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IDENTIFICAÇÃO DA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO AMBIENTAL

A DTA Engenharia LTDA., criada em 1988, é uma empresa especializada em Engenharia Portuária e Ambiental, 
com 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, tendo elaborado aproximadamente 700 (setecentos) estudos e projetos 
portuários no Brasil e exterior.

Devido a esta experiência, a DTA Engenharia Ltda. será responsável pela implantação do projeto denominado 
Terminais Ponta Negra (TPN), localizado no município de Maricá - estado do Rio de Janeiro.

Considerando a demanda futura por estruturas portuárias de suporte às atividades de exploração do pré-sal, 
a DTA 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.

Cabe mencionar que a DTA Engenharia é o único membro-corporativo associado no Brasil da PIANC – 
Permanent International Association & Navigation Congress – Bélgica, o que lhe permite conhecer e participar 
do estado da arte do desenvolvimento do setor portuário, por meio das suas publicações e boletins técnicos 
mensais

A 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 fundada na Holanda em 1888, de capital aberto e sede em 
Amsterdam. 

Para atender à necessidade de ampliação do seu campo de atividades, a ARCADIS logos promoveu um 
continuado processo de mudança organizacional e empresarial. Desta forma, a expertise da LOGOS 
ENGENHARIA em Gerenciamento foi ampliada com outras especialidades por meio da aquisição de empresas 
tradicionais e atuantes em outros campos, como a ENERCONSULT - Projetos; a HIDROAMBIENTE - 
Remediação Ambiental; a TETRAPLAN - Planejamento Estratégico e Ambiental; e a INTERPLAN - Saneamento. 

A Divisão de Meio Ambiente da ARCADIS logos S.A tem experiência na elaboração de Avaliação Ambiental 
Estratégica – AAE, Avaliação Ambiental Integrada – AAI, Licenciamento Ambiental de usinas de álcool, 
oleodutos, gasodutos e polidutos, mineração, usinas hidrelétricas, sistema de transporte, dentre outros.
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4 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO4 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL Terminais Ponta Negra     APRESENTAÇÃO

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
atende ao termo de referência emitido pelo 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, referente 
à Instrução Técnica CEAM/ DILAM Nº 08/2013 
e também à resolução CONAMA 01/86. 
O RIMA se destina a apresentar, de forma 
sintética o Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
do empreendimento denominado Terminais 
Ponta Negra (TPN) a ser implantado pela 
DTA Engenharia na localidade de Jaconé, 
município de Maricá, estado do Rio de Janeiro, 
Brasil.

O RIMA tem como principal objetivo 
ampliar a participação social no processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento. 
Para isto utiliza de linguagem corrente e 
recursos didáticos como fotos, mapas, tabelas 
e ilustrações, com o objetivo de uma melhor 
compreensão do conteúdo do Estudo de 
Impacto Ambiental  - EIA.

Esta publicação foi elaborada pela ARCADIS, 
empresa consultora responsável pelo 
desenvolvimento do EIA e respectivo RIMA, e 
contém as principais características do projeto 
em suas fases de planejamento, implantação 
e operação (base e plena), dos resultados do 
diagnóstico ambiental nos meios físico, biótico 
e socioeconômico, da avaliação de potenciais 
impactos ambientais, com consequente 
proposição de medidas destinadas a evitar, 
minimizar, mitigar ou compensar os efeitos 
negativos e potencializar seus benefícios sociais 
e ambientais.

Apresentação

Navio em estaleiro
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5RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO

A versão integral do EIA como o detalhamento dos estudos 
realizados e dos dados levantados, foi entregue ao INEA e 
colocado à disposição para consulta pública dos interessados. As 
informações apresentadas neste documento estão estruturadas 
na seguinte sequencia:

•	 Apresentação - reúne um conjunto de textos que visam 
situar o leitor sobre os objetivos e justificativas do 
empreendimento;

•	 Alternativas Locacionais e Tecnológicas - apresenta um 
resumo das análises que direcionaram decisões sobre a 
localização do projeto e as tecnologias utilizadas;

•	 Descrição do Empreendimento - reúne as informações 
principais do projetos

•	 Meio Físico - revela uma síntese das análises referentes aos 
temas de clima, ruído, relevo e águas relativos à região do 
empreendimento;

•	 Meio Biótico - demonstra as principais informações sobre a 
vegetação e os animais encontrados na região do projeto;

•	 Meio Socioeconomico - apresenta uma breve análise das 
características das atividades humanas desempenhadas nas 
proximidades do empreendimento;

•	 Impactos Ambientais - revela quais são os possíveis impactos 
decorrentes da viabilização do projeto;

•	 Programas Ambientais - reúne o conjunto de medidas que 
deverão minimizar ou controlar os impactos negativos e 
potencializar os positivos;

•	 Conclusão - apresenta as considerações finais sobre a 
viabilização do empreendimento; e

•	 Equipe Técnica - apresenta o conjunto de profissionais que 
participaram da elaboração das análises ambientais.
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Perspectiva ilustrativa do empreendimento
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7RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO

A instalação do Terminais Ponta Negra pode ser considerada 
estratégica devido à oferta de uma nova infraestrutura para apoio 
logístico à exploração e produção de petróleo e gás provenientes 
das bacias de Campos e de Santos. Ganha importância devido 
à proximidade com as futuras instalações do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), do novo sistema 
viário denominado Arco Metropolitano do Estado do Rio de 
Janeiro e de estar inserido na segunda região metropolitana mais 
importante do Brasil. 

