Realizar as ações das obras em condições seguras e que primam pela saúde dos 

trabalhadores e da comunidade local; 

 Implantação do sistema viário de maneira segura e com sinalização clara e de fácil 

compreensão. 

12.2.2. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas 

As obras de construção do TPN implicam em alterações no terreno natural, com cortes e 

aterramentos, e consequentemente a exposição do solo à ações das precipitações, além do 

empréstimo de material rochoso. Todas essas atividades promovem o surgimento de áreas 

potenciais de degradação ambiental, que devem ser recuperadas adequadamente segundo 

um plano conceitual geral, que deve estar incorporado ao projeto executivo.  

Durante a condução da obra podem surgir pontos de degradação provocados por processos 

erosivos que requerem ações corretivas urgentes. Esse programa prevê as diretrizes das 

ações necessárias para o atendimento aos procedimentos ambientalmente de controle de 

processos de degradação. A integração deste Programa com o Programa Ambiental de 

Controle de Obras é importante, pois a equipe de fiscalização ambiental da obra avaliará se 

os procedimentos técnicos adequados estão sendo seguidos. 
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A retirada de cobertura vegetal, cortes e aterros no terreno natural, o empréstimo de material 

rochoso e a dinâmica do escoamento das águas pluviais são os principais pontos a serem 

acompanhados. 

12.2.2.1. Objetivos 

O objetivo é de estabelecer as atividades necessárias para recuperar as áreas degradadas 

durante o período de obras. Para tanto, deverão ser estabelecidas as atividades necessárias 

à recuperação e recomposição das mesmas, considerando seus diferentes graus de 

degradação ambiental, priorizando-se aquelas mais críticas em termos de segurança 

operacional e aquelas que visam à manutenção da qualidade ambiental da região. 

12.2.2.2. Abrangência e Público Alvo 

Para o desenvolvimento das ações propostas será considerada a área diretamente afetada 

pelo empreendimento - ADA, no ambiente continental, incluindo-se os canteiros de obras. 

12.2.2.3. Ações Principais  

As obras de engenharia necessárias à implantação do terminal portuário serão 

acompanhadas de medidas de proteção ambiental que visam prevenir a ocorrência de 

processos erosivos e o transporte de sólidos para as drenagens naturais em sua área de 

inserção e para o mar. 

A identificação das feições indicativas de formação de processos erosivos permite antecipar a 

sua ocorrência e a adoção, em tempo hábil, das medidas de controle e/ou corretivas 

necessárias. 

Estas medidas têm por objetivo a conservação e fixação dos horizontes de solo, visando 

evitar ou minimizar as ocorrências de processos erosivos, o deslocamento e consequente 

aporte de sólidos para o interior dos cursos d'água e corpos hídricos na área de inserção, que 

pode levar ao seu assoreamento. 

A definição da medida a ser empregada, o seu tipo e dimensionamento, dependerão das 

características específicas de cada local a ser protegido e controlado, a ser levantado durante 

as vistorias e cadastramento dos pontos de monitoramento. 

As medidas preventivas e de controle correspondentes, envolvem a adoção de 

procedimentos e cuidados construtivos que considerem movimentações de terra controladas, 

reordenamento do regime de escoamento das águas superficiais, além de proteção das 

superfícies expostas, com cobertura vegetal, e a dissipação da energia das águas superficiais 

drenadas. 

A seguir são listadas as principais medidas preventivas e corretivas: 

 Medidas preventivas e de controle 

 Estabilização de taludes de cortes e aterros 

 Sistema de drenagem superficial permanente das águas pluviais, com saídas 

d’água adequadas à altura final, contando com proteção contra erosão no pé do 

talude 
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 Revegetação das superfícies dos taludes de cortes e aterros, de modo a proteger 

o solo contra o desenvolvimento de processos erosivos. 

 Estruturas de retenção de sólidos para controle do assoreamento/ sedimentação 

 

 Medidas corretivas 

 Projeto de recuperação dos processos erosivos 

 Estruturas para drenagem e dissipação de energia das águas 

 Estruturas para represamento e disciplina das águas 

12.2.2.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Recuperação de Áreas 
Degradadas 

   

 

12.2.2.5. Resultados Esperados 

Espera-se como resultado que todas as áreas degradadas durante a implantação do 

empreendimento sejam recuperadas, a partir de atividades de recuperação e recomposição 

das mesmas, considerando seus diferentes graus de degradação ambiental, priorizando-se 

aquelas mais críticas em termos de segurança operacional e aquelas que visam à 

manutenção da qualidade ambiental da região de inserção do TPN. 

12.2.3. Programa de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores e Controle 
das Alterações na Comunidade Faunística 

Dos impactos negativos identificados para o meio biótico, o que se refere à alteração nas 

comunidades faunísticas terrestres pode ser considerado o de mais difícil mensuração e 

controle, não só por ser consequência direta de diversos outros impactos, como a perda de 

hábitat e diversidade vegetal, a perturbação por ruídos, vibrações e iluminação e a perda de 

indivíduos da fauna, mas também pela complexidade do sistema natural e sua plasticidade, o 

que em muitos casos torna difícil definir a causa ou as causas das alterações, dificultando a 

proposição de medidas efetivas para mitigar tal impacto. Entretanto, o acompanhamento 

deste impacto, através do monitoramento das alterações na comunidade, pode dar indícios 

das medidas mais adequadas, de novas medidas a serem adotadas, da qualidade e 

eficiência das medidas implantadas e ainda gerar novos dados sobre as comunidades locais.  

Por vezes os programas de monitoramento associados a estudos de impacto ambiental, 

especialmente quando se trata da fauna terrestre, são tidos apenas como uma demanda do 

órgão ambiental. Ou ainda, quando executados, os resultados não são observados do ponto 

de vista dos impactos e medidas, gerando apenas dados subaproveitados, ou novas listas de 

espécies que agregam pouco às necessidades de gestão ambiental de um empreendimento. 
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Neste contexto, o que este programa propõe é ressaltar a interação extremamente relevante 

e necessária dos programas de monitoramento da fauna terrestre para a confirmação dos 

impactos previstos durante o estudo ambiental, para a confirmação da necessidade de 

implantação das medidas propostas, para medição da eficácia das medidas implantadas e 

para a sugestão de novas medidas, quando necessário. Ou seja, coordenar as ações de 

gestão ambiental do empreendimento no que se refere ao tema fauna terrestre. 

12.2.3.1. Objetivos 

O presente programa tem como objetivos: 

 Acompanhar as alterações nas comunidades faunísticas terrestres; 

 Avaliar as medidas de mitigação e controle implantadas. 

12.2.3.2. Abrangência 

Serão alvos potenciais deste programa preferencialmente áreas na AID onde haja fragmentos 

de vegetação nativa, bem como áreas onde não há previsão de ocorrência de alterações das 

comunidades da fauna terrestre por consequência da implantação do empreendimento e que 

serão utilizadas como áreas-controle para este programa. 

12.2.3.3. Ações 

 Contratação e treinamento da equipe de campo  

 Seleção das áreas de estudo, localizadas na ADA e AID do TPN 

 Seleção das áreas controle 

 Obtenção das cartas de aceite para destinação do material biológico 

 Obtenção das autorizações de coleta e captura específicas 

 Monitoramento 

 Etapa 1: Levantamento de dados das áreas controle, através de metodologia 

previamente aprovada pelo órgão ambiental, quando da solicitação de autorização de 

captura/ coleta. 

 Etapa 2: Monitoramento dos grupos ou espécies-chave nas áreas controle e de 

estudo através de metodologia previamente aprovada pelo órgão ambiental, quando 

da solicitação de autorização de captura/ coleta. 

 Revisão das medidas de controle e mitigação implantadas a partir dos resultados da 

campanha 

12.2.3.4. Cronograma 

As atividades de contratação de equipe, aquisição da autorização de resgate de fauna, 

planejamento e treinamento da equipe de fauna devem anteceder a supressão da vegetação. 

O monitoramento deve ocorrer durante a implantação início da operação. 
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Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento de 
Fauna e Bioindicadores e Controle 
das Alterações na Comunidade 
Faunística 

   

12.2.3.5. Resultados esperados 

Espera-se confirmar as alterações previstas nas comunidades faunísticas do entorno em 

decorrência da implantação e operação do empreendimento, bem como verificar a eficácia 

das medidas de controle e mitigação implantadas. 

12.2.4. Programa de Monitoramento da Biota Aquática Continental 

Conforme citado na avaliação dos impactos ambientais, a interferência na qualidade das 

águas superficiais na lagoa de Jaconé em função do aporte de efluentes domésticos gerados 

pela população poderá acarretar em alteração da comunidade planctônica (fitoplâncton e 

zooplâncton) e bentônica. A introdução de esgotos domésticos no ambiente aquático sem o 

adequado tratamento poderá elevar a concentração de fósforo, especialmente na lagoa de 

Jaconé, propiciando a proliferação de algas e de cianobactérias, componentes do 

fitoplâncton, com reflexos nos demais elos das comunidades aquáticas.  

Os levantamentos da biota aquática conduzidos no diagnóstico ambiental apontam que o 

fitoplâncton nessa lagoa é constituído principalmente por diatomáceas, crisofíceas e 

clorofíceas, enquanto que o zooplâncton é composto predominantemente por rotíferos e 

copépodes. A fauna bentônica é formada principalmente por poliquetas, crustáceos e 

moluscos gastrópodes. 

Nesse sentido, o Programa de Monitoramento da Biota Aquática, descrito nos itens 

subsequentes, visa acompanhar a evolução dessas comunidades (fitoplâncton, zooplâncton e 

invertebrados bentônicos) durante a implantação e operação do TPN. Os resultados obtidos 

permitirão avaliar os mecanismos de gestão ambiental adotados na área de influência do 

empreendimento e indicar ações de controle estratégicas preventivas e corretivas. 

12.2.4.1. Objetivos 

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática tem como principal objetivo mensurar e 

minimizar as alterações previstas na comunidade planctônica (fitoplâncton e zooplâncton) e 

bentônica, na etapa de implantação e operação do empreendimento, subsidiando a adoção 

de medidas de controle e a adequada gestão da lagoa de Jaconé, na área de influência do 

empreendimento. Esse programa tem como objetivos específicos: 

 Identificar as alterações decorrentes de ações antrópicas exógenas às atividades do 

empreendimento. 

 Estabelecer um banco de dados que possibilite a adequada gestão do sistema aquático 

ao longo de toda a vida útil do empreendimento. 

 Indicar ações de controle estratégicas preventivas e corretivas visando evitar a 

proliferação de cianobactérias e a manutenção da lagoa do Jaconé em condições 
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apropriadas para o desenvolvimento das demais comunidades biológicas e para os usos 

de pesca e lazer. 

12.2.4.2. Abrangência e Público Alvo 

O público-alvo compreende os usuários dos recursos hídricos da AID e ADA do TPN, bem 

como o empreendedor e os órgãos governamentais, tais como o INEA - Instituto Estadual do 

Ambiente e as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, além de instituições de pesquisa. 

12.2.4.3. Ações Principais  

A metodologia adotada no Programa de Monitoramento da Biota Aquática foi pautada nas 

informações constantes no diagnóstico ambiental do Terminal Ponta Negra. Na sequência, 

descrevem-se a rede de amostragem, os procedimentos de coleta e análise em laboratório. 

A) Rede de Amostragem 

Na AID, a rede amostral compreenderá três pontos posicionados na lagoa de Jaconé 

coincidindo com os locais avaliados no diagnóstico ambiental: na orla oeste dessa lagoa, ao 

norte nas imediações da desembocadura do rio Grande de Jaconé e nas proximidades do 

canal do Salgado.  

B) Variáveis Selecionadas  

A avaliação da biota aquática incluirá a comunidade planctônica (fitoplâncton e zooplâncton) 

e de invertebrados bentônicos.  

C) Procedimentos de coleta e análise das amostras 

A coleta da comunidade planctônica (fitoplâncton e zooplâncton) e de invertebrados 

bentônicos será efetuada adotando-se como sistemática os métodos propostos pelo Guia 

Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: Água, Sedimento, Comunidades Aquáticas e 

Efluentes Líquidos (CETESB & ANA, 2011). Os procedimentos analíticos serão realizados em 

conformidade com as Normas Técnicas da Cetesb estabelecidas para o fitoplâncton (L5.302; 

L5.303), zooplâncton (L5.301; L5.304) e invertebrados bentônicos (L5.309).   

D) Análise dos Dados e Relatório Técnico 

Os resultados obtidos serão consolidados e interpretados levando-se em consideração a 

variação espacial e temporal. Ao final de cada campanha, será elaborado um relatório técnico 

parcial e anualmente os dados obtidos serão incorporados em um relatório consolidado. Caso 

sejam observadas alterações na lagoa do Jaconé serão indicadas medidas preventivas e 

corretivas. Na avaliação dos resultados, deverão ser empregados os seguintes índices 

descritores: 

 Riqueza de Táxons 

 Distribuição Espacial  

 Frequência de Ocorrência 

 Densidade  

 Abundância Relativa 

 Índice de Diversidade de Shannon-Wiener  

 Índice de Equitabilidade 
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 Índice de Similaridade 

12.2.4.4. Cronograma 

Este programa deverá ser iniciado durante a fase de planejamento, com uma campanha 

prévia à etapa de implantação do empreendimento, de forma a se obter um quadro de 

referência na etapa anterior à inserção do empreendimento. Durante as obras, serão 

realizadas campanhas semestrais durante o primeiro ano. A partir do segundo ano, o 

cronograma poderá ser ajustado, compreendendo campanhas bimestrais. A periodicidade na 

etapa de operação será determinada mediante os resultados obtidos na fase de implantação. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento da 
Biota Aquática 

   

Elaboração: ARCADIS Logos (2012). 

12.2.4.5. Resultados Esperados 

Com a adoção do presente programa espera-se identificar os atributos associados à 

composição taxonômica, distribuição espacial, diversidade de espécies, densidade e 

abundância das comunidades planctônicas e de invertebrados bentônicos. Os resultados 

obtidos permitirão indicar possíveis alterações e a proposição de medidas mitigadoras e 

compensatórias. 

12.2.5. Programa de Monitoramento Marinho da Biota Pelágica 

Conforme a descrição dos impactos ambientais as atividades de construção de quebra mar e 

aterro hidráulico, onde ocorrerão lançamento de rochas no mar e movimentação de máquinas 

e embarcações, além da dragagem, onde também ocorrerão a retirada e ressuspensão de 

sedimento, poderão causar impactos sobre a comunidade pelágica, com enfoque 

principalmente no plâncton e na ictiofauna. 

12.2.5.1. Objetivos 

Este programa está relacionado ao impacto de alteração da comunidade pelágica. Neste 

sentido, propõe-se avaliar o impacto da ressuspensão de sedimento decorrente das 

atividades de dragagem e operação portuária.  

Por intermédio destes dados torna-se possível o conhecimento da estrutura e do 

funcionamento do ecossistema monitorado, permitindo assim identificar as possíveis 

interferências provocadas pelas atividades realizadas no Terminal e subsidiar o 

comportamento das comunidades biológicas existentes nesses ecossistemas. Esse programa 

tem como objetivos específicos: 

 Estabelecer um banco de dados que possibilite a adequada gestão do sistema aquático 

ao longo de toda a vida útil do empreendimento. 
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 Indicar ações de controle estratégicas preventivas e corretivas visando evitar a mudanças 

na qualidade da água e consequentemente no desenvolvimento das comunidades 

biológicas. 

12.2.5.2. Abrangência e Público Alvo 

Este programa deverá abranger a área de influência direta do empreendimento. O público 

alvo será: órgãos ambientais, empreendedor e sociedade em geral. 

12.2.5.3. Ações Principais 

 Ação 1: Avaliação qualitativa e quantitativa do fitoplâncton no ambiente costeiro; 

 Ação 2: Avaliação qualitativa e quantitativa do zooplâncton no ambiente costeiro; 

 Ação 3: Avaliação qualitativa e quantitativa do ictioplâncton no ambiente costeiro; 

 Ação 4: Avaliação qualitativa e quantitativa da ictiofauna no ambiente costeiro. 

 

Na sequência, descrevem-se a rede de amostragem, os procedimentos de coleta e análise 

em laboratório. 

A) Rede de Amostragem 

Na AID, a rede amostral deverá ser composta por pelo menos sete pontos de amostragem no 

ambiente marinho, sendo que a maioria deles deve coincidir com os locais avaliados no 

diagnóstico ambiental sempre que possível, em função das futuras estruturas físicas a serem 

construídas.  

B) Variáveis Selecionadas  

A avaliação da biota aquática incluirá a comunidade planctônica (fitoplâncton, zooplâncton, 

ictioplâncton) e ictiofauna.  

C) Procedimentos de coleta e análise das amostras 

A coleta e os procedimentos analíticos da comunidade planctônica (fitoplâncton, zooplâncton 

e ictioplâncton) serão efetuados adotando-se como sistemática os métodos consagrados na 

literatura e em monitoramentos ambientais (SOURNIA, 1978; UTHERMÖHL; UHELINGER, 

1964, KRAMER et al., 1994, OMORI & IKEDA, 1984, BOLTOVSKOY, 1981, 1999).  

Já ictiofauna deverá ser coleta conforme artes de pesca disponíveis na região em 

conformidade com as Normas descrita por VAZZOLER et al. (1996); FIGUEIREDO & 

MENEZES (1978, 1980, 1985, 2000) e MENEZES & FIGUEIREDO (1980, 1985).    

D) Análise dos Dados e Relatório Técnico 

Os resultados obtidos serão consolidados e interpretados levando-se em consideração a 

variação espacial e temporal. Ao final de cada campanha, será elaborado um relatório técnico 

parcial e anualmente os dados obtidos serão incorporados em um relatório consolidado. Caso 

sejam observadas alterações no ambiente marinho serão indicadas medidas preventivas e 

corretivas. Na avaliação dos resultados, deverão ser empregados os seguintes índices 

descritores: 

 Riqueza de Táxons 
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 Distribuição Espacial  

 Frequência de Ocorrência 

 Densidade  

 Abundância Relativa 

 Índice de Diversidade de Shannon-Wiener  

 Índice de Equitabilidade 

 Índice de Similaridade 

12.2.5.4. Cronograma 

Este programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação, com uma campanha prévia 

à etapa de implantação do empreendimento, de forma a se obter um quadro de referência na 

etapa anterior à inserção do empreendimento. Durante as obras e na fase de operação do 

empreendimento deverão ser realizadas campanhas trimestrais. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento 
Marinho da Biota Pelágica 

   

Elaboração: ARCADIS logos (2013). 

12.2.5.5. Resultados Esperados 

Através das avaliações de variações espaço-temporais das comunidades biológicas 

estudadas e dos índices ecológicos será possível monitorar os possíveis impactos sobre 

estas comunidades e subsidiar tomadas de decisões. 

12.2.6. Programa de Monitoramento Marinho da Biota Bentônica 

Este impacto está associado às atividades de construção de quebra mar e aterro hidráulico, 

onde ocorrerá lançamento de rochas no mar e movimentação de máquinas e embarcações, 

além da dragagem, onde também ocorrerá a retirada e ressuspensão de sedimento.  

Além disso, este programa está relacionado ao impacto de alteração da comunidade 

bentônica e disponibilização de novos hábitats artificiais. 

12.2.6.1. Objetivos 

Neste sentido, propõe-se avaliar o impacto da ressuspensão de sedimento decorrente das 

atividades de dragagem e operação portuária, bem como da criação de novos hábitats 

artificiais. 

Por intermédio destes dados tornam-se possível o conhecimento da estrutura e do 

funcionamento do ecossistema monitorado, permitindo assim identificar as possíveis 

interferências provocadas pelas atividades realizadas nos terminais e subsidiar o 

comportamento das comunidades biológicas existentes nesses ecossistemas. Esse programa 

tem como objetivos específicos: 
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 Estabelecer um banco de dados que possibilite a adequada gestão do sistema aquático 

ao longo de toda a vida útil do empreendimento. 

 Indicar ações de controle estratégicas preventivas e corretivas visando evitar a mudanças 

na qualidade da água e sedimento, e consequentemente no desenvolvimento das 

comunidades biológicas. 

12.2.6.2. Abrangência e Público Alvo 

Este programa deverá abranger a área de influência direta do empreendimento, 

contemplando as comunidades bentônicas de fundo (substrato inconsolidado) e do costão 

rochoso e substratos artificiais (substrato consolidado), além da comunidade bentônica de 

praia para o acompanhamento espaço-temporal dos impactos decorrentes do 

empreendimento em curto, médio e longo prazo. 

O publico alvo será: órgãos ambientais, empreendedor e sociedade em geral. 

12.2.6.3. Ações Principais 

Listar ações principais: 

 Ação 1: Avaliação qualitativa e quantitativa do bentos de fundo inconsolidado no 

ambiente costeiro; 

 Ação 2: Avaliação qualitativa e quantitativa do bentos de fundo consolidado do sub-litoral 

nas estruturas portuárias e costão rochoso; 

 Ação 3: Avaliação qualitativa e quantitativa do macrobentos de praia no ambiente 

costeiro; 

 Ação 4: Avaliação qualitativa e quantitativa da meiofauna de praia no ambiente costeiro.  

 

Na sequência, descrevem-se a rede de amostragem, os procedimentos de coleta e análise 

em laboratório. 

A) Rede de Amostragem 

Na AID, no ambiente marinho de fundo inconsolidado a rede amostral deverá ser composta 

por pelo menos sete pontos de amostragem. No costão rochoso, píer e quebra-mares 

deverão ser monitoramentos pelo menos cinco pontos de amostragem. Já no ambiente praial 

também deverão ser monitoramentos pelo menos cinco pontos de amostragem.  

A maioria deles deve coincidir com os locais avaliados no diagnóstico ambiental sempre que 

possível, em função das futuras estruturas físicas a serem construídas.   

B) Variáveis Selecionadas  

A avaliação da biota aquática incluirá a comunidade bentônica de fundo (zoobentos), de 

costão rochoso (fitobentos e zoobentos), além da fauna praial (meiofauna, macrofauna e 

epifauna).  

C) Procedimentos de coleta e análise das amostras 

A coleta e procedimento metodológicos da comunidade de invertebrados bentônicos serão 

efetuados adotando-se como sistemática os métodos consagrados na literatura e em 
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monitoramentos ambientais (GOMES & ROSA-FILHO, 2009, ESTEVES et al., 2004; 

NOGUEIRA & SKOWRONSKI, 2003; ALBERTO & FONTOURA, 1999; CASTRO et al., 1995; 

GANDOLFI, 2000; SABINO & VILAÇA, 1999; COUTINHO, 2002; HIKCS, 1985; NYBAKKEN 

& BERTNESS, 2005; DENADAI et al., 2005; PEREIRA & SOARES-GOMES, 2009). 

D) Análise dos Dados e Relatório Técnico 

Os resultados obtidos serão consolidados e interpretados levando-se em consideração a 

variação espacial e temporal. Ao final de cada campanha, será elaborado um relatório técnico 

parcial e anualmente os dados obtidos serão incorporados em um relatório consolidado. Caso 

sejam observadas alterações no ambiente marinho de fundo, costão rochoso ou praial serão 

indicadas medidas preventivas e corretivas. Na avaliação dos resultados, deverão ser 

empregados os seguintes índices descritores: 

 Riqueza de Táxons 

 Distribuição Espacial  

 Frequência de Ocorrência 

 Densidade  

 Abundância Relativa 

 Índice de Diversidade de Shannon-Wiener  

 Índice de Equitabilidade 

 Índice de Similaridade 

12.2.6.4. Cronograma 

Este programa deverá ser iniciado durante a fase de implantação, com uma campanha prévia 

à etapa de implantação do empreendimento, de forma a se obter um quadro de referência na 

etapa anterior à inserção do empreendimento. Durante as obras e na fase de operação do 

empreendimento deverão ser realizadas campanhas trimestrais. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento 
Marinho da Biota Bentônica 

   

Elaboração: ARCADIS logos (2013). 

12.2.6.5. Resultados Esperados 

Através das avaliações de variações espaço-temporais das comunidades biológicas 

estudadas e dos índices ecológicos será possível monitorar os possíveis impactos sobre 

estas comunidades e subsidiar tomadas de decisões. 
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12.2.7. Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos 

Conforme identificado no diagnóstico ambiental, a rede de drenagem na ADA do Terminal 

Ponta Negra – TPN é formada basicamente por córregos que nascem na serra de Jaconé. 

Esses corpos hídricos drenam uma área plana de brejo, sendo retificados por uma série de 

canais que direcionam o fluxo das águas à praia de Jaconé. Na AID, o principal corpo hídrico 

é a lagoa de Jaconé. 

As fontes de poluição dos recursos hídricos na área de influência do TPN referem-se 

principalmente ao aporte de esgotos domésticos. Verificou-se, através dos dados de 

qualidade da água e dos sedimentos obtidos em duas campanhas, que os sistemas 

aquáticos encontram-se alterados, porém, não estão severamente comprometidos. Nesta 

avaliação, não foram detectados contaminantes orgânicos voláteis, pesticidas 

organoclorados, organosfosforados, entre outros. 

Na etapa de implantação do TPN são previstas alterações na qualidade das águas 

superficiais na ADA, devido às interferências diretas no leito de algumas drenagens e pela 

implantação dos canais de drenagens principais, bem como pela geração de cargas de 

origem pontual e difusa, que terão como principal corpo receptor a praia de Jaconé. Na AID, 

o eventual aumento de população nas áreas urbanas poderá acarretar em maior fluxo de 

materiais de origem orgânica e fecal às águas que fluem para a lagoa de Jaconé. 

Na fase de operação do Terminal Ponta Negra, as alterações na qualidade das águas devido 

ao aporte de cargas difusas e pontuais são passíveis de ocorrer, principalmente, pelas 

atividades de transporte, operações de carga e descarga de mercadorias, armazenagem e 

eventuais gotejamentos de óleo ocasionados pelas atividades cotidianas da operação.  

Nesse sentido, o Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e dos Sedimentos, 

descrito nos itens subsequentes, visa acompanhar a evolução da qualidade da água e dos 

sedimentos durante a etapa de implantação e operação do empreendimento.  

Tendo em vista a localização litorânea do empreendimento e as características de projeto 

(impermeabilização das áreas sujeitas a contaminação por óleo e independência dos 

sistemas de drenagem de águas pluviais e de efluentes e águas oleosas), desta forma 

considerou-se que a prevenção de poluição de águas pluviais está atendida, não sendo 

previsto um programa específico de prevenção à poluição de águas pluviais, conforme 

solicitado no item 10.1.2 da Instrução Técnica 08/2013. Vale reforçar que as drenagens 

pluviais e tratadas verterão diretamente para o mar e serão monitoradas. 

12.2.7.1. Objetivos 

O Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e dos Sedimentos tem como principal 

objetivo mensurar e minimizar as alterações previstas nos recursos hídricos na AID e ADA do 

TPN, subsidiando a adoção de medidas de controle. Destacam-se como objetivos 

específicos: 

 Registrar de forma sistemática os resultados obtidos em relação aos padrões ambientais 

estabelecidos pelas legislações vigentes, com destaque para as Resoluções Conama 

357/05, que estabelece padrões de qualidade para águas continentais e marinhas, 

454/12, que define as diretrizes gerais para o gerenciamento da qualidade dos 
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sedimentos, e 430/11, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. 

 Analisar os mecanismos de controle ambiental desenvolvidos pelo empreendimento, 

visando obter uma avaliação integrada entre as ações do projeto e as medidas 

mitigadoras adotadas. 

 Identificar as alterações decorrentes de ações antrópicas exógenas às atividades do 

empreendimento. 

12.2.7.2. Abrangência e Público Alvo 

O público-alvo compreende os usuários dos recursos hídricos da AID e ADA do TPN, bem 

como o empreendedor e os órgãos governamentais, tais como o INEA - Instituto Estadual do 

Ambiente e as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente, além de instituições de pesquisa. 

12.2.7.3. Ações Principais  

A metodologia adotada no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água e dos 

Sedimentos foi pautada nas informações constantes no diagnóstico ambiental do TPN. Na 

sequência, descrevem-se a rede de amostragem, os procedimentos de coleta e análise em 

laboratório. 

A) Rede de Amostragem 

A rede de amostragem do TPN na ADA abrangerá os canais de drenagens principais 

(coletores troncos) a montante da área do TPN. Em função do aterramento previsto na ADA e 

da implantação dos canais de drenagem principais que terão seu fluxo d’água direcionado à 

praia de Jaconé, recomenda-se o monitoramento das águas antes do ponto de lançamento, 

de acordo com os padrões e exigências dispostas na Resolução Conama 430/11. 

Na AID, a rede amostral compreenderá quatro pontos: três deles estão posicionados na lagoa 

de Jaconé coincidindo com os locais avaliados no diagnóstico ambiental: na orla oeste dessa 

lagoa, ao norte nas imediações da desembocadura do rio Grande de Jaconé e nas 

proximidades do canal do Salgado. O quarto ponto está situado em canal de drenagem 

adjacente à ADA. 

B) Variáveis Selecionadas  

A seleção das variáveis para caracterização da qualidade das águas superficiais teve como 

base a Resolução Conama 357/05, levando-se em conta as atividades previstas para 

implantação e operação do TPN. A listagem dos parâmetros consta a seguir no Quadro 

12.2-1. 

Quadro 12.2-1 - Variáveis Físicas, Químicas e Bacteriológicas Selecionadas para Análise da 

Qualidade das Águas Superficiais. 

Variáveis Físicas, Químicas e Bacteriológicas Unidade 

Temperatura da Água °C 

Turbidez NTU 

Alcalinidade mg/L 

Alumínio Dissolvido mg/L 
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Variáveis Físicas, Químicas e Bacteriológicas Unidade 

Arsênio Total mg/L 

Cádmio Total mg/L 

Cobre Dissolvido mg/L 

Chumbo Total mg/L 

Condutividade µS/cm 

Cor Verdadeira mg Pt/L 

Cromo Total mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO mg/L 

Demanda Química de Oxigênio - DQO mg/L 

Ferro Dissolvido mg/L 

Fósforo Total mg/L 

Manganês Total mg/L 

Nitrogênio Nitrato, Nitrito, Amoniacal e Kjeldahl Total mg/L 

Níquel Total mg/L 

Óleos (minerais e vegetais) e Graxas mg/L 

Oxigênio Dissolvido mg/L 

pH - 

Salinidade % 

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 

Sólidos Suspensos Totais mg/L 

Sólidos Sedimentáveis mg/L 

Coliformes Termotolerantes NMP/100mL 

Coliformes Totais NMP/100mL 

Fenóis Totais mg/L 

Elaboração: ARCADIS logos, 2013.  

A seleção das variáveis para a caracterização dos sedimentos foi embasada na Resolução 

Conama 454/12 (Quadro 12.2-2).  

Quadro 12.2-2 - Variáveis Selecionadas para Análise da Qualidade dos Sedimentos. 

Nutrientes Unidade 

Carbono Orgânico Total % 

Fósforo Total mg/kg 

Nitrogênio Kjeldahl Total mg/kg 

Metais Unidade 

Alumínio mg/kg 

Cádmio mg/kg 

Cobre mg/kg 
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Ferro mg/kg 

Manganês mg/kg 

Elaboração: Arcadis logos, 2012. 

C) Procedimentos de coleta e análise das amostras 

A coleta de água e sedimento será efetuada adotando-se como sistemática os métodos 

propostos pelo Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras: Água, Sedimento, 

Comunidades Aquáticas e Efluentes Líquidos (CETESB & ANA, 2011). Os procedimentos 

analíticos serão realizados em conformidade com as normas do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA et al, 2005) e da United States Environmental 

Protection Agency - EPA (2007). 

D) Análise dos Dados e Relatório Técnico 

Os resultados obtidos dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos serão consolidados 

e interpretados levando-se em consideração a variação espacial e temporal. Ao final de cada 

campanha, será elaborado um relatório técnico parcial e anualmente os dados obtidos serão 

incorporados em um relatório consolidado. 

Quando pertinente, os parâmetros associados à qualidade da água e dos sedimentos serão 

comparados aos respectivos limites estabelecidos pelas Resoluções Conama nº 357/05 e nº 

454/12, destacando-se os valores que estiverem em desacordo com os padrões legais 

vigentes. Caso sejam observadas alterações nos corpos d’água em estudo, deverão ser 

indicadas medidas preventivas e corretivas, visando à preservação do ecossistema aquático 

em estudo. 

12.2.7.4. Cronograma 

Este programa deverá ser iniciado durante a fase de planejamento, com uma campanha 

prévia à etapa de implantação do empreendimento, de forma a se obter um quadro de 

referência na etapa anterior à inserção do empreendimento. Durante as obras, serão 

realizadas campanhas mensais durante o primeiro semestre, quando é maior o nível de 

movimentação dos terrenos. A partir do segundo semestre, o cronograma poderá ser 

ajustado, compreendendo campanhas bimestrais. Em princípio, na etapa de operação do 

empreendimento, deverão ser realizadas coletas trimestralmente, contudo os dados obtidos 

na etapa de implantação poderão reorientar a periodicidade das campanhas. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos 

   

Elaboração: ARCADIS logos, 2012. 

12.2.7.5. Resultados Esperados 

Com a adoção do presente programa espera-se identificar os atributos associados à 

qualidade das águas superficiais e dos sedimentos, permitindo indicar as possíveis 

alterações e a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DStandard%2BMethods%2Bfor%2Bthe%2BExamination%2Bof%2BWater%2Band%2BWastewater%26hl%3Dpt-BR%26biw%3D1024%26bih%3D674%26prmd%3Dimvnsb&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.apha.org/&usg=ALkJrhjpV9ZsCc-V9OgvsaT8uzqO5IlF0Q
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12.2.8. Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar  

O programa de Monitoramento da Qualidade do Ar está associado às emissões atmosféricas, 

que serão mais evidentes durante o cenário de operação plena do empreendimento, após a 

implantação dos terminais de graneis líquidos e de carga geral conteinerizada ou não e do 

estaleiro naval, conforme apresentado no anexo XLVIII, que trata do estudo de dispersão 

feito com base em estimativas para as atividades que não são objeto desse EIA.  