Desta forma, o principal objetivo do TPN é o fornecimento e a 
manutenção da infraestrutura necessária para a implantação de 
terminais marítimos especializados em granéis líquidos e outras 
instalações, que consistirão em uma alternativa eficiente à atual 
oferta para a indústria de exploração e produção de petróleo e 
gás, referentes aos locais para armazenar e movimentar cargas, 
manutenção e reparo de embarcações.

Tal estrutura portuária passa a oferecer também nova alternativa 
para a logística marítima de carga geral com origem e destino 
no estado do Rio de Janeiro e sua área de influência, oferecendo 
oportunidades para a instalação de cadeia produtiva logística e 
industrial.

O TPN deve ser analisado sob a ótica da crescente atividade 
de exploração e produção de petróleo, especialmente no Rio 
de Janeiro, considerando os investimentos públicos e  privados 
nestes segmentos, além dos serviços de apoio às plataformas de 
exploração offshore e no reparo e manutenção de embarcações 
que dão suporte a essas atividades.

OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
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8 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO

Com o desenvolvimento do setor portuário nacional, a demanda 
por áreas apropriadas para a instalação de terminais marítimos 
aumentou, principalmente nos estados do Espírito Santo, São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde se encontra a maior concentração de 
campos petrolíferos offshore brasileiros.

Desta forma, o Governo Estadual do Rio de Janeiro elaborou 
o estudo 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”, 
que considerou o trecho “Niterói – Maricá” como favorável para a 
implantação de empreendimentos como o TPN. 

No estudo, destacam-se os seguintes pontos positivos da região e 
presentes no projeto do TPN: 

•	 Profundidade adequada para aproximação de grandes 
embarcações;

•	 Proximidade da região metropolitana e com unidade de 
processamento (refinaria e petroquímica – COMPERJ);

•	 Baixa sensibilidade ao derramamento de óleo.

Complementarmente, sinalizam-se os seguintes pontos de atenção 
na região e solucionados no projeto do TPN:

•	 Existe disponibilidade de retroárea; 

•	 Preservação dos ecossistemas marinhos e mitigação e 
compensação dos terrestres;

•	 Não haverá alteração significativa no balanço do transporte 
longitudinal de sedimentos;

•	 Mantida a integridade do ecossistema praial e costões rochosos 
e sedimentos; e

•	 Localidade com menor atividade  turística e de  pesca.

JUSTIFICATIVAS
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9RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO

PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS E POLÍTICAS SETORIAIS

O TPN está alinhado com a nova Lei dos Portos, 
facilitando a implantação dos terminais portuários 
que farão uso da infraestrutura comum. 

Complementarmente,  apontam-se os seguintes 
projetos estruturantes da região: 

•	 Arco Metropolitano do Rio de Janeiro - 
infraestrutura rodoviária destinada a interligar 
as diferentes rodovias que conectam a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro com outras 
regiões do estado e do País; e

•	 COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro que deverá abrigar plantas industriais  

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 para os granéis líquidos que deverão ser 
armazenados no terminal portuário, e também, a 
melhoria e dinamização da capacidade logística da 
região proporcionada pelo Arco Metropolitano que 
facilitará o escoamento de cargas gerais a partir do 
TPN.

Navio ancorado em píer
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Alternativas Locacionais 
e Tecnológicas 
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Para a escolha da área foi realizado um estudo sobre as 
condições de profundidade ao longo do litoral do Rio de Janeiro, 
procurando-se regiões com profundidade de 25m que se 
aproxima 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.
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Perspectiva ilustrativa de sistema offshore de estocagem e transbordo de óleo 

Berço de atracação equipado com com tubos destinados à retirar o petróleo estocado em navios
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Quanto às alternativas tecnológicas, estudou-se a possibilidade de 
utilização de sistemas offshore de estocagem e transbordo do óleo 
retirado das reservas marinhas de petróleo. Nesta alternativa, são 
utilizados uma série de equipamentos e estrututuras que permitem 
aos navios petroleiros o depósito e retirada de combustível por 
meio de boias, tubos e reservatórios submarinos. Esta alternativa 
demonstrou-se inviável em virtude da:

•	 baixa capacidade de operação em face do volume previsto nas 
jazidas disponíveis no litoral do sudeste.

•	 dificuldade de resposta frente a possíveis acidentes que venham a 
ocorrer; e

•	 distância em relação aos locais de beneficiamento que se situam 
no continente.

A alternativa tecnológica escolhida consiste na implantação de 
berços de atracação que são equipados com tubos destinados 
à retirar o petróleo estocado nos navios e direcioná-los aos 
reservatórios situados no continente, dentro do limite operacional 
do TPN. Esta solução destaca-se pela segurança, agilidade e eficiências 
nas operações de transbordo do óleo.
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Terminal de contêineres

Perspectiva ilustrativa do empreendimento
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15RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA    DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Descrição 
do Empreendimento

Terminal de granéis líquidos

Estaleiro naval

Área administrativa
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16 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     APRESENTAÇÃO

Pátios internos do TPN

Novos locais para prática de surfe do lado externo do quebramar
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Área administrativa do TPN

Aproveitamento do quebramar para instalação de atrações de turismo e lazer
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18 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIZAÇÃO

O TPN será instalado no Município de Maricá - praia do Jaconé, estado 
do Rio de Janeiro. Os acessos terrestre, ferroviário e marítimo são 
favoráveis e se dão da seguinte maneira:

•	 Terrestre: rodovia RJ-104, o cruzamento com a rodovia RJ-118 
e alcançando os limites do terreno da DTA. A vantagem é a 
proximidade do Comperj, reduzindo os custos com logística e a 
interferência nas comunidades locais;

•	 Ferroviário: proximidade com a faixa de domínio da antiga ferrovia 
Estrada de Ferro Maricá/Ramal de Cabo Frio (que não está em 
operação);

•	 Marítimo: profundidade natural de 30m próxima à costa, o que 
permite a operação de navios de grande porte. Possibilita reduzidos  
volumes de dragagem para a  implantação do canal de acesso e 
bacia de evolução dos navios e os referentes impactos ambientais.