O programa aqui apresentado deve ser revisado e/ou adequado conforme o resultado dos 

licenciamentos dos empreendimentos mencionados, notadamente a modelagem da 

qualidade do ar com os dados atualizados dos respectivos projetos. 

12.2.8.1. Objetivos 

O objetivo deste programa é estabelecer o monitoramento das emissões atmosféricas e da 

qualidade do ar nas proximidades do empreendimento, gerando valores que permitam a 

comparação com os padrões da legislação vigente, de modo a subsidiar a implantação das 

medidas de controle que se fizerem necessárias. 

Especificamente o programa visa: 

 Propor pontos de amostragem da qualidade do ar, com base no estudo de modelagem de 

dispersão de poluentes elaborado, nos quais são estimadas as máximas concentrações 

de material particulado total em suspensão (PTS); partículas inaláveis (PI); óxidos de 

enxofre (SOx); óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos totais menos metano 

(COVs); 

 Monitorar a concentração de material particulado total em suspensão (PTS); partículas 

inaláveis (PI); óxidos de nitrogênio (NOx) e hidrocarbonetos totais menos metano (COVs) 

na região e, quando aplicável; nas fontes de emissão. 

 

O monitoramento da qualidade do ar deverá ser efetuado para os poluentes avaliados e 

considerados como críticos no estudo de dispersão apresentado no anexo XLIX. Os 

parâmetros a serem medidos nas fontes fixas dependerão das tecnologias a serem 

instaladas, que deverão ser apresentadas quando do licenciamento dos empreendimentos 

específicos. 

12.2.8.2. Abrangência e Público Alvo 

O programa de monitoramento das emissões atmosféricas contemplará a Área Diretamente 

Afetada (ADA) e o entorno do empreendimento. Deve abranger as áreas definidas após o 

licenciamento dos empreendimentos que irão se instalar (terminal de granéis líquidos, 

terminal de carga geral conteinerizada ou não e estaleiro naval). 

O programa de monitoramento proposto visa atender: 

 O próprio empreendedor, fornecendo diretrizes para a implantação, acompanhamento, 

análise e supervisão do programa no que diz respeito à elaboração e cumprimento do 

plano de ação, cronograma e contratação/organização do corpo técnico, bem como 

prover subsídios para solucionar possíveis imprevistos no desenvolvimento do programa, 
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e se necessário, propor medidas corretivas, sendo também um instrumento para 

acompanhamento das atividades que venham a se instalar em suas estruturas; 

 O INEA, que receberá as informações sobre as emissões das fontes fixas e qualidade do 

ar que serão integradas ao processo de gestão do meio ambiente na região; 

 As comunidades locais, a sociedade em geral, instituições científicas e órgãos 

ambientais, que terão a possibilidade de acompanhar e supervisionar possíveis 

alterações ou modificações da qualidade do ar na região decorrentes da implantação e 

operação do empreendimento. 

12.2.8.3. Ações Principais 

O presente programa prevê as seguintes ações: 

 Realização de trabalho prévio de campo e encontros do corpo técnico para 

estabelecimento dos pontos da rede de amostragem com base nos resultados do estudo 

de dispersão e características locais; 

 Aquisição de equipamentos e montagem das estações de monitoramento do ar; 

 Monitoramento dos parâmetros selecionados da qualidade do ar; 

 Monitoramento dos parâmetros associados a cada fonte fixa de emissão. 

 

Na etapa de implantação, conforme apresentado no Programa Ambiental de Controle das 

Obras, subprograma de Controle de Material Particulado e de Ruído, deverão ser 

estabelecidas as seguintes ações de controle: 

 Aspersão de água nas vias de acesso a fim de mitigar os efeitos decorrentes do aumento 

da quantidade de partículas em suspensão no ar;  

 Limitação de velocidade dos veículos, uma vez que os principais fatores que contribuem 

para o aumento da geração de poeira associado ao tráfego de veículos são o peso e a 

velocidade; 

 Inspeção e manutenção preventiva de veículos, máquinas e equipamentos, visando a 

regulagem dos motores de combustão para reduzir ao mínimo a emissão de gases e 

fumaça e ruídos; 

 Monitoramento do parâmetro material particulado total (PTS) para avaliação da qualidade 

do ar; 

 Manter a umidade das áreas durante as atividades de terraplenagem;  

 Cobertura superficial de pilhas provisórias de materiais inconsolidados; e 

 Planejamento dos eventos de explosões para desmonte de rocha, de forma a garantir 
que ocorram sempre no período diurno.  

 

Na etapa de operação plena do empreendimento deverão ser estabelecidas as seguintes 

ações de controle: 

 Instalação de selos flutuantes internos nos tanques de armazenamento; 
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 Instalação de sistema de exaustão e tratamento de Compostos Orgânicos Voláteis (COV) 

com eficiência mínima de 95% para mitigar as emissões provenientes dos respiros dos 

tanques de armazenamento, processos de carregamento de líquidos e emissões da SAO;  

 Implementar o programa LDAR (Leak Detection and Repair) da US EPA, agência 

ambiental americana, para gerenciamento e controle de emissões fugitivas de COVs de 

dispositivos e acessórios de tubulação; 

 Utilização de tintas à base de água para acabamento e pintura de cascos de navios (não 

serão empregados solventes em suas composições); 

 Instalação de sistema de exaustão e tratamento fumos e NOx com eficiência mínima de 

85% para mitigar as emissões provenientes da soldagem e corte de peças; 

 Instalação de dispositivo com base móvel e braço articulado para permitir a limpeza (jatos 

de água a altas pressões) de toda a extensão da superfície externa das embarcações, 

dotado de um sistema a vácuo que remove toda a água e sólidos gerados no processo; 

 Instalação de uma cabine de jateamento a granalha com sistema de controle de 

emissões para tratamento das peças; 

 Umidificação das Vias Pavimentadas em dias secos, para reduzir as emissões de 

Material Particulado provenientes do tráfego de veículos. 

 

12.2.8.4. Cronograma 

Essas ações devem ser seguidas de constante avaliação dos resultados para que estes 

venham a ser uma ferramenta para o gerenciamento da correta aplicação das medidas 

mitigadoras adotadas. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento da 
Qualidade do Ar    

 

Propõe-se que as campanhas sejam realizadas por período indeterminado, enquanto o 

empreendimento estiver operando, de modo a se obter dados de concentração dos poluentes 

de interesse, possibilitando a contínua avaliação da eficácia das medidas de controle 

adotadas, bem como a sua adequada manutenção ou aprimoramento. 

Após avaliação dos resultados do monitoramento, a frequência, os parâmetros e os locais de 

amostragem poderão vir a ser alterados ao longo das campanhas por solicitação do órgão 

ambiental ou a pedido do empreendedor. 

12.2.8.5. Resultados Esperados 

Espera-se como resultado que as emissões atmosféricas geradas pelas fontes fixas, atendam 

os limites de emissões estimados através do Inventario de Emissões e as concentrações dos 

poluentes emitidos pelo empreendimento na qualidade do ar sejam inferiores aos valores de 

concentração prognosticados pelo Estudo de Dispersão. 
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12.2.9. Programa de Monitoramento de Ruído e Vibração 

12.2.9.1. Objetivos 

Considerando a existência do impacto de alteração nos níveis de ruído e vibração, 

principalmente associados às atividades de obra para empréstimo de material rochoso, é 

importante que seja criado e implantado um programa de monitoramento de nível de ruídos e 

vibração, com o objetivo de se atestar e garantir que sejam mantidas condições acústicas e 

de vibração adequadas para receptores próximos ao empreendimento. 

12.2.9.2. Abrangência e Público Alvo 

O programa de monitoramento de ruído e vibração tem como público alvo os receptores 

vizinhos ao empreendimento, particularmente áreas residenciais, tendo abrangência dentro 

da AID. 

12.2.9.3. Ações Principais 

O monitoramento de ruído e vibração deverá ser composto por campanhas mensais de 

monitoramento durante a fase de implantação, e semestrais durante a fase de operação, 

sendo avaliados os mesmos sete pontos apresentados no diagnóstico ambiental do EIA, 

segundo a mesma metodologia de medição. 

Caso sejam verificadas eventuais desconformidades com os padrões legais, ou aumentos 

significativos do nível de ruído, os estudos deverão ser aprofundados para verificação da 

fonte sonora responsável por isso e, caso esteja relacionada com as atividades do 

empreendimento deverão ser propostas medidas específicas de controle acústico. 

12.2.9.4. Cronograma 

Programa 

Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento de 
Ruído    

 

12.2.9.5. Resultados Esperados 

Com a implantação deste programa, será possível se constatar eventuais desconformidades 

dos níveis de ruído e de vibração na vizinhança das obras, de modo a se propor e implantar 

medidas de controle, conforme as necessidades. 

12.2.10. Programa de Acompanhamento da Variação Espacial e Temporal dos 
Arcos Praiais 

12.2.10.1. Objetivos 

A proposta tem como eixo principal os aspectos relacionados aos impactos potenciais de 

alterações nas praias adjacentes decorrentes da implantação do empreendimento portuário, 
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em especial da praia de Jaconé, a partir da construção dos enrocamentos e dos impactos 

potenciais das alterações geradas nos processos de deriva litorânea, conforme identificado 

nas modelagens numéricas geradas para o empreendimento. 

12.2.10.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência do referido Programa está inserida dentro da região do entorno do 

empreendimento, nas praias de Ponta Negra e Jaconé, conforme a figura a seguir.  

 

 

Figura 12.2-1  Plano geral da área do empreendimento. As áreas em vermelho indicam os locais 

onde serão realizados os transectos para monitoramento dos arcos praiais. 

Próximo da praia de Ponta Negra é possível identificar um costão rochoso do embasamento 

cristalino que se interpõe ao empreendimento TPN e o canal de Ponta Negra, localizado ao 

sul do empreendimento. Ao longo do litoral de Maricá, a deriva litorânea apresenta 

componentes de deslocamento espacial em direção a NE, como também a SW. A deriva 

predominante corresponde a transportes arenosos residuais no sentido NE, associados à 

incidência de ondas dos quadrantes ao sul, vinculadas aos deslocamentos dos sistemas 

frontais ao longo do litoral sudeste/sul do Brasil. Desta forma, os ensaios de modelagem 

numérica não indicaram alterações significativas nos processos de deriva litorânea ao sul do 

empreendimento, na medida em que o costão rochoso da Ponta Negra já atua como uma 

barreira física ao livre deslocamento das areias transportadas pelas correntes de deriva entre 

os segmentos praiais localizados ao sul e ao norte do empreendimento. Porém, as 

modelagens numéricas indicaram a possibilidade de um acúmulo de sedimentos nas 

proximidades da desembocadura do canal da Ponta Negra, e/ou junto ao costão rochoso. A 

origem deste material é supostamente de bancos costeiros submersos localizados nas áreas 

marinhas rasas próximas.  
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Para a praia da Ponta Negra, o Programa Ambiental prevê o acompanhamento da 

variabilidade do arco praial através de levantamento de três perfis praiais em períodos 

distintos entre a fase pré e a fase de implantação do TPN. Os perfis deverão abranger o 

espaço praial compreendido entre a pós-praia e a área submersa do perfil. A figura a seguir 

indica a posição dos perfis dispostos da seguinte forma: o primeiro junto à margem do canal; 

o segundo, a cerca de 150 metros da margem ao sul do canal; e o terceiro, a 150 metros ao 

sul do posicionamento do segundo perfil.  

 

 

Figura 12.2-2 - Posição estimada para a localização dos perfis praiais (Ponta Negra). 

 

Na região da praia de Jaconé, a partir do início da construção dos enrocamentos, os efeitos 

do empreendimento sobre os processos de deriva litorânea serão evidenciados pela 

obstacularização do livre transporte dos materiais arenosos dispostos ao longo da linha de 

costa. Na praia de Jaconé serão realizados seis levantamentos de perfis praiais, conforme 

mostrado na figura a seguir. 
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Figura 12.2-3 - Posição estimada para a localização dos perfis praiais (Praia do Jaconé). 

 

Os quatro primeiros perfis estão locados a partir da lateral da intersecção do enrocamento 
com a face praial distando cerca de 50 metros entre si no sentido do norte do arco praial. Os 
demais perfis distam dos primeiros e entre si cerca de 150 metros. 

12.2.10.3. Ações Principais 

As principais ações do Programa Ambiental serão: 

 Realizar o levantamento do arco praial das praias de Ponta e Jaconé, através de perfis 

que estarão referidos a um marco topográfico georreferenciado, transferido para as 

proximidades da praia a partir de uma referência topográfica oficial (IBGE, Exército, 

Prefeitura de Maricá, etc.).  

 Amostrar sedimentos da superfície praial a ser coletado junto à linha d’água de cada 

perfil topográfico levantado. 

 Execução dos levantamentos por método de visada (nível, teodolito) ou através de 

caminhamentos com o emprego de DGPS, em função das dificuldades ou facilidades que 

existirem na execução dos levantamentos. 

12.2.10.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Acompanhamento da 
Variação Espacial e Temporal dos 
Arcos Praiais  
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Na praia de Ponta Negra, durante a fase entre o início da construção e finalização dos 

enrocamentos do TPN, os levantamentos propostos deverão ser executados a cada quatro 

meses, de preferência coincidentes com períodos de marés de sizígia. Após o 

estabelecimento definitivo dos enrocamentos do TPN, a periodicidade será alterada para 

levantamentos mensais ao longo de um ano, retornando a uma periodicidade de quatro 

meses entre cada etapa de levantamento, por mais um período de um ano.  

Na praia de Jaconé, diferentemente do método proposto para a Ponta Negra, os 

levantamentos topográficos dos seis perfis praias apresentados serão executados com 

periodicidade mensal ao longo de todo o período construtivo do empreendimento até dois 

anos após o estabelecimento definitivo dos enrocamentos detalhados no projeto de 

engenharia do empreendimento. 

12.2.10.5. Resultados Esperados 

Os resultados dos levantamentos dos perfis deverão mostrar a evolução dos arcos praiais em 

termos de processos erosivos e deposicionais durante o período de implantação do TPN e 

após sua concepção. 

 

12.2.11. Programa de Acompanhamento da Pluma Originada pelas Atividades 
de Dragagem 

12.2.11.1. Objetivos 

A proposta de um Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma Originada pelas 

Atividades de Dragagem a serem realizadas na região de deposição de sedimentos no canal 

de acesso dos Terminais Ponta Negra (TPN), conforme identificado nas modelagens 

numéricas, tem como objetivo principal verificar a influência da pluma de sedimentos de 

dragagem na qualidade das águas de entorno do empreendimento. 

12.2.11.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência dos estudos é a região marinha do empreendimento, próximo do canal de 

acesso ao TPN, onde deverão ocorrer as atividades de dragagem de aprofundamento. O 

local é indicado na figura a seguir. 
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Figura 12.2-4 - Localização da área de dragagem do canal de acesso ao TPN. 

 

12.2.11.3. Ações Principais 

As ações do Programa Ambiental serão: 

 Verificação e avaliação das condições meteorológicas quando do início da dragagem, 

visando identificar os períodos de tempo bom e/ou entrada de sistemas frontais.  

 Lançamento de um derivador do tipo correntógrafo de superfície para a definição da 

direção preferencial das correntes no momento da dragagem. 

 Após identificação da direção das correntes de superfície, serão traçadas duas linhas 

imaginárias a partir de um ponto central na saída do canal de acesso ao TPN, com 45º de 

ângulo de abertura. A partir de círculos concêntricos com distância de 200m cada, serão 

posicionados os sete pontos amostrais (figura a seguir), onde serão coletadas amostras 

de água para análise de Material em Suspensão (MES) por filtração e realizadas medidas 

de transparência da água. 
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Figura 12.2-5 - Localização estimada dos pontos amostrais do Programa de Acompanhamento 

da Pluma de Dragagem. Esta localização poderá ser alterada de acordo com a direção 

preferencial da pluma, a ser medida no momento da dragagem. 

 

12.2.11.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Acompanhamento da 
Pluma Originada pelas Atividades de 
Dragagem 

   

 

12.2.11.5. Resultados Esperados 

A partir dos resultados obtidos, duas hipóteses serão levantadas:  

 Caso os resultados estejam dentro dos previstos pela Resolução Conama nº 357/05, a 

dragagem poderá continuar.  

 Caso os resultados estejam fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

357/05, a dragagem será interrompida. Neste caso, o monitoramento dos sete pontos 
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amostrais será mantido diariamente, até a diminuição dos valores de MES e 

transparência para enquadramento na legislação pertinente. 

12.2.12. Programa de Acompanhamento da Pluma de Efluentes 

12.2.12.1. Objetivos 

A proposta de um Programa de Acompanhamento da Pluma de Efluentes gerados pelo TPN, 

durante a fase de implantação e operação do empreendimento, tem como objetivo verificar a 

influência da pluma na qualidade da água no entorno do porto, analisando a proximidade com 

os ambientes costeiros ao redor e indo de acordo com a Resolução CONAMA nº 430 de 2011 

que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

12.2.12.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência dos estudos é a região marinha do empreendimento, próximo do canal de 

acesso ao TPN, onde deverão ocorrer os despejos de efluentes tratados. O local é indicado 

na figura a seguir. 

 

Figura 12.2-6 - Local de lançamento de efluentes tratados na extremidade do quebra-mar leste 

(ponto amarelo). Ao fundo, resultados de magnitude média na coluna d’água e direção da 

corrente, em um instante onde a direção da corrente é para SW. 
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12.2.12.3. Ações Principais 

As ações do programa serão: 

 Verificação e avaliação das condições meteorológicas quando do início do 

monitoramento da pluma de efluentes, visando identificar os períodos de tempo bom e/ou 

entrada de sistemas frontais.  

 Lançamento de um derivador do tipo correntógrafo de superfície para a definição da 

direção preferencial das correntes no momento do monitoramento da pluma. 

 Após identificação da direção das correntes de superfície, serão traçadas duas linhas 

imaginárias a partir de um ponto central próximo da saída do efluente do TPN, com 45º 

de ângulo de abertura. A partir de círculos concêntricos com distância de 200 m cada, 

serão posicionados os sete pontos amostrais, onde serão coletadas amostras de água 

para análise de acordo com a Resolução CONAMA nº 430 de 2011 e realizadas medidas 

de transparência da água. 

 

A metodologia será a mesma utilizada para o Programa de Acompanhamento da Pluma de 

Originada pelas Atividades de Dragagem, com a mudança do ponto central dos círculos 

concêntricos para o local próximo do ponto de lançamento dos efluentes, na extremidade do 

quebra-mar leste. 

12.2.12.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Acompanhamento da 
Pluma de Efluentes    

 

O Programa Ambiental de Acompanhamento da Pluma de Efluentes deverá ser iniciado 

juntamente com o início do despejo de material tratado, durante as fases de implantação e 

operação do empreendimento. Deverá ocorrer periodicidade mensal para o monitoramento 

nos primeiros dois anos. 

12.2.12.5. Resultados Esperados 

A partir dos resultados obtidos, duas hipóteses serão levantadas:  

 Caso os resultados estejam dentro dos previstos pela Resolução CONAMA nº 430/11, o 

lançamento de efluentes poderá continuar.  

 Caso os resultados estejam fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 

430/11, o lançamento de efluentes poderá ser interrompido e o tratamento dos efluentes 

será alterado de maneira a voltar a se enquadrar nos limites estabelecidos pela referida 

resolução. Neste caso, o monitoramento dos sete pontos amostrais será mantido 

diariamente, até a confirmação do enquadramento na legislação pertinente. 
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12.2.13. Programa de Gerenciamento de Riscos 

12.2.13.1. Objetivos 

O objetivo principal do Programa de Gerenciamento de Riscos é prover as diretrizes básicas 

e orientações gerais voltadas a prevenção e controle de acidentes que possam ocorrer nas 

futuras instalações do Terminal Ponta Negra (TPN). 

Desta forma os princípios básicos deste programa estão relacionados com a melhoria da 

segurança operacional da instalação, a diminuição das condições propícias à ocorrência de 

acidentes e à segurança dos colaboradores, da circunvizinhança, do meio ambiente, e dos 

equipamentos da instalação, sendo realizado por meio de: 

 Adoção de diretrizes para realização de atividades; 

 Estabelecimento de procedimentos e instruções de trabalho; 

 Familiarização em relação aos riscos impostos; 

 Capacitação dos colaboradores por meio de treinamentos; 

 Definição de responsabilidades aos colaboradores e/ou áreas; 

 Entre outras atividades voltadas a prevenção da ocorrência de acidentes na instalação. 

 

Em função da etapa de licenciamento em que o Terminal Ponta Negra se encontra (licença 

prévia), este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) está apresentado sob a forma de 

diretrizes, devendo ser desenvolvidas em um modelo de PGR conceitual durante a etapa de 

licença de instalação, com o maior detalhamento do projeto e suas atividades, e, 

posteriormente, durante a etapa de licença de operação, deverão ser desenvolvidas sob a 

forma do programa prático para o terminal, sendo implementado por meio de capacitação dos 

colaboradores responsáveis pelo mesmo. 

12.2.13.2. Abrangência e Público Alvo 

O Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), quando desenvolvido e implantado na 

unidade, deverá ter abrangência em todas as instalações e equipamentos internos à mesma, 

sendo estes onshore ou offshore, os quais sejam voltados às atividades de recebimento, 

movimentação, armazenamento e/ou uso de substâncias químicas. 

O emprego do PGR, ou de parte de, em outras unidades ou instalações não abordadas no 

mesmo não garante a obtenção de condições operacionais seguras. 

O público alvo do Programa de Gerenciamento de Riscos será os 

gestores/supervisores/responsáveis pelas áreas envolvidas com as operações, manutenções, 

segurança dos colaboradores, meio ambiente, capacitação de colaboradores internos e 

terceirizados, entre outros, conforme estabelecido nos itens do mesmo, quando desenvolvido. 

Deve-se esclarecer que o PGR deverá ser elaborado para cada instalação interna ao TPN, 

em caso de gestão por diferentes clientes/arrendatários, ou para todo o terminal em caso de 

uma única unidade gestora das áreas do mesmo. 
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12.2.13.3. Ações Principais 

O Programa de Gerenciamento de Riscos da Unidade deverá ser estruturado da seguinte 

forma: 

 Informações de Segurança de Processo: deverão ser apresentadas as informações sobre 

os processos realizados no Terminal, as substâncias manipuladas e/ou armazenadas, os 

sistemas de controle ambiental previstos e as certidões e licenças aplicadas ao mesmo; 

 Revisão dos Riscos: deverão ser apresentados os métodos aplicados para identificação e 

gerenciamento dos perigos e riscos impostos pelo Terminal; 

 Gerenciamento de Modificações: deverá ser apresentado o modelo de mecanismo 

(procedimento, instrução, diretriz, entre outros) a ser adotado no Terminal para gestão de 

modificações/alterações que possam ser realizadas no mesmo (durante as operações), 

de forma a assegurar a avaliação do impacto que estas poderão resultar nas 

atividades/operações da Unidade, bem como as ações que deverão ser tomadas para 

gestão/controle das mesmas; 

 Manutenção e Garantia da Integridade de Sistemas Críticos: deverão ser apresentados 

os mecanismos voltados à garantia da integridade dos equipamentos, sistemas e 

processos por meio da aplicação de manutenção, assim como as responsabilidades pelo 

planejamento, execução e avaliação; 

 Procedimentos Operacionais: deverão ser apresentadas as informações voltadas à 

manutenção das condições operacionais seguras no Terminal; 

 Revisão de Segurança: deverão ser apresentadas as informações para o 

estabelecimento da realização de revisões de segurança antes do início das operações 

de equipamentos e/ou sistemas novos, ou que tenham sido submetidos a 

alterações/modificações; 

 Práticas de Trabalho Seguro: deverão ser apresentadas as informações voltadas a prover 

condições de segurança mínimas para realização de operações, manutenções e 

alterações/modificações no Terminal; 

 Capacitação dos Colaboradores: deverão ser apresentadas as informações voltadas ao 

plano de capacitação dos colaboradores do terminal, assim como a identificação das 

necessidades (matriz de cargo e função) e o planejamento e execução do cronograma de 

treinamentos da unidade; 

 Contratados: deverão ser apresentadas as informações acerca das ações consideradas 

para contratação, capacitação e permissão de atividades de contratadas/terceiros nas 

áreas internas ao terminal; 

 Investigação de Incidentes: deverão ser apresentadas informações sobre as 

metodologias aplicadas para investigação de incidentes, implantação de medidas de 

controle e divulgação de resultados; 

 Auditorias do PGR: deverão ser apresentadas informações acerca das auditorias 

periódicas do Programa de Gerenciamento de Riscos, com o intuito de manter o mesmo 

ativo após sua implantação; 

 Plano de Ação de Emergências: deverá ser elaborado e implantado um plano contendo 

as ações a serem desenvolvidas para estruturação do combate emergencial, incluindo 

estrutura organizacional, equipamentos e recursos (humanos e materiais) necessários e 

meios de comunicação e acionamento emergencial. Recomenda-se que, em se tratando 

de uma área portuária, seja elaborado um Plano de Atendimento Emergencial para as 
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instalações e atividades do terminal e um Plano de Emergencial Individual, segundo 

Resolução Conama Nº398/2008, contemplando as ações de combate emergencial para 

eventos de vazamentos de substâncias químicas em corpos d’água; 

 Manutenção do PGR: deverá ser definido o modo com o qual serão realizadas 

manutenções dos itens preconizados no Programa de Gerenciamento de Riscos a ser 

elaborado e implantado no Terminal Ponta Negra. 

12.2.13.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Gerenciamento de 
Riscos    

 

Durante a implantação do terminal as diretrizes do Programa de Gerenciamento de Riscos, 

apresentadas neste documento, deverão ser desenvolvidas sob a forma de um PGR 

conceitual, e para a etapa de operação do terminal os itens do PGR deverão ser 

desenvolvidos para implantação e manutenção contínua do mesmo. 

12.2.13.5. Resultados Esperados 

Com o desenvolvimento e implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos no 

Terminal Ponta Negra espera-se: 

 Gestão dos riscos voltada à prevenção de ocorrência de acidentes ampliados nas 

instalações e atividades do mesmo; 

 Dimensionamento e preparo de estrutura de resposta emergencial para cenários 

acidentais no terminal e nas águas costeiras. 

12.3. Programas de Relacionamento 

12.3.1. Programa de Comunicação Social 

O Programa de Comunicação Social será desenvolvido em etapas e projetos a serem 

definidos de acordo com a dinâmica social e expectativas da população. A Primeira Etapa é 

simultânea ao planejamento do empreendimento. A duração dessa etapa ocorre até a 

emissão da Licença Prévia; nela as principais atividades referem-se à divulgação de 

informações sobre o empreendimento, às respostas a expectativas da população e à gestão 

de possíveis conflitos de interesses entre grupos sociais específicos e o empreendimento.  

Nesta Primeira Etapa do Programa, é importante o conhecimento sobre os agentes sociais e 

ações desenvolvidas na AID do TPN. Durante a elaboração deste EIA, foi realizada uma 

caracterização da sociedade nesta área de influência que considerou, entre outros, aspectos 

da organização da sociedade civil e principais expectativas da população.  

Serão utilizados metodologias e métodos específicos de Relações Públicas, Publicidade e 

Jornalismo. Para o desenvolvimento das atividades, será necessária estrutura física para 
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atendimento aos interessados, estrutura na internet para disponibilização de informações, 

projetos e atividades específicos para os diversos públicos. 

12.3.1.1. Objetivos 

A comunicação social deve construir e fortalecer a imagem do empreendimento, garantindo 

informação permanente aos interessados por meios adequados para cada situação, apoiando 

as atividades desenvolvidas. 

O Programa de Comunicação Social possibilitará de forma sistemática a interação entre 

empreendedor e os grupos sociais e institucionais envolvidos com o empreendimento, 

levando em consideração que a relação entre o empreendimento e a sociedade se modifica 

durante as diferentes etapas de Planejamento, Implantação e Operação, interferindo direta ou 

indiretamente no cotidiano da população. 

A construção de um diálogo permanente é estratégica, atuando sobre as expectativas dos 

diferentes grupos sociais, garante o fluxo de informações e conhecimento sobre o 

empreendimento, suas interferências e as medidas de mitigação ou potencialização 

adotadas. Com a interação contínua e organizada com os diferentes públicos, o 

empreendedor pretende estabelecer um relacionamento de confiança. 

12.3.1.2. Abrangência e Público Alvo 

O Programa de Comunicação Social é dirigido aos diversos segmentos envolvidos, 

identificados no diagnóstico ambiental, listados a seguir. 

 Instituições públicas dos municípios de Maricá e Saquarema 

 Moradores da ADA 

 Moradores da AID 

 Comunidades de pescadores artesanais identificadas no diagnóstico ambiental, a saber: 

Associação da Ponta Negra, Colônias Z7 e Z24 ; 

 Trabalhadores da construção civil associadas às obras do TPN; 

 Colaboradores (diretos e indiretos) do empreendimento 

12.3.1.3. Ações Principais 

São previstas as seguintes ações, de acordo cada fase do Projeto Terminal Ponta Negra:  

 Implementar de forma continuada ações informativas (via boletins, folders e/ou outros 

tipos de mídia), contemplando quantitativo de empregos a serem gerados e divulgação 

das oportunidades de trabalho, em consonância com a construtora; investimentos 

previstos; normas e políticas ambientais adotadas; informações sobre as etapas de obra 

e operação, impactos negativos e positivos gerados e programas ambientais e sociais 

associados; 

 Realizar reuniões prévias para apresentar essas informações aos líderes comunitários e 

comunidades nas áreas de influência do empreendimento, instituições governamentais e 

não governamentais e demais públicos formadores de opinião.  

 Realizar entrevistas qualitativas com entes institucionais selecionados e que tenham 

potencial de multiplicar informações adequadas a respeito do Projeto; 
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 Disponibilizar canal de comunicação telefônico gratuito para que o público em geral 

possa encaminhar dúvidas, críticas e sugestões quanto ao empreendimento. 

 Dar continuidade aos contatos institucionais e comunitários, tendo por objetivo o 

fortalecimento de canais de comunicação com a população local, informando sobre as 

atividades e ações desenvolvidas na área, a fim de preservar o relacionamento 

construtivo entre o empreendedor e a população;  

 Divulgar, por meio de Boletim Informativo, folders e/ou outros tipos de mídia, tais como 

jornais e rádios locais, as quais as ações que estarão sendo executadas no âmbito da 

implementação do Plano Básico Ambiental; 

 Divulgar aos fornecedores locais, as formas de inscrição e pré-requisitos para prestar 

serviços nas diversas fases do empreendimento. 

 Manter um canal direto com a população das áreas de influência do empreendimento, por 

meio de reuniões de comunicação e boletim informativo, principalmente com a 

comunidade pesqueira (pesca artesanal), a fim de antecipar questões positivas, dar 

encaminhamento a críticas e resoluções de questões que possam incidir durante a 

operação do Terminal.  

12.3.1.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Comunicação Social    

 

12.3.1.5. Resultados Esperados 

Com a implementação do Programa de Comunicação Social espera-se o estabelecimento e 

manutenção de canais de comunicação entre o empreendedor e os diversos segmentos 

envolvidos, informando o público-alvo sobre projeto, planejamento, obras e operação, seus 

impactos e as medidas adotadas e colocando o empreendedor à disposição para um diálogo 

continuado. 

12.3.2. Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra 

12.3.2.1. Objetivos 

O objetivo do Programa de Contratação e Desmobilização da Mão de Obra é o de maximizar 

o aproveitamento da População Economicamente Ativa da AID, estabelecendo prioridade 

para sua contratação pelas empreiteiras que responderão pela implantação do 

empreendimento em estudo. Paralelamente deve estabelecer diretrizes que potencializem os 

efeitos positivos da geração de emprego e minimizem os efeitos negativos da desmobilização 

decorrentes das diferentes etapas da obra e da conclusão da implantação do Terminal 

Portuário. 
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12.3.2.2. Abrangência e Público Alvo 

A partir desse critério a abrangência da ação do programa limita-se à AID do 

empreendimento – os municípios de Maricá e Saquarema, e seu público alvo é a população 

desses municípios à procura de emprego. 

12.3.2.3. Ações Principais 

As diretrizes básicas que irão nortear a implementação deste programa são calcadas no 

princípio de que é essencial uma parceria com as prefeituras dos municípios da AID para a 

intensificação dos efeitos positivos de geração de emprego. O envolvimento da comunidade 

atende à expectativa criada pela instalação do empreendimento no sentido de ampliar a 

oferta de empregos com recrutamento do maior número possível de trabalhadores dos 

municípios da área de influência direta. 

O presente Programa será operacionalizado nas seguintes etapas: 

 Divulgação de vagas: o empreendedor deverá divulgar, através dos meios de 

comunicação locais, a existência das vagas, por especialidades. 

 Cadastramento da mão de obra: o empreendedor deverá cadastrar trabalhadores 

interessados. 

 Formalização do processo de recrutamento e seleção: à época de formalização do 

processo de recrutamento e seleção, deverá ser adotado, entre os critérios para a 

escolha do candidato, “priorização para residentes na área de inserção do 

empreendimento”. Este tema deve ser tratado com o devido cuidado de forma a não se 

configurar discriminação. 

 Se necessário, o empreendedor poderá realizar cursos rápidos de treinamento para 

algumas categorias de contratados.  

Desmobilização de mão de obra: a desmobilização da maior parte da mão de obra 

acontecerá durante a conclusão das obras civis, após, portanto, o chamado período de 

“pico”. A diretriz básica que deverá nortear o processo de desmobilização é que este não 

estará desvinculado do próprio processo de mobilização. Neste contexto, a primeira 

questão a ser abordada é o caráter temporário do emprego gerado, o que deverá ser 

salientado desde a etapa de divulgação das vagas, até a conclusão do processo de 

contratação. Assim, em todo momento das articulações a serem promovidas para a 

mobilização, essa característica deverá ser sublinhada. Ressalta-se que caberá ao 

empreendedor divulgar às Prefeituras Municipais envolvidas, com a antecedência 

necessária, o cronograma real de alocação da mão de obra e, consequentemente, 

também o cronograma de desmobilização programado. 