Quanto à conformidade com o zoneamento municipal, o TPN estará 
à oeste da praia de Jaconé, Unidade de Planejamento de Jaconé (UP-
05). Esta área, conforme a lei municipal 037/2013, é classificada 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.

SÍNTESE DO EMPREENDIMENTO

O custo previsto para implantação TPN é de 1,1 bilhão de reais com 
implantação planejada 36 meses.

O empreendimento contará com infraestrutura portuária e de 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.

O TPN contará, também, com área destinada à implantação de estaleiro 
de construção e reparos navais. 

A infraestrutura será utilizada por terceiros mediante contratos de 
arrendamento de longo prazo.

Tipologia de navio que irá aportar no 
empreendimento
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CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

Pode-se considerar que o empreendimento será dividido em duas estruturas: 
infraestrutura terrestre e infraestrutura marítima, conforme pleiteado pela DTA 
perante solicitação de Licença Prévia ao INEA.

•	 Infraestrutura terrestre: Na porção terrestre serão construídos pátio para 
instalação futura dos terminais, centro administrativo e infraestrutura de 
serviços e saneamento ambiental (drenagem, água, esgoto, luz, telefonia entre 
outros); e

•	 Infraeestrutura marinha: As estruturas marítimas compreendem os dois 
quebramares, canal de acesso e bacia de evolução e atracação dos navios, 
aterro hidráulico sobre lamina d’água e equipamentos de sinalização e 
segurança para a navegação (Vessel Traffic Management Operation System 
– VTMOS, boias de sinalização e sistema de confinamento por barreira 
flutuante de vazamentos – stop oil).

Mapa de localização
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20 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento contará com três fases distintas de implementação, descritas 
a seguir:

PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO

Esta etapa é caracterizada por atividades relacionadas à viabilização do 
empreendimento, tais como:

•	 Relação com outras instituições;

•	 Diálogo para aquisição de áreas de terceiros; e

•	 Elaboração dos projetos de engenharia e estudos ambientais.

IMPLANTAÇÃO

As obras de implantação das estruturas terrestres e marinhas do TPN estão 
previstas para serem executadas em 36 meses, prevendo-se as seguintes 
atividades:

•	 Mobilização da mão de obra: previsão de contratação de até 450 
trabalhadores com campanha para aproveitamento da mão de obra local;

•	 Implantação dos canteiros de obra;

•	 Limpeza e preparo do terreno: para remoção da vegetação é necessária 
autorização ambiental específica;

•	 Demolição das edificações e outras estruturas existentes no 
terreno;

•	 Atividades de terraplenagem: nivelamento do terreno, com corte, 
espalhamento e compactação do material;

•	 Implantação das vias internas comuns e remanejamento de trecho 
da RJ-102: serão construídos acessos terrestres internos do TPN, bem como 
um novo trecho na rodovia RJ-102 que interligará a praia de Jaconé à rodovia 
RJ-118;
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•	 Construção dos canais de drenagem principais;

•	 Construção das edificações administrativas e de apoio do 
porto;

•	 Extração de material de empréstimo para a implantação 
do quebramar;

•	 Construção de quebramar de proteção;

•	 Execução da dragagem de aprofundamento: para o acesso 
dos navios ao interior da área abrigada pelo quebramar;

•	 Implantação do aterro hidráulico sobre o mar: com o 
aproveitamento do material de dragagem; e

•	 Controle ambiental: construção de instalações e serviços para o 
tratamento adequado de efluentes, resíduos e emissões.

Infraestruturas objeto de licenciamento

Aterro hidráulico

Terrap
lenagem

Quebram
ar

Área de dragagem

Canal de 
navegação
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OPERAÇÃO

Na Etapa de Operação serão realizadas atividades operacionais 
específicas do TPN (operação base), além das operações dos 
futuros arrendatários dos terminais, considerando o cenário de 
operação plena. Os futuros arrendatários realizarão processos de 
licenciamento ambiental próprio de suas atividades específicas de 
implantação e operação.

Está prevista a contratação direta de aproximadamente quatro mil 
pessoas, divididos em três turnos de trabalhos, para a realização das 
atividades de operação base e operação plena, abaixo mencionadas:

 Operação Base

•	 Atividades de engenharia, administração, jurídicas e ambientais, 
entre outras para a operação do complexo portuário; 

•	 Operação e controle ambientais - efluentes domésticos e 
industriais, resíduos sólidos, emissões atmosféricas;

•	 Controle operacional da navegação na área de aproximação do 
TPN; 

•	 Operação da barreira de proteção contra eventuais vazamentos 
de óleo no mar; 

•	 Manutenção da infraestrutura (quebramares, calado, redes de 
drenagem, acessos terrestres internos), dos equipamentos de 
segurança comuns e sinalização; e

•	 Acompanhamento e controle integrados dos operadores que 
vierem a se instalar no TPN, nos seguintes aspectos: ambiental, 
riscos operacionais e logística.