12.3.2.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Contratação e 
Desmobilização da Mão de Obra 

   



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 171 

12.3.2.5. Resultados Esperados 

Com a implementação das ações previstas, espera-se concentrar na AID do empreendimento 

os efeitos positivos de sua implementação, contratando junto à sua PEA o maior número 

possível de candidatos. 

12.3.3. Programa de Capacitação da População Economicamente Ativa da 
Área de Influência 

12.3.3.1. Objetivos 

O objetivo geral do programa é a qualificação da PEA da área de influência direta do 

empreendimento tendo em vista capacita-la para ser aproveitada nas diferentes atividades 

que serão desenvolvidas na fase de operação do empreendimento.  

12.3.3.2. Abrangência e Público Alvo 

O público alvo do programa será constituído pelos residentes na AID desejosos de concorrer 

às vagas que serão abertas para a operação do empreendimento que apresentarem os 

condicionantes mínimos exigidos para a qualificação profissional para as diferentes 

ocupações. 

12.3.3.3. Ações Principais 

 Desenvolvimento dos processos de treinamento de forma conveniada com instituições 

com implantação local qualificadas e reconhecidas por promover a qualificação 

profissional em conformidade com as normas e regras do Ministério da Educação, 

Ministério do Trabalho e Ministério do Desenvolvimento e Ação Social, 

 Proporcionar uma qualificação abrangente e que considere além do exercício correto do 

ofício, do trabalho em equipe, da integração na cadeia operacional e da segurança básica 

no trabalho, a capacitação em comportamento ambiental e comportamento social com as 

populações do entorno,  

 Desenvolvimento de um processo de qualificação adequado às características do 

público-alvo - provavelmente com elevado déficit de escolaridade básica, considerando 

na programação dos cursos, além de conhecimentos e habilidades específicas, o ensino 

de português e matemática, de modo a aumentar as chances de inserção produtiva, 

 Para a fase de operação, contratação, sempre que possível, dos trabalhadores 

engajados na fase de implantação e que obtiveram sucesso no processo de qualificação. 

12.3.3.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Capacitação da 
População Economicamente Ativa 
da Área de Influência 
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12.3.3.5. Resultados Esperados 

O principal resultado esperado do programa de qualificação da mão de obra é o de maximizar 

o aproveitamento da PEA local de forma a viabilizar maior interiorização dos efeitos dos 

investimentos, proporcionando melhoria da renda dos residentes locais e, assim, de suas 

condições de vida. Paralelamente a redução na migração induzida para ocupar os empregos 

diretos a serem gerados, tenderá a reduzir o afluxo populacional esperado e seus impactos 

negativos. 

12.3.4. Programa de Monitoramento e Intervenção sobre Impactos Causados 
pelo Afluxo Populacional 

12.3.4.1. Objetivos 

O objetivo do programa em apreço é contribuir com o Poder Público no sentido de responder 

às demandas e desafios que deverão originar-se do afluxo populacional para o distrito de 

Ponta Negra, onde o provável adensamento tende a ter o empreendimento como principal 

agente causador no momento de sua implantação e operação. localiza. 

12.3.4.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência espacial do programa engloba a parcela do Município de Maricá constituída 

pelo distrito de Ponta Negra e se relaciona diretamente com o poder público, especialmente o 

de alçada municipal. 

12.3.4.3. Ações Principais 

A primeira atividade do Programa será a constituição de uma Equipe de Monitoramento dos 

Efeitos do Afluxo Populacional, encarregado de monitorar esses efeitos sobre os 

equipamentos públicos, infraestruturas e serviços e uso e ocupação do solo, bem com 

estabelecer relações de parceria com as administrações municipais da área de influência, 

tendo em vista desenvolver ações conjuntas. Caberá a essa equipe:  

 Mapeamento físico e institucional dos planos e programas relativos aos equipamentos 

públicos e infraestruturas de serviços no distrito de Ponta Negra. 

 Diagnostico do desempenho e grau de cobertura desses equipamentos e infraestruturas, 

bem como dos pontos de conflito com o zoneamento do uso e ocupação do solo no 

distrito de Ponta Negra. Este diagnóstico deverá se constituir em contribuição do TPN 

aos gestores públicos, auxiliando na sinalização das questões críticas a serem 

enfrentadas. 

 Avaliação e monitoramento dos efeitos do afluxo populacional e dimensionamento das 

soluções requeridas para atender as novas demandas, para o estabelecimento de uma 

pauta de atuação conjunta com o Poder Público. 
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12.3.4.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Ambiental Exemplo    

12.3.4.5. Resultados Esperados 

Contribuir com o Poder Público na mitigação dos impactos decorrentes do afluxo 

populacional, atuando no sentido de sua identificação e dimensionamento, bem como 

participando das ações necessárias à sua dentro do escopo do planejamento público. 

12.3.5. Programa de Acompanhamento das Negociações e Assessoria Para 
a Aquisição de Novos Imóveis 

12.3.5.1. Objetivos 

O Programa em apreço se destina a acompanhar e proporcionar suporte aos proprietários de 

lotes e demais residentes – permanentes e ocasionais, na ADA, no decorrer do processo de 

negociações para liberação da área. Seu objetivo é facilitar a tomada de decisão, garantindo 

a seu público alvo informações e assessoria técnica quanto aos trâmites burocráticos e 

alternativas do mercado imobiliário local/regional, bem como outros encaminhamentos 

necessários à relocação de residentes não proprietários. 

12.3.5.2. Abrangência e Público Alvo 

O pré-cadastramento dos imóveis destinados ao uso habitacional – permanentes e 

ocasionais, presentes na Área Diretamente Afetada do empreendimento, identificou 57 

detentores de um ou mais lotes. Dentre estes, pouco menos de 40% moram 

permanentemente no local, tendo sido observada também a presença de dois locatários e de 

uma família de proprietário não residente que ocupa uma edícula próxima à casa principal, 

totalizando 25 famílias residentes. As demais possuem residência principal em outros 

municípios, utilizando o local para veraneio e/ou aluguel para veranistas, existindo ainda lotes 

vazios e com imóveis em construção. O público alvo do Programa é constituído por esse 

conjunto de famílias. 

12.3.5.3. Ações Principais 

As ações do Programa estarão voltadas inicialmente para o acompanhamento do processo 

de negociações em curso entre o empreendedor e os proprietários de lotes e condomínios, 

com a identificação de pontos críticos e a procura de alternativas facilitadoras. Entre as 

intervenções previstas para esse momento destacam-se: 

 Apoio aos proprietários de lotes e condomínios para eventual contestação de valores 

propostos pelo empreendedor e realização de (novo) laudo de avaliação do valor dos 

imóveis; 

 Montagem de um “pool” virtual de imobiliárias com atuação local e regional, tendo em 

vista fornecer um quadro atualizado do mercado imobiliário, assim como alternativas para 

a aquisição de novos lotes/imóveis e prestar assessoria no processo de escolha; 
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 Prestação de assessoria jurídica na aquisição de novos imóveis, considerando inclusive a 

alternativa de troca de imóvel por imóvel, com pagamento direto do imóvel alternativo 

pelo empreendedor, assim como a emissão de cartas de crédito; 

 Acompanhamento e assessoria para as famílias que desejarem outras modalidades 

reposição, tais como simples indenização, outras formas de investimento do valor do 

imóvel, volta aos municípios de origem, mudança para áreas urbanas fora do âmbito 

regional, entre outros. 

 

A partir da evolução do processo de negociação devem ser oferecidas pelo Programa outras 

ações de apoio, especialmente: 

 Apoio para estabelecer soluções habitacionais para os não proprietários, caso essa 

situação se apresente; e 

 Apoio para a relocação das famílias para os imóveis alternativos. 

12.3.5.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de   Acompanhamento 
das Negociações e Assessoria 
para a Aquisição de Novos 
Imóveis 

 
 

12.3.5.5. Resultados Esperados 

Contribuir para a mitigação do impacto nos modos de vida da população afetada, facilitando o 

processo de negociação e de identificação e operacionalização de alternativas  que garantam 

uma efetiva reposição da perda provocada pela implantação do TPN. 

12.3.6. Programa de Educação Ambiental  

12.3.6.1. Objetivos 

O Programa de Educação Ambiental tem por objetivo estimular a construção de 

conhecimentos e habilidades adequadas a um desenvolvimento sustentável das 

comunidades envolvidas. Nesse contexto é considerado como um dos instrumentos de 

mitigação ou compensação de alterações nos modos de vida da população decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento. 

12.3.6.2. Abrangência e Público Alvo 

O Programa deverá ser desenvolvido na área de influencia do empreendimento, os 

municípios de Maricá e Saquarema, considerando especialmente os pescadores e suas 

famílias afiliados às Colônias e Associações de Pescadores aí presentes.  
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12.3.6.3. Ações Principais 

As ações definidas para o desenvolvimento deste programa estão baseadas nos principais 

instrumentos legais relacionados ao tema, em especial a Política Nacional de Educação 

Ambiental, o Programa Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional de Formação 

de Educadores Ambientais, as Diretrizes para a Operacionalização do Programa Nacional de 

Educação Ambiental, bem como a Instrução Normativa IBAMA 02, que visa estabelecer as 

bases técnicas para os programas de educação ambiental vinculados aos processos de 

licenciamento ambiental, e está amparada pelos instrumentos legais anteriormente 

mencionados.  

Em atendimento a estas normativas, o Programa tem como base o uso de metodologias 

participativas para definição e posterior implementação de atividades e projetos. Desse modo 

serão as seguintes as principais ações a serem desenvolvidas: 

 Identificação dos representantes dos públicos de interesse bem como as Instituições 

públicas e organizações da sociedade civil atuantes na área de influência, 

 Mobilização dos públicos de interesse e de possíveis parceiros e apresentação/discussão 

do Programa de Educação Ambiental, estabelecendo os objetivos específicos, o escopo, 

os conceitos e estratégias e estrutura de implantação do PEA,  

 Diagnóstico Participativo das Comunidades onde serão consideradas as características, 

necessidades e os impactos específicos sobre cada grupo. A conclusão deste trabalho 

deverá possibilitar a identificação e priorização das atividades socioeducativas a serem 

implementadas, 

 Detalhamento dos Projetos de Educação Ambiental, 

 Implantação dos Projetos de Educação Ambiental. 

12.3.6.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Educação Ambiental    

 

12.3.6.5. Resultados Esperados 

Contribuir para a mitigação do impacto nos modos de vida da população afetada pelo 

empreendimento, considerando em especial os pescadores e suas famílias, destacando os 

seguintes aspectos: 

 Promover o conhecimento socioambiental na área de influência do empreendimento,  

 Viabilizar ações de sustentabilidade e conservação ambiental favoráveis os 

pescadores artesanais e suas famílias, 

 Promover a realização de serviços ambientais. 
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12.3.7. Programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos 

12.3.7.1. Objetivos 

O objetivo do programa de Monitoramento dos Indicadores Socioeconômicos é realizar o 

acompanhamento sistemático de indicadores-chave para compor um instrumento capaz de 

subsidiar o empreendedor e os poderes públicos envolvidos no planejamento e execução de 

ações relacionadas ao empreendimento nas etapas de implantação e operação. 

O empreendedor, mediante execução do presente Programa, propõe buscar formas de 

apoiar o desenvolvimento sustentável regional por meio de inserção regional coerente e 

proativa, fazendo jus a demandas da sociedade como um todo e tendo como resultado 

indireto a diminuição das pressões sobre o próprio empreendimento. Trata-se, assim, do 

estabelecimento de linha de base para todas as ações relativas à harmonização da inserção 

do empreendimento Terminal Ponta Negra nos municípios de Maricá e Saquarema. Os 

objetivos específicos são: 

 Observar e monitorar a ocorrência dos impactos verificados relacionados à percepção 

social, às atividades econômicas e ao mercado de trabalho, às condições de saúde, às 

condições socioeconômicas e à dinâmica populacional; 

 Informar as possíveis alterações monitoradas no meio socioeconômico a todas as partes 

envolvidas de sorte a antecipar tendências locais/regionais e subsidiar o planejamento 

público e privado condizentes. 

12.3.7.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência do Programa está diretamente relacionada aos municípios de Maricá e 

Saquarema. Para fins de análise e comparação, torna-se fundamental a coleta de dados 

referentes ao próprio estado do Rio de Janeiro. O Programa contempla diversas interações 

com secretarias municipais, órgãos municipais como postos de saúde, autarquias, residentes, 

comerciantes e representantes da sociedade civil nas áreas de influência. Prioritariamente, o 

público alvo é o empreendedor e o setor público municipal, seguido pelo setor público 

estadual.  

12.3.7.3. Ações Principais 

As ações do Programa remetem às variáveis a serem monitoradas e que permitirão a 

comparação com o diagnóstico socioeconômico apresentado neste estudo, não se 

restringindo àquelas, mas aderindo a esse conjunto mínimo. Assim, almeja-se: (i) aferição da 

percepção das comunidades locais - principalmente as pesqueiras - acerca das ações do 

empreendimento e sua interação com a área; (ii) verificação da ocorrência de aumento de 

atividades econômicas na região de inserção do empreendimento; (iii) verificação das 

tendências e oportunidades do mercado de trabalho, incluindo o número de funcionários 

diretos e indiretos específicos contratados pelo empreendedor; (iv) aferição do aumento das 

receitas municipais geradas pelo empreendimento; (v) monitoramento das condições da 

saúde pública, como morbidade, mortalidade, epidemiologia e infraestrutura de saneamento 

básico dos municípios atravessados pelo empreendimento; (vi) verificação e avaliação da 

demanda por serviços de educação, observando eventual aumento de demanda e suas 

características; (vii) avaliação da intensidade de ocorrência da criminalidade na região de 

inserção do empreendimento e a capacidade de atendimento dos recursos físicos e humanos 
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disponíveis; (viii) verificação e avaliação das tendências de crescimento populacional nos 

municípios envolvidos, particularmente no que se refere à componente migratória desse 

crescimento; e a (ix) identificação das tendências de expansão urbana nas imediações do 

empreendimento, avaliando a eventual relação entre a implantação e a urbanização nos 

municípios considerados. 

Para tanto, serão realizados levantamentos referentes às principais variáveis 

socioeconômicas diagnosticadas neste Estudo de Impacto Ambiental; coletas de dados junto 

aos órgãos e instituições oficiais e aplicação de questionários; e entrevistas com a população 

nos municípios de influência.  

O monitoramento de indicadores socioeconômicos almeja a criação de painéis comparativos 

sobre as dinâmicas socioeconômicas acima descritas, contemplando as alterações 

promovidas pelo empreendimento e outras tantas, não a ele correlacionadas. Sua execução 

justifica-se pela identificação e quantificação das tendências de crescimento e 

desenvolvimento socioeconômico, realizadas por meio da análise comparativa das 

atualizações dos indicadores com suas linhas de base. Estas são: para os indicadores 

obtidos de forma primária, a primeira rodada de pesquisas a ocorrer preferencialmente antes 

do início das obras do Terminal Ponta Negra em Maricá; para os dados secundários e 

originários de institutos e órgãos de pesquisa (a exemplo do IBGE, DATASUS etc.), o 

diagnóstico delineado pelo Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento.  

As principais ações do Programa são: 

 Estabelecimento de parceria institucional entre os executores do Programa e as 

prefeituras municipais de Maricá e Saquarema; 

 Monitoramento da Percepção Social: captura de informações básicas socioeconômicas, 

percepção quanto ao empreendimento e percepção quanto à qualidade de vida por meio 

de pesquisa qualitativa (questionários aplicados a residentes, comerciantes e 

representantes da sociedade civil) e pesquisa quantitativa (questionários aplicados com 

grau de significância estatística); 

 Monitoramento da Atividade Econômica e Mercado de Trabalho: duas atividades, sendo:  

 i) levantamento de indicadores socioeconômicos e de emprego junto aos órgãos e 

instituições oficiais (nível de renda, pobreza e desigualdade, PIB, PIB per capita e 

valor agregado bruto por setores da economia, emprego, população economicamente 

ativa, população ocupada, taxas de desemprego, relação entre empregos formais e 

população com renda, remuneração média do emprego formal por setor de atividade 

e distribuição setorial do emprego formal e indicadores de aglomeração setorial); e  

 ii) monitoramento do mercado de bens e serviços que almeja mensurar o possível 

acréscimo ou decréscimo na atividade econômica por meio de pesquisa qualitativa 

junto à informantes-chave (comércio local) e de levantamento de dados junto à 

prefeitura municipal (concessão de alvarás, número e volume de contribuintes de 

ISS). 

 Monitoramento da Saúde Pública: acompanhamento de indicadores como a população 

atendida pelos programas de saúde familiar e agentes comunitários, número e 

distribuição de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, ofertas de médicos, 

leitos e hospitais nos municípios, subdivididos por: internação por mil habitantes e 

internações e mortalidade; 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 178 

 Monitoramento das Condições Socioeconômicas: acompanhamento de indicadores de 

educação (taxas de analfabetismo da população residente de cinco anos ou mais, por 

grupos de idade, índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB, escolaridade da 

mão de obra empregada e perfil educacional formal da qualificação da mão de obra, 

distribuição das matrículas iniciais na rede pública por dependência administrativa: 

municipal, estadual, federal, ou particular e localidade: zona urbana ou rural) e de 

segurança pública (indicadores de criminalidade, quantidade de efetivo e viaturas nos 

municípios e razão destes em função da população); 

 Monitoramento da Dinâmica Populacional: acompanhamento do porte populacional dos 

municípios e respectivas taxas de crescimento, volume de migrantes por origem, taxa de 

fecundidade, registros de novos empreendimentos imobiliários, principalmente 

loteamentos ou prédios de habitações populares. 

12.3.7.4. Cronograma 

O cronograma de implantação do Programa abrange a totalidade do período de implantação 

do empreendimento e também o período de dois anos após seu início de operação. Sugere-

se o prazo mais exíguo possível para planejamento da execução uma vez que a criação da 

linha de base de diversas das pesquisas descritas se torna mais precisa antes das influências 

maiores da implantação. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Ambiental de 
Monitoramento dos Indicadores 
Socioeconômicos 

   

12.3.7.5. Resultados Esperados 

O monitoramento proposto deverá servir como importante ferramenta na tomada de decisões 

acerca dos investimentos públicos e privados direcionados ao desenvolvimento da região de 

Maricá e Saquarema. Justamente por meio deste que será realizado o acompanhamento do 

impacto do empreendimento na comunidade e na infraestrutura dos municípios na busca da 

eficiência no uso dos recursos, eficácia no cumprimento de metas e da efetividade nos seus 

desdobramentos. Assim, permite-se monitorar as condições de vida e bem-estar da 

população e acompanhar eventuais mudanças sociais ocorridas a partir dos impactos 

decorrentes da implantação do Terminal Ponta Negra empreendimento de sorte a instigar 

tanto a comunicação destes aos agentes responsáveis como o desenho de medidas 

mitigadoras ou compensatórias para eventuais impactos. 

12.3.8. Programa de Capacitação da Gestão do Poder Público 

12.3.8.1. Objetivos 

O Programa de Capacitação da Gestão do Poder Público pretende fortalecer as instituições 

municipais para que estas lidem com, entre outros, demandas oriundas do próprio 

empreendimento. A implantação do Terminal Ponta Negra irá proporcionar capacidade de 

investimentos em infraestrutura e serviços públicos, oriundos de impostos a serem recolhidos 

aos cofres públicos do município que o abriga. Conforme diagnosticado no Estudo de 
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Impacto Ambiental, Maricá é carente de infraestruturas urbanas e pode em breve, dada a 

dinâmica populacional migratória e de expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

apresentar problemas fundiários e déficits habitacionais. De tal forma, o município pode não 

conseguir alocar os recursos arrecadados pelo empreendimento da melhor forma possível. 

A capacitação de recursos humanos para o desempenho das múltiplas funções da gestão 

pública conseguirá atender à crescente pressão e demanda por serviços, concomitante a 

uma forte expansão da agenda social. Esta situação é agravada nos municípios diretamente 

influenciados pelo Terminal Ponta Negra por conta da expansão demográfica recente. 

O objetivo do Programa se traduz em incrementar a qualidade na administração pública por 

meio de exercício de planejamento estratégico participativo e com retroalimentação, 

permitindo a continuidade pelos próximos gestores e permitindo avaliação de desempenho. 

12.3.8.2. Abrangência e Público Alvo 

As ações de capacitação detêm como público alvo específico o poder público dos municípios 

de Maricá e Saquarema. Sua abrangência enfoca os gestores públicos municipais, 

notadamente os gestores e executivos de cada uma das secretarias municipais. 

12.3.8.3. Ações Principais 

O Programa tem como estratégia a realização de diagnóstico situacional da gestão pública 

das prefeituras municipais e a promoção do planejamento de longo prazo como exercício de 

capacitação mediante aplicação de metodologia participativa. 

Assim, almeja-se (i) diagnosticar a estrutura de gestão municipal de sorte a compreender 

seus mecanismos de atuação, forças e fraquezas organizacionais; (ii) capacitar a gestão dos 

municípios por meio da promoção de exercício de planejamento estratégico de longo prazo, 

reforçando as repercussões antevistas dada a dinâmica econômica atual e as perspectivas 

de desenvolvimento da região; e (iii) executar eventos de compartilhamento das estratégias 

traçadas, institucionalizando o planejamento e criando compromisso das partes interessadas 

com a execução do mesmo. 

Para tanto, são previstas as seguintes ações: 

 Estabelecimento de parceria institucional entre os executores do Programa e as 

prefeituras municipais de Maricá e Saquarema; 

 Realização de diagnóstico situacional com o aprofundamento do conhecimento das 

principais características de gestão, identificando as forças e fraquezas organizacionais 

para determinar o grau de governabilidade sobre causas controláveis; 

 Concepção do planejamento de longo prazo por meio da realização de planejamento 

estratégico de longo prazo por meio da identificação de marca de governo, definição de 

valores, estabelecimento de eixos estratégicos, criação de programas e de indicadores 

de desempenho; 

 Institucionalização do planejamento por meio de apresentações formais às partes 

interessadas.  
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12.3.8.4. Cronograma 

O Programa deverá buscar a formalização da parceria com as prefeituras municipais dentro 

dos primeiros seis meses de execução das obras do Terminal Ponta Negra. A realização dos 

diagnósticos deverá ocorrer dentre os seis meses subsequentes, sendo que a realização do 

planejamento estratégico em si deverá ocorrer no terceiro semestre de implantação do TPN. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Capacitação da 
Gestão do Poder Público    

12.3.8.5. Resultados Esperados 

Espera-se capacitar o poder público dos municípios para um futuro onde os espaços 

colaborativos entre o público e o privado serão cada vez maiores e fundamentais para a 

garantia da qualidade de vida dos munícipes, qualidade ambiental e permanência da 

dinâmica de desenvolvimento econômico. Busca-se operacionalizar o desenvolvimento 

sustentável. 

12.3.9. Programa de Apoio à Atividade de Pesca Tradicional 

12.3.9.1. Objetivos 

Este programa tem por objetivo criar/ propor mecanismos que promovam o apoio à atividade 

da pesca dar suporte à permanência da atividade de pesca tradicional durante as fases de 

implantação e operação do projeto TPN. 

12.3.9.2. Abrangência e Público Alvo 

O público alvo desse projeto inclui os pescadores artesanais atuantes na Ponta Negra, o 

Poder Público local e demais entidades interessadas. 

12.3.9.3. Ações Principais 

As ações previstas dirigem-se a três frentes de atuação principais:  

A) Estabelecimento de interface com pescadores artesanais  

 Mobilização junto às associações e colônias: realização de trabalho de campo prévio, 

com interface do Programa de Comunicação Social, em associações e colônias, com o 

intuito de informar e convidar os pescadores artesanais a participarem do Programa de 

Apoio à Atividade de Pesca Tradicional. 

 Diálogo Participativo: ação que promova a participação dos pescadores artesanais no 

levantamento das demandas e planejamento das atividades. Nesse contexto, prevê-se a 

realização de encontros com lideranças pesqueiras, a fim de traçar a melhor estratégia 

de apoio às ações do presente programa. Ao final desta etapa, será elaborado um Plano 

de Trabalho, que contemplará as demandas identificadas e ações executivas a serem 

implementadas.  
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B) Identificação e estabelecimento de parcerias 

 Identificação de potenciais parceiros: a ser realizada com apoio do Programa de 

Comunicação Social, consiste no levantamento de empresas já instaladas na região e 

que possam representar oportunidades de demanda, oferta de insumos e serviços, ou 

ainda de estabelecimento de parcerias voltadas à pesca artesanal; 

 Estabelecimento de parcerias: também com apoio do Programa de Comunicação Social, 

será possível estabelecer com os potenciais parceiros acordos ou convênios para 

desenvolvimento de ações conjuntas visando à geração de oportunidades de negócios 

localmente atreladas à atividade de pesca artesanal. 

C) Apoio à gestão da atividade de pesca artesanal 

 Planejamento e ajustes técnicos: definição de equipe técnica com especialistas na área 

ambiental, estabelecendo uma interface multidisciplinar, a fim de elaborar dinâmicas com 

inter-relação com o Programa de Educação Ambiental, para serem trabalhadas junto ao 

público-alvo; faz parte desta ação também a realização de reuniões de planejamento e 

elaboração de material de apoio. 

 Levantamento de dados: realização de um censo pesqueiro que servirá como subsídio na 

análise do cenário pesqueiro da Ponta Negra. Essa ação visa a atualização dos dados de 

pesca na região de inserção do empreendimento, uma vez que em fase de diagnóstico foi 

constatada a inexistência de dados que comprovem a atual situação da pesca e do 

pescador artesanal na baía.  

 Apoio à gestão da atividade de pesca artesanal: ações voltadas à capacitação das 

entidades de representação de pesca e dos próprios pescadores artesanais, visando a 

qualificação quanto à estrutura da administração e gerenciamento. 

 

12.3.9.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Ambiental Exemplo    

 

12.3.9.5. Resultados Esperados 

Espera-se que com a implantação das medidas e manutenção de cana de comunicação entre 

o projeto TPN e as entidades locais associadas à pesca artesanal, que as atividades 

pesqueiras possam conviver harmonicamente com a implantação e operação do terminal 

portuário. 

12.3.10. Programa de Incentivo ao Turismo 

Os municípios de Saquarema e Maricá pela localização e características naturais - áreas de 

Mata Atlântica preservada e praias propícias para banho e pesca, possuem uma forte 

vocação turística, sendo – de acordo com a classificação da EMBRATUR,  “determinantes de 

um turismo efetivo, capaz de gerar deslocamentos e estadas de fluxo permanente”, aspecto 

de grande importância nas economias locais. 
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Tendo em vista incrementar e qualificar esses fluxos encontram-se em desenvolvimento ou 

planejados diversos projetos  como o Aquário Municipal de Maricá - concebido pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, o empreendimento hoteleiro e imobiliário Fazenda São Bento – em fase de 

licenciamento ambiental, e o Teleférico em Ponta Negra, entre outros, além de atividades de 

reforço da estrutura do trade turístico local, como o inventário e o mapeamento dos bens e de 

interesse turístico, atualmente sendo realizado em Saquarema. 

A importância atribuída ao turismo pelas administrações municipais de Maricá e Saquarema 

se reflete nos respectivos Planos Diretores,  com a presença de diretrizes e programas de 

incentivo à essa atividade bem como definição na Legislação de Uso e Ocupação do Solo de 

áreas especiais para essa finalidade. 

Nesse contexto, na concepção do empreendimento – tendo em vista mitigar o conflito com o 

uso turístico, foi concebido um projeto de aproveitamento da estrutura do quebra-mar para 

uso como atrativo turístico, conforme a Figura 12.3-1 a seguir, já apresentada no Volume 1 do 

presente estudo. 

12.3.10.1.  Objetivos 

O Programa de Apoio ao Turismo tem por objetivo integrar aspectos da estrutura portuária a 

ser implantada ao acervo de atrativos turísticos regionais, contribuindo para o fortalecimento 

da atividade. 

12.3.10.2.  Abrangência e Público Alvo 

O público alvo desse programa inclui o trade turístico presente ou com atuação nos 

municípios de Maricá e Saquarema , o Poder Público local e demais entidades interessadas 

no incremento e qualificação da atividade turística. 

12.3.10.3.  Ações Principais 

As ações previstas dirigem-se a três frentes de atuação principais voltadas respectivamente 

ao conhecimento do trade turístico local e/ou com interesse no desenvolvimento turístico da 

região,   

 desenvolvimento da proposta de incorporação de estruturas turísticas no quebra-mar do 

terminal e seu entorno,  

 estabelecimento de parcerias para a implantação das estruturas e, por último,  

 apoio à gestão das atividades a serem desenvolvidas. 
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Figura 12.3-1 - Proposta de incorporação de estruturas turísticas no quebra-mar do TPN.  

Fonte: DTA Engenharia, 2013. 
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A) Estabelecimento de interfaces   

A primeira ação do programa será o desenvolvimento de interfaces com o trade turístico local 

ou a ele vinculado no âmbito estadual, bem como com as agências públicas específicas da 

atividade turística local, regional e estadual, tendo em vista apresentar a proposta de 

incorporação de estruturas turísticas no quebra-mar do terminal em estudo e seu entorno. 

B) Desenvolvimento da proposta   

Através de diferentes formas de discussão (oficinas, reuniões de trabalho, etc.) as entidades 

e agências que por diferentes motivos se interessarem pelo tema  serão chamadas para o 

desenvolvimento da proposta inicialmente apresentada, considerando-se além das estruturas 

físicas, as atividades a serem realizadas e respectivos planos de negócios. 

Ao final desta etapa, será elaborado um Plano de Atividade Turística, que contemplará o 

arranjo físico, a integração local de atividades e sua viabilidade econômica, a integração com 

as atividades do trade turístico local e regional, assim como a integração com as diretrizes e 

prioridades dos planos e projetos turísticos desenvolvidos pelo ou com o apoio do Poder 

Público.  

Como conclusão dessa primeira etapa deverá ser realizada uma reunião de apresentação do 

Plano de Atividades para a qual deverão ser convidadas agências de financiamento assim 

como potenciais investidores ainda não constatados. 

C)  Estabelecimento de parcerias e contratos  

Como produto natural dos trabalhos desenvolvidos nas duas primeiras etapas estima-se que 

já estará avançada a identificação dos potenciais parceiros/investidores nas atividades 

selecionadas, cabendo agora o estabelecimento dos respectivos contratos para os 

empreendedores já definidos, bem como a atração de novos para as estruturas/atividades 

eventualmente ainda sem candidatos. 

12.3.10.4.  Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Incentivo ao Turismo    

12.3.10.5.  Resultados Esperados 

O resultado esperado da implementação do programa em apreço é contribuir para a 

mitigação do impacto sobrea a atratividade turística e de lazer original do sítio e entorno 

objeto da intervenção prevista, através da oferta de novos serviços e atrativos turísticos que 

serão permitidos com a implantação do terminal. 
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12.4. Programas de Mitigação e Compensação 

12.4.1. Programa de Resgate de Germoplasma 

12.4.1.1. Objetivos 

Este programa terá como objetivo promover a adequada destinação dos produtos oriundos 

da supressão vegetal e está diretamente voltado ao aproveitamento da variabilidade genética 

existente na Área Diretamente Afetada, principalmente das áreas em estágios sucessionais 

mais avançados. Deste modo este programa espera reduzir perdas de flora local, inerentes a 

ações de supressão de vegetação. 

12.4.1.2. Abrangência e Público Alvo 

As áreas alvo de ações do Programa de Resgate de Germoplasma serão os fragmentos de 

vegetação nativa localizados dentro da Área Diretamente Afetada pelo empreendimento ou 

área de supressão. 

12.4.1.3. Ações Principais 

 Definir as ações para resgate de sementes, de epífitas e de indivíduos jovens/plântulas 

na ADA, sobretudo de espécies secundárias, climácicas, endêmicas, ameaçadas e/ou 

raras, ou listadas nos Anexos CITES; 

 Identificação prévia dos espécimes de interesse, realizando-se as coletas 

manualmente, ou com auxílio de tesoura de poda alta, corda com peso ou 

estilingues, ou ainda por coletor especializado, quando necessário escalar a árvore. 

 Realizar o resgate de sementes e mudas em tempo anterior ao início da supressão 

da vegetação.  

 Juntamente com a etapa de supressão de vegetação, devem ser resgatadas epífitas 

e, caso sejam encontradas, sementes, notadamente das espécies ameaçadas de 

extinção. Vale ressaltar que, para a realização desta atividade, faz-se necessária a 

autorização prévia dos órgãos ambientais competentes. 

 Definir o tratamento diferenciado para o material resgatado.  

 No caso de epífitas, quando estiverem em bom estado, devem ser transplantadas 

imediatamente para o fragmento mais próximo, previamente selecionados e em 

condições similares, marcando-se sua localização definitiva por meio da anotação de 

coordenadas geográficas. Se necessário, marcos no terreno poderão ser colocados 

para identificar sua localização. Quando danificadas, serão encaminhadas a viveiro, 

onde serão dispostas em posição semelhante à sua condição natural, para 

acompanhamento de seu desenvolvimento e eventual multiplicação. 

 Mudas de espécies de interesse conservacionistas serão coletadas e transportadas a 

viveiros de espera para “aclimatação” e desenvolvimento adequado para plantio. O 

acompanhamento do seu desenvolvimento incluirá, sempre que necessário, 

adubação e combate a pragas, entre outras atividades. A manutenção deverá 

permanecer até que se observe resistência natural das plantas quando, então, estas 

serão encaminhadas para as áreas alvo de plantio. 
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 No caso de sementes, estas deverão ser encaminhadas para laboratório para 

conservação temporária em câmara fria, teste de germinação ou encaminhamento a 

instituição, quando de interesse. As sementes germinadas serão mantidas no viveiro 

até seu desenvolvimento adequado para plantio nos fragmentos. 

 Apresentar ações necessárias à adequada destinação do material recolhido, 

providenciando seu encaminhamento e detalhamento das ações de reintrodução e 

enriquecimento em interface com o Programa de Plantio Compensatório e Recuperação 

de Áreas de Preservação Permanente. 

 Deve-se privilegiar a possibilidade de conectividade entre as áreas de preservação 

permanente (APPs) e os fragmentos das diferentes fitofisionomias presentes na 

região, favorecendo formação de corredores que permitem fluxo de material 

reprodutivo, bem como propiciando abrigo e hábitat para agentes polinizadores e 

dispersores.  

 Destaque deve ser dado à proposta de unidade de conservação, de forma a 

recuperar as áreas degradadas na poligonal de interesse. 

12.4.1.4. Cronograma 

Marcar no cronograma em que fase do empreendimento as ações ocorrem. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa Ambiental Resgate de 
Germoplasma    

12.4.1.5. Resultados Esperados 

Reduzir perdas da flora local inerentes a ações de supressão da vegetação. 

12.4.2. Programa de Plantio Compensatório e Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente 

12.4.2.1. Objetivos 

O Programa de Plantio Compensatório e Recuperação de Áreas de Proteção Permanente 

deverá ser desenvolvido com o intuito de responder as demandas de recuperação de APPs 

alteradas pelas atividades de implantação do empreendimento e de compensação pela 

supressão da vegetação nativa, tendo como alvo APPs situadas no entorno do 

empreendimento, na Área de Influência Direta ou em áreas próximas, com potencial de 

formação de corredores. 

12.4.2.2. Abrangência e Público Alvo 

Recomposição das áreas situadas nos trechos sob proteção legal, relacionadas aos corpos 

d´água e às restingas, afetadas pela implantação do empreendimento TPN, buscando 

contribuir para a restauração destas formações vegetais e de suas funções ecológicas. 

Destaque deve ser dado à área proposta para criação de unidade de conservação. 
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O público alvo compreende os empregados da TPN e/ou empresas especializadas 

contratadas e responsáveis pelas ações de reabilitação e recuperação, proprietários de 

terrenos situados no entorno imediato à ADA, INEA, dentre outras instituições ambientais. 

12.4.2.3. Ações Principais 

 Delimitação de áreas alvo; 

 APPs na propriedade do empreendedor 

 APPs e demais áreas dentro de unidades de conservação próximas 

 Área proposta para criação de unidade de conservação 

 Atividades prévias ao plantio 

 Adequação física do terreno; 

 Recomposição da camada orgânica do solo; 

 Amostragem e preparo do solo; 

 Seleção de espécies; 

 Atividades de plantio 

 Produção de mudas a partir de material resgatado,  

 Aquisição de mudas adicionais  

 Plantio de mudas; 

 Instalação de poleiros artificiais 

 Controle de gramíneas; 

 Tratos culturais 

 Monitoramento. 

12.4.2.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Plantio compensatório 
e Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente 

   

12.4.2.5. Resultados Esperados 

Compensação da vegetação suprimida pela implantação do TPN e recuperação das APPs e 

áreas de interesse para conservação no entorno do empreendimento.  

12.4.3. Programa de Afugentamento de Fauna durante a Supressão de 
Vegetação e Terraplanagem 

Durante a supressão de vegetação e terraplanagem há o afugentamento natural da fauna 

devido à presença de pessoas e máquinas na área a ser alterada, porém este afugentamento 

nem sempre atinge toda a fauna presente, tais como juvenis e espécies que apresentam 
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locomoção naturalmente lenta, que podem necessitar de manejo para realocação em 

fragmentos que não serão suprimidos. 

Há também a necessidade de conduzir a fauna corretamente para fragmentos e ambientes 

que não serão suprimidos, evitando também que atravessem estradas e acessos sem a 

devida proteção, ou que invadam áreas particulares ou cidades, evitando assim conflito entre 

as espécies da fauna silvestre e a doméstica e também acidentes com pessoas e animais 

silvestres. 

Sendo assim, neste programa são descritas as ações para a execução de um manejo com o 

menor impacto possível à fauna terrestre, prevendo também o aproveitamento científico de 

animais que venham a óbito durante a supressão, o que pode acontecer especialmente com 

invertebrados e vertebrados de hábito fossorial e semi-fossorial. 

O sucesso deste programa depende basicamente do bom treinamento dos funcionários, da 

boa integração entre a equipe de afugentamento de fauna e a equipe de supressão e da 

condução da supressão de forma a facilitar e criar rotas de fuga para que a fauna se abrigue 

em fragmentos que não serão suprimidos. 

12.4.3.1. Objetivos 

 Minimizar a perda de indivíduos da fauna durante as atividades de supressão de 

vegetação e terraplenagem; 

 Conduzir os animais para os fragmentos que não serão suprimidos e áreas que não 

serão terraplanadas; 

 Evitar que os animais fujam para áreas a serem alteradas, para centros urbanos e vias de 

acesso. 

12.4.3.2. Abrangência 

Este programa será implantado em todas as áreas onde será feita a retirada da cobertura 

vegetal nativa e a terraplanagem para a instalação do empreendimento. 

12.4.3.3. Ações 

 Contratação de um responsável técnico, biólogo e/ou veterinário para coordenação e 

execução do programa; 

 Obtenção da autorização de captura e coleta da fauna em nome do responsável técnico; 

 Compra dos materiais e insumos necessários para o afugentamento de fauna; 

 Treinamento da equipe que executará a supressão, com atenção especial às espécies 

que representam maiores riscos de acidente; 

 Planejamento do afugentamento de fauna juntamente com a equipe responsável pela 

supressão de vegetação – definição das rotas de fuga; 

 Busca ativa por indivíduos de locomoção lenta ou difícil em momento anterior às frentes 

de supressão da vegetação; 

 Afugentamento da fauna durante a supressão de vegetação e atividades de 

terraplenagem; 
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 Encaminhamento de indivíduos que venham a óbito durante as atividades para 

aproveitamento científico, em conformidade com a autorização de captura e coleta. 

12.4.3.4. Cronograma 

As atividades de contratação de equipe, aquisição da autorização de resgate de fauna, 

planejamento e treinamento da equipe de manejo da fauna devem anteceder a supressão da 

vegetação. 

O afugentamento da fauna deve ser iniciado imediatamente antes da supressão da 

vegetação e se estender enquanto houver supressão de vegetação. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Afugentamento de 
Fauna durante a Supressão de 
Vegetação e Terraplanagem 

   

 

12.4.3.5. Resultados Esperados 

Com este Programa espera-se minimizar a perda de indivíduos da fauna terrestre durante a 

supressão de vegetação e também orientar a fuga dos animais, a fim de que estes sejam 

direcionados aos fragmentos de vegetação do entorno que não serão suprimidos ou 

terraplanados, evitando ainda atropelamentos nas vias de acesso, fuga de animais para as 

comunidades ou propriedades do entorno e evitando necessidades de captura de animais. 

12.4.4. Programa de Resgate da Fauna 

A supressão da vegetação e a drenagem de áreas alagadas para a implantação do 

empreendimento irão afetar a Fauna ocorrente nesta área, resultando na mortandade de um 

grande número de espécimes dos diferentes grupos que ocupam estes ambientes. Para 

minimizar tal efeito são sugeridas as ações de resgate descritas a seguir. 

12.4.4.1. Objetivo 

Reduzir a mortandade de espécimes da ictiofauna e herpetofauna na área de inserção do 

empreendimento. 

12.4.4.2. Abrangência e Público Alvo 

As ações previstas serão realizadas nas áreas do empreendimento em que venham a ocorrer 

supressão da vegetação, drenagens ou alterações no curso de rios e canais, e consequente 

perda de indivíduos por atividades ligadas a obra. 

12.4.4.3. Ações Principais 

Concomitantemente ao início das ações de supressão de vegetação e drenagem de áreas 

alagadas deverá ser iniciado o resgate da ictiofauna e herpetofauna pela equipe responsável. 

Tais grupos foram definidos como objeto das atividades de resgate por serem constituídos 

por espécies com impossibilidade ou dificuldade de deslocamento para áreas adjacentes às 
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obras. Animais de outros grupos de fauna que possuem dificuldade de deslocamento também 

serão resgatados. 

A) Resgate de Ictiofauna 

Para a captura dos espécimes aprisionados deverão ser utilizados diferentes artefatos, mais 

indicados e amplamente utilizados em estudos de ictiofauna, como puçás e peneiras, 

considerando as características das espécies e dos corpos d'água em que forem 

encontradas.  

Conforme apresentado no diagnóstico da ictiofauna residente na área de inserção do 

empreendimento, há espécies de peixes nativas, além da possível existência de espécie 

ameaçada. Para definição do local de soltura serão identificados sistemas paludais que 

apresentem características compatíveis com as especificidades das espécies resgatadas. 

B) Resgate de Herpetofauna 

Para captura dos espécimes ocorrentes na ADA serão utilizadas armadilhas de interceptação 

e queda e armadilhas tipo funil trap, além da coleta manual durante as buscas ativas. Os 

espécimes capturados serão soltos em área identificada, no conjunto de ambientes 

florestados existentes, com características compatíveis às especificidades ecológicas do 

táxon. 

Os espécimes da herpetofauna e ictiofauna mortos serão fixados, analisados e enviados à 

instituição depositária. Os animais capturados vivos serão triados e identificados ao menor 

nível taxonômico possível, sendo soltos logo em seguida. A soltura deverá ocorrer em local 

que já mostre condições adequadas à liberação dos peixes, os quais devem ser previamente 

mapeados e constar do Plano de Trabalho a ser apreciado pelo INEA/RJ. 

12.4.4.4. Cronograma 

O acompanhamento dos eventos de atropelamento deve ser iniciado um ano antes do 

começo da implantação do empreendimento. 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de resgate da ictiofauna    

12.4.4.5. Resultados Esperados 

Minimização da perda de indivíduos durante as obras que causem intervenção em 

ecossistemas aquáticos. 

12.4.5. Programa de Manejo da Fauna Ameaçada/ Endêmica  

Os impactos ambientais associados à supressão vegetal e aterro ou drenagem de sistemas 

alagadiços afetarão diretamente a sua fauna associada, em função da perda de hábitat e de 

indivíduos. Tais impactos podem ter maior magnitude em função da existência de espécies 

ameaçadas ou restritas aos ambientes a serem alterados. 
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Durante os levantamentos para elaboração do diagnóstico de fauna referente ao Terminal 

Ponta Negra (RJ) foram registradas duas espécies da herpetofauna que figuram nessa 

condição mais sensível aos distúrbios causados pelo empreendimento, sendo ambas 

classificadas como Vulnerável (VU) segundo a IUCN (2012), A rã Allobates olfersioides foi 

uma espécie comum em determinados pontos do município do Rio de Janeiro, (como São 

Conrado e Floresta da Tijuca); no entanto, nos últimos 30 anos as populações conhecidas 

desta espécie no estado do Rio de Janeiro têm sofrido um acentuado declínio, até seu total 

desaparecimento no ano de 1987, momento do registro do último exemplar depositado em 

coleção. Já o lagarto Liolaemus lutzae encontra-se sobre ameaça devido à perda de hábitat 

pela pressão antrópica sobre a restinga e sobre a faixa de praia associada, o que levou à 

redução e extinção de algumas populações na sua área de ocorrência. 

Outro grupo que exige ações específicas é a família de peixes Rivulidae. É composta por 

espécies afetadas pela degradação e perda das áreas úmidas, por viverem exclusivamente 

neste tipo de ambiente, razão pela qual correspondem à grande parte da fauna ameaçada de 

extinção reconhecida nas listas estaduais já elaboradas. Apesar de não terem sido 

registrados durante o diagnóstico, exemplares da espécie Notholebias fractifasciatus foram 

encontrados na ADA do empreendimento em 2008. 

Assim, este programa de manejo se justifica como uma forma de garantir a conservação da 

única população de A. olfersioides atualmente conhecida no Rio de Janeiro, e das 

populações de L. lutzae e N. fractifasciatus nas áreas remanescentes, avaliando a 

possibilidade de ampliar os locais de presença destas espécies dentro dos limites de sua 

área natural de ocorrência. 

12.4.5.1. Objetivos 

 Garantir a preservação da única população de Allobates olfersioides atualmente 

conhecida para o estado do Rio de Janeiro. 

 Garantir a preservação da população de Liolaemus lutzae ocorrente na região de Maricá. 

 Garantir a preservação dos ambientes remanescentes em que ocorrem populações de 

Notholebias fractifasciatus, peixe ameaçado de extinção. 

 Introduzir as populações em ambientes propícios e próximos aos limites da área de 

inserção e original das espécies, que sejam ocorrentes na área do empreendimento, 

monitorando o estabelecimento e desenvolvimento das mesmas. 

12.4.5.2. Abrangência e Público Alvo 

As ações previstas serão realizadas em toda a faixa da praia, remanescentes florestais e 

bacias hidrográficas próximos à área de inserção do empreendimento. Neste momento não 

são definidas as áreas de soltura da fauna, que devem ser apresentadas quando do 

detalhamento desse programa para a obtenção da Licença de Instalação. 

12.4.5.3. Ações Principais 

O desenvolvimento deste programa inclui as atividades de Conservação dos Biótopos 

Remanescentes e de Ampliação das populações conhecidas para cada espécie no estado do 

Rio de Janeiro, conforme propostas e descritas a seguir: 

A) Manejo de Allobates olfersioides 
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 Conservação dos Biótopos Remanescentes 

Esta ação compreende duas atividades primárias, representadas pelo levantamento das 

áreas de ocorrência da espécie e pela caracterização das mesmas. 

O levantamento das áreas de ocorrência da espécie deve ser realizado na totalidade dos 

ambientes florestados existentes na área de influência do TPN e região, sendo a época mais 

adequada os meses de outubro a janeiro. 

Para a captura devem ser utilizadas armadilhas de interceptação e queda, armadilhas tipo 

funil trap e coleta manual. 

O número de pontos amostrais deve ser estabelecido de acordo com a dimensão e a 

heterogeneidade de cada ambiente explorado. Todos os pontos amostrais deverão ser 

fotografados e, em seguida, georreferenciados através do uso de GPS. 

Os espécimes de A. olfersioides capturados deverão ser fotografados em campo, 

identificados e imediatamente liberados. Recomenda-se a coleta e fixação de cinco 

exemplares por população identificada para formação de lotes testemunho, haja vista a 

necessidade de se estudar a posição taxonômica desta espécie no estado do Rio de Janeiro. 

Deve-se, ainda, identificar os fatores de pressão associados a cada ambiente florestado, 

independentemente da presença ou não de exemplares de A. olfersioides, fatores estes que 

determinam vulnerabilidades diferenciadas dos ambientes. 

A análise conjunta da vulnerabilidade com a integridade ambiental permitirá uma apreciação 

do grau de fragilidade dos ambientes estudados e das populações naturais de A. olfersioides 

identificadas. 

 Ampliação das populações conhecidas para esta espécie no estado do Rio de Janeiro 

A ampliação das populações conhecidas para essa espécie é uma ação que objetiva 

aumentar as chances de permanência e manutenção de populações viáveis de A. olfersioides 

na região e no estado do Rio de Janeiro mediante o estabelecimento de populações viáveis 

em áreas que foram povoadas ou não se encontram povoadas no presente. 

A primeira atividade consiste em identificar ambientes desprovidos de populações de A. 

olfersioides com o intuito de apontar, no conjunto de ambientes florestados existentes, 

aqueles que apresentem características compatíveis com as especificidades das estratégias 

reprodutivas do táxon em estudo. 

Para esta ação serão elencadas as áreas passíveis de atuarem como locais de introdução 

experimental de espécimes com vista ao estabelecimento de populações auto-sustentáveis, 

sendo caracterizadas em função de atributos como (1) cobertura vegetal, (2) presença de 

riachos, (3) profundidade da serrapilheira, (4) área máxima e (5) composição 

herpetofaunística. 

B) Manejo de Liolaemus lutzae 

 Conservação dos Biótopos Remanescentes 

Esta ação compreende duas atividades primárias, representadas pelo levantamento das 

áreas de ocorrência da espécie e pela caracterização das mesmas. 
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O levantamento das áreas de ocorrência da espécie deve ser realizado na totalidade da faixa 

de praia existente na área de influência do TPN e região, sendo a época mais adequada 

correspondente aos meses de outubro a março. 

Para a captura devem ser utilizadas armadilhas de interceptação e queda, armadilhas tipo 

funil trap e coleta manual. 

O número de pontos amostrais deve ser estabelecido de acordo com a dimensão e a 

heterogeneidade de cada ambiente explorado. Todos os pontos amostrais deverão ser 

fotografados e, em seguida, georreferenciados através do uso de GPS. 

Todos os espécimes de L. lutzae deverão ser fotografados em campo, identificados e 

imediatamente liberados. Como esta espécie se encontra presente na Lista Nacional de 

Espécies Ameaçadas e na Lista de Espécies Ameaçadas do estado do Rio de Janeiro não 

serão efetuadas coletas visando o depósito de exemplares testemunho em coleções. 

Deve-se, ainda, identificar os fatores de pressão associados à faixa de praia, 

independentemente da presença ou não de exemplares de L. lutzae, fatores estes que 

determinam vulnerabilidades diferenciadas dos ambientes. 

A análise conjunta da vulnerabilidade com a integridade ambiental permitirá uma apreciação 

do grau de fragilidade dos ambientes estudados e das populações naturais de L. lutzae 

identificadas. 

 Ampliação das populações conhecidas para esta espécie no estado do Rio de Janeiro 

A ampliação das populações conhecidas para essa espécie é uma ação que objetiva 

aumentar as chances de permanência e manutenção de populações viáveis de L. lutzae na 

região e no estado do Rio de Janeiro mediante o estabelecimento de populações viáveis em 

áreas que foram povoadas ou não se encontram povoadas no presente. 

A primeira atividade consiste em identificar ambientes desprovidos de populações de L. 

lutzae com o intuito de apontar, na totalidade da faixa de praias existentes, aqueles 

ambientes que apresentem características compatíveis com as especificidades das 

estratégias reprodutivas do táxon em estudo. 

Para esta ação serão elencadas as áreas passíveis de atuarem como locais de introdução 

experimental de espécimes com vista ao estabelecimento de populações auto-sustentáveis, 

sendo caracterizadas em função de atributos como (1) presença de vegetação rasteira, (2) 

ocupação humana, (3) área máxima e (5) composição herpetofaunística. 

C) Manejo de Notholebias fractifasciatus e Kryptolebias gracilis 

 Conservação dos Biótopos Remanescentes 

Esta ação compreende duas atividades primárias, representadas pelo levantamento das 

áreas de ocorrência da espécie e pela caracterização das mesmas. 

O levantamento das áreas de ocorrência da espécie deve ser realizado na totalidade dos 

ambientes paludiais existentes na bacia hidrográfica de inserção, sendo a época mais 

adequada os meses de janeiro e fevereiro. 
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Para a captura devem ser utilizados puçás e peneiras, petrechos estes que são os mais 

adequados aos ambientes alvo do estudo.  

O número de pontos amostrais deve ser estabelecido de acordo com a dimensão e a 

heterogeneidade de cada ambiente explorado. Todos os pontos amostrais deverão ser 

fotografados e, em seguida, georreferenciados através do uso de GPS. 

Todos os espécimes de N. fractifasciatus e K. gracilis, bem como demais grupos 

ictiofaunísticos coletados deverão ser fotografados em campo, identificados e imediatamente 

liberados. Não se recomenda a fixação de espécimes para formação de lotes testemunho, 

haja vista se tratar de grupos ameaçados de extinção ou sensíveis. 

Em paralelo ao levantamento ictiofaunístico, deve-se proceder à caracterização de cada 

sistema paludal estudado, sugerindo-se a produção a partir de adaptação do índice de 

Integridade Física do Ambiente, conforme descrito em Juen (2006). 

Deve-se ainda identificar os fatores de pressão associados a cada biótopo alagadiço, 

independentemente da presença ou não de peixes anuais, fatores estes que determinam 

vulnerabilidades diferenciadas dos sistemas.  

A análise conjunta da vulnerabilidade com a integridade ambiental permitirá uma apreciação 

do grau de fragilidade dos ambientes estudados e das populações naturais de N. 

fractifasciatus e Kryptolebias gracilis.  

 Ampliação das Áreas de Ocorrência da Espécie 

A ampliação das áreas de ocorrência da espécie é uma ação que objetiva aumentar as 

chances de permanência do grupo na região, mediante o estabelecimento de populações 

viáveis em áreas que, no presente, não se encontram povoadas. 

A primeira atividade consiste em acompanhar o comportamento sazonal de ambientes 

desprovidos de populações de N. fractifasciatus e K. gracilis com o intuito de identificar, no 

conjunto de sistemas paludiais existentes, aqueles que apresentem variações temporais na 

permanência do espelho d´água compatíveis com as especificidades das estratégias 

reprodutivas dos táxons em estudo. 

Por esta ação deverão ser elencadas as áreas passíveis de atuar como locais de introdução 

experimental de espécimes com vista ao estabelecimento de populações autossustentáveis. 

Estas áreas deverão ser caracterizadas quanto às suas condições ambientais, considerando 

minimamente atributos como (1) tipo de substrato, (2) cobertura vegetal, (3) profundidade 

máxima, (4) área máxima e (5) composição ictiofaunística. 

Em paralelo ao monitoramento dos ambientes, deverá ser estabelecida área para criação de 

N. fractifasciatus e K. gracilis no sentido de se produzir espécimes passíveis de introdução 

experimental nos ambientes previamente selecionados. 

D) Manejo de Formicivora littoralis, Myrmotherula unicolor e Myrmotherula minor 

 Conservação dos Biótopos Remanescentes 

Esta ação compreende duas atividades primárias, representadas pelo levantamento das 

áreas de ocorrência da espécie e pela caracterização das mesmas. 
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O levantamento das áreas de ocorrência das espécies deve ser realizado na totalidade da 

faixa de restinga existente na área de influência do TPN e região, não havendo uma época 

especifica mais adequada. 

Para a captura devem ser utilizadas redes de neblina instaladas nas áreas de maior 

probabilidade de captura dessas espécies. 

O número de pontos amostrais deve ser estabelecido de acordo com a dimensão e a 

heterogeneidade de cada ambiente explorado. Todos os pontos amostrais deverão ser 

fotografados e, em seguida, georreferenciados através do uso de GPS. 

Todos os espécimes de F. littoralis, M. unicolor e M. minor deverão ser fotografados em 

campo, identificados, marcados através de anilhas numeradas (padrão CEMAVE) e 

imediatamente liberados. Como estas espécies encontram-se sob diferentes graus de 

ameaça, não serão efetuadas coletas visando o depósito de exemplares testemunho em 

coleções. 

A análise conjunta da vulnerabilidade com a integridade ambiental permitirá uma apreciação 

do grau de fragilidade dos ambientes estudados e das populações naturais das espécies 

identificadas. 

 Ampliação das populações conhecidas para esta espécie no estado do Rio de Janeiro 

A ampliação das populações conhecidas para essa espécie é uma ação que objetiva 

aumentar as chances de permanência e manutenção de populações viáveis F. littoralis, M. 

unicolor e M. minor na região e no estado do Rio de Janeiro mediante o estabelecimento de 

populações viáveis em áreas que foram povoadas ou não se encontram povoadas no 

presente. 

A primeira atividade consiste em identificar ambientes desprovidos de populações de dessas 

espécies com o intuito de apontar, na totalidade da área de restinga existentes, aqueles 

ambientes que apresentem características compatíveis com as especificidades das 

estratégias reprodutivas do táxon em estudo. 

Para esta ação serão elencadas as áreas passíveis de atuarem como locais de introdução 

experimental de espécimes com vista ao estabelecimento de populações auto-sustentáveis, 

sendo caracterizadas em função de atributos como (1) presença de vegetação rasteira, (2) 

ocupação humana, (3) área máxima e (4) composição avifaunistica. 

12.4.5.4. Cronograma 

O acompanhamento dos eventos deve ser iniciado um ano antes do começo da implantação 

do empreendimento. 

Programa 

Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Manejo de Fauna    



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 196 

12.4.5.5. Resultados Esperados 

Minimização da perda de indivíduos durante a implantação do TPN e ampliação das 

populações conhecidas para esta espécie. 

12.4.6. Programa de Prospecção Arqueológica Terrestre 

A realização de uma campanha de prospecção arqueológica sistemática intensiva de 

superfície e de subsuperfície na ADA do empreendimento, além das atividades de registro e 

cadastramento dos eventuais bens materiais de interesse que possam vir a ser identificados, 

inclusive na AID, é recomendada como ação preventiva, antes que se tenha o início 

quaisquer obras correlacionadas à fase de implantação do empreendimento, sobretudo 

àquelas que venham intervir na superfície ou nos estratos pedológicos do terreno. 

Este tipo de abordagem deve permitir a identificação e o registro dos bens de interesse, antes 

que estes possam vir a ser afetados pelas obras do empreendimento, e possibilita o 

planejamento de medidas mitigadoras, através da implantação de ações de conservação e/ou 

resgate científico arqueológico, a fim de que se produzam conhecimentos suficientes sobre 

os bens culturais envolvidos. 

12.4.6.1. Objetivos 

 Prevenir danos ao Patrimônio Arqueológico regional, protegido pela Constituição Federal 

e pela Lei 3.924/61; 

 Verificar todos os locais vulneráveis do ponto de vista do potencial para ocorrência de 

vestígios materiais arqueológicos (sejam os pré-coloniais e / ou os coloniais históricos), 

antes que quaisquer intervenções na área diretamente afetada pelo empreendimento 

possam pôr em risco os bens porventura existentes (estejam eles em superfície ou 

soterrados); 

 Avaliar a incidência de novos possíveis impactos não detectados na fase de diagnóstico 

não interventivo, elaborar proposição de medidas de controle desses impactos e caso 

seja reconhecida a relevância dos bens de interesse já identificados, recomendar ao 

empreendedor as medidas mais adequadas quanto à preservação ou ao estudo desses 

sítios, através da adoção de programas arqueológicos específicos (de resgate, de 

monitoramento, de preservação, etc.). 

12.4.6.2. Abrangência e Público Alvo 

Conforme mencionado, as ações de prospecção devem ser realizadas em meio terrestre, na 

ADA e eventualmente na AID do empreendimento. 

12.4.6.3. Ações Principais 

 Caminhamento intensivo (tipo varredura) para verificação de ocorrências arqueológicas 

afloradas em superfície (onde assim se permitir) nas áreas a serem diretamente afetadas 

pelas obras do empreendimento (ADA) e eventualmente em terrenos da AID; 

 Prospecções arqueológicas sistemáticas interventivas em subsuperfície através da 

execução de poços teste abrangendo todos os compartimentos topográficos do terreno 

considerados como ADA do empreendimento para averiguação da ocorrência de 

vestígios arqueológicos enterrados, através da implantação de uma malha ortogonal nos 
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espaços contínuos e de transectos nos segmentos lineares cujas unidades amostrais 

equidistantes não devem distar mais do que 50 m entre uma e outra; 

 Registro documental e cadastral junto ao IPHAN de qualquer sítio arqueológico 

porventura identificado durante os trabalhos prospectivos, seja nos terrenos da ADA, seja 

nos terrenos da AID; 

 Curadoria e análise, em laboratório, dos eventuais bens materiais arqueológicos 

coletados (a coleta deverá ser a mínima possível, somente para aqueles que estiverem 

em eminência de risco ou os que servirem para contextualização do sítio ou de sua 

filiação cultural); 

 Análise e interpretação em gabinete dos dados obtidos em campo; 

 Elaboração de relatório técnico ao IPHAN, com os resultados das pesquisas e as 

recomendações pertinentes no caso de terem sido identificados sítios arqueológicos em 

risco, através da implantação de programas arqueológicos específicos. 

12.4.6.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Prospecção 
Arqueológica Terrestre 

 
  

12.4.6.5. Resultados Esperados 

As ações previstas para esse programa devem prevenir danos ao Patrimônio Arqueológico 

regional na área de inserção do empreendimento. 

12.4.7. Programa de Prospecção Arqueológica Subaquática 

12.4.7.1. Objetivos 

Tal Programa deverá ser desenvolvido objetivando a prospecção para identificação de bens 

histórico-arqueológicos potencialmente submersos nas zonas de fundos do oceano inseridas 

na ADA do empreendimento, ou seja, na enseada encerrada pelo costão rochoso de Ponta 

Negra, local onde está prevista a implantação das obras e atividades de operação do terminal 

portuário. 

Os objetos de estudo da arqueologia subaquática são, obviamente, os sítios arqueológicos 

afogados, aqueles que estão submersos, não importando em qual tipo de corpo d’água ou se 

em pouca ou grande profundidade.  

12.4.7.2. Abrangência e Público Alvo 

Conforme mencionado, as ações de prospecção devem ser realizadas na ADA e 

eventualmente na AID do empreendimento, considerando os ambientes marinhos e de 

interface terra/ água. 
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12.4.7.3. Ações Principais 

Para a identificação da ocorrência de vestígios submersos, ou emersos nas imediações, os 

procedimentos adotados em campo estão embasados em literatura internacional e nacional 

específica de arqueologia marítima e subaquática como DURAN, 2008; CALIPPO, 2004; 

RAMBELLI, 1998, 2002, 2003; BAVA DE CAMARGO, 2002 e NAUTICAL, 1988. E podem ser 

assim relacionados: 

 Levantamento sistemático visual do ambiente de interface terra / água através de 

caminhamento nas margens e adjacências; 

 Levantamento sistemático visual do fundo através da técnica da implantação de linhas 

direcionais (RAMBELLI, 2002 in JULIANI & DURAN, 2008) onde os arqueólogos 

mergulhadores, estabelecem uma área de pesquisa específica, determinada por balizas 

naturais ou arbitrárias, nadando ao longo do fundo marinho em linha paralelas, 

idealmente construídas a partir do rumo da bússola, distanciados de 4 a 5 metros entre si 

ou a distância que permita o alcance visual entre os mesmos, a fim de verificar as 

possíveis ocorrências de eventuais vestígios de interesse na área, repetindo tantas vezes 

quantas forem necessárias, de acordo com as dimensões da área a ser prospectada. 

 No caso da identificação positiva de vestígios de interesse submersos, pode-se dispor 

também de métodos e procedimentos específicos, tais como: 

 A implantação de uma malha ortogonal de poços-teste e sondagens, equidistantes entre 

si a profundidades que acompanhem o fundo do leito terrestre; 

 A coleta amostral de vestígios materiais para eventual caracterização dos remanescentes 

envolvidos.  

 Documentação fotográfica e videográfica digital dos achados, além da tomada de 

coordenadas por meio de equipamento GPS. 

 

Em gabinete, poderão ser executadas as seguintes ações: 

 Elaboração de croqui em escala; 

Limpeza, inventário, registro fotográfico digital e acondicionamento temporário do material 

eventualmente coletado de acordo com normas elementares de conservação de material 

subaquático. Este material, após análise em laboratório, deverá ser encaminhado para a 

instituição que endossa a pesquisa e acondicionado de forma que seja minimizada sua 

deterioração. 

12.4.7.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Prospecção 
Arqueológica Aquática 

 
  

12.4.7.5. Resultados Esperados 

As ações previstas para esse programa devem prevenir danos ao Patrimônio Arqueológico 

regional na área de inserção do empreendimento. 
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12.4.8. Programa de Valoração do Patrimônio Geológico 

Entendem-se como Patrimônio Histórico Cultural e Paisagístico todos os bens culturais 

resultantes da ação humana, que se manifesta em bens tangíveis (edificações, máquinas, 

equipamentos, etc.), intangíveis (saberes, técnicas, etc.) e conjunto simbólico (linguagem, 

crenças, etc.) ao longo do tempo na sua ocupação de determinado espaço, bem como 

monumentos geológicos, arqueológicos, paleontológicos e ambientais. 

A relação entre o público e o patrimônio está intrinsecamente ligada à identidade, e para que 

o indivíduo possa assumi-la, é preciso que dê significação ao seu redor. A percepção da 

realidade assume seu lugar histórico e compreende a construção das identidades culturais. 

Portanto, o diagnóstico e seu registro é um potente instrumento de salvaguarda e de 

reconhecimento, e tem como referência sua relevância para a memória, a identidade, a 

formação e a continuidade histórica de uma sociedade. 

O Programa deve destinar-se ao registro e à análise do Patrimônio Geológico representado 

pelo sítio geológico Beachrock de Jaconé, que deverá ser afetado em função da implantação 

do empreendimento. 

12.4.8.1. Objetivos  

 Atender a legislação brasileira no que se refere à defesa, à proteção e à promoção do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico representativo das áreas de influência do 

empreendimento; 

 Desenvolver o levantamento, a descrição e o registro do patrimônio existente na área de 

implantação do empreendimento denominado (ADA) e terrenos do entorno (AID); 

 Prevenir danos fortuitos aos bens considerados de relevância histórico-cultural nas áreas 

de influência direta (ADA) e indireta do empreendimento (AID); 

 Caracterizar a contribuição cultural das Beachrocks, cujo legado às comunidades 

necessita ser mais bem apreciado; 

 Buscar integrar as ações de instalação da estrutura do empreendimento e da própria 

operação do terminal portuário contribuindo e fomentando programas existentes, como o 

“Projeto Caminhos Geológicos”, o projeto “Caminhos de Darwin no Rio de Janeiro” e a 

criação do “Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro”; e 

 Identificar e recomendar ao empreendedor as medidas mais adequadas quanto ao 

resgate e/ou preservação dos bens identificados através da adoção de ações específicas 

de salvamento, preservação e conservação. 

12.4.8.2. Abrangência e Público Alvo 

Conforme mencionado, as ações deste programa estão associadas ao sítio geológico 

Beachrock de Jaconé e têm como público alvo as comunidades residentes e usuárias da AID 

e AII. 

12.4.8.3. Ações Principais 

 Elaboração e preenchimento de uma ficha para cada afloramento existente na ADA e seu 

entorno imediato, inclusive os submersos, contendo suas características peculiares 

principais, além de fotos e observações pertinentes, objetivando obter um inventário da 
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situação atual quanto às condições estruturais e de conservação de cada um desses 

bens; 

 Realização de memorial fotográfico e proposição de medidas de acautelamento, 

preservação e conservação; 

 Elaboração de relatórios técnicos a serem enviados ao IPHAN, com os resultados das 

pesquisas e as recomendações para o prosseguimento do processo de licenciamento da 

obra. 

 Criação para as Beachrocks de Jaconé de um memorial geológico consoante com os 

projetos em epígrafe, no espaço do futuro terminal portuário, com a criação de uma área 

preservada devidamente cercada e adaptada à visitação turística, com decks para 

caminhamento e placas instrutivas, narrando a trajetória de pesquisa de Charles Darwin 

além da história geológica e paleobiológica local.  