Operação Plena

A implantação e operação dos terminais que se instalarão no TPN 
terão um processo de licenciamento ambiental próprio. São eles:

Terminal de granéis líquidos:

•	 Transporte e armazenamento de petróleo e derivados para 
exportação consumo interno com volume de tancagem com 
aproximadamente 5,5 milhões de m3;

•	 Movimentação de cerca de 700 navios petroleiros/ano; e

•	 Atividades de manutenção das instalações.
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Todos os empreendimentos terão controles 
ambientais individuais e integrados pelo TPN para 
efluentes domésticos e industriais, resíduos sólidos 
e emissões atmosféricas  

Terminal de carga geral:

•	 Transporte e armazenamento de contêineres, com movimentação máxima de 
um milhão de unidades anuais;

•	 Movimentação máxima de cerca de 700 navios anuais e 2.500 caminhões/ dia; e

•	 Atividades de manutenção das instalações;

Estaleiro naval:

•	 Construção de pequenas embarcações;

•	 Manutenção de grandes embarcações;

•	 Capacidade produtiva estimada em 20 mil toneladas de aço/ ano; e

•	 Atividades de manutenção das instalações.

Atividades
Implantação do Canteiro de Obras
Mobilização, Desmobilização e Manutenção do Canteiro de Obras
Serviço de Terraplanagem
Execução das vias internas e drenagem
Nova interligação Rodoviária entre a RJ-118 com a RJ-102
Instalações Administrativas e de Apoio
Extração de material de empréstimo para o quebra-mar
Recuperação / Revegetação das bancadas de corte de rocha
Execução dos quebramares
Dragagem / Aterro Hidráulico
Sinalização Náutica Instalação de Barreira flutuante
Construção de redes de utilidades

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Cronograma de Implantação do TPN
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Meio Físico consiste na 
avaliação do relevo, das rochas, 
do ar, das águas, dos ruídos e 
dos solos presentes na região 
do empreendimento. 

Meio Biótico reúne as análises 
referentes à vegetação, 
aos animais e unidades de 
conservação encontrados nas 
proximidades do TPN. 

Meio Socioeconômico consiste 
no conjunto de elementos que 
estão relacionados ao modo 
de vida do homem, nas suas 
relações sociais e econômicas.

Para a elaboração do estudo foram definidas áreas de influência do 
empreendimento para os meios físico, biótico e socioeconômico. 

Estas áreas partem do mais próximo para o mais distante, ou seja, 
a mais próxima é a área diretamente afetada (ADA) representada 
pelo terreno onde será implantado o empreendimento ou que este 
ocasionará alterações de forma direta. Em volta desta situa-se a área 
de influência direta (AID) representada pela região onde os efeitos 
do empreendimento serão percebidos de forma mais clara e num 
segundo perímetro localiza-se a área de influência indireta (AII), 
representada por uma região mais ampla com menor percepção dos 
efeitos do empreendimento.

Para o TPN, a AID e a AII dos meios fisico e biótico compreendem 
áreas do entorno, localizadas em Jaconé. Para o meio 
socioeconômico a AID compreende os municípios de Maricá e 
Saquarema e a AII os municípios que fazem vizinhança com estes.
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Meio Físico
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Vegetação na ADA

Solo exposto e encosta erodida na ADA

Solo exposto na ADA
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MEIO FÍSICO CONTINENTAL

O clima e as condições meteorológicas da área do empreendimento 
são bastante influenciados pela localização geográfica, principalmente 
pela proximidade ao mar, e pelo relevo que, em junto com as massas 
de ar, controlam a distribuição da chuva, evaporação, temperatura, 
umidade do ar e ventos.

Desta forma, o clima pode ser classificado como tropical úmido/
super úmido, apresentando inverno seco.

CLIMA E METEOROLOGIA

Temperatura

A temperatura média durante o ano na região é de 23 a 24º C, sendo que nos

meses mais secos, que são junho, julho e agosto, a temperatura média é de

21,5º C e nos meses mais quentes  (janeiro, fevereiro e março) é de  26º C.

Chuvas

A quantidade de chuvas durante o ano na região onde será implantado este

empreendimento é de aproximadamente 930 mm, sendo que a maior parte

concentrado entre os meses de novembro a março.

Umidade relativa e radiação solar

A umidade relativa do ar média da região é de aproximadamente 80%. A

radiação solar da região é forte, pois está localizada entre os trópicos de

Capricórnio e Câncer, onde a incidência de raios solares é maior. Os maiores

níveis de radiação solar ocorrem nos meses mais secos devido à menor

quantidade de nuvens, que são obstáculos para os raios solares.

Ventos

A região está situada em uma zona de transição entre os ventos relativamente

fortes das áreas localizadas a leste da baía da Guanabara e as áreas calmas da

baía. No local do empreendimento a velocidade dos ventos varia entre 2 m/s a

pouco mais de 6 m/s ao longo do ano.
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Vista geral do terreno do empreendimento

RIMA_20_02_2014.indd   29 27/03/2014   15:04:05



30 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     MEIO FÍSICO

Os ruídos são gerados, dia e noite, por circulação de veículos, animais, ruído 
do mar e passagem de aviões. As medições de ruído foram realizadas em sete 
pontos na região do empreendimento.

Os níveis de ruído nestes pontos variaram entre 38 decibéis (equivalente a 
uma conversa mais silenciosa) a 60 decibéis (comparável ao barulho médio do 
trânsito). Apenas um ponto de pesquisa ficou acima dos limites estabelecidos 
pelas normas para o período diurno devido, principalmente, aos ruídos gerados 
pelo mar.