 Os blocos de Beachrocks que não poderão permanecer in loco em função da 

implantação do empreendimento, deverão ser removidos, sempre que possível, com 

auxílio de maquinários e depositados em outros pontos da linha de praia aquém da 

influência de impacto do empreendimento. Sua nova alocação obedeceria a um plano 

paisagístico, observando a manutenção do nicho ecológico local, visto que, esses 

arenitos praiais são substratos para o desenvolvimento e manutenção de múltiplas 

espécies marinhas, tais como: moluscos (bivalves e gastrópodes), crustáceos 

(cirrípedes), celenterados (anêmonas), equinodermos (equinoides), entre outros.  

 Antes de quaisquer intervenções nos afloramentos de Beachrocks, estes devem passar 

um processo de mapeamento geológico de detalhe, com diferenciação de seus fácies 

deposicionais, dos quais seriam retiradas amostras para tombamento em um acervo de 

geociências vinculado à uma instituição devidamente instituída como fiel depositária, 

sendo a maioria dos blocos relocada, na medida do possível,  consoante um projeto 

paisagístico conforme explanado acima.  

 Todas essas ações deverão ser orientadas e monitoradas por um geólogo. 

12.4.8.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Valoração do 
Patrimônio Geológico 

   

12.4.8.5. Resultados Esperados 

As ações previstas para esse programa devem prevenir danos fortuitos aos bens 

considerados de relevância histórico-cultural, possibilitando melhor apreciação do legado pela 

comunidade residente e usuária da AID e AII. 

12.4.9. Programa de Monitoramento Técnico Arqueológico (se indicado) 

As atividades dos Programas de Prospecções Arqueológicas Sistemáticas (terrestre e 

subaquática), descritas anteriormente, deverão corroborar e subsidiar a discriminação e 

caracterização de zonas distintas para a implantação do Programa de Monitoramento 

Arqueológico, confirmando e/ou estabelecendo os potenciais das diferentes porções 
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topográficas dos terrenos e a necessidade do acompanhamento das frentes de obras 

inerentes. 

O monitoramento arqueológico deverá ser entendido como um acompanhamento da 

progressão das obras desde as fases iniciais de implantação da infraestrutura projetada até 

os últimos serviços imprescindíveis de movimentação de sedimentos do solo.  

Desta forma, deverá compreender, por parte de profissional de arqueologia, desde o 

levantamento das frentes anteriores às ações de locação do empreendimento, o 

acompanhamento, propriamente, das obras interventivas sendo realizadas, e também a 

prática de vistorias posteriores à execução de cada atividade potencialmente destrutiva do 

estrato pedológico, como dos serviços de limpeza do terreno (destoca), de escavações e de 

movimentos de terra (terraplanagem). Este programa tem caráter mitigatório. 

12.4.9.1. Objetivos  

 Prevenir danos aos sítios arqueológicos porventura não detectados na Área Diretamente 

Afetada (ADA); 

 Caso sejam encontrados bens arqueológicos, recomendar ao empreendedor as medidas 

mais adequadas à preservação ou estudo dos sítios arqueológicos localizados, através 

da adoção de programa arqueológico específico. 

12.4.9.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência das ações previstas para o monitoramento será apontada nos resultados das 

atividades de prospecção arqueológica (terrestre e subaquática). 

12.4.9.3. Ações Principais 

 Acompanhamento e vistoria das frentes de obra potencialmente causadoras de impacto 

sobre o patrimônio (escavações) nas áreas designadas; 

 Registro dos sítios de interesse porventura encontrados, junto ao Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos do IPHAN; 

 Curadoria e análise, em laboratório, de eventuais bens arqueológicos coletados; 

 Síntese e interpretação dos dados obtidos; 

 

As atividades de monitoramento arqueológico poderão gerar relatórios parciais de campo (por 

trechos ou por períodos) e o Relatório Final onde deverão estar contempladas todas as 

atividades realizadas durante o período dos trabalhos técnicos, devendo, ainda, conter os 

registros e a documentação escrita e fotográfica de cada porção analisada do 

empreendimento. 

Os serviços de resgate de sítios arqueológicos que eventualmente forem identificados nessa 

fase deverão ter caráter expedito e serão detalhados em documento complementar a ser 

encaminhado ao IPHAN, pois poderão apresentar especificidades próprias inerentes à 

tipologia de cada sítios e/ou vestígios encontrados. 
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12.4.9.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Monitoramento Técnico 
Arqueológico 

  
 

12.4.9.5. Resultados Esperados 

Com as ações desse programa espera-se evitar danos a sítios arqueológicos porventura não 

detectados durante os estudos anteriores. 

12.4.10. Programa de Resgate Científico Arqueológico (se necessário) 

De acordo com as diretrizes do IPHAN, após a fase de prospecção arqueológica e / ou 

durante o monitoramento arqueológico, sendo comprovados e delimitados sítios e / ou 

ocorrências de interesse ao patrimônio cultural arqueológico nas áreas a serem diretamente 

afetadas pelo empreendimento, deverá ser implantado um programa de resgate arqueológico 

dos bens envolvidos como requisito para concessão da Licença de Operação (LO). Este 

programa tem caráter compensatório. 

De modo geral, a definição do tipo de intervenção a ser realizada em cada sítio de interesse 

deverá variar de acordo com seu potencial informativo e científico, a raridade da ocorrência e 

o estado de conservação atual. Assim, os trabalhos de resgate do patrimônio cultural 

arqueológico dos sítios envolvidos serão realizados com base na avaliação de cada qual, 

obedecendo as proposições teórico-metodológicas mais adequadas à linha de pesquisa, 

levando-se em conta critérios de significância científica arqueológica. 

12.4.10.1. Objetivos  

 Averiguar de forma sistemática nas áreas dos sítios identificados, através da aplicação de 

procedimentos próprios do resgate científico arqueológico, a existência de vestígios 

detentores de informações sobre os processos de transformação sócio-histórico-cultural 

desenvolvidos na área; 

 Definir as medidas, as técnicas e os procedimentos de abordagem mais adequados 

quanto à preservação e / ou o salvamento (escavação) para os sítios arqueológicos 

localizados; 

 Salvaguardar o conjunto das informações que possam advir dos vestígios encontrados, 

assegurando à sociedade e aos órgãos de gestão que não ocorram perdas significativas 

de conhecimento que fazem referência ao patrimônio cultural envolvido, e dessa forma 

podendo aprofundar e / ou produzir novas informações sobre o histórico da ocupação 

humana das áreas pesquisadas enriquecendo o contexto arqueológico regional e o 

nacional. 

12.4.10.2. Abrangência e Público Alvo 

A abrangência das ações previstas para o resgate científico arqueológico será apontada nos 

resultados das atividades de prospecção arqueológica (terrestre e subaquática). 
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12.4.10.3. Ações Principais 

 Realização de atividades técnicas específicas de resgate científico arqueológico, como 

abertura de unidades de escavação (sondagens arqueológicas, poços-teste), retificação 

de perfis estratigráficos expostos, aplicação de técnicas de escavação em superfícies 

amplas (áreas de decapagem), exposição das estruturas de interesse, levantamento 

arquitetônico dos bens edificados e coleta georreferenciada do material de interesse; 

 Tarefas de curadoria e análise, em laboratório, dos bens arqueológicos coletados e 

destinação para conservação e salvaguarda desse material; 

 Síntese e interpretação dos dados obtidos; 

 

Tais procedimentos deverão permitir a elaboração de relatório técnico a ser enviado ao 

IPHAN com os resultados finais obtidos suscitados pela aplicação das técnicas investigativas 

de campo e de gabinete / laboratório e as recomendações derradeiras no caso de ainda 

remanesceram eventuais bens de interesse arqueológico que possam estar em risco; 

Da mesma forma, deverão ser desenvolvidas ações de divulgação das pesquisas 

arqueológicas e de seus resultados para o grande público e para a comunidade científica, 

possibilitando que os dados produzidos possam ser utilizados por outros pesquisadores para 

a complementação ou desenvolvimento de estudos regionais, incrementado o conhecimento 

sobre o Patrimônio Cultural Arqueológico Nacional. 

12.4.10.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Resgate Científico 
Arqueológico 

  
 

12.4.10.5. Resultados Esperados 

As ações previstas para esse programa devem prevenir danos fortuitos aos bens 

considerados de relevância histórico-cultural, possibilitando seu resgate e devido 

armazenamento, de forma a perpetua-los e proporcionar melhor apreciação do legado pela 

comunidade residente e usuária da AID e AII. 

12.4.11. Programa de Educação Patrimonial 

Tal programa tem caráter preventivo e deve ocorrer concomitantemente às diversas fases do 

licenciamento ambiental, sua execução, condiciona o requerimento para a Licença de 

Operação (LO). 

A educação patrimonial objetiva promover a apropriação, valorização e ressignificação dos 

bens de interesse cultural, arqueológico ou histórico, da região para a população presente 

nas áreas de influência do empreendimento, através da difusão dos conhecimentos até então 

alcançados pela ciência arqueológica e pelos trabalhos de arqueologia desenvolvidos para o 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento em questão. 
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Além da comunidade como um todo, o público alvo também deverá ser composto por 

profissionais direta ou indiretamente envolvidos no projeto de implantação e execução do 

empreendimento. 

O Programa deverá ser desenvolvido por equipe técnica multidisciplinar, formada por 

historiador, arqueólogo e educador. 

12.4.11.1. Objetivos 

 Fomentar iniciativas de promoção, defesa, preservação e conservação dos bens 

arqueológicos, históricos e culturais; 

 Promover a corresponsabilidade pela preservação do patrimônio arqueológico, histórico e 

cultural, local e regional; 

 Comunicar, esclarecer e sensibilizar a comunidade local empreendimento sobre as 

especificidades dos bens patrimoniais envolvidos, os impactos e os riscos a que esses 

patrimônios possam estar submetidos, além das implicações jurídico-legais quanto à 

ocorrência de qualquer tipo de dano, que de maneira indiscriminada, venha a ser 

causados ao patrimônio nacional. 

 

12.4.11.2. Abrangência e Público Alvo 

As ações de educação patrimonial envolvem as comunidades residentes e usuárias da AID e 

AII. 

12.4.11.3. Ações Principais 

 Aplicações de palestras com recursos audiovisuais para o público alvo indicado; 

 Elaboração de material impresso para divulgação do conhecimento alcançado através do 

desenvolvimento dos programas das etapas anteriores dos estudos patrimoniais 

culturais. 

 Criação de um memorial geológico adequado à visitação pública no espaço do futuro 

porto, onde uma área de preservação de afloramentos de Beachrocks seria cercada e 

sinalizada com painéis explicativos sobre a história geológica e as observações 

científicas efetuadas por Charles Darwin no Séc. 19. 

12.4.11.4. Cronograma 

Programa 
Execução do Programa 

Planejamento Implantação Operação 

Programa de Educação Patrimonial    

12.4.11.5. Resultados Esperados 

As ações previstas para esse programa permitirão à população residente e usuária da AID e 

AII que se apropriem dos bens de interesse cultural, arqueológico e/ou histórico, através da 

difusão dos conhecimentos gerados nos estudos realizados, proporcionando valorização e 

ressignificação destes bens.  
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12.4.12. Programa de Compensação Ambiental 

De acordo com a Deliberação CECA/CN (Comissão Estadual de Controle Ambiental da 

Secretaria de Estado do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro) nº 4.888, de 02 de outubro 

de 2007, são estabelecidos procedimentos para gradação de Impacto Ambiental para fins de 

Compensação Ambiental, de que trata a lei nº 9.985, de 18/07/2000.  

Atendendo à determinação legal expressa no art. 36 da Lei Federal 9.985/2000, 

regulamentada pelo Capítulo VIII do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com nova 

redação dada pelo Decreto nº 5.566, de 26 de outubro de 2005, nos casos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental o empreendedor está 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação. 

O custo total de implantação do empreendimento a ser considerado deve obedecer ao 

disposto no art. 3º da Resolução CONAMA nº 371/2006: 

I. Os investimentos destinados à melhoria da qualidade ambiental e à mitigação dos 

impactos causados pelo empreendimento, exigidos pela legislação ambiental, 

integrarão os seus custos totais para efeito do cálculo da compensação ambiental. 

II. Os investimentos destinados à elaboração e implementação dos planos, programas e 

ações, não exigidos pela legislação ambiental, mas estabelecidos no processo de 

licenciamento ambiental para mitigação e melhoria da qualidade ambiental, não 

integrarão os custos totais para efeito do cálculo da compensação ambiental. 

O presente programa apresenta o cálculo do montante dos recursos a serem destinados à 

referida compensação. 

12.4.12.1. Definições 

De acordo com o Art. 3º da Deliberação Normativa CECA/CN nº 4.888/2007, o percentual a 

ser aplicado sobre os custos totais previstos para implantação de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, para fins de compensação ambiental (Lei nº 9.985/2000), será 

obtido pelo produto do Grau de Impacto, do Percentual Máximo para Compensação 

Ambiental e do Fator de Vulnerabilidade do Bioma Mata Atlântica no Estado do Rio de 

Janeiro, conforme definição nos termos do art. 2º da Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006), 

de acordo com a fórmula a seguir: 

CA = CAmax X GI X αMA, onde: 

CA = Percentual de Compensação Ambiental 

CAmax = Percentual Máximo para Compensação Ambiental 

GI = Grau de Impacto 

αMA = Fator de Vulnerabilidade da Mata Atlântica 
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A) Percentual Máximo para Compensação Ambiental 

Considera-se 1,1% o Percentual Máximo para Compensação Ambiental em relação aos 

custos totais previstos para a implantação do empreendimento; 

B) Grau de Impacto 

O Grau de Impacto pode atingir valores de 0,03 a 1, e deve ser calculado da seguinte forma: 

GI = (IM X IB X IT) / 67,5 + (IM X ICB X IT) / 67,5 + IUC, onde: 

IM = Índice Magnitude; 

IB = Índice Biodiversidade; 

IT = Índice Temporalidade; 

ICB = Índice Comprometimento de Bioma; e  

IUC = Influência sobre Unidade de Conservação. 

C) Fator de Vulnerabilidade da Mata Atlântica 

O Fator de Vulnerabilidade da Mata Atlântica (αMA) é proporcional ao índice de perda da 

cobertura original da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro (β), oriundo de dados 

publicados pelo INPE/SOS Mata Atlântica (Atlas dos Remanescentes Florestais de Mata 

Atlântica – período de 2011 a 2012) e é obtido através do cálculo do Índice de 

Comprometimento da Biodiversidade (ICB). 

 

αMA = 1 + (ICB -1)  β 

2 

12.4.12.2. Análise de Índices e Atributos para Cálculo do Grau de Impacto  

A) Índice Magnitude (IM) 

De acordo com o Anexo II da Deliberação Normativa nº 4.888, de 02 de outubro de 2007, o 

IM varia de 1 a 3, avaliando a relevância dos impactos significativos, negativos e não 

mitigáveis em relação ao comprometimento dos recursos ambientais, estabelecido conforme 

tabela a seguir. 

Tabela 12.4.12-1 - Índice de Magnitude (IM). 

Valor Atributo 

1 
Pequena magnitude do impacto ambiental significativo, negativo e não mitigável em 

relação ao comprometimento dos recursos ambientais. 

2 
Média magnitude do impacto ambiental significativo, negativo e não mitigável em 

relação ao comprometimento dos recursos ambientais. 

3 
Alta magnitude do impacto ambiental significativo, negativo e não mitigável em 

relação ao comprometimento dos recursos ambientais. 
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Dadas as características da área de inserção do Terminal Ponta Negra, em Maricá, os 

impactos identificados no EIA foram avaliados de maneira homogênea, sendo considerados 

de alta magnitude, durante a etapa de implantação do empreendimento, os impactos de 

redução da cobertura, riqueza e diversidade vegetal e perda de hábitat da fauna de 

vertebrados continentais. Ainda durante a fase de implantação, foi avaliado como de média 

magnitude o impacto de alteração nas comunidades terrestres, e como de pequena 

magnitude o impacto de perda de hábitat da fauna aquática continental (comunidades 

planctônicas e bentônicas). 

A perda de indivíduos da fauna foi avaliado como um impacto de alta magnitude, durante a 

etapa de implantação, e pequena magnitude durante a etapa de operação do 

empreendimento. Os impactos de perturbação da fauna e alteração das comunidades 

planctônicas e bentônicas devido ao aporte de cargas difusas e pontuais foram avaliados 

como de média magnitude na fase de implantação do empreendimento, e pequena 

magnitude durante a etapa de operação. 

Assim, levando-se em conta as avaliações realizadas, atribui-se valor 2 ao IM, considerando-

se de média magnitude o impacto ambiental negativo decorrente da implantação do terminal 

portuário em Ponta Negra, em relação ao comprometimento dos recursos ambientais. 

B) Índice Biodiversidade (IB) 

Também nesse caso, de acordo com o Anexo II da Deliberação Normativa nº 4.888, de 02 de 

outubro de 2007, o IB varia de 1 a 3, avaliando a incidência de impactos significativos, 

negativos e não mitigáveis sobre a biodiversidade, estabelecido conforme a tabela a seguir. 

Tabela 12.4.12-2 - Índice de Biodiversidade (IB). 

Valor Atributo 

1 Inexistência de impactos sobre a biodiversidade. 

2 Incidência de impactos sobre a biodiversidade. 

3 
Incidência de impacto em áreas de ocorrência, sobre o trânsito ou reprodução de 

espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de extinção. 

 

Cerca de 63% da ADA do Terminal Ponta Negra possui cobertura vegetal bastante 

degradada e antropizada. Estes campos antrópicos apresentam cobertura vegetal com 

predomínio de espécies exóticas ou de ampla distribuição adaptadas às condições de 

ambientes alterados.  

As demais fisionomias vegetais que recobrem a ADA são de vegetação nativa e podem ser 

descritas como: Restinga (ocupando 31,7 ha; 15,6% da ADA), Transição Restinga/ Floresta 

Ombrófila Densa (8,1 ha; 4%), Floresta Ombrófila Densa (34,9 ha; 17,2%).  

A vegetação de restinga ocupa desde a faixa compreendida entre a linha da preamar até a 

vegetação de “caxetal”, em estágios médio e avançado de regeneração. O total de 17,2% de 

Floresta Ombrófila inclui as fitofisionomias de floresta ombrófila densa das terras baixas e 

floresta ombrófila densa submontana. Estas duas, bem como as fitofisionomias de restinga 
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sobre cordões arenosos e áreas periodicamente inundadas entre dunas, contam com a 

presença de espécies ameaçadas de extinção. 

Dentre a fauna registrada na região durante o diagnóstico, identificaram-se algumas espécies 

mais sensíveis, para as quais a perda de hábitat apresenta efeitos negativos potencializados. 

Em relação à fauna terrestre, foram registradas espécies endêmicas, raras e ameaçadas de 

extinção. Dentre os anfíbios, a perereca Xenohyla truncata, endêmica das restingas do Rio 

de Janeiro, ocorre única e exclusivamente na região costeira do estado (Carvalho-e-Silva et 

al. 2004). A rã Arcovomer passarelli é uma espécie rara que depende da persistência de 

matas de baixada ou de restingas para sua existência (Izeckshon & Carvalho-e-Silva, 2001) e 

Allobates olfersioides, pequena rã diurna e ameaçada de extinção, possui poucos registros e 

sua população foi considerada em declínio no Brasil (Eterovick et al., 2005). 

O lagarto Liolaemus lutzae e o roedor Trinomys eliasi, espécies endêmicas de áreas de 

restinga do Rio de Janeiro, são consideradas ameaçadas de extinção apresentando status 

“vulnerável” e “em perigo”, respectivamente, segundo a Lista Vermelha de Espécies 

Ameaçadas (IUCN, 2013).  

Dentre as aves registradas, Formicivora littoralis é a única espécie endêmica das restingas do 

sudeste brasileiro e também encontra-se “em perigo”, segundo IUCN (2013). Além desta, 

Myrmotherula unicolor e Myrmotherula minor, registradas nos pontos amostrais localizados 

na mata de encosta da ADA e AID, encontram-se ameaçadas. 

Quanto à biota aquática, inventariou-se uma espécie da família rivulidae extremamente 

sensível à alterações antrópicas, Kryptolebias gracilis, caracterizada por Costa (1984) como 

“criticamente em perigo” em função de ocorrer apenas em regiões alteradas para a criação de 

gado, nunca em áreas protegidas.  

Desta forma, pode ser considerado que impactos significativos incidirão sobre áreas de 

ocorrência, trânsito ou reprodução de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, 

atribuindo-se Valor 3 ao IB. 

C) Índice Comprometimento de Bioma (ICB) 

O ICB varia de 1 a 3, avaliando o comprometimento sobre a regeneração ou recuperação do 

bioma impactado pela implantação do empreendimento, conforme tabela a seguir.  

Tabela 12.4.12-3 – Índice de Comprometimento de Bioma (ICB). 

Valor Atributo 

1 Inexistência de impactos que afetem o bioma existente. 

2 Existência de impactos que afetem a regeneração do bioma existente. 

3 
Existência de impactos que comprometam a regeneração e recuperação do bioma 

existente. 

 

O terreno correspondente à ADA do Terminal Ponta Negra possui três formações principais: 

Floresta Ombrófila Densa, Restinga e Área Antropizada. Apenas a segunda apresenta porção 
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de vegetação em estágio avançado de regeneração e a região de mata é caracterizada por 

espécies indicadoras de estágios inicial e médio.  

A Restinga Herbácea e Arbustiva, Restinga Arbórea e a Mata de Transição entre Restinga e 

Floresta Ombrófila Densa são as fitofisionomias que sofrerão supressão vegetal para 

instalação do empreendimento, comprometendo a regeneração do bioma. A área do 

remanescente dessas formações será reduzida a menos da metade da área atual, sendo 

assim, o ICB foi avaliado em 3. 

D) Índice Temporalidade (IT) 

De acordo com o Anexo II da Deliberação Normativa nº 4.888, de 02 de outubro de 2007, o IT 

varia de 1 a 3, avaliando a persistência de impactos significativos, negativos e não mitigável 

sobre os recursos ambientais, estabelecido conforme tabela a seguir. 

Tabela 12.4.12-4 - Índice de Temporalidade (IT). 

Valor Atributo 

1 Impactos com duração inferior a um ano. 

2 Impactos com duração superior a um ano e inferior a cinco anos. 

3 Impactos com duração superior a cinco anos. 

 

Alguns dos impactos identificados são permanentes e irreversíveis, iniciando-se ainda na fase 

de implantação e se perpetuando durante toda a operação do empreendimento. Como 

exemplo, podemos citar a redução da cobertura vegetal e a perda de hábitat em decorrência 

da supressão vegetal e da pressão antrópica na fase de implantação do empreendimento, a 

perda de indivíduos da fauna silvestre terrestre por atropelamento decorrente do transporte 

de insumos e cargas para o terminal portuário e alteração nas comunidades faunísticas 

decorrentes de mudanças ambientais a serem efetuadas na ADA ocasionando a 

fragmentação de ambientes, isolamento de populações e efeito de borda. 

Uma vez que esses efeitos são irreversíveis, mesmo após a implantação do terminal, foi 

atribuído o valor de 3 ao IT. 

E) Índice Influência sobre Unidade de Conservação (IUC) 

De acordo com Anexo II da Deliberação Normativa nº 4.888/2007, o IUC varia de 0 a 0,02, 

avaliando a ocorrência de impactos significativos, negativos e não mitigáveis sobre Unidades 

de Conservação ou suas zonas de amortecimento, conforme valores na tabela a seguir. 
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Tabela 12.4.12-5 - Influência em Unidade de Conservação (IUC). 

Valor Atributo 

0 
Inexistência de impactos sobre Unidades de Conservação ou zonas de 

amortecimento de Unidades de Conservação. 

0,1 Incidência de impactos sobre a zona de amortecimento de Unidades de Conservação. 

0,2 Incidência de impactos sobre Unidades de Conservação. 

 

Devido à presença de Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável na AID do empreendimento, constatou-se que o Terminal Ponta Negra está 

localizado sobre sua zona de amortecimento. Considerando a ocorrência de impactos sobre 

as três áreas de influência (ADA, AID e AII), avaliou-se a IUC em 0,2. 

12.4.12.3. Cálculo da Compensação Ambiental 

Com base nas análises apresentadas têm-se os valores dos índices apresentados na tabela 

a seguir. 

Tabela 12.4.12-6 - Valores dos índices para o cálculo do Grau de Impacto (GI). 

Índice Valor 

IM 2 

IB 3 

ICB 3 

IT 3 

IUC 0,2 

 

A partir desses valores pode-se calcular o GI: 

GI = (IM X IB X IT) / 67,5 + (IM X ICB X IT) / 67,5 + IUC = 0,73 

 

O índice de perda da cobertura original da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro (β) é 

igual a 80,2%, segundo dados publicados no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica, período de 2011 – 2012 (Relatório Técnico INPE/SOS Mata Atlântica, 2013).  

Somado ao Índice de Comprometimento da Biodiversidade (ICB), pode-se calcular o Fator de 

Vulnerabilidade da Mata Atlântica (αMA): 

αMA = 1 + (ICB -1)  β  = 1,8 

2 
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Com os resultados acima, calcula-se o CA. Considerando o valor total do investimento de R$ 

1.112.227.166,34 e seu percentual de 1,8%, R$ 16.167.482,39, tem-se então o valor da 

compensação ambiental: 

CA = CAmax X GI X αMA = R$ 16.167.482,39 

Conforme Deliberação CECA/CN nº 4.888/2007, nos casos em que o percentual calculado for 

superior a 1,1%, será considerado o percentual máximo de 1,1%. Portanto, o valor a ser 

destinado à compensação ambiental é de R$ 12.234.498,83. 

12.4.12.4. Proposição de destinação dos recursos 

Cabe ao empreendedor a disponibilização dos recursos previstos na Lei do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação e cabe à Câmara de Compensação Ambiental a decisão sobre 

a forma de aplicação desses recursos. 

Tendo em vista que em área adjacente àquela proposta para a implantação do Terminal 

Ponta Negra há um remanescente de restinga que hoje sofre pressões de loteamento, 

propõe-se que os recursos da compensação ambiental sejam destinados à criação de uma 

Unidade de Conservação que visa à preservação das restingas, que se conecte ao mosaico 

de UCs municipais já existentes, permitindo a sobrevivência e reprodução de espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção, conforme apresentado na figura a seguir. Esta área se 

estende até o litoral, onde se encontram parte dos agrupamentos dos beachrocks, que 

seriam também incorporados na área de proteção. 

Adicionalmente, o empreendedor se comprometeria a doar ao município de Maricá, para fim 

exclusivo de integração ao mosaico de unidades de conservação as áreas de sua 

propriedade que não são utilizadas para a implantação e operação do empreendimento, 

incluindo aquelas em que se prevê o empréstimo de material rochoso, após o respectivo 

PRAD.  
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Figura 12.4-1 - Proposta de área para unidade de conservação. 
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13. Prognóstico Ambiental 

Neste item são apresentados os quadros prospectivos, que analisam comparativamente a 

evolução das características socioambientais da área de estudo, baseando-se nas principais 

alterações identificadas na fase de análise de impactos ambientais, considerando dois 

cenários:  

 Não implantação do empreendimento 

Neste caso projetou-se a condição das características dos principais atributos 

socioambientais, de acordo com a dinâmica percebida na fase de diagnóstico ambiental para 

os diferentes meios estudados. 

 Implantação e operação do empreendimento 

Neste caso considerou-se as principais alterações antevistas na etapa de análise de 

impactos ambientais e as medidas e programas propostos como mitigadoras ou 

compensadoras de impactos negativos, ou potencializadoras de impactos positivos. 

 

Quadro 12.4-1 - Quadros prospectivos avaliando os cenários com e sem o empreendimento. 

SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO 

Premissas 

Não implantação e operação do Terminal Ponta 
Negra 

Instalação e operação do Terminal Portuário 
Ponta Negra (operação base) para posterior 
implantação dos empreendimentos associados: 
terminal de granéis líquidos, terminal de carga 
geral conteinerizada ou não e estaleiro naval 
(cenário de operação plena) 

Manutenção da falta de infraestrutura para 
atendimento da demanda logística de transporte 
marítimo associado à exploração e produção de 
petróleo oriundo das bacias de Campos e Santos 

Incremento na oferta de soluções logísticas para o 
transporte naval, principalmente associado à 
exploração e produção de petróleo nas bacias de 
Campos e Santos 

Hipóteses 

Manutenção situação atual de contaminação dos 
solos, das águas superficiais e subterrâneas com 
efluentes domésticos e resíduos oriundos de 
ocupações antrópicas em Jaconé e Ponta Negra. 

Diminuição da contaminação efetiva dos solos, 
águas superficiais e subterrâneas na área do 
empreendimento (ADA) e provável aumento do 
potencial de contaminação no entorno, associado 
ao incremento da ocupação.  

Manutenção da topografia existente e do 
escoamento superficial e das condições de 
permeabilidade (aterro do loteamento) 

Alteração da topografia, em função da execução 
do aterro previsto, com diminuição da 
permeabilidade do solo e consequente aumento 
do escoamento superficial, além de um provável 
alteamento do lençol freático, em parte mitigado 
pela implantação das canaletas drenantes, que 
compõem o novo sistema de escoamento 
superficial local. 
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SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO 

Manutenção das condições atmosféricas atuais, 
com possibilidade de implantação de outros 
empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal. 

A operação base do TPN não tem efeito 
significativo na qualidade do ar. A operação plena 
terá efeito sobre a qualidade do ar da área de 
inserção, entretanto, para a percepção mais fina 
da alteração e da eficiência das medidas de 
controle previstas em projeto, será necessária a 
conclusão do inventário de emissões e a 
realização da modelagem da qualidade do ar. 

Manutenção dos níveis atuais de ruído e vibração, 
com possibilidade de implantação de outros 
empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal, que podem alterar 
esse cenário. 

Durante parte da fase de implantação haverá 
aumento nos níveis de ruído e vibração associada 
à exploração da jazida de rocha.  

No cenário de operação plena, cujas atividades 
terão licenciamento específico,  haverá aumento 
nos níveis de ruído e vibração pela movimentação 
de embarcações e veículos e atividades industriais 
do estaleiro.  

Devido à proposta de unidade de conservação no 
entorno do empreendimento, entende-se que os 
receptores estarão consideravelmente afastados 
das fontes de ruídos e vibrações, minimizando 
seus efeitos. 

Manutenção da morfologia praial atual e 
respectiva dinâmica de transporte de sedimentos. 

Alteração da morfologia praial, em área junto ao 
quebramar leste, com progressão de até 180 m ao 
longo de oito anos. Não é prevista erosão nem 
alteração da dinâmica de transporte de 
sedimentos. 

Manutenção da pressão atual sobre as áreas de 
vegetação nativa e da dinâmica de perda lenta da 
qualidade ambiental, notadamente os 
remanescentes de restinga, principalmente para a 
implantação de loteamentos. 

Supressão de cerca de metade do remanescente 
de restinga da praia de Jaconé, com posterior 
implantação de plantio compensatório e proposta 
de criação de unidade de conservação na área 
remanescente, incluindo ambientes de restinga, 
florestais e com beachrocks. 

A manutenção da perda gradual da qualidade 
ambiental possivelmente fará desaparecer da área 
as espécies de flora e fauna mais sensíveis e/ou 
ameaçadas de extinção. 

Perda de alguns indivíduos de fauna, durante a 
fase de implantação, em parte controlada pelas 
medidas associadas à atividade de desmate, além 
do foco nas espécies endêmicas e/ou ameaçadas, 
de forma reintroduzir os indivíduos em áreas 
apropriadas e de maior chance de conservação 
(primeiramente na UC proposta e/ou área 
equivalente). 

Plantio compensatório, com destaque para as 
espécies endêmicas ou ameaçadas da região, que 
devem ser plantadas em maior proporção. 

Manutenção da situação atual de perturbação da 
fauna nativa devido às alterações e usos 
antrópicos na área, como áreas abertas, estradas 
e movimentação de pessoas. 

Intensificação da perturbação sobre a fauna, 
devido ao aumento de atividade antrópica, 
notadamente industrial, com maiores níveis de 
ruído e vibração, de circulação de pessoas e 
veículos e de iluminação noturna. 

Manutenção do ritmo atual de ocupação e de 
tipologia de uso do solo, com predominância de 
segunda residência, voltada para turismo de 
veraneio. 

Intensificação da ocupação do solo pela 
implantação do próprio empreendimento e por 
edificações com uso de residência fixa, atreladas 
ao empreendimento, especialmente em Jaconé e 
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SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO 

Possibilidade de implantação de outros 
empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal. 

Ponta Negra.  

Dinamização do centro comercial de Maricá e 
Saquarema com possível adensamento 
imobiliário. 

Aumento da possibilidade de implantação de 
outros empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal. No Anexo XLII é 
apresentado mapa com a nova dinâmica de 
ocupação urbana. 

Manutenção do ritmo atual de ocupação do 
território com ocupação imobiliária de baixa 
densidade, formal e informal e oferta de imóveis 
para comercialização. 

Possibilidade de aceleração deste ritmo pela 
implantação de outros empreendimentos 
logísticos, portuários ou industriais na área de 
estudo, devido à alteração do Plano Diretor 
Municipal. 

Aceleração do processo de comercialização e 
implantação de novas construções, com 
valorização imobiliária devido ao aumento da 
demanda e maior adensamento urbano. 

Primeiramente poderá ocorrer aumento da 
ocupação informal e desvalorização em algumas 
localidades, especialmente áreas de domínio de 
rodovias, como a ocupação existente entre Ponta 
Negra e Jaconé e áreas ambientalmente frágeis. 

Com a estabilização da operação do 
empreendimento poderá ocorrer melhora de oferta 
de infraestrutura e serviços, consequência de 
novo equilíbrio entre demandas e receitas 
municipais e estaduais e consequente valorização 
imobiliária em toda a região. 

Manutenção do ritmo atual de pequena dinâmica 
socioeconômica, com vetor predominante de 
turismo de veraneio. 

Possibilidade de implantação de outros 
empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal. 