RUÍDO

Diurno Noturno

P-1 737230,02 7459212,8
Área mista 

predominantemente 
38,5 dB(A) 44,7 dB(A)

P-2 737270,464 7460363,93
Área mista 

predominantemente 
48,3 dB(A) 41,8 dB(A)

P-3 737321,836 7460764,32
Área mista com vocação 

comercial
52,4 dB(A) 44,6 dB(A)

P-4 739782,753 7461736,8 Condomínio residencial 42,3 dB(A) 44,6 dB(A)
P-5 739812,12 7461340,24 Condomínio residencial 40,0 dB(A) 40,1 dB(A)

P-6 739884,678 7462524,4
Área mista com vocação 

comercial
59,6 dB(A) 45,5 dB(A)

P-7 738304,548 7461722,43 Condomínio residencial 42,0 dB(A) 48,6 dB(A)

Identificação 
dos pontos

Coordenadas UTM Observação
Nivel de Ruído Equivalente (Leq)

Qualidade do som  Decibéis  Tipo de ruído 
 Muito baixo  0-20 Db  Barulho das folhas
 Baixo  20-40 Db  Conversa silenciosa
 Moderado  40-60 Db  Conversa normal
 Alto  60-80 Db Ruído médio de fábricas ou trânsito
 Muito alto  80-100 Db Apito de guarda e ruído de um caminhão
 Ensurdecedor  100-120 Db Ruído de discoteca e de avião decolando

Faixas de Níveis de Ruído

Nível de ruído medido na região
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Geologicamente, a área encontra-se principalmente 
sobre o domínio da Unidade Geológica denominada 
“Complexo Búzios” e secundariamente sobre a 
Unidade denominada “Complexo Paraíba do Sul”. 
Estas unidades são constituídas por rochas cristalinas 
como gnaisses, anfibolitos e diabásio; por depósitos de 
sedimentos originados da ação combinada de rios e 
do mar, ricos em matéria orgânica; e por depósitos de 
areias. 

Com relação ao relevo, localmente ocorrem duas 
unidades: os “Maciços da Região dos Lagos” e as 
“Baixadas da Região dos Lagos”.  Os Maciços são 
áreas de relevo montanhoso, característico de 
região de serra. Já as Baixadas da Região dos Lagos 
são formadas pelas planícies dos rios e litorânea, 
compostas por sedimentos  constituídos por areias, 
argilas e cascalhos. 

Por cima das rochas chamadas de gnaisses ocorreu 
o desenvolvimento de solos argilosos, conhecidos 
como “argissolos”. Sobre os depósitos provenientes 
da ação de rios e do mar são encontrados solos 
denominados “espodossolos”, que são arenosos e 
pobres em fertilidade. Por fim, ocorrem os “neossolos 
quartzarênicos”, desenvolvidos sobre os depósitos de 
areia. 

Os locais de relevo mais plano dentro da área prevista 
para o empreendimento  estão sujeitos a inundações 
periódicas ao redor da Lagoa de Jaconé. Já os terrenos 
em áreas mais montanhosas estão sujeitos a erosão e 
deslizamentos naturais de solo e rochas. 

Os tipos de solo da área (rochas cristalinas - gnaisses) 
dificilmente apresentam cavernas. Mesmo assim, foi 
feita uma pesquisa no Cadastro de Cavernas do Brasil, 
e não foi encontrada menção de cavernas para o 
município de Maricá. 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, SOLOS, GEOTECNIA E 
ESPELEOLOGIA (CAVERNAS)

Corte de estrada RJ-118 com histórico de 
escorregamentos.

Relevo montanhoso da Unidade Maciços da 
Região dos Lagos, próximos à linha costeira.

Vista geral da Planície Litorânea em primeiro plano  e 
dos Maciços da Região dos Lagos ao fundo.

Afloramento de Gnaisses.

Depósitos de sedimentos provenientes da ação dos 
rios e do mar
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A área do empreendimento previsto está localizada na 
Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, e nas divisões 
estaduais, a área encontra-se na Região Hidrográfica VI - 
Lagos São João.

Localmente, está inserida no Sistema Hidrográfico da 
Lagoa de Jaconé, que compreende parte dos municípios de 
Maricá e Saquarema. A Lagoa de Jaconé ocupa uma área de 
4 km² de superfície. 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.

O rio Grande de Jaconé é o principal afluente da Lagoa 
de Jaconé e também o limite natural entre os municípios 
de Maricá e Saquarema. A nascente deste  curso d’água 
encontra-se totalmente inserida na Serra do Mato Grosso 
e sua foz desemboca em áreas alagadas da Lagoa de Jaconé. 
Além disto, o manancial encontra-se bastante protegido pela 
cobertura vegetal. 

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 
pequenos.

RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE E USO DA ÁGUA

RECURSOS HÍDRICOS
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Os fatores de poluição de água mais relevantes na região dos lagos são os 
lançamentos de esgotos domésticos e lixo sem o adequado tratamento e as erosões 
que ocorrem no entorno rios, córregos e lagoas. Como consequência, estas águas 
apresentam alteração em sua qualidade, do ponto de vista ecológico e sanitário.

A avaliação da qualidade das águas mostra que as águas de córregos/rios e da Lagoa 
de Jaconé atende a maioria dos padrões da legislação (Resolução CONAMA 357/05).

A análise dos sedimentos, nos rios/córregos e na lagoa de Jaconé, indicou condição 
satisfatória para os padrões determinados pela Resolução CONAMA 454/12.

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E DOS SEDIMENTOS

Lagoa do Jaconé

Lagoa do Jaconé
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A avaliação da qualidade das águas subterrâneas foi realizada a partir 
de coleta de amostras de água em quatro pontos de amostragem.  

A maior parte dos parâmetros apresentou resultados satisfatórios, 
em conformidade com os limites fixados pela Portaria n° 2914/2011 
do Ministério da Saúde. As águas monitoradas são salobras e 
apresentam pH ácido. 

Dentre os parâmetros que apresentaram resultados em não 
conformidade encontram-se  oxigênio dissolvido, turbidez, 
coliformes termotolerantes, sólidos dissolvidos e cloretos. Alguns 
metais também foram detectados em teores superiores aos limites 
definidos pelo Ministério da Saúde, porém sugere-se que sua 
ocorrência na água tenha relação com processos naturais, associados 
à composição do aquífero. 

QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Canal de drenagem de ligação da Lagoa de Jaconé
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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.

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.

USOS DA ÁGUA

Atividade de pesca na interligação do canal do Salgado à 
lagoa de Jaconé.

Canal que direciona o fluxo de águas do campo de golfe para 
a praia.

Canal ra utilizado pela pesca artesanal Região de nascentes ao fundo da Lagoa de Jaconé
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MEIO FÍSICO MARINHO

Foram realizados levantamentos 
de campo para coletar amostras 
de sedimento e água na área de 
influência direta do Terminais 
Ponta Negra. 

Os resultados para as amostras 
de água foram comparadas 
com os limites da Resolução 
CONAMA n°357/05 e 
embora alguns resultados 
sejam superiores ao limite da 
resolução a qualidade de água 
não oferece risco aos animais 
marinhos. 

Os resultados da análise de 
sedimento foram comparados 
com os limites indicados na 

QUALIDADE DA ÁGUA DO MAR E SEDIMENTO MARINHO

Resolução CONAMA n° 454/12, 
sendo que todos os resultados 
dos laboratórios apresentaram 
valores menores que os 
indicados na resolução. Para o 
sedimento encontrado na área 
de influência direta verificou-se a 
predominância de areia média.

Na região, observa-se que o 
padrão de vento apresenta 
predomínio de nordeste 
podendo ocorrer pequenas 
inversões, principalmente 
durante o inverno. Assim como 
o vento, as correntes marinhas 
também apresentam esse padrão. 
As ondas na área de influência 
direta tem altura média de um 

metro na maior parte do tempo, 
vindo da direção sudeste.

De forma a entender melhor 
as possíveis alterações na 
região de implantação do 
empreendimento, foi realizada 
modelagem matemática 
considerando a praia na situação 
atual e uma projeção do que 
poderá acontecer. A Figura 
abaixo apresenta as correntes, 
representadas pelas setas em 
preto que indicam a direção e as 
cores que indicam a velocidade 
em m/s.

Correntes na região do empreendimento, do lado esquerdo a situação atual e do lado direito após o empreendimento.
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Como ocorrerá a dragagem para instalação do empreendimento, 
estima-se que a ocorrerá ressuspensão do sedimento do fundo 
durante a operação draga, o que poderá provocar uma pluma 
de sedimentos. O sedimento, areias, argilas e siltes se dispersam 
conforme as correntes, portanto, assim que a draga ressuspender 
o sedimento os mesmos irão dispersar ou depositar rapidamente 
no fundo e provavelmente não irão chegar até a praia.

Através dos estudos realizados estima-se que a praia de Jaconé 
tenderá a aumentar próximo ao quebra mar, em uma extensão 
máxima de 180 m ao longo do quebra mar e aproximadamente 
530 m ao longo da linha de costa (figura abaixo). Este aumento na 
praia deverá ocorrer em um período aproximado de oito anos. 
Não estão previstos outros impactos na costa.

Alteração da linha de costa da praia de Jaconé depois das instalações dos Terminais Ponta Negra
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Meio Biótico

Ponta Negra
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VEGETAÇÃO 

A área de estudo está localizada no bioma da Mata 
Atlântica, em suas formações mais costeiras. A Mata 
Atlântica é formada por vários tipos de vegetação 
diferentes (fitofisionomias). Na área prevista para 
a implantação do empreendimento (ADA) e no 
seu entorno (AID) são encontradas as formações 
vegetais abaixo.

Foram encontradas oito espécies consideradas 
ameaçadas de extinção. Algumas delas ocorrem 
na áreas prevista para o empreendimento, e 
todas ocorrem na área de entorno, onde é 
proposta a criação de unidade de conservação. 
São elas:  Couepia, schottii, Dorstenia arifolia, Euterpe 
edulis, Ficus cyclophylla, Ficus hirsuta, Inga maritima, 
Pilosocereus arrabidae e  Tabebuia cassinoides. 
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FLORESTA OMBRÓFILA DENSA

É a mata característica da vegetação atlântica, com alta diversidade 
de espécies, vista com frequência nas serras do litoral do sudeste do 
Brasil. Na área de estudo, no sentido do mar para o continente, são 
observadas as matas de terras baixas, matas de baixa altitude (sub-
montanas, de 50 a 500 metros de altitude) e matas de maior altitude 
(montanas, acima de 500 m de altitude).

RESTINGA

A vegetação de restinga abrange praias, cordões arenosos, dunas, 
brejos e lagoas e é formada por uma série de formações diferentes, 
com tipos mais abertos, com vegetação herbácea (tipo capim), 
com arbustos ou com árvores. Essas diferentes formações são 
influenciadas pela presença de água, sendo que algumas delas são 
frequentemente ou permanentemente alagadas. 

VEGETAÇÃO COM INFLUÊNCIA HUMANA (ANTRÓPICA) E OUTROS USOS

Mais da metade da área a ser ocupada pelo empreendimento já foi 
alterada por usos anteriores, por exemplo, o campo de golfe e alguns 
loteamentos.

Outra presença marcante é a lagoa de Jaconé, que ocupa mais de um 
quinto da área no entorno do futuro empreendimento (AID).
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O empreendimento não ocupa áreas pertencentes a unidades de conservação. As unidades de 
conservação mais próximas à área prevista para o empreendimento são:

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DAS SERRAS DE MARICÁ - APASERMAR

Unidade de conservação de uso sustentável, com objetivos principais:

•	 garantir a preservação dos remanescentes florestais e sua biota com vistas à minimização dos 
impactos ambientais resultantes das atividades antrópicas; 

•	 promover a educação e interpretação ambiental através de um contato mais íntimo com a 
natureza; 

•	 preservar a beleza cênica e ecológica da Mata Atlântica de Maricá; 

•	 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.