Aceleração da dinâmica socioeconômica devido à 
implantação de empreendimento “âncora”, 
representado pelo TPN. 

Aumento da possibilidade de implantação de 
outros empreendimentos logísticos, portuários ou 
industriais na área de estudo, devido à alteração 
do Plano Diretor Municipal. 

Manutenção da paisagem atual, com mosaico de 
áreas urbanizadas dispersas e áreas não 
ocupadas, preservadas ou não. 

Possibilidade de alteração da paisagem pela 
implantação de outros empreendimentos 
logísticos, portuários ou industriais na área de 
estudo, devido à alteração do Plano Diretor 
Municipal. 

Alteração da paisagem na área continental e 
marítima.  

Perda da característica atual de espaço natural ou 
com pequena alteração, bucólico e voltado para o 
lazer e turismo. 

Aumento de características urbanas e industriais 
na paisagem, com tancagem de petróleo e 
contêineres na área continental e movimentação 
de navios no mar. 

Mitigação pela introdução de elementos 
paisagísticos pelo projeto. Introdução de projeto 
de uso do espaço do entorno como área de 
preservação e contemplação. 

Manutenção do ritmo atual de pressão sobre 
infraestrutura e serviços públicos. 

Possibilidade de aceleração deste ritmo pela 
implantação de outros empreendimentos 
logísticos, portuários ou industriais na área de 
estudo, devido à alteração do Plano Diretor 
Municipal. 

Primeiramente deverá ocorrer agravamento na 
oferta de infraestrutura e serviços públicos. 

Com a estabilização da operação do 
empreendimento poderá ocorrer melhora de oferta 
de infraestrutura e serviços, consequência de 
novo equilíbrio entre demandas e receitas 
municipais e estaduais. 
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SEM O EMPREENDIMENTO COM O EMPREENDIMENTO 

Manutenção da situação atual de relação 
comunitária de vizinhança. 

 

Provável diminuição da segurança pela perda da 
relação de comunidade e vizinhança (perda de 
sensação de tranquilidade). 

Em um segundo momento com a consolidação do 
empreendimento poderá ocorrer melhoria no 
serviço de segurança pública. 

Manutenção da situação atual de preservação e 
pequeno acesso do público e pesquisadores aos 
beach rocks em Jaconé. 

Perda de pequena porção dos beach rocks pela 
implantação do empreendimento. 

Aumento do acesso pela provável implantação da 
unidade de conservação na área integrada aos 
beach rocks, configurando o  geoparque. 

Ampliação do acesso de pesquisadores pela 
introdução de processo investigativo. 

Manutenção da situação atual de pequena 
atividade de turismo de veraneio em Jaconé e 
atividade de média intensidade em Ponta Negra. 

Conflito com a atividade turística de veraneio em 
Jaconé, especialmente próximo ao 
empreendimento.. 

Provável dinamização do turismo em Ponta Negra 
com  a introdução do vetor de turismo de negócios 
sem perda do turismo de veraneio. 

Implantação de novo polo de atração turística em 
Jaconé pela provável implantação de unidade de 
preservação visitável.   

Manutenção da situação atual de pesca artesanal 
em áreas próximas ao canal de Ponta Negra, na 
lagoa de Guarapina especialmente moluscos no 
costão de Ponta Negra. 

Restrição à pesca artesanal no costão de Ponta 
Negra durante a implantação do empreendimento, 
principal área de pesca no local identificada pelos 
pescadores. Restrição também no canal de 
dragagem e em área distando 200m da 
construção dos quebramares. Destaca-se que as 
dragas só farão percurso interno ao porto, pois o 
material dragado será integralmente aproveitado 
no aterro hidráulico. 

Durante a operação exclusão da pesca em áreas 
de mar aberto próximas à costa e ao 
empreendimento, especialmente no canal de 
acesso e na área de fundeio a ser definida pela 
marinha. 

Esta restrição será importante, pois durante a 
operação está previsto fluxo anual de cerca de 
2.000 embarcações entre navios e barcos de 
apoio.  

Manutenção do fluxo atual, característico pelo 
pequeno tráfego nos acessos viários estruturantes 
locais. 

Possibilidade de intensificação do fluxo pela 
implantação de outros empreendimentos 
logísticos, portuários ou industriais na área de 
estudo, devido à alteração do Plano Diretor 
Municipal. 

Intensificação do tráfego nas vias estruturantes 
locais e regionais, dentro da capacidade de 
suporte destas, com provável necessidade de 
implantação de obras pontuais. 
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Percebe-se que a situação sem o empreendimento tende à manutenção das situações e 

dinâmicas hoje atuantes na área prevista para a inserção do empreendimento. 

Já nos casos considerados com a implantação e operação do Terminal Ponta Negra, 

percebe-se uma alteração nessa dinâmica, que tende a ser ajustada através das medidas 

propostas, que passam a ser compromissos do empreendedor e que envolvem também 

outros atores, como o poder público e a comunidade locais. 
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14. Análise de Risco 

14.1. Introdução 

Neste relatório está apresentado o método de decisão para a definição do escopo do Estudo 

de Análise de Risco (EAR) para as instalações e atividades futuras do Terminal Ponta Negra 

a ser instalado na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro, bem como a Análise de 

Riscos realizada com base no escopo definido.  

O presente trabalho é parte integrante dos estudos ambientais apresentados para obtenção 

da Licença Prévia (LP) para o empreendimento em questão.  

14.1.1. Objetivo 

O objetivo deste relatório é definir o escopo e apresentar a Análise de Riscos para as 

instalações e atividades futuras do Terminal Ponta Negra, a ser instalado na cidade de 

Maricá, estado do Rio de Janeiro, em conformidade com a Instrução Técnica CEAM/ DILAM 

Nº 08/2013. 

14.1.2. Método 

A definição do escopo do Estudo de Análise de Riscos (EAR) foi determinada a partir do 

índice de risco calculado para o empreendimento. 

O índice de risco foi calculado com base nas substâncias químicas previstas, nos inventários 

previstos e na distância entre os locais de armazenamento e/ou disposição destas 

substâncias e a população sensível mais próxima (comunidade circunvizinha). 

Para o cálculo dos índices de risco foi utilizado o método apresentado no item “Procedimento 

para Classificação do Nível de Risco das Atividades”, do Manual de Orientação para Estudos 

de Análise de Riscos elaborado pela FEEMA em outubro de 1996. 

Com base no índice de risco determinado, foi elaborada a Análise de Risco em conformidade 

com o conteúdo preconizado na Instrução Técnica CEAM/ DILAM Nº 08/2013. 

Esclarece-se que, devido ao projeto não encontrar-se em fase de detalhamento final, alguns 

inventários (armazenamento e/ou geração) das substâncias químicas ainda não estão 

definidos. Para estes casos o índice de risco foi calculado de modo inverso, sendo 

estabelecida a massa (inventário) máxima de substância química que poderá estar presente 

no Terminal para resultar nos diferentes índices de risco, sendo apontado que, quando 

definidas as massas/inventários do projeto deverá ser observada a necessidade de 

adequação da Análise de Riscos elaborada em função do índice de risco resultante neste 

relatório. 
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14.1.3. Estrutura 

Este relatório foi estruturado com: 

 Introdução; 

 Descrição da Região do Empreendimento; 

 Caracterização das Instalações e Sistemas; 

 Caracterização das Substâncias Químicas; 

 Transporte Terrestre 

 Cálculo do Índice de Risco (IR) para Definição do Escopo da Análise de Risco; 

 Definição do Escopo da Análise de Risco; 

 Identificação dos Cenários Acidentais; 

 Avaliação dos Riscos; 

 Medidas Mitigadoras; 

 Conclusões; 

14.1.4. Validade do Estudo 

Este estudo é válido para as condições (instalações e operações) apresentadas no mesmo. 

Qualquer alteração nas instalações e/ou atividades que serão realizadas na Unidade, as 

quais possam resultar na ampliação da capacidade de armazenamento, aproximação dos 

pontos de armazenamento em relação as áreas sensíveis (comunidade circunvizinha) e/ou 

adoção de novas substâncias químicas que sejam classificadas com periculosidade superior 

às consideradas durante o cálculo do índice de risco, invalidará este relatório e os resultados 

do mesmo. 

Para as substâncias químicas petróleo e óleos combustíveis 1A, 2A, 3A, substâncias estas as 

quais os inventários (armazenamento) não encontram-se definidos pelo projeto, tem-se a 

esclarecer que uma vez definidos os inventários das mesmas pelo projeto este relatório 

deverá ser revisado para validação e/ou readequação do índice de risco determinada para a 

Unidade, bem como o escopo da Análise de Risco elaborada. 

14.2. Descrição da região do empreendimento 

O empreendimento será implantado no Município de Maricá, na praia do Jaconé. O acesso 

terrestre para veículos a partir do Rio de Janeiro (com exceção a cargas, conforme descrito 

no item de Transporte Terrestre deste relatório) será feito pela Ponte Rio-Niterói, tomando-se, 

em seguida a RJ 104, por onde se segue até seu cruzamento com a RJ 118, que secciona o 

terreno da DTA.  

O cruzamento destas rodovias ocorre em dois pontos próximos, Manoel Ribeiro e Sampaio 

Correa (aumento do percurso desde o Rio de Janeiro em 8 km), oferecendo assim, 

alternativas para o acesso viário ao terminal. Tais rodovias situam-se a 52 km do COMPERJ.  

As populações mais próximas estão localizadas em áreas urbanizadas conforme pode ser 

observado na Figura 14.2-1 deste relatório. 

A localização geodésica conforme referência SIRGAS 2000 – fuso 23 é W (x) = 738303 e N 

(Y) = 7461512. 
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Figura 14.2-1 – Áreas com presença de população no entorno da unidade 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

14.3. Caracterização das instalações e sistemas 

O Terminal Ponta Negra – TPN será implantado pela DTA Engenharia Ltda. As instalações 

previstas do Terminal Ponta Negra, objeto deste estudo, serão situadas no Município de 

Maricá, na praia do Jaconé.  

Neste capítulo estão apresentadas a descrição das instalações e as operações a serem 

realizadas pelas diferentes Unidades que estarão presentes no interior do empreendimento. 

14.3.1. Descrição das Instalações 

O Arranjo Geral do Terminal está apresentado no Anexo XLIII deste relatório. 

O Terminal Ponta Negra – TPN compreende infraestrutura e serviços terrestres e aquaviários 

que suportarão a construção e operação futura de terminais portuários de uso privativo, os 

quais farão uso compartilhado da infraestrutura do TPN.  

Além dos terminais marítimos, o TPN contará com área destinada à implantação de estaleiro 

de construção e reparos navais.  

Área Urbanizada 1 

Área Urbanizada 2 
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Tal infraestrutura será utilizada, futuramente, por terceiros, mediante contratos de 

arrendamento de longo prazo, ocasião em que serão definidas com maior precisão as 

instalações que estarão presentes em cada área. 

É importante salientar que o TPN não se configura e não se confunde com os terminais de 

uso privativo, que irão se instalar em sua propriedade, bem como com as demais unidades de 

negócios, tratando-se de uma empresa provedora e mantenedora dessa infraestrutura 

básica, necessária para a instalação e operação de seus clientes, bem como provedora de 

serviços específicos para estes. 

14.3.2. Descrição das Operações 

As operações dos futuros arrendatários dos terminais privativos ainda não estão 

completamente definidas. Sendo assim, neste item serão apresentadas as atividades 

operacionais específicas do controlador deste terminal portuário, ou seja, o TPN, além de 

simulação das operações dos futuros arrendatários dos terminais, considerando o cenário de 

operação plena. 

As atividades que serão descritas estão divididas em quatro grupos, a saber: 

 Operação do TPN – Operação Base: serviços gerais para atender os empreendimentos 

logísticos e industriais, cuja operação é objeto específico deste licenciamento ambiental; 

 Operação dos Terminais Marítimos Destinados à Movimentação de Granéis Líquidos: 

unidade operacional para armazenamento e movimentação de granéis líquidos 

(basicamente óleos combustíveis 1A, 2A e 3A e petróleo cru), sendo esta objeto de 

pedido específico de licenciamento ambiental quando da efetiva implantação destes 

empreendimentos; 

 Operação dos Terminais Marítimos Destinados à Movimentação de Carga Geral: unidade 

operacional para armazenamento e movimentação de carga em geral conteinerizada ou 

não, sendo esta objeto de pedido específico de licenciamento ambiental quando da 

efetiva implantação destes empreendimentos; 

 Operação do Estaleiro Naval: unidade voltada a reparos e reformas de embarcações e 

plataformas e construção de pequenas embarcações do tipo OSV – Offshore Support 

Vessel, sendo esta objeto de pedido específico de licenciamento ambiental quando da 

efetiva implantação destes empreendimentos. 

14.3.2.1. Síntese da Operação do TPN – Operação Base 

O TPN será o responsável pelo controle operacional e manutenção da macro infraestrutura, 

que será utilizada pelo conjunto de instalações portuárias e industriais que vierem a se 

instalar em seu espaço.  

Entre as atividades operacionais específicas do TPN pode-se destacar: 

 Controle operacional da navegação na área de aproximação do TPN; 

 Apoio à condução de embarcações da área de fundeio para o TPN e de saída de 

embarcações (praticagem e rebocadores); 

 Controle de possíveis vazamentos; 
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 Manutenção da macro infraestrutura (quebramares, calado, redes de drenagem, acessos 

terrestres internos), equipamentos de segurança comuns e sinalização do TPN; 

 Acompanhamento técnico integrado das obras dos diversos empreendimentos que se 

instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle ambiental integrados com os diversos operadores que se 

instalarão no TPN; 

 Acompanhamento e controle de riscos operacionais integrados com os diversos 

operadores que se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento das operações logísticas e de estaleiro naval dos diversos operadores 

que se instalarão no TPN; 

 Acompanhamento dos fluxos nos acessos terrestres, especialmente nas entradas (gates) 

no TPN. 

14.3.2.2. Terminais Marítimos destinados à movimentação de granéis líquidos 

Há previsão de dois terminais marítimos para movimentação de granéis líquidos: TGL-1 e 

TGL-2, localizados de acordo com a Figura 14.3-1.  

Os Terminais de Granéis Líquidos 1 e 2 serão responsáveis pela movimentação e 

armazenamento de óleo combustível (1A, 2A e 3A) e petróleo cru. 

É estimada a movimentação de até 70 milhões de m3/ano, considerando a capacidade plena 

de movimentação. 

O recebimento destes produtos será por meio de navios e a expedição por navios 

(exportação) e por dutos que destinarão os produtos ao Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro – COMPERJ. 

Nesta etapa de projeto não há definição quanto ao número de tanques a serem instalados no 

Terminal de Granéis Líquidos 1 e 2, bem como a capacidade dos mesmos, estando definida 

somente a área locacional destas Unidades (TGL-1 e TGL-2) 

Uma perspectiva de ocupação plena do TPN é ilustrada na figura a seguir. 
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Figura 14.3-1 - Perspectiva da estrutura do TPN com ocupação plena, já considerando os 

empreendimentos que devem se instalar após licenciamento específico. 

Fonte: DTA Engenharia, 2013 

14.3.2.3. Terminais Marítimos destinados à movimentação de carga geral 

O Terminal de Carga Geral a ser implantado no TPN terá como objetivo o recebimento via 

navios, a estocagem e a expedição via modal rodoviário de carga geral, conteinerizada ou 

não. A sua localização pode ser visualizada na Figura 14.3-1. 

As vias a serem utilizadas para transporte terrestre compreendem principalmente a RJ 118 e 

a RJ 106, que deverão atender a praticamente a totalidade dos caminhões que acessam o 

local do empreendimento em suas fases de implantação e operação.  

Outras vias também poderão ser utilizadas, dependendo da origem ou destino das cargas na 

hinterlândia do porto. Deve-se notar que não está prevista a utilização da Ponte Rio-Niterói, 

devido à restrição a caminhões de mais de dois eixos, e portanto, também não haverá o 

percurso pelo trecho urbano ou rodovias de trânsito mais intenso entre a ponte e a via RJ 106 

do lado de Niterói, nem de vias urbanas interligadas à ponte do lado do Rio de Janeiro. 

A movimentação de carga geral prevista, conteinerizada ou não, gira em torno de um milhão 

de TEUs anuais, considerando sua capacidade plena de movimentação. 

Neste estudo foi considerado a possiblidade de haver substâncias químicas diversas no 

terminal de carga geral, variando em função da demanda de mercado, podendo receber 

substâncias químicas diversas em embalagens variando desde tambores (20 e 50 l) e 

TGL-1 

TGL-2 

Estaleiro 

Terminal de Carga Geral 
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bombonas (200 l) a até IBCs (1000 l), ou em contêineres tanque com capacidade média para 

8 m³, neste caso restrito neste estudo a líquidos inflamáveis. 

14.3.2.4. Estaleiro Naval 

Está previsto a implantação de um terminal com a função de estaleiro dotado de recursos 

para a execução de reparos navais bem como para integração de plataformas de exploração 

de petróleo e construção de pequenas embarcações do tipo OSV – Offshore Support Vessel 

(até 3.000 TPB). 

Embora nesta etapa do licenciamento não estejam definidas todas as atividades que serão 

realizadas no estaleiro, é de se esperar que, dentre as atividades de reforma, manutenção e 

construção naval, sejam realizadas atividades envolvendo consumo de gases inflamáveis tais 

acetileno e GLP em operações de solda, corte e alimentação de refeitórios e vestiários. 

Sendo assim, para este trabalho foi considerada a presença de cilindros destes gases no 

interior da instalação tendo sido adotado cilindros de acetileno com capacidade de 8 kg e 

GLP com 190 kg (P.190). 

14.4. Caracterização das substâncias químicas 

Conforme descrito no capítulo anterior (Caracterização das Instalações e Sistemas), para os 

Terminais de Granéis Líquidos há definição das substâncias que serão 

movimentadas/armazenadas, sendo estas basicamente óleos combustíveis (1A, 2A e 3A) e 

petróleo cru. 

Já para a área do Estaleiro, em se tratando de uma área de manutenção e reparos em navios 

e plataformas é de se esperar a presença de GLP, acetileno e tintas e solventes. 

No entanto, para o Terminal de Cargas Gerais não há uma definição das substâncias 

químicas que estarão presentes (movimentação e armazenamento), sendo que para a 

definição do índice de risco apresentada neste estudo (capítulo 14.7 – Definição do Escopo 

da Análise de Riscos) foi proposta a adoção de substâncias tóxicas e inflamável com menor 

Massa Mínima de Referência (MMR) apresentada pela referência adotada para esta 

classificação, podendo ser citado como exemplo: 

 Substâncias tóxicas: ácido clorídrico e formaldeído; 

 Substâncias inflamáveis: isopentano, acetaldeído e tolueno. 

Sendo assim, nesta Análise de Riscos estão apresentadas as Fichas de Informação de 

Segurança dos Produtos Químicos (FISPQs) das substâncias químicas já previstas para 

movimentação e armazenamento no empreendimento (petróleo e óleos combustíveis 1A, 2A 

e 3A) e também daquelas propostas para esta análise (GLP, acetileno, ácido clorídrico, 

formaldeído, isopentano, acetaldeído e tolueno). 

As FISPQs destas substâncias químicas estão apresentadas no Anexo XLIV deste relatório. 

Esclarece-se que as FISPQs apresentadas não refletem, necessariamente, os clientes do 

Terminal Ponta Negra, uma vez que foram extraídas da internet devido a indefinição dos 

clientes nesta fase de projeto. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 226 

14.5. Transporte terrestre 

As operações de transporte terrestre no Terminal Ponta Negra serão restritas a expedição de 

cargas gerais, conteinerizadas ou não, por modal rodoviário. 

Não é esperada a movimentação de cargas líquidas a granel (caminhões-tanque) via modal 

rodoviário, sendo o mesmo restrito ao envio do Terminal ao COMPERJ via tubulação 

(oleodutos). Há a possibilidade também de carregamento de granéis líquidos (TGL-1 e TGL-

2) em embarcações. 

Não há previsão de movimentação de cargas por meio de transporte ferroviário a partir do 

Terminal, uma vez que não há ferrovias nas proximidades do mesmo. 

Não é esperada/planejada a realização de operações de recebimento de cargas gerais 

(granel ou containers e recipientes) no Terminal, sendo que se ocorrer será em função de 

retornos/devoluções de cargas gerais (neste caso containers e recipientes expedidos por 

transporte terrestre. 

Conforme descrito no item 3.2.3. deste relatório, o acesso para transporte terrestre será 

realizado, principalmente, pelas vias RJ 118 e RJ 106, as quais deverão atender a 

praticamente a totalidade dos caminhões que acessam o local do empreendimento em suas 

fases de implantação e operação. 

Outras vias também poderão ser utilizadas, dependendo da origem ou destino das cargas na 

hinterlândia do porto. Deve-se notar que não está prevista a utilização da Ponte Rio-Niterói, 

devido à restrição a caminhões de mais de dois eixos, e portanto, também não haverá o 

percurso pelo trecho urbano ou rodovias de trânsito mais intenso entre a ponte e a via RJ 106 

do lado de Niterói, nem de vias urbanas interligadas à ponte do lado do Rio de Janeiro. 

14.6. Cálculo do IR para definição do escopo da análise de risco  

Conforme descrito anteriormente neste relatório, a definição do escopo da análise de risco foi 

realizada com base no índice de risco calculado de acordo com o método apresentado no 

item “Procedimento para Classificação do Nível de Risco das Atividades”, do Manual de 

Orientação para Estudos de Análise de Riscos elaborado pela FEEMA em outubro de 1996, 

estando o mesmo detalhado a seguir, e nas informações obtidas por meio das Fichas de 

Informação de Segurança dos Produtos Químicos (FISPQs), apresentadas no Anexo XLIV 

deste relatório. 

A seguir estão apresentados os critérios adotados para definição do índice de risco do 

empreendimento, sendo posteriormente apresentadas as informações necessárias para 

aplicação dos mesmos. 

14.6.1. Apresentação dos critérios adotados para determinação do Índice de 
Risco 

De acordo com o Manual de Orientação para Estudos de Análise de Riscos (FEEMA, 1996), 

para as substâncias não inclusas nas relações já apresentadas no mesmo, deverão ser 

determinadas as categorias de perigos conforme o potencial de toxidade e de inflamabilidade, 

sendo assim determinadas suas Massas Mínimas de Referência (MMR), conforme o método 

exposto a seguir. 
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Os valores de Massas Mínimas de Referência foram utilizados para a posterior definição do 

índice de risco do empreendimento. 

Determinação de Massas Mínimas de Referência para Substâncias Tóxicas 

A determinação da Massa Mínima de Referência para substâncias tóxicas é realizada a partir 

da categoria de perigo, a partir do IDLH e da pressão de vapor, conforme a seguir. 

Tabela 14.6.1-1 – Definição das Categorias de Perigo para Substâncias Tóxicas 
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Substâncias com IDLH superior a 2.000 ppm são desconsideradas desta análise por serem 

consideradas de toxicidade muito baixa. Substâncias com pressão de vapor inferior a 10 

mmHg são consideradas incapazes de causar danos a mais de 50 metros, sendo excluídas 

desta análise.  

Com base nas categorias de perigos são determinadas as Massas Mínimas de Referência 

(MMR) a partir da relação apresentada a seguir. 

Tabela 14.6.1-2 – Massas Mínimas de Referência para Substâncias Tóxicas 

Categoria de Perigo MMR (kg) 

Categoria 1 50 

Categoria 2 100 

Categoria 3 250 

Categoria 4 500 

Categoria 5 750 
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Determinação da Massas Mínimas de Referência para Substâncias Inflamáveis 

A determinação da Massa Mínima de Referência para substâncias inflamáveis é realizada 

diretamente a partir da pressão de vapor, uma vez que os danos decorrentes de acidentes 

com substâncias inflamáveis recaem sobre a sua capacidade de formação de nuvens de 

vapor. Sendo assim, as MMRs para substâncias inflamáveis foram divididas em 4 categorias 

de perigos, conforme o critério apresentado abaixo. 

 Categoria 1 - substâncias inflamáveis com pressão de vapor igual ou inferior a 100 mmHg 

a 30°C; 

 Categoria 2 - substâncias inflamáveis com pressão de vapor superior a 100 e igual ou 

inferior a 250 mmHg a 30°C; 

 Categoria 3 - substâncias inflamáveis com pressão de vapor superior a 250 mmHg e 

inferior a 760 mmHg a 30°C; 

 Categoria 4 - gases inflamáveis: substâncias que são gasosas à temperatura de 30°C e 

pressão atmosférica normal. 

Com base nas categorias de perigos são determinadas as Massas Mínimas de Referência 

(MMR) a partir da relação apresentada a seguir 

Tabela 14.6.1-3 – Massas Mínimas de Referência para Substâncias Inflamáveis 

Categoria de Perigo MMR (kg) 

Categoria 1 25.000 

Categoria 2 10.000 

Categoria 3 5.000 

Categoria 4 2.500 

O critério para definição do índice de risco da instalação trata ainda de substâncias 

explosivas, e apresenta uma relação das mesmas. No entanto, por não haver previsão de 

armazenamento e/ou manipulação de substâncias explosivas na instalação a apresentação 

do mesmo foi suprimida desta análise. 

Determinação da Massa de Referência para as Substâncias Presentes no Terminal 

Devido a possiblidade de haver substâncias químicas diversas no terminal de carga geral, em 

função da demanda de mercado, foi proposto para esta avaliação a adoção da menor massa 

mínima de referência (MMR) para as substâncias inflamáveis (MMR=2.500 kg) e tóxicas 

(MMR=50 kg). Apenas para critério ilustrativo abaixo são listadas algumas das substâncias 

com menor MMR possíveis de armazenamento no Terminal: 

 Inflamáveis: isopentano, acetaldeído, tolueno, dentre outras; 

 Tóxicas: ácido clorídrico, formaldeído, dentre outras. 

Dentre as substâncias que estarão presentes na instalação, o gás liquefeito de petróleo 

(GLP) e o acetileno, os quais certamente serão utilizados no estaleiro, e as sustâncias 

químicas propostas como possíveis de estarem presentes no terminal de carga geral, 

conforme parágrafo acima, já possuem Massas Mínimas de Referência (MMR) definidas no 

Manual de Orientação para Estudos de Análise de Riscos, sendo estas apresentadas na 

tabela a seguir.  
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Tabela 14.6.1-4 – Massas Mínimas de Referência Pré-Determinadas 

Substância MMR (kg) 

Gás liquefeito de Petróleo (GLP) 2.500 

Acetileno 2.500 

Inflamáveis (isopentano, acetaldeído, tolueno) – Terminal de 
carga geral 

2.500 

Tóxicas (ácido clorídrico, formaldeído) – Terminal de carga 
geral 

50 

 

Para as demais substâncias foram determinadas as respectivas Massas Mínimas de 

Referência (MMR), a partir dos critérios apresentados acima e das informações obtidas por 

meio das FISPQs (Fichas de Informação de Segurança dos Produtos Químicos). 

A definição das Massas Mínimas de Referência (MMR) para as substâncias que estarão 

presentes na instalação está apresentada a seguir. 

Tabela 14.6.1-5 – Determinação das Massas Mínimas de Referência (MMRs) 

Substância Estado 
Pressão de 

Vapor 
(mmHg) 

IDLH 
(ppm) 

Categoria de 
Perigo 
Tóxico 

Categoria de 
Perigo 

Inflamável 
MMR (Kg) 

Óleo 
combustível 1A 

Líquido < 5(1) a 20ºC NA NC 1 25.000 

Óleo 
combustível 1B 

Líquido < 5(1) a 20ºC NA NC 1 25.000 

Óleo 
combustível 1C 

Líquido < 5(1) a 20ºC NA NC 1 25.000 

Petróleo Líquido 
2,17(2)  a 
21,1ºC 

NA NC 1 25.000 

1 – Dado não encontrado. Considerado conservativamente como sendo o maior valor dentre as 

substâncias do mesmo tipo pesquisados. 

2 – Valor retirado do Manual de Produtos Químicos da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (a partir do website da companhia). Valor não disponível na FISPQ. 

NA – Valor não apresentado devido a baixa pressão de vapor (inferior a 10 mmHg) descaracterizar a 

necessidade de classificação do mesmo em relação a toxidade. 

NC – Substâncias não classificadas por não apresentarem potencial tóxico ou inflamável. 

Dentre as substâncias químicas analisadas, foram classificadas como de interesse para a 

determinação dos índices de risco as seguintes: 

 Óleo combustível 1A; 

 Óleo combustível 2A; 
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 Óleo combustível 3A; 

 Petróleo; 

 Gás liquefeito de petróleo; 

 Acetileno; 

 Substâncias inflamáveis – Terminal de carga geral; 

 Substâncias tóxicas – Terminal de carga geral. 

 

Cálculo do Índice de Risco 

Determinadas as Massas Mínimas de Referência (MMR) foram calculados os Índices de 

Risco (IR), para cada substância armazenada na instalação. Para isto são definidos os 

Fatores de Perigo e de Salvaguarda, com os quais obtém-se o nível de risco. 

Fator de Perigo (FP) 

MMR

MR
FP   

A Massa de Referência (MR) corresponde ao inventário máximo de substância perigosa 

(tóxica, explosiva ou inflamável) capaz de ser liberado em um eventual vazamento. Para 

situações em que tanques de armazenamento estejam interligados a MR é a somatória do 

inventário presente nos mesmos. 

Fator de Salvaguarda (FS) 

O Fator de Salvaguarda (FS) é obtido a partir do produto entre o Fator de Distância (FD) e o 

Fator de Confinamento (FC), sendo estes: 

)
2

1
1(

10 A

A

FC


  

O Fator de Confinamento (FC) é considerado 1 para substâncias inflamáveis. Para as 

substâncias tóxicas foi considerado como sendo 1 de forma conservativa, devido a 

indefinição das estruturas presentes. 

Já o Fator de Distância (FD) é obtido pela relação apresentada a seguir: 

50

DR
FD   

Onde Distância de Referência (DR) é a distância mínima entre a instalação e: 

 o limite de propriedade do terreno mais próximo de uso residencial; 

 o limite de propriedade do terreno mais próximo dotado de ocupações sensíveis, tais 

como hospitais, creches, escolas, cadeias, presídios, ambulatórios e afins; 

 o limite de propriedade com o logradouro público mais próximo (ruas, praças, parques, 

etc). 

Para a definição das Distâncias de Referências foram determinadas as áreas/regiões no 

entorno direto ao Terminal Ponta Negra, caracterizadas por áreas urbanizadas, sendo 
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estabelecidas as distâncias mínimas entre as substâncias químicas classificadas e a 

população presente, conforme apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 14.6-1 – Representação das distâncias mínimas entre os locais com presença das 

substâncias químicas classificadas e as áreas com presença de população no entorno do 

Terminal Ponta Negra. 

Na Tabela 14.6.1-6, apresentada a seguir, estão listadas as distâncias mínimas entre os 

locais com a presença das substâncias químicas e as áreas com a presença de população, 

conforme representado na figura acima, tendo sido considerada a região extrema (mais 

próxima) entre estas áreas e as áreas de população presentes no entorno das futuras 

instalações.  

Nesta tabela, estão apresentadas também as Massas de Referência (MR), juntamente com 

as respectivas referências da origem ou sistema a partir dos quais foram retirados os valores 

apresentados. 

Para os sistemas em que o dado encontrado é apresentado em volume foi adotada a 

densidade da substância apresentada pela FISPQ, disponíveis no Anexo XLIV deste 

relatório. 

Para os óleos combustíveis foi utilizada, de forma conservativa, a maior densidade, 

correspondente ao óleo combustível 2A (1.030 kg/m3). Para as substâncias tóxicas e 

inflamáveis adotadas como representativas para esta análise no Terminal de Carga Geral, 
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foram utilizadas as densidades das substâncias mais densas sendo estas ácido clorídrico 

(substâncias tóxicas) e tolueno (substâncias inflamáveis). 

Tabela 14.6.1-6 – Relação de Distâncias Mínimas 

Substâncias 
Químicas 

Cor de 
Referência 

Distância 
de 

Referência 

Vulnerabilidade 
Mais Próxima 

MR Referência 

Óleo Combustível 
(TGL-1)  

Laranja 

300 m 
Área Urbanizada 

1 
300.000 kg (1) 

Massa do 
maior tanque 

Óleo Combustível 
(TGL-2) 

585 m 
Área Urbanizada 

2 
585.000 kg (1) 

Massa do 
maior tanque 

Petróleo 

 (TGL-1)  
300 m 

Área Urbanizada 
1 

300.000 kg (1) 
Massa do 

maior tanque 

Petróleo 

 (TGL-2) 
585 m 

Área Urbanizada 
2 

585.000 kg (1) 
Massa do 

maior tanque 

Substância Tóxica 

(Terminal de 
Carga Geral) 

Azul 580 m 
Área Urbanizada 

1 
1.150 kg 

Massa do 
Container do 

tipo IBC – 
1m3 

Substância 
Inflamável 

(Terminal de 
Carga Geral) 

Branco 545 m 
Área Urbanizada 

1 
6.912 kg 

Massa do 
Container 

Tanque – 8 
m3 

Acetileno Marrom 610 m 
Área Urbanizada 

2 
8 kg 

Massa de um 
cilindro de 
acetileno 

Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP) 

Verde 625 m 
Área Urbanizada 

2 
190 kg 

Massa de 
cilindro P.190 

de GLP 

 (1) Massas de referência máximas calculadas conforme item 6.3 para manutenção do índice de 

risco do Terminal conforme obtido para as substâncias químicas com definição da massa que estará 

presente no mesmo. A adoção de massas superiores à estas implicará na alteração do índice de risco 

do Terminal sendo necessário a readequeção deste relatório. 

A partir das informações apresentadas acima foi determinado o índice de risco do Terminal, 

com base na população mais próxima ao mesmo (áreas urbanizadas 1 e 2). 

14.6.2. Determinação do Índice de Risco da Instalação  

A partir das informações apresentadas acima foi determinado o índice de risco (IR) para as 

substâncias químicas classificadas como de interesse para esta análise. As massas de 

referência (MR) utilizadas na análise são aquelas já apresentadas na Tabela 14.6.1-6. Foram 

utilizadas como distâncias mínimas até a população mais próxima os menores valores 

obtidos para cada substância, segundo apresentado no campo “Distância de Referência” da 

referida tabela. 