Esta APA envolve o Refúgio da Vida Silvestre, atuando provisoriamente como sua zona de 
amortecimento.

Trata-se de uma unidade de conservação de proteção integral continental, com objetivos principais: 

•	 proteger a mata de Mata Atlântica e estepe arbórea existentes no município, 

•	 garantir a manutenção do conjunto de espécies da flora local e da fauna residente ou migratória; 

•	 regular e orientar as atividades antrópicas nestas áreas visando ao equilíbrio ambiental para a 
proteção de mananciais; 

•	 preservar a beleza cênica e ecológica das serras, morros, picos e pedras de Maricá; 

•	 estimular o turismo e a geração de emprego e renda. 

REFÚGIO DA VIDA SILVESTRE DAS SERRAS DE MARICÁ - REVISSERMAR
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AVES

A Região dos Lagos pode abrigar 272 espécies de aves, das quais 
11 ocorrem apenas na Mata Atlântica, e 28 são migratórias. Quinze 
espécies encontram-se ameaçadas de extinção no estado do Rio 
de Janeiro (INEA, 2013), quatro são consideradas ameaçadas no 
território nacional (MMA, 2008) e outras quatro espécies constam 
na listagem internacional (IUCN, 2012).

AII

Foram registradas 120 espécies de aves para a AID/ADA do 
Empreendimento TPN (pouco menos da metade do total de 
provável ocorrência), sendo que a maioria destas espécies tem 
preferência por ambientes florestais. 

A maior parte das espécies encontradas se alimenta de insetos, mas 
foram registradas também aves que se alimentam de frutos. 

Ao contrário do esperado, espécies sensíveis a interferências 
ambientais, como os beija-flores, foram frequentes, aproveitando a 
época de floração das restingas, indicando que nessas áreas, mesmo 
alteradas, ainda têm capacidade para manter populações dessas 
espécies.

AID/ADA DO EMPREENDIMENTO

RIMA_20_02_2014.indd   44 27/03/2014   15:04:28



45RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   MEIO BIÓTICO

Entre as 120 espécies, foram registradas três consideradas 
ameaçadas de extinção. 

O formigueiro-do-litoral (Formicivora littoralis) foi observado na ADA 
e na AID. Esta é a única espécie que ocorre apenas nas restingas 
do sudeste brasileiro e é considerado Vulnerável pela lista estadual 
(INEA, 2013) e ameaçada pela listagem internacional (IUCN, 2012).

Outras duas espécies ameaçadas foram observadas: a choquinha-
unicolor (Myrmotherula unicolor) e a choquinha-pequena 
(Myrmotherula minor).

ESPÉCIES AMEAÇADAS

A região estudada pode ser considerada como ponto de parada para 
algumas espécies migratórias. Durante os trabalhos de campo, foram 
observadas as seguintes aves migratórias: 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 
espécies costumam se deslocar em grandes bandos e pousam nas 
partes rasas das lagunas para descansar e se alimentar.

Algumas outras aves usam os ambientes de praia: 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). A águia-
pescadora (Pandion haliaetus) e o falcão-peregrino (Falco peregrinus) 
foram observados na área e provavelmente utilizam a região para 
repouso e alimentação durante suas migrações.

ESPÉCIES MIGRATÓRIAS

Não foram registradas atividades de caça ou captura de aves na 
região. As atividades econômicas regionais estão 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 nos trabalhos realizados.

ESPÉCIES CAÇADAS PARA ALIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO
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RÉPTEIS E ANFÍBIOS

Para a AII são esperadas 53 espécies de anfíbios 
de provável ocorrência, que são típicas do Bioma 
da Mata Atlântica, e ocupam de áreas abertas a 
ambientes mais florestais. Dentre as espécies de 
provável ocorrência as rãs (Allobates olfersioides 
e Chiasmocleis carvalhoi) e as pererecas (Scinax 
trapicheiroi e Xenohyla truncata) estão sob algum grau 
de ameaça de extinção.

ANFIBIOS

Foram registradas 35 espécies de anfíbios 
Dessas, cerca de 10 estão associadas a rios e 
riachos de florestas. De forma geral, os anfíbios 
registrados na AID/ADA são comuns na região do 
empreendimento.

Quanto aos répteis, são esperadas 19 
espécies de provável ocorrência para a AII do 
empreendimento. Todas são típicas da Mata 
Atlântica, e são espécies que ocupam áreas 
abertas e áreas florestadas. A lagartixa-da-praia 
(Liolaemus lutzae) e a jibóia (Boa constrictor) são 
consideradas espécies ameaçadas de extinção. 

RÉPTEIS

Foram registradas 16 espécies de répteis, 
sendo sete cobras e nove lagartos. Os répteis 
registrados para as áreas do empreendimento 
são típicos do bioma Mata Atlântica, com 
representantes de espécies comuns e 
abundantes em regiões de floresta e mata de 
restinga. 

ANFÍBIOS E RÉPTEIS DE OCORRÊNCIA NA ADA E AID DO EMPREENDIMENTO
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Entre as espécies registradas, apenas três estão são consideradas 
ameaçadas,  a rã (Allobates olfersioides), o lagarto (Liolaemus lutzae) e 
jiboia (Boa constrictor).

ESPÉCIES AMEAÇADAS

Entre os registros efetuados para a herpetofauna destaca-se a 
presença de apenas duas espécies endêmicas (exclusivas) dos 
ambientes de restinga. Uma é a perereca-de-bromélia (Xenohyla 
truncata) e o outro registro é o lagarto (Liolaemus lutzae).