O índice de risco foi calculado a partir da seguinte expressão: 
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A partir do IR calculado para cada substância foi definido o índice de risco da instalação, 

tendo sido adotado o maior IR obtido dentre todos os calculados para a instalação. 

Substância Tóxica – Terminal de Carga Geral 

A Massa de Referência (MR) adotada neste caso para o cálculo do índice de risco do 

armazenamento de substância tóxica corresponde ao maior inventário presente no Terminal 

de Carga Geral.  

Os recipientes de armazenamento com os maiores inventários correspondem a contêineres 

do tipo IBC com 1 m³ cada. De acordo com as FISPQs, dentre as substâncias citadas na 

Tabela 14.6.1-4, a mais densa é o ácido clorídrico (1150 kg/m³), o que resulta em um 

inventário de 1.150 kg.  

Calculando o IR tem-se que: 

Índice de Risco: 1,98, conforme determinado a seguir. 

Massa Mínima de Referência (MR): 50 kg 

Distância de referência (DR): 580 m 

Massa de Referência (MR): 1.150 kg 

98,1

1
50

580
50

150.1

10
50

)
2

1
1(
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Substância Inflamável – Terminal de Carga Geral 

A Massa de Referência (MR) adotada neste caso para o cálculo do índice de risco do 

armazenamento de substância inflamável corresponde ao maior inventário presente no 

Terminal de Carga Geral.  

Os recipientes de armazenamento com os maiores inventários correspondem a contêineres 

tanque com 8 m³ cada. De acordo com as FISPQs, dentre as substâncias citadas na Tabela 

14.6.1-4, a mais densa é o tolueno (864 kg/m³), o que resulta em um inventário de 6.912 kg.  

Calculando o IR tem-se que: 

Índice de Risco: 0,25, conforme determinado a seguir. 

Massa Mínima de Referência (MR): 2.500 kg 
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Distância de referência (DR): 545 m 

Massa de Referência (MR): 6.912 kg 

25,0
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Acetileno – Estaleiro 

A Massa de Referência (MR) adotada neste caso para o cálculo do índice de risco do 

acetileno corresponde a massa contida em um cilindro. A massa de acetileno contida em 

cada cilindro é de 8 kg. 

Calculando o IR tem-se que: 

Índice de Risco: 2,6 x 10-4, conforme determinado a seguir. 

Massa Mínima de Referência (MR): 2.500 kg 

Distância de referência (DR): 610 m 

Massa de Referência (MR): 8 kg 

4

)
2

1
1(

106,2

1
50

610
500.2

8

10
50
















 x
DR
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MR
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FP
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A

A
 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Estaleiro 

A Massa de Referência (MR) adotada neste caso para o cálculo do índice de risco do GLP 

corresponde a massa contida em um cilindro P.190 (utilizados normalmente em refeitórios e 

vestiários). A massa de GLP contida em cada cilindro P.190 é de 190 kg. 

Calculando o IR tem-se que: 

Índice de Risco: 4,3 x 10-4, conforme determinado a seguir. 

Massa Mínima de Referência (MR): 2.500 kg 

Distância de referência (DR): 625 m 

Massa de Referência (MR): 190 kg 
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A seguir estão apresentados os índices de risco obtidos com base nas distâncias das 

diferentes áreas do Terminal à população circunvizinha, conforme Tabela 14.6.2-1. 

Tabela 14.6.2-1 - Índices de Riscos das Substâncias Químicas da Instalação – Distância à 

População de Maracaju 

Substâncias IR 

Substância Tóxica – Terminal de Carga 
Geral 

< 2 

Substância Inflamável – Terminal de Carga 
Geral 

< 2 

Acetileno – Estaleiro < 2 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Estaleiro < 2 

14.6.3. Determinação das Máximas Massas de Referência para Índice de 
Risco igual a 2 

Em função da indefinição das capacidades de armazenamento dos tanques a serem 

instalados no Terminal de Granéis Líquidos 1 e 2 (TGL-1 e TGL-2), a seguir foram 

determinadas as massas máximas de óleos combustíveis e de petróleo que poderão estar 

presentes nos mesmos para manutenção do índice de risco igual ou inferior a 2, tomando 

como base as distâncias de referência às áreas de população (áreas urbanizadas). 

Ressalta-se que, quando do licenciamento especifico para utilização desta área o índice de 

risco deve ser revalidado em função dos inventários que estarão presentes e em caso de 

uso/armazenamento de outras substâncias que não óleos combustíveis e petróleo. Caso o 

índice de risco resultante seja superior a 2, a Análise de Riscos apresentada neste relatório 

deverá ser adequada em relação aos itens preconizados na Instrução Técnica CEAM/ DILAM 

Nº 08/2013. 

Óleo Combustível – TGL 1  

De acordo com a FISPQ a densidade do óleo combustível mais denso (óleo combustível 2A) 

é de 1.030 kg/m3.  

Calculando a  MR tem-se que: 

Índice de Risco: 2, valor adotado. 

Massa Mínima de Referência (MMR): 25.000 kg 

Distância de referência (DR): 300 m 
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Massa de Referência (MR):  300.000 kg, conforme determinado a seguir. 

kgMMR
DR

IRMR A

A

000.300000.251
50

300
210

50

)
2

1
1(




 (291 m³) 

Óleo Combustível – TGL 2  

De acordo com a FISPQ a densidade do óleo combustível mais denso (óleo combustível 2A) 

é de 1.030 kg/m3.  

Calculando a  MR tem-se que: 

Índice de Risco: 2, valor adotado. 

Massa Mínima de Referência (MMR): 25.000 kg 

Distância de referência (DR): 585 m 

Massa de Referência (MR):  585.000 kg, conforme determinado a seguir. 

kgMMR
DR

IRMR A

A

000.585000.251
50

585
210

50

)
2

1
1(




 (568 m³) 

Petróleo – TGL 1  

De acordo com a FISPQ a densidade do petróleo varia de 700 kg/m3 a 980 kg/m3.  

Calculando a  MR tem-se que: 

Índice de Risco: 2, valor adotado. 

Massa Mínima de Referência (MMR): 25.000 kg 

Distância de referência (DR): 300 m 

Massa de Referência (MR): 300.000 kg, conforme determinado a seguir. 

kgMMR
DR

IRMR A

A

000.300000.251
50

300
210

50

)
2

1
1(




 (306 m³) 

Petróleo – TGL 2  

De acordo com a FISPQ a densidade do petróleo varia de 700 kg/m3 a 980 kg/m3.  

Calculando a  MR tem-se que: 

Índice de Risco: 2, valor adotado. 

Massa Mínima de Referência (MMR): 25.000 kg 

Distância de referência (DR): 585 m 
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Massa de Referência (MR):  kg, conforme determinado a seguir. 

kgMMR
DR

IRMR A

A

000.585000.251
50

585
210

50

)
2

1
1(




 (597 m³) 

A seguir são apresentadas as MR calculadas para as substâncias cujos inventários não estão 

disponíveis, considerando o índice de risco igual a 2 e as Distâncias de Referência 

apresentadas na Tabela 14.6.3-1. 

Tabela 14.6.3-1 – Maiores Massas de Referência para IR  2  

Substâncias MR  Volume 

Óleo Combustível – TGL 1  300.000 kg 291m³ 

Óleo Combustível – TGL 2 585.000 kg 568 m³ 

Petróleo – TGL 1 300.000 kg 306 m³ 

Petróleo – TGL 2 585.000 kg 597 m³ 

14.7. Definição do escopo da análise de riscos 

Analisando-se os índices de risco resultantes na Tabela 14.6.2-1 deste relatório observa-se 

que nenhuma substância resulta em índice de risco superior a 2. 

Em função da não definição, nesta etapa do licenciamento, do número e capacidade dos 

tanques de óleo combustível e petróleo que estarão presentes nos Terminais de Granéis 

Líquidos 1 e 2 (TGL-1 e TGL-2), foi considerado como capacidade máxima dos tanques os 

volumes apresentados na Tabela 14.6.3-1. 

Desta forma, este resultado caracteriza a necessidade de elaboração de Análise de Riscos 

para instalação convencional com índice de risco igual ou inferior a 2, conforme escopo 

apresentado a seguir, definido na Instrução Técnica CEAM/ DILAM Nº 08/2013. 

a) Dados gerais sobre a região onde se pretende localizar a atividade 

b) Descrição da instalação e sistemas 

c) Caracterização das substâncias relacionadas 

d) Transporte terrestre 

e) Identificação dos cenários acidentais 

f) Tolerabilidade dos Riscos 

g) Revisão do Estudo de Análise de Riscos 

h) Medidas preventivas e mitigadoras 

i) Conclusões 
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Na tabela a seguir estão relacionados os itens que compõem a Análise de Riscos para 

empreendimentos com índice de risco igual ou inferior a 2 e os capítulos deste relatório. 

Tabela 14.6.3-1 – Relação do Escopo da Análise de Risco com IR  2 e os Capítulos deste 

Relatório 

Item Capitulo 

Dados gerais sobre a região onde se pretende 
localizar a atividade 

14.2. Descrição da Região do 
Empreendimento 

Descrição da instalação e sistemas 
14.3. Caracterização das Instalações e 
Sistemas 

Caracterização das substâncias relacionadas 
14.4. Caracterização das Substâncias 
Químicas 

Transporte terrestre 14.5. Transporte Terrestre 

Identificação dos cenários acidentais 14.8. Identificação dos Cenários Acidentais 

Tolerabilidade dos Riscos 14.9. Avaliação dos Riscos 

Revisão do Estudo de Análise de Riscos 14.9. Avaliação dos Riscos 

Medidas preventivas e mitigadoras 14.10. Medidas Mitigadoras 

Conclusões 14.11. Conclusões 

14.8. Identificação dos cenários acidentais 

Em função do índice de risco calculado para as instalações e atividades futuras no Terminal 

Ponta Negra – TPN o escopo da análise de risco apresentada neste capítulo é restrito a 

identificação dos cenários acidentais (identificação dos riscos). 

Desta forma, neste capítulo estão apresentados o método utilizado durante a identificação 

dos riscos, incluindo as categorias de severidade, frequência e risco, e as planilhas de APR 

(Análise Preliminar de Riscos) elaboradas. 

14.8.1. Definição da Técnica para Identificação dos Cenários Acidentais 

As técnicas de identificação de riscos são ferramentas voltadas à identificação dos possíveis 

eventos indesejáveis que podem levar a uma condição danosa, inerente à substância, 

atividade ou instalação, acarretando Consequências significativas ao meio ambiente, aos 

trabalhadores e à vizinhança. 

Dentre as técnicas utilizadas pode-se citar a Análise de Perigos e Operabilidade (HazOp – 

Hazard and Operability Analysis), a Análise Preliminar de Riscos (APR), a What if?, a Análise 

de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE), dentre outras. 

A aplicação de cada uma destas técnicas depende, fundamentalmente, do tipo de 

empreendimento a ser analisado e do escopo dirigido ao trabalho realizado. 

Para a realização da etapa de identificação das situações de risco decorrentes de acidentes 

ampliados nas instalações e operações realizadas na unidade industrial em análise foi 

selecionada a técnica de Análise Preliminar de Riscos (APR). 
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Esta foi selecionada por ter boa aplicabilidade tanto em etapas de projetos como também em 

unidades já em operação, em análises nas quais o enfoque não seja as Consequências 

trazidas por desvios operacionais ou sistêmicos e sim a ocorrência de acidentes envolvendo 

perdas de contenção na instalação, as quais possam gerar fatalidades à circunvizinhança, 

proporcionando neste caso uma revisão dos aspectos de segurança existentes na mesma. 

A Análise Preliminar de Riscos tem por objetivo identificar situações de perigo na instalação 

cuja ocorrência tenha origem em erros humanos, em falhas intrínsecas aos equipamentos ou 

na interação entre ambos. 

Esta técnica teve origem na área militar, e sua metodologia segue as diretrizes da norma do 

Programa Militar Padrão de Segurança dos USA – MIL – STD – 882. Devido à sua “herança” 

militar, esta técnica é muito usada para revisar áreas de processo onde pode haver grande 

liberação de energia de uma forma descontrolada. 

14.8.2. Metodologia Aplicada para Realização da Análise Preliminar de 
Riscos – APR 

Com base na metodologia escolhida foram levantadas as situações capazes de dar origem a 

acidentes nas instalações analisadas, identificadas e numeradas sob a forma de hipóteses 

acidentais, suas possíveis causas decorrentes de falhas operacionais e/ou falhas, rupturas, 

furos e fissuras nas linhas e equipamentos da instalação, assim como os efeitos físicos que 

possam ser gerados pelas condições intrínsecas de cada atividade e/ou substância química 

presente na instalação. 

Durante a realização da Análise Preliminar de Riscos (APR) a categorização das frequências 

de ocorrência foi realizada de maneira qualitativa apenas, considerando o tipo de causa 

envolvida na Situação de Risco, conforme segue. 

Tabela 14.8.2-1 – Categorias de Frequência de Ocorrência 

Categorias Faixa de Frequência Descrição 

FR – 
Frequente 

Maior que uma vez por 
ano 

f  ≥ 1 ano 

- Histórico de uma ou mais ocorrências por ano e 
nenhuma alteração feita no sistema; 

- Histórico de uma ou mais ocorrências por ano em 
empreendimentos similares; 

- Atividade freqüente com inexistência de 
treinamento e procedimento, em presença de 
condições de trabalho adversas. 

PR – 
Provável 

Esperado na vida útil do 
empreendimento 

1 < f ≤ 100 anos 

- Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou 
situação que já esteve próxima de ocorrer e 
nenhuma alteração feita no sistema; 

- Ruptura ou quebra de equipamentos 
reconhecidamente degradados ou com inspeção 
deficiente; 

- Histórico de ocorrência menor que 1 por ano ou 
situação que já esteve próxima de ocorrer em 
empreendimentos similares; 

- Erro humano por inexistência de treinamento e 
procedimento, em presença de condições de 
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Categorias Faixa de Frequência Descrição 

trabalho adequadas. 

OC – 
Ocasional 

100 < f  ≤ 10.000 anos 

- Falha única de equipamento em bom estado de 
operação e manutenção; 

- Cenários que dependem de falha única, humana 
em condições adequadas de ergonomia, com 
treinamento e procedimento. 

RE – 
Remoto 

10.000 < f ≤ 1.000.000 

anos 

- Falha dupla de equipamentos; 

- Ruptura de equipamentos estáticos, linhas e 
acessórios sujeitos a inspeção; 

- Falha de componente eletrônico; 

- Dupla falha humana em condições adequadas de 
ergonomia com treinamento e procedimento. 

ER – 
Improvável 

f > 1.000.000 anos 

- Ruptura por falha mecânica de vasos de pressão 
com inspeção e testes periódicos nos sistemas de 
proteção. Sem histórico de sobrecarga de pressão, 
temperatura ou vibração, sem histórico de 
comprometimento por trincas ou perda de 
espessura; 

- Falha de vários sistemas de proteção; 

- Múltiplas falhas humanas em condições 
adequadas, com treinamento e procedimento. 

Para a severidade, para as substâncias de interesse deste estudo, da mesma forma que a 

classificação da frequência, foi realizada uma estimativa qualitativa de acordo com o critério 

apresentado a seguir. 

Tabela 14.8.2-2 – Categorias de Severidade das Consequências 

Categorias Descrição 

I – Baixa - Acidente sem afastamento; 

- Impacto ambiental de pequena magnitude com alcance interno ou 
externo ou reversível com ações imediatas; 

- Acidente restrito ao equipamento de origem do problema. 

II – Moderada - Acidente com afastamento; 

- Vítimas fatais (colaboradores); 

- Evasão de funcionários; 

- Impacto de magnitude considerável, porém reversível com ações 
mitigadoras restrito à área da empresa. 

III – Crítica - Vítimas fatais (colaboradores e/ou comunidade); 

- Impacto de magnitude considerável, porém reversível com ações 
mitigadoras que extrapolam a área de empresa; 

- Evasão de parte da comunidade externa, com retorno após a 
normalização da situação em andamento. 

IV – Catastrófica - Grande quantidade de vítimas fatais na comunidade entorno; 

- Impacto irreversível ou de difícil reversão mesmo com ações mitigadoras 
ou impacto de grande magnitude e grande extensão, além dos limites da 
empresa; 
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Categorias Descrição 

- Evasão da comunidade externa sem a possibilidade de retorno, ou com 
possibilidade de retorno após ações de descontaminação da região. 

A partir da frequência de ocorrência e da severidade dos danos foi classificado o risco de 

cada situação identificada, conforme a Matriz de Riscos apresentada a seguir. 

Risco 

FreqUência 

ER RE OC PR FR 
S

e
v
e
ri

d
a
d

e
 

IV ALP ALP INT INT INT 

III TOL ALP ALP INT INT 

II TOL TOL ALP ALP INT 

I TOL TOL TOL ALP ALP 

Figura 14.8-1 – Matriz de Risco 

A partir das categorias de riscos classificadas foi estabelecido um critério para avaliação 

qualitativa dos riscos conforme indicado na tabela a seguir.  

Tabela 14.8.2-3 – Critérios para Avaliação Qualitativa dos Riscos 

Categorias Descrição 

- TOL – 

(Tolerável) 

- Risco considerado como tolerável. 

- Não é necessária a adoção de ações corretivas/medidas mitigadoras. Quando 
propostas ações corretivas/medidas mitigadoras a implantação poderá ser feita em 
médio/longo prazo sem que seja necessária intervenções nas atividades realizadas. 

- Nenhum estudo adicional é requerido. 

- ALP – 

(ALARP – as 
low as 
reasonably 
practice) 

- Risco considerado como tolerável mediante a adoção de ações corretivas/medidas 
mitigadoras voltadas a redução do mesmo.  

- A não adoção das ações corretivas/medidas mitigadoras deve ser embasada em 
estudos complementares tais como análises quantitativas, quando aplicável. 

- As recomendações devem ter cronograma de implementação estabelecido ou 
estarem previstas no projeto da Unidade. 

- INT – 

(Intolerável) 

- Risco considerado intolerável. 

- São necessárias ações corretivas/medidas mitigadoras com implantação imediata, 
devendo a tarefa/atividade não ser realizada até que as mesmas sejam implantadas 
e o risco seja reavaliado demonstrando a redução do efetiva do mesmo. 

- As recomendações devem ter cronograma de implementação estabelecido ou 
estarem previstas no projeto da Unidade. 

- A implementação das recomendações geradas para estes cenários é obrigatória, 
ou então o projeto ou tecnologia deve ser alterado sendo realizada nova análise. 

Feito isto foram relacionadas algumas observações importantes relativas à peculiaridade da 

instalação e/ou operações, realizando, se necessário, já nesta etapa, recomendações para 

redução dos riscos.  
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14.8.3. Realização da Análise Preliminar de Riscos (APR) 

A APR foi elaborada ao longo do mês de dezembro de 2013, tendo sido revisada e discutida 

durante todo o período de elaboração do estudo de análise de riscos. Para isto contou com o 

apoio dos profissionais relacionados a seguir: 

Tabela 14.8.3-1 – Relação de participantes da APR 

Nome Cargo/Função Empresa 

Marcos Portela Analista de Risco Arcadis Logos 

Daniel Cursino Analista de Risco Arcadis Logos 

Norberto Lopes Hulle Coordenador de Estudos Arcadis Logos 

Esclarece-se que a APR foi elaborada com base nas informações obtidas no EIA (Estudo de 

Impacto Ambiental) do Terminal, na documentação da instalação indicada no campo 

Documentação de Referência das planilhas de APR e nas informações constantes nas 

FISPQs das substâncias químicas presentes na unidade. 

A identificação dos perigos foi realizada por operação. Foram levantadas as situações de 

risco capazes de dar origem a acidentes nas instalações analisadas, identificadas e 

numeradas sob a forma de hipóteses acidentais, suas possíveis causas decorrentes de 

falhas operacionais e/ou danos nas linhas e equipamentos da instalação, assim como os 

efeitos físicos que possam ser gerados pelo perigo intrínseco a atividade e/ou substância 

química presente na instalação. 

Todas as situações de risco identificadas, as quais envolvam perda de contenção de 

substâncias químicas, são decorrentes de vazamentos contínuos e/ou liberações 

instantâneas, conforme a indicação. 

Para as situações envolvendo a ocorrência de vazamentos contínuos foram estudadas 

perdas de contenção nas tubulações e equipamentos. 

Para as instalações e operações analisadas foram observados os sistemas de detecção e 

proteção previstos na atual fase de projeto, voltados à normalização da situação emergencial 

prevista ou mesmo à redução da possibilidade de ocorrência ou da amplitude dos efeitos 

físicos gerados. 

Foram atribuídas categorias de frequência de ocorrência, às causas, e severidade dos danos, 

às consequências, sendo classificados os riscos a partir da Matriz de Riscos apresentada na 

Figura 14.8-1 deste relatório. As frequências de ocorrência e as severidades dos danos foram 

classificadas de acordo com as categorias apresentadas nas Tabela 14.8.2-1 e Tabela 

14.8.2-2, respectivamente. 

Por fim, foram relacionadas observações, relativas à peculiaridade da instalação em questão, 

e, quando necessário, recomendações de sistemas que devam ser implantados para redução 

dos riscos.  

Todas as hipóteses acidentais receberam uma numeração, indicada ao lado esquerdo da 

planilha no campo Cenário, com a qual foram identificadas ao longo deste estudo. A seguir 
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estão apresentadas as planilhas de Análise Preliminar dos Riscos com a identificação dos 

riscos presentes no Terminal Ponta Negra. 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Petróleo / Óleos Combustíveis Operação: Recebimento por Navios Revisão: 0 

Atividade: Transferência de substância 
Trecho em análise: Entre os tanques dos navios e os tanques de armazenamento do Terminal (Terminais de 

Granéis Líquidos 1 e 2) 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 1//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 
(Efeitos Físicos) 

Sistemas de 

Detecção e 
Proteção 

Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

1 

Grande vazamento de petróleo ou 
óleos combustíveis devido a ruptura 
catastrófica da tubulação e/ou 
equipamentos no trecho entre o navio e 
os tanques de armazenamento, na área 
do píer/cais e/ou ao longo do pipehack. 

 Desconexão dos mangotes de 
transferência 

 Ruptura dos equipamentos do 
trecho por: 

- Impacto mecânico 
- Fragilização térmica ou mecânica 
do material 
- Fragilização da solda das linhas 

Contaminação da água 
Possibilidade de deriva de 
mancha atingindo áreas 

sensíveis 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) no cais 

Contaminação das galerias 
de águas pluviais 

Contaminação do solo 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da 
operação de 

recebimento em 
área. 

 

II RE TOL 

Recomendações: 
R1) Os tanques de armazenamento e o sistema de transferência 
de líquidos inflamáveis devem ser projetados em conformidade 
com a Norma NBR 17505 – Armazenamento de Líquidos 
Inflamáveis e Combustíveis. 
R2) Deverá ser projetada malha de aterramento à qual os sistemas 
de armazenamento e transferência deverão ser interligados. 
R3) Realizar estudo para determinação das áreas classificadas do 
Terminal. 
R4) Os equipamentos elétricos presentes nas áreas classificadas 
deverão atender a norma ANBTNBR IEC 60079-14 – 
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas. 
R5) Os sistemas de transferência deverão possuir sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas projetado conforme a 
Norma ABNT NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra 
Descargas Atmosféricas. 
R6) Elaborar e implantar PEI (Plano de Emergência Individual) 
segundo escopo apresentado pela Resolução Conama Nº398 para 
a etapa de licença de operação 
R7) Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Riscos e 
Plano de Ação de Emergências para a etapa de licença de 
operação. Recomenda-se ainda que as diretrizes do PGR e PAE 
sejam apresentados durante a etapa de licença de instalação. 

2 

Pequeno vazamento de petróleo ou 
óleos combustíveis devido a furos, 
fissuras e/ou juntas e conexões na 
tubulação e/ou equipamentos no trecho 
entre o navio e os tanques de 
armazenamento, na área do píer/cais 
e/ou ao longo do pipehack. 

 Vazamentos em juntas e 
conexões por falta de vedação 
nas linhas 

 Fragilização da solda das linhas 

 Furos/fissuras nos equipamentos 
por: 

- Impacto mecânico 
- Corrosão 

Contaminação da água 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) no cais 

Contaminação das galerias 
de águas pluviais 

Contaminação do solo 

I OC TOL 

3 

Grande vazamento de petróleo ou 
óleos combustíveis devido a ruptura 
catastrófica da tubulação e/ou 
equipamentos entre o navio e os 
tanques de armazenamento, no interior 
da bacia de contenção dos tanques de 
armazenamento. 

 Ruptura dos equipamentos do 
trecho por: 

- Fragilização térmica ou mecânica 
do material 
- Fragilização da solda das linhas 
- Aumento de pressão na linha 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

II ER TOL 

4 

Pequeno vazamento petróleo ou óleos 
combustíveis devido a furos, fissuras 
e/ou juntas e conexões na tubulação 
e/ou equipamentos entre o navio e os 
tanques de armazenamento, no interior 
da bacia de contenção dos tanques de 
armazenamento. 

 Vazamentos em juntas e 
conexões por falta de vedação 
ou aumento de pressão nas 
linhas 

 Fragilização da solda das linhas 

 Furos/fissuras nos equipamentos 
por: 

- Corrosão 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

I RE TOL 

APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Petróleo / Óleos Combustíveis 
Operação: Abastecimento de Navios e Realização de Transferências 

Internas 
Revisão: 0 
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Atividade: Transferência de substância 
Trecho em análise: Entre os tanques de armazenamento (Terminais de Granéis Líquidos 1 e 2) e o pátio de 

bombas e entre o pátio de bombas e os píeres/cais de abastecimento de embarcações 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 2//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 
(Efeitos Físicos) 

Sistemas de 
Detecção e 
Proteção 

Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

5 
Presença de diferença de potencial (DDP) 
entre os navios e o sistema de tubulações 
e equipamentos da unidade. 

 Falta de aterramento 

 Falta de malha de 
aterramento 

 Incrustações/sujidades no 
ponto de 
engate/aterramento 

Possibilidade de incêndio no 
interior das tubulações e/ou 
compartimentos do navio 

Possibilidade de explosão de 
vapores confinados nos 

compartimentos de carga do 
navio  

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da 
operação de 

recebimento em 
área. 

 

II RE TOL 

Recomendações: 
R1) Os tanques de armazenamento e o sistema de transferência de 
líquidos inflamáveis devem ser projetados em conformidade com a 
Norma NBR 17505 – Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e 
Combustíveis. 
R2) Deverá ser projetada malha de aterramento à qual os sistemas de 
armazenamento e transferência deverão ser interligados. 
R3) Realizar estudo para determinação das áreas classificadas do 
Terminal. 
R4) Os equipamentos elétricos presentes nas áreas classificadas 
deverão atender a norma ANBTNBR IEC 60079-14 – Equipamentos 
Elétricos para Atmosferas Explosivas. 
R5) Os sistemas de transferência deverão possuir sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas projetado conforme a Norma 
ABNT NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas 
Atmosféricas. 
R6) Elaborar e implantar PEI (Plano de Emergência Individual) 
segundo escopo apresentado pela Resolução Conama Nº398 para a 
etapa de licença de operação 
R7) Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Riscos e 
Plano de Ação de Emergências para a etapa de licença de operação. 
Recomenda-se ainda que as diretrizes do PGR e PAE sejam 
apresentados durante a etapa de licença de instalação. 

 

6 
Fendas no costado dos compartimentos 
de carga dos navios 

Impacto mecânico 

Contaminação da água 
Possibilidade de deriva de 
mancha atingindo áreas 

sensíveis 

III ER TOL 

7 
Furo/fissura no costado dos 
compartimentos de carga dos navios 

 Furos/fissuras no costado 
do tanque por: 

- Falha de fabricação 
- Impacto mecânico 
- Corrosão 

- Fragilização da solda 

Contaminação da água 
Possibilidade de formação 

de mancha oleosa com 
pequena amplitude 

II ER TOL 

8 

Grande vazamento de petróleo ou óleos 
combustíveis devido a ruptura catastrófica 
da tubulação e/ou equipamentos entre os 
tanques de armazenamento e as bombas 
de transferência, no interior da bacia de 
contenção dos tanques de 
armazenamento. 

 Ruptura dos equipamentos 
do trecho por: 

- Fragilização térmica ou 
mecânica do material 
- Fragilização da solda das 
linhas 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

II ER TOL 

9 

Pequeno vazamento de petróleo ou óleos 
combustíveis devido a furos, fissuras e/ou 
juntas e conexões na tubulação e/ou 
equipamentos entre os tanques de 
armazenamento e as bombas de 
transferência, no interior da bacia de 
contenção dos tanques de 
armazenamento. 

 Vazamentos em juntas e 
conexões por falta de 
vedação 

 Fragilização da solda das 
linhas 

 Furos/fissuras nos 
equipamentos por: 

- Corrosão 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

I RE TOL 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Petróleo / Óleos Combustíveis Operação: Abastecimento de Navios Revisão: 0 

Atividade: Transferência de substância Trecho em análise: Entre o pátio de bombas e os píeres/cais de abastecimento 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Fevereiro/2011 APP 3//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

10 

Grande vazamento de petróleo ou 
óleos combustíveis devido a 
ruptura catastrófica da tubulação 
e/ou equipamentos entre as 
bombas de carga marítima e o 
píer/cais de atracação dos navios, 
na área dos mesmos (píeres) 
e/ou ao longo do pipehack.  

 Desconexão dos braços de 
carregamento 

 Abertura indevida dos braços 
de carregamento 

 Ruptura dos equipamentos 
do trecho por: 

- Impacto mecânico 
- Fragilização térmica ou 
mecânica do material 
- Fragilização da solda das linhas 
- Aumento de pressão na linha 

Contaminação da água 
Possibilidade de deriva de 
mancha atingindo áreas 

sensíveis 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

Contaminação das galerias de 
águas pluviais 

Contaminação do solo 
 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da operação 
de recebimento em área. 

 

II RE TOL 

Recomendações: 
R1) Os tanques de armazenamento e o sistema de transferência 
de líquidos inflamáveis devem ser projetados em conformidade 
com a Norma NBR 17505 – Armazenamento de Líquidos 
Inflamáveis e Combustíveis. 
R2) Deverá ser projetada malha de aterramento à qual os 
sistemas de armazenamento e transferência deverão ser 
interligados. 
R3) Realizar estudo para determinação das áreas classificadas 
do Terminal. 
R4) Os equipamentos elétricos presentes nas áreas 
classificadas deverão atender a norma ANBTNBR IEC 60079-14 
– Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas. 
R5) Os sistemas de transferência deverão possuir sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas projetado conforme a 
Norma ABNT NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra 
Descargas Atmosféricas. 
R6) Elaborar e implantar PEI (Plano de Emergência Individual) 
segundo escopo apresentado pela Resolução Conama Nº398 
para a etapa de licença de operação 
R7) Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Riscos 
e Plano de Ação de Emergências para a etapa de licença de 
operação. Recomenda-se ainda que as diretrizes do PGR e PAE 
sejam apresentados durante a etapa de licença de instalação. 
R8) Instalar sistema de alerta com fechamento de válvula em 
caso de movimentação dos braços de carregamento durante a 
operação de transferência (em caso de afastamento da 
embarcação) 

11 

Pequeno vazamento de petróleo 
ou óleos combustíveis devido a 
furos, fissuras e/ou juntas e 
conexões na tubulação e/ou 
equipamentos entre as bombas 
de carga marítima e o píer/cais de 
atracação dos navios, na área 
dos mesmos (píeres) e/ou ao 
longo do pipehack. 

 Vazamento nos braços de 
carregamento 

 Vazamentos em juntas e 
conexões por falta de 
vedação ou aumento de 
pressão nas linhas 

 Fragilização da solda das 
linhas 

 Furos/fissuras nos 
equipamentos por: 

- Impacto mecânico 
- Corrosão 

Contaminação da água 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

Contaminação das galerias de 
águas pluviais 

Contaminação do solo 

I OC TOL 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Petróleo / Óleos Combustíveis Operação: Armazenamento de Substâncias Químicas Revisão: 0 

Atividade: Armazenamento Trecho em análise: Tanques de armazenamento dos Terminais de Granéis Líquidos 1 e 2 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 4//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

12 
Ruptura catastrófica dos tanques 
de armazenamento do Terminal 

 Ruptura catastrófica por: 
- Impacto mecânico 
- Fragilização térmica ou 
mecânica da parede do tanque 
- Fragilização da solda do tanque 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) Detecção 

Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da operação 
de recebimento em área. 

 

Proteção 
 

Os tanques serão dispostos em 
bacia de contenção com piso 

impermeabilizado e capacidade 
para conter eventuais 

vazamentos. 

III ER TOL 

Recomendações: 
R1) Os tanques de armazenamento deverão ser dispostos em 
em bacia de contenção com piso impermeabilizado e 
capacidade para conter eventuais vazamentos em conformidade 
com a parte 2 da Norma NBR 17505 – Armazenamento de 
Líquidos Inflamáveis e Combustíveis. 
R7) Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Riscos 
e Plano de Ação de Emergências para a etapa de licença de 
operação. Recomenda-se ainda que as diretrizes do PGR e PAE 
sejam apresentados durante a etapa de licença de instalação. 

13 
Furo/fissura no costado dos 
tanques de armazenamento do 
Terminal 

 Juntas dos equipamentos 

 Furos/fissuras no costado do 
tanque por: 

- Falha de fabricação 
- Impacto mecânico 
- Corrosão 
- Fragilização da solda 

Contaminação do solo 

Formação de poça seguida de 
incêndio (pool fire) 

I RE TOL 

14 
Sobreenchimento dos tanques de 
armazenamento do Terminal. 

 Erro/falha nos leitores de 
nível dos tanques simultânea 
a falha do alarme de nível 
alto 

 Falha de desligamento das 
bombas de transferência 

 Erro/falha na logística de 
recebimento de substância 

Contaminação do solo 
Formação de poça seguida de 

incêndio (pool fire) 
II PR ALP 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Líquidos Inflamáveis  
Operação: Recebimento de carga conteineirizada ou não via 

embarcação e expedição via caminhão-tanque 
Revisão: 0 

Atividade: Descarregamento de embarcações / Carregamento de caminhões Trecho em análise: Terminal de Carga Geral 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 5//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 
(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 
Proteção 

Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

15 

Ruptura catastrófica de IBCs ou 
contêineres contendo líquidos 
inflamáveis durante a 
movimentação (carga e descarga) 
ou armazenamento dos mesmos 

 Impacto mecânico das 
empilhadeiras (garfos); 

 Queda dos recipientes 
durante a movimentação; 

 Queda dos recipientes dos 
caminhões-tanques durante 
o transporte; 

 Fragilização térmica ou 
mecânica do material. 

Formação de poça com 
possibilidade de incêndio (pool 

fire); 
Possibilidade de formação de 
nuvem inflamável seguida de 

incêndio (flashfire); 
Explosão em nuvem de vapor 

(VCE); 
Possibilidade de acidentes 
ocupacionais (em caso de 

incêndio); 
Contaminação das galerias de 

águas pluviais; 
Contaminação do solo. 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da operação 
de recebimento em área. 

 
 

III RE ALP 

Recomendações: 
R9) Implementar controle de fontes de ignição nas áreas de 
acesso de caminhões, carga e descarga e armazenamento de 
produtos químicos, 
R10) Implementar o uso de abafadores de chama no 
escapamento dos caminhões 
R11) Instalar biruta em local de fácil visibilidade, facilitando a 
visualização da direção do vento em caso de cenários acidentais 
na Unidade 
R12) Segregar a área de armazenamento/disposição em 
conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14619 – 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade 
Química 
R13) Capacitar os colaboradores sobre os riscos químicos das 
classes de substâncias químicas a serem movimentadas a/ou 
armazenadas na instalação 
R14) Contemplar no PGR da Unidade procedimento para 
avaliação dos riscos e identificação dos EPIs e meios de 
controle necessário para armazenamento e movimentação das 
substâncias antes da chegada das mesmas no Terminal 

16 

Furo/ fissura no costado de IBCs 
ou contêineres contendo líquidos 
inflamáveis durante a 
movimentação (carga e descarga) 
ou armazenamento dos mesmos 

 Impacto mecânico das 
empilhadeiras (garfos); 

 Impacto mecânico de 
veículos em trânsito; 

 Queda dos recipientes 
durante a movimentação; 

 Queda dos recipientes dos 
caminhões-tanques durante 
o transporte; 

I PR ALP 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Líquidos Tóxicos 
Operação: Recebimento de carga conteineirizada ou não via 

embarcação e expedição via caminhão-tanque 
Revisão: 0 

Atividade: Descarregamento de embarcações / Carregamento de caminhões Trecho em análise: Terminal de Carga Geral 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 6//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 
(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 
Proteção 

Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

17 

Ruptura catastrófica de IBCs 
contendo líquidos tóxicos durante 
a movimentação (carga e 
descarga) ou armazenamento dos 
mesmos 

 Impacto mecânico das 
empilhadeiras (garfos); 

 Queda dos recipientes 
durante a movimentação; 

 Queda dos recipientes dos 
caminhões-tanques durante 
o transporte; 

 Fragilização térmica ou 
mecânica do material. 

Formação de nuvem tóxica 
seguida de dispersão 

atmosférica 
Possibilidade de acidentes 

ocupacionais. 
Contaminação das galerias de 

águas pluviais; 
Contaminação do solo. 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído; 

Acompanhamento da operação 
de recebimento em área. 

 
 

III RE ALP 

Recomendações: 
R9) Implementar controle de fontes de ignição nas áreas de 
acesso de caminhões, carga e descarga e armazenamento de 
produtos químicos, 
R10) Implementar o uso de abafadores de chama no 
escapamento dos caminhões 
R11) Instalar biruta em local de fácil visibilidade, facilitando a 
visualização da direção do vento em caso de cenários acidentais 
na Unidade 
R12) Segregar a área de armazenamento/disposição em 
conformidade com a norma técnica ABNT NBR 14619 – 
Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade 
Química 
R13) Capacitar os colaboradores sobre os riscos químicos das 
classes de substâncias químicas a serem movimentadas a/ou 
armazenadas na instalação 
R14) Contemplar no PGR da Unidade procedimento para 
avaliação dos riscos e identificação dos EPIs e meios de 
controle necessário para armazenamento e movimentação das 
substâncias antes da chegada das mesmas no Terminal 
R15) Disponibilizar conjunto de respiração autônoma para 
combates emergenciais envolvendo vazamentos de líquidos 
tóxicos na unidade 
R16) Capacitar os colaboradores em relação ao uso do 
equipamento de respiração autônoma 
R17) Criar sistema de alerta e comunicação com as empresas 
vizinhas em caso de vazamentos de líquidos tóxicos 
R18) Prover máscara de emento filtrante com filtro combinado 
para os colaboradores operacionais que venham a movimentar 
ou estar presentes em áreas de armazenamento de líquidos 
tóxicos, bem como capacitar os mesmos em relação ao uso e 
manutenção dos mesmos 
R19) Disponibilizar kits de combate a vazamentos em área 
 
 
 
 

18 

Furo/ fissura no costado de IBCs 
contendo líquidos tóxicos durante 
a movimentação (carga e 
descarga) ou armazenamento dos 
mesmos 

 Impacto mecânico das 
empilhadeiras (garfos); 

 Impacto mecânico de 
veículos em trânsito; 

 Queda dos recipientes 
durante a movimentação; 

 Queda dos recipientes dos 
caminhões-tanques durante 
o transporte; 

II PR ALP 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Insumos diversos  Operação: Recebimento e armazenamento de insumos diversos Revisão: 0 

Atividade: Recebimento e armazenamento de insumos diversos Trecho em análise: Estaleiro 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 7//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

19 

Queda de insumos inertes 
durante o transporte terrestre (ex. 
granalha de aço, material de 
soldagem, etc) 

 Acidente durante o 
transporte; 

 Fixação incorreta do material 
no veículo; 

 Transporte de quantidade 
acima do limite suportado. 

Interdição das vias utilizados 
para de acesso à unidade 
Danificação do material 

Perda de material (perda 
econômica) 

Possibilidade de danos a 
veículos presentes na via  

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído. 

. 

 
 

I OC TOL 

Recomendações: 
R20) A movimentação de cargas em áreas internas a instalação 
com possibilidade de circulação de colaboradores, deve ser 
precedida de isolamento 
R21) As cintas/amarras utilizadas no transporte e movimentação 
de carga devem estar dimensionadas para suportar a carga em 
questão.   

 

20 

Queda de insumos líquidos 
durante o transporte terrestre (ex. 
óleos lubrificantes, óleos 
combustíveis, tintas, primers, etc) 

 Acidente durante o 
transporte; 

 Fixação incorreta do material 
no veículo; 

 Transporte de quantidade 
acima do limite suportado. 

Interdição das vias utilizados 
para de acesso à unidade 
Perda de material (perda 

econômica) 
Contaminação do solo e de 

corpos d’água 
Possibilidade de incêndio, 

quando tratar-se de um líquido 
inflamável 

Possibilidade de danos a 
veículos presentes na via  

II OC ALP 

21 
Queda de insumos gasosos 
durante o transporte terrestre (ex. 
acetileno, oxigênio, GLP) 

 Acidente durante o 
transporte; 

 Fixação incorreta do material 
no veículo; 

 Transporte de quantidade 
acima do limite suportado. 

Interdição das vias utilizados 
para de acesso à unidade 
Perda de material (perda 

econômica) 
Possibilidade de incêndio e 

explosão, quando tratar-se de 
um gás inflamável 

Possibilidade de danos a 
veículos presentes na via  

II RE TOL 

22 
Disposição inadequada de 
resíduos sanitários. 

 Falta de sistema de 
esgotamento sanitário 
adequado; 

 Subdimensionamento do 
sistema de esgotamento 
sanitário  

Contaminação ambiental (solo 
e/ou corpo d’água); 

Acumulo de material em área; 
Aparecimento de doenças 

relacionadas a saúde sanitária; 
Infração/multa ambiental. 

II RE TOL 

23 
Queda do material durante 
movimentações internas 

 Cintas e amarras não 
dimensionadas para a carga 
movimentada; 

 Movimentação sem o uso do 
equipamento devido.  

Danos aos colaboradores 
presentes em área 

Possibilidade de incêndio, 
quando se tratar de inflamáveis 
Contaminação do solo e corpo 

d´água 

II OC ALP 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Insumos diversos  Operação: Recebimento e armazenamento de insumos diversos Revisão: 0 

Atividade: Recebimento e armazenamento de insumos diversos Trecho em análise: Estaleiro 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 8//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

24 
Queda dos colaboradores durante 
a realização de trabalhos em 
altura 

 Falta de cinto trava-quedas 
com amarração em 2 pontos 

Ferimentos 
Afastamento do colaborador 

Invalidez 
Fatalidade 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído. 

. 

 
 

II RE TOL 

Recomendações: 
R22) Os colaboradores devem dispor dos EPI’s e EPC’s 
necessários para execução das atividades, devendo ser 
observados os quesitos preconizados na NR-6 – Equipamento 
de Proteção Individual para adoção e manutenção dos mesmos 
R23) Os trabalhos em espaços confinados devem ser 
executados por colaboradores treinados conforme NR-33 – 
Espaço Confinado 
R24) As operações de soldagem devem ser realizadas por 
colaboradores capacitados segundo o tipo de solda realizada 
R25) Trabalhos a quente e em altura devem ser realizados 
somente mediante autorização de serviços a quente e em altura, 
respectivamente, emitida pelos setores de operação e de 
segurança do trabalho. Para isto deverá ser previsto no PGR da 
Unidade a elaboração e implantação de procedimento para 
Permissão de Trabalho a Unidade 
R26) Em caso de vazamentos de gases inflamáveis a área deve 
ser isolada, sendo eliminadas possíveis fontes de ignição 
R27) Capacitar os colaboradores em relação aos riscos 
inerentes aos gases industriais presentes/manuseados no 
terminal, em especial os cuidados em relação aos cilindros de 
acetileno  

25 

Presença de atmosfera IPVS 
(imediatamente prejudicial a vida 
e a saúde) por falta de oxigênio 
durante os trabalhos em espaços 
confinados  

 Falta de monitoramento do 
oxigênio no ambiente. 

Dores de cabeça 
Tonturas 
Desmaios 
Fatalidade 

II OC ALP 

26 
Exposição do colaborador a 
fumos metálicos provenientes da 
operação de soldagem  

 Falta de equipamento de 
proteção adequado (EPI ou 
EPC) 

Danos a saúde do colaborador I OC TOL 

27 
Ruptura do cilindro de acetileno 
utilizado em soldas do tipo oxi-
acetileno 

 Golpes no cilindro; 

 Exposição do cilindro a 
fontes de calor intenso; 

 Utilização de cilindros 
invalidados por testes 
hidrostáticos. 

Danos a estruturas 
Danos aos colaboradores 
Lançamento de projéteis 
Danos aos equipamentos 

Formação de nuvem inflamável 
com possibilidade de incêndio e 

explosão 

III RE ALP 

28 
Vazamento de acetileno dos 
cilindros utilizados em soldas oxi-
acetileno 

 Golpes no cilindro; 

 Danos nas válvulas ou no 
bico de solda. 

Formação de nuvem inflamável 
com possibilidade de incêndio e 

explosão 
II RE TOL 

29 
Ruptura do cilindro ou vazamento 
de oxigênio dos cilindros 
utilizados em soldas oxi-acetileno 

 Golpes no cilindro; 

 Danos nas válvulas ou no 
bico de solda; 

 Exposição do cilindro a 
fontes de calor intenso; 

 Utilização de cilindros 
invalidados por testes 
hidrostáticos. 

Formação de atmosfera rica em 
material comburente, podendo 
oxidar materiais combustíveis 

gerando incêndios. 

II RE TOL 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Liquefeito de Petróleo – GLP Operação: Armazenamento de GLP – Cilindro P.190 Revisão: 0 

Atividade: Armazenamento  Trecho em análise: Cilindro P.190 - Estaleiro 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 9//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Situações de Risco Causas 
Consequências 

(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 

Proteção 
Sev Freq Risco Observações / Recomendações 

30 
Ruptura catastrófica do cilindro 
P.190 de armazenamento da 
unidade. 

 Ruptura do vaso de pressão 
por: 

- Impacto mecânico; 
- Fragilização térmica ou 
mecânica do material. 

 Fragilização da solda dos 
vasos de pressão e/ou 
equipamentos conectados 
aos mesmos. 

Formação de nuvem inflamável 
com possibilidade de incêndio 

(flashfire); 
Possibilidade de explosão da 

nuvem inflamável, quando 
confinada (VCE); 

Possibilidade de acidentes 
ocupacionais. 

Detecção 
Visual; 
Odor; 
Ruído. 

. 

 
 

III ER TOL 

Recomendações: 
R10) Implementar o uso de abafadores de chama no 
escapamento dos caminhões 
R27) Capacitar os colaboradores em relação aos riscos 
inerentes aos gases industriais presentes/manuseados no 
terminal, em especial os cuidados em relação aos cilindros de 
acetileno  
R28) A central de GLP deve ser delimitada por gradil de 
proteção, permanecendo fechada, estando esta identificada em 
relação aos riscos do GLP conforme norma ABNT NBR 13523 - 
Central predial de gás liquefeito depetróleo 

31 
Furos/fissuras no costado do vaso 
de armazenamento da unidade. 

 Furo ou fissura no costado 
do vaso de pressão por: 

- Impacto mecânico; 
- Fragilização térmica ou 
mecânica do material. 

 Fragilização da solda dos 
equipamentos conectados ao 
vaso de pressão; 

 Abertura indevida de válvulas 
de alívio (abertura espúria); 

 Falta de vedação das 
válvulas de alívio (problemas 
mecânicos). 

Formação de jato com 
possibilidade de incêndio; 

Possibilidade de formação de 
nuvem inflamável seguida de 

incêndio (flashfire); 
Possibilidade de explosão da 

nuvem inflamável, quando 
confinada (VCE); 

Possibilidade de acidentes 
ocupacionais. 

I RE TOL 

32 
Abertura da válvula de alívio do 
vaso de pressão de GLP. 

 Incêndio na central de GLP; 

 Fontes de calor excessivo 
próximas à área de 
armazenamento; 

 Abertura espúria ou por falta 
de calibração; 

Abertura da válvula de alívio 
com formação de jato e 

possibilidade de incêndio; 
Formação de nuvem inflamável 
com possibilidade de incêndio 

(flashfire); 
Possibilidade de acidentes 

ocupacionais. 

I OC TOL 
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APR - Análise Preliminar de Riscos 

Substância: Gás Liquefeito de Petróleo – GLP 
Operação: Alimentação dos pontos de consumo (refeitório, 
equipamentos de corte e vestiários) 

Revisão: 0 

Atividade: Abastecimento dos consumidores 
Trecho em análise: Entre o cilindro de GLP P.190 e os consumidores (refeitório, equipamentos de corte e 
vestiários) 

Documentação de Referência: TPN-PB-DE-001-13 (Arranjo Geral) Data: Dezembro/2013 APP 10//10 

Grupo de Trabalho: Marcos Portela (Arcadis Logos), Daniel Cursino (Arcadis Logos), Norberto Hulle (Arcadis Logos) 

Cenário Hipóteses Acidentais Causas 
Consequências 
(Efeitos Físicos) 

Sistemas de Detecção e 
Proteção 

Freq Sev Risco Observações / Recomendações 

33 

Vazamento na linha de GLP de 
alimentação dos equipamentos 
consumidores, no trecho em alta 
pressão (saída dos cilindros) 

- Impacto mecânico; 
- Fragilização térmica ou 
mecânica do material; 
- Fragilização da solda e das 
linhas (por corrosão, vibração); 
- Falha na suportação e/ou 
flexibilidade da linha; 
- Ação de terceiros. 

 

Formação de jato com 
possibilidade de incêndio; 

Possibilidade de formação de 
nuvem inflamável seguida de 

incêndio (flashfire); 
Possibilidade de explosão da 

nuvem inflamável, quando 
confinada (VCE); 

Possibilidade de acidentes 
ocupacionais. 

Detecção 
Visual; 
Ruído; 
Odor. 

 

 

III ER TOL 
 

Recomendações: 
R28) A central de GLP deve ser delimitada por gradil de 
proteção, permanecendo fechada, estando esta identificada em 
relação aos riscos do GLP conforme norma ABNT NBR 13523 - 
Central predial de gás liquefeito depetróleo 

 

34 

Vazamento na linha de GLP de 
alimentação dos equipamentos 
consumidores, no trecho em 
baixa pressão (após a válvula 
reguladora de pressão) 

Formação de jato com 
possibilidade de incêndio; 

Possibilidade de formação de 
nuvem inflamável seguida de 

incêndio (flashfire); 
Possibilidade de acidentes 

ocupacionais. 

II RE TOL 
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14.9. Avaliação dos riscos 

A Análise Preliminar de Riscos realizada identificou 34 hipóteses de acidentes (situações de 

risco), sendo a grande maioria destas relacionadas a cenários acidentais envolvendo 

vazamentos de líquidos ou gases inflamáveis e/ou tóxicos.  

Durante a APR realizada foram classificados os riscos com base nas categorias de 

severidade dos danos e frequência de ocorrência dos eventos. 

14.9.1. Tolerabilidade dos Riscos 

A distribuição dos riscos para os cenários acidentais identificados e avaliados na Análise 

Preliminar de Riscos (APR) elaborada para este estudo se deu da seguinte forma:  

Risco 

Frequência 

ER RE OC PR FR 

S
e
v
e
ri

d
a
d

e
 

IV 0 0 0 0 0 

III 4 3 0 0 0 

II 3 9 3 2 0 

I 0 4 5 1 0 

Figura 14.9-1 – Distribuição dos Riscos na Matriz de Risco 

 

Tabela 14.9.1-1 – Categorias de Risco 

Categorias Descrição 

- TOL – Tolerável 

- ALP – 
ALARP – as low as reasonably 

practice 

- INT – Intolerável 

 

Não foram obtidos cenários acidentais com risco situado na região de intolerabilidade (INT). 

No entanto, dentre os 34 cenários acidentais identificados e avaliados, 9 destes (26%) se 

situaram na região de ALARP (ALP). 

Para os cenários acidentais presentes na região de risco ALARP foram indicadas medidas 

mitigadoras, as quais segundo o critério de avaliação qualitativa do risco proposto neste 

estudo somente deverão ser deixadas de serem implantadas caso seja realizado estudo que 

comprove a não necessidade das mesmas em função da possibilidade de reversão da 

classificação das mesmas em riscos toleráveis (TOL). 

A seguir estão relacionadas as situações de risco presentes na região de ALARP. 



Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

Projeto Terminais Ponta Negra - TPN 

ARCADIS logos 255 

Tabela 14.9.1-2 – Relação de Situações de Risco em Região de ALARP 

Situação de 
Risco 

Descrição 

14 
Sobreenchimento dos tanques de armazenamento do Terminal de Granéis Líquidos 
(TGL-1 e TGL-2) 

15 
Ruptura catastrófica de IBCs ou contêineres contendo líquidos inflamáveis tanque 
durante a movimentação (carga e descarga) ou armazenamento dos mesmos 

16 
Furo/ fissura no costado de IBCs ou contêineres contendo líquidos inflamáveis durante 
a movimentação (carga e descarga) ou armazenamento dos mesmos 

17 
Ruptura catastrófica de IBCs contendo líquidos tóxicos durante a movimentação 
(carga e descarga) ou armazenamento dos mesmos 

18 
Furo/ fissura no costado de IBCs contendo líquidos tóxicos durante a movimentação 
(carga e descarga) ou armazenamento dos mesmos 

20 
Queda de insumos líquidos durante o transporte terrestre (ex. óleos lubrificantes, óleos 
combustíveis, tintas, primers, etc) 

23 Queda do material durante movimentações internas 

25 
Presença de atmosfera IPVS (imediatamente prejudicial a vida e a saúde) por falta de 
oxigênio durante os trabalhos em espaços confinados 

27 Ruptura do cilindro de acetileno utilizado em soldas do tipo oxi-acetileno 

 

Por fim, foram relacionadas recomendações ao longo da APR elaborada, independentemente 

da região de risco em que a hipótese acidental identificada foi classificada (tolerável, ALARP 

ou intolerável), estando as mesmas apresentadas no capítulo 14.10 (Medidas Mitigadoras) 

deste relatório.  

14.9.2. Revisão da Análise de Risco 

Para esta etapa de licenciamento julgou-se como não sendo necessária a realização de 

revisão da análise de riscos elaborada, uma vez que durante a realização da Análise 

Preliminar de Riscos não foram identificados cenários acidentais classificados com risco 

intolerável (INT). 

O fato de não terem sido obtidos riscos intoleráveis (INT) neste relatório se deve ao tipo de 

substância química esperada para movimentação e armazenamento no Terminal, bem como 

os inventários que serão armazenados e o distanciamento das áreas de armazenamento em 

relação as áreas de população circunvizinha. 

No entanto, é importante esclarecer que em função da indefinição do tamanho dos tanques 

que estarão presentes nos Terminais de Granéis Líquidos (TGL-1 e TGL-2) e das substâncias 

que estarão presentes (movimentação e armazenamento) no Terminal de Cargas Gerias 

foram propostas situações/cenários de ocupação do Terminal Ponta Negra. 

Sendo assim, recomenda-se, em adição à adoção das medidas mitigadoras apresentadas no 

capítulo 14.10 deste relatório, que a análise de risco seja revisada nas próximas etapas de 

licenciamento, quando do licenciamento próprio de cada área interna ao mesmo, etapa esta 

em que deverão estar definidos corretamente os usos/aplicações específicos de cada área 
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bem como as substâncias químicas movimentadas e/ou armazenadas e seus respectivos 

inventários, podendo também afetar diretamente o índice de risco do empreendimento. 

14.10. Medidas mitigadoras 

A seguir estão listadas relacionadas as medidas mitigadoras identificadas ao longo da 

Análise Preliminar de Riscos (APR) elaborada e apresentada no capítulo de Identificação dos 

Cenários Acidentais, deste relatório. São estas: 

R1) Os tanques de armazenamento e o sistema de transferência de líquidos inflamáveis 

devem ser projetados em conformidade com a Norma NBR 17505 – Armazenamento de 

Líquidos Inflamáveis e Combustíveis; 

R2) Deverá ser projetada malha de aterramento à qual os sistemas de armazenamento e 

transferência deverão ser interligados; 

R3) Realizar estudo para determinação das áreas classificadas do Terminal; 

R4) Os equipamentos elétricos presentes nas áreas classificadas deverão atender a norma 

ANBTNBR IEC 60079-14 – Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas; 

R5) Os sistemas de transferência deverão possuir sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas projetado conforme a Norma ABNT NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra 

Descargas Atmosféricas; 

R6) Elaborar e implantar PEI (Plano de Emergência Individual) segundo escopo apresentado 

pela Resolução Conama Nº398 para a etapa de licença de operação; 

R7) Elaborar e implantar Programa de Gerenciamento de Riscos e Plano de Ação de 

Emergências para a etapa de licença de operação. Recomenda-se ainda que as diretrizes do 

PGR e PAE sejam apresentados durante a etapa de licença de instalação; 

R8) Instalar sistema de alerta com fechamento de válvula em caso de movimentação dos 

braços de carregamento durante a operação de transferência (em caso de afastamento da 

embarcação); 

R9) Implementar controle de fontes de ignição nas áreas de acesso de caminhões, carga e 

descarga e armazenamento de produtos químicos; 

R10) Implementar o uso de abafadores de chama no escapamento dos caminhões; 

R11) Instalar biruta em local de fácil visibilidade, facilitando a visualização da direção do 

vento em caso de cenários acidentais na Unidade; 

R12) Segregar a área de armazenamento/disposição em conformidade com a norma técnica 

ABNT NBR 14619 – Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade 

Química; 

R13) Capacitar os colaboradores sobre os riscos químicos das classes de substâncias 

químicas a serem movimentadas a/ou armazenadas na instalação; 
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R14) Contemplar no PGR da Unidade procedimento para avaliação dos riscos e identificação 

dos EPIs e meios de controle necessário para armazenamento e movimentação das 

substâncias antes da chegada das mesmas no Terminal; 

R15) Disponibilizar conjunto de respiração autônoma para combates emergenciais 

envolvendo vazamentos de líquidos tóxicos na unidade; 

R16) Capacitar os colaboradores em relação ao uso do equipamento de respiração 

autônoma; 

R17) Criar sistema de alerta e comunicação com as empresas vizinhas em caso de 

vazamentos de líquidos tóxicos; 

R18) Prover máscara de emento filtrante com filtro combinado para os colaboradores 

operacionais que venham a movimentar ou estar presentes em áreas de armazenamento de 

líquidos tóxicos, bem como capacitar os mesmos em relação ao uso e manutenção dos 

mesmos; 

R19) Disponibilizar kits de combate a vazamentos em área; 

R20) A movimentação de cargas em áreas internas a instalação com possibilidade de 

circulação de colaboradores, deve ser precedida de isolamento; 

R21) As cintas/amarras utilizadas no transporte e movimentação de carga devem estar 

dimensionadas para suportar a carga em questão; 

R22) Os colaboradores devem dispor dos EPI’s e EPC’s necessários para execução das 

atividades, devendo ser observados os quesitos preconizados na NR-6 – Equipamento de 

Proteção Individual para adoção e manutenção dos mesmos; 

R23) Os trabalhos em espaços confinados devem ser executados por colaboradores 

treinados conforme NR-33 – Espaço Confinado; 

R24) As operações de soldagem devem ser realizadas por colaboradores capacitados 

segundo o tipo de solda realizada; 

R25) Trabalhos a quente e em altura devem ser realizados somente mediante autorização de 

serviços a quente e em altura, respectivamente, emitida pelos setores de operação e de 

segurança do trabalho. Para isto deverá ser previsto no PGR da Unidade a elaboração e 

implantação de procedimento para Permissão de Trabalho a Unidade; 

R26) Em caso de vazamentos de gases inflamáveis a área deve ser isolada, sendo 

eliminadas possíveis fontes de ignição; 

R27) Capacitar os colaboradores em relação aos riscos inerentes aos gases industriais 

presentes/manuseados no terminal, em especial os cuidados em relação aos cilindros de 

acetileno; 
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R28) A central de GLP deve ser delimitada por gradil de proteção, permanecendo fechada, 

estando esta identificada em relação aos riscos do GLP conforme norma ABNT NBR 13523 - 

Central predial de gás liquefeito de petróleo. 

É importante esclarecer que em se tratando de um projeto muitas das recomendações 

propostas são voltadas a observância de normas e padrões durante o detalhamento do 

mesmo e a criação e implantação de um sistema de gestão de riscos para a etapa de 

operação da Unidade. 

14.11. Conclusões 

Com base no índice de risco calculado para o Terminal Ponta Negra – TPN, o qual resultou 

em valor ≤ 2, foi determinado o escopo da Análise de Riscos realizada, tendo sido a mesma 

elaborada e apresentada neste relatório. 

Durante a Análise Preliminar de Riscos (APR), apresentada no capítulo de Identificação dos 

Cenários Acidentais, não foram identificados cenários de risco intolerável (INT), tendo sido 

identificados 9 cenários acidentais, dentre o total de 34 cenários acidentais analisados, 

relativos a risco na região de ALARP (ALP), e os demais em região de risco tolerável (TOL). 

Foram proposta medidas mitigadoras para todos os cenários acidentais com risco situado em 

região de ALARP, sendo que para estes cenários acidentais somente deverão ser deixadas 

de serem implantadas as medidas recomendadas caso seja realizado estudo que comprove a 

não necessidade das mesmas em função da possibilidade de reversão da classificação das 

mesmas em riscos toleráveis (TOL), conforme o critério de avaliação de risco proposto na 

Tabela 14.8.2-3. 

Esclarece-se que o fato de não terem sido identificados cenários acidentais de risco não 

toleráveis (INT) se deve ao tipo de substância química esperada para movimentação e 

armazenamento no Terminal, bem como os inventários que serão armazenados e o 

distanciamento das áreas de armazenamento em relação as áreas de população 

circunvizinha. 

Com isto, conclui-se que o risco de acidentes ampliados imposto pelas instalações que 

estarão presentes e atividades que serão realizadas no Terminal Ponta Negra, para as 

situações analisadas neste relatório, pode ser considerado tolerável, desde que 

adotadas/implantadas as medidas mitigadoras relacionadas no capítulo 14.10. 

No entanto, em função da indefinição do tamanho dos tanques que estarão presentes nos 

Terminais de Granéis Líquidos (TGL-1 e TGL-2) e das substâncias que estarão presentes 

(movimentação e armazenamento) no Terminal de Cargas Gerias, recomenda-se, em adição 

à adoção das medidas mitigadoras apresentadas, que a Análise Preliminar de Riscos (APR) e 

a definição do índice de risco apresentados neste relatório sejam revisados nas próximas 

etapas de licenciamento, quando do licenciamento próprio de cada área interna ao mesmo, 

etapa esta em que deverão estar definidos corretamente os usos/aplicações específicos de 

cada área bem como as substâncias químicas movimentadas e/ou armazenadas e seus 

respectivos inventários. 

Caso as empresas que ocuparão futuramente as áreas internas ao Terminal Ponta Negra 

optem por manter o índice de risco ≤ 2, conforme cálculo apresentado neste relatório, estas 
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deverão estabelecer as condições máximas de armazenamento e/ou movimentação 

apresentadas na Tabela a seguir. 

Tabela 14.9.2-1 – Condições Máximas de Armazenamento/Movimentação para IR ≤ 2 

Área Substâncias Químicas 
Forma de 

Armazenamento 
Inventário Máximo por 

Recipiente/Tanque 

TGL-1 
Óleos Combustíveis e 

Petróleo 
Tanques 

atmosféricos 

300.000 kg (Óleos 
combustíveis)  

 585.000 (Petróleo) 

TGL-2 
Óleos Combustíveis e 

Petróleo 
Tanques 

atmosféricos 

300.000 kg (Óleos 
combustíveis)  

 585.000 (Petróleo) 

Terminal de Carga 
Geral 

Substâncias Tóxicas IBCs 1 m3 

Terminal de Carga 
Geral 

Substância Inflamável 

(Terminal de Carga 
Geral) 

IBCS e containers 
tanques 

8 m3 

Estaleiro Acetileno Cilindros para solda 8 kg 

Estaleiro 
Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP) 
Cilindros P.190 190 kg 
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15. Conclusões 

Considerando a grande demanda por soluções de logística associada à exploração e 

produção marítima de petróleo, principalmente relativo às bacias de Campos e Santos, 

levando em conta as diretrizes estaduais para a localização de empreendimentos portuários 

voltados para esta finalidade e o estudo de alternativas locacionais apresentado, entende-se 

estratégica a implantação e operação do Terminal Ponta Negra em Maricá, RJ. 

As áreas de influência do TPN inserem-se no bioma da Mata Atlantica, abrangendo seus 

ecossistemas costeiros. A região já apresenta características de atividade humana, com 

alteração das condições ambientais originais e presença de ocupação atual local de pequena 

dinâmica.  

A despeito das alterações intensas nos ambientes costeiros, notadamente nas restingas, 

ainda há na região remanescentes que mantém características de sua formação original, 

inclusive com algumas espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Estes 

remanescentes já sofrem pressão de atividades de loteamentos, especialmente voltados para 

o turismo de veraneio. 

A oferta de serviços e infraestrutura básica dos municípios das Áreas de Influência do 

empreendimento é deficiente especialmente em saneamento (abastecimento de água, rede 

de esgotos), transporte, saúde e educação. 

A implantação e operação do TPN poderão ocasionar modificações ambientais e sociais na 

região, relacionadas aos fatores ambientais identificados na área de inserção do 

empreendimento, e a partir das quais foram apresentadas soluções de monitoramento e 

verificação, controle e mitigação para os impactos associados. 

Estas modificações apresentam-se como prováveis impactos de maior magnitude no meio 

biótico, visto a supressão de vegetação caracterizada como restinga e as espécies de fauna 

e flora em estado de ameaça de extinção encontrados. Neste sentido este estudo tem a 

preocupação de propor medidas como o resgate de indivíduos e a criação de uma unidade 

de conservação em área de vizinhança do empreendimento. 

Como é usual, os principais impactos previstos na fase de planejamento relacionam-se ao 

surgimento de expectativas da população com relação às oportunidades de emprego e 

negócios, em contrapartida, às apreensões em virtude da possibilidade de afetação de 

propriedades e de interferências relacionadas às obras. 

Dando continuidade, na fase de instalação, as atividades previstas irão provocar diversos 

impactos nos meios físico, biótico e socioeconômico, a maioria de natureza adversa, de baixa 

magnitude para o meio físico e socioeconômico e de alta para o meio biótico, devido à 

fragilidade da restinga. Todos estes prováveis impactos foram caracterizados a partir dos 

critérios de reversibilidade, abrangência e relevância, para os quais serão tomadas ações de 

controle, mitigação e compensação. 
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Os impactos benéficos na organização social, no emprego e renda e nas finanças públicas 

municipais serão potencializados, a partir de ações de relacionamento com os atores 

envolvidos, proporcionando um cenário de benefícios socioeconômicos. 

Com relação à fase de operação base, os impactos foram considerados, de maneira geral, 

como pouco significativos, tendo em vista que estão relacionados a atividades de suporte à 

operação plena, objetivo maior desse tipo de empreendimento. A operação plena é 

representada pelos terminais de granéis líquidos, especialmente petróleo, carga geral 

conteinerizada ou não e estaleiro naval. Cada uma dessas atividades terá processo de 

licenciamento ambiental próprio. 

De acordo com os cenários prospectivos elaborados considerando antes e depois da 

implantação do TPN, foi concluído pela equipe técnica responsável pelo Estudo de Impacto 

Ambiental do Terminal Ponta Negra, que o empreendimento é viável ambientalmente, tendo 

em vista que as possíveis alterações que ocorrerão nas áreas de influência do 

empreendimento, não comprometerão a qualidade ambiental, desde que efetivadas as ações 

de gestão dos impactos previstas no estudo, que passam a ser um compromisso do 

empreendedor.  
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