ESPÉCIES ENDÊMICAS

O teiú (Salvator merianae) pode ser considerado como uma das 
espécies de interesse para a caça. Em algumas regiões do país esta 
espécie de lagarto é caçada para alimentação. Além dele, a jiboia 
também apresenta interesse de caça devido a sua carne e couro. 

Não foram identificadas espécies migratórias e nem de interesse 
econômico ou veterinário na área do empreendimento.

ESPÉCIES DE INTERESSE PARA A CAÇA E MIGRATÓRIAS
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MAMÍFEROS

Para a AII são esperadas 20 espécies de mamíferos terrestres que 
ocorrem nas restingas e matas litorâneas do estado do Rio de 
Janeiro. Quanto aos morcegos, devido ao baixo número de trabalhos 
existentes para a região, foram consideradas duas espécies de 
provável ocorrência para as restingas do Rio de Janeiro.

A lista faunística levantada para a AII do empreendimento apresenta, 
em sua maioria, espécies generalistas, pouco ameaçadas de extinção, 
encontradas em áreas de mata de baixa altitude e litorânea, além de 
restinga. A exceção é o rato de espinho, (Trinomys eliasi), considerado 
ameaçado de extinção e de ocorrência apenas nas restingas e matas 
litorâneas do estado do Rio de Janeiro.

AII

Foram registradas 23 espécies de mamíferos, sendo 14 espécies 
terrestres e nove espécies de morcegos. Os ambientes de mata 
registraram o maior número de espécies, 18 no total, e algumas 
espécies foram observadas apenas nesse tipo de ambiente, como 
o macaco guariba e alguns morcegos. Em área de restinga foram 
identificadas 11 espécies. 

MAMÍFEROS DE OCORRÊNCIA NA AID/ADA DO EMPREENDIMENTO

Dentre todas as espécies registradas, apenas o rato-de-espinho 
(Trinomys eliasi), é considerada como espécies ameaçadas.

ESPÉCIES AMEAÇADAS

Nenhuma das 23 espécies registradas no estudo é considerada 
migratória. O tapiti (Sylvilagus brasiliensis), ou coelhinho do mato, é 
considerado como de interesse para caça para alimentação.

ESPÉCIES DE INTERESSE PARA CAÇA E MIGRATÓRIAS
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PEIXES

A região do estudo está inserida em uma zona de transição de 
água doce para salgada. Essas áreas são importantes na alimentação 
e reprodução de algumas espécies, pois geralmente têm bastante 
alimento e ambientes mais calmos para reprodução dos peixes. Para 
a área de estudo, são esperadas 59 espécies de peixes de provável 
ocorrência na região.

AII

Foram registradas 37 espécies de peixes nas áreas estudadas, 
que é um número menor que em outros estudos em ambientes 
semelhantes. Isso pode ser explicado pelo fato dos rios e lagoas da 
região terem sido bastante alterados por ações humanas, diminuindo 
sua qualidade ambiental. Nenhuma dessas espécies é considerada 
ameaçada de extinção.

PEIXES DE OCORRÊNCIA NA AID/ADA DO EMPREENDIMENTO

Uma espécie de peixe registrada é introduzida na região. A tilápia 
(Oreochromis sp) é uma espécie considerada invasora e pode 
prejudicar outras espécies de peixes da região por ser mais 
tolerante as alterações do ambiente.

ESPÉCIES INTRODUZIDAS

Os peixes, de forma geral, são bastante cobiçados para alimentação 
local e atividades recreativas. Na área de estudo foram identificadas 
espécies de interesse para essas atividades, como 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 DE INTERESSE ECONÔMICO
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COMUNIDADES PLANCTÔNICAS E BENTÔNICAS 
(FITOPLÂNCTON, ZOOPLÂNCTON E BENTOS)

são algas e bactérias que 
realizam fotossíntese e têm 
no meio aquático a mesma 
função que os vegetais 
no ambiente terrestre. 
Esses organismos ajudam 
na produção de matéria 
orgânica e no equilíbrio 
do meio aquático. Para a 
AII do empreendimento, 
são esperadas cerca de 100 
espécies desses organismos.

FITOPLÂNCTON

são animais muito pequenos, 
ou mesmo pequenas larvas 
de animais maiores, que 
vivem na água. Muitos 
desses organismos passam 
seu ciclo de vida completo 
no plâncton enquanto que 
outros, como muitos insetos, 
passam no plâncton uma fase 
do seu ciclo de vida (ovos, 
larvas ou adultos). Para a 
AII do empreendimento, 
são esperadas cerca de 100 
espécies desses organismos.

ZOOPLÂNCTON

são pequenos animais que 
vivem no fundo dos rios 
e oceanos, como larvas 
de insetos, crustáceos, 
moluscos entre outros, e 
são bastante importantes na 
reciclagem dos nutrientes. 
Além disso, atuam como 
indicadores de qualidade 
ambiental, pois são sensíveis 
e exigentes quanto aos 
ambientes que habitam. Para 
a AII do empreendimento 
são esperados 128 espécies 
de provável ocorrência, 
característicos dos sistemas 
aquáticos tropicais.

BENTOS

COMUNIDADES PLANCTÔNICAS DE OCORRÊNCIA NA AID/ADA DO EMPREENDIMENTO

Para a AID/ADA do 
empreendimento, foram 
registradas 108 espécies. 
O grupo de maior registro 
foi um grupo de algas 
(diatomáceas) que são mais 
tolerantes as diferenças 
de salinidade da água e se 
beneficiam com as alterações 
humanas nos ambientes.

foram registradas 40 
espécies na ADA e AID 
do empreendimento. Dos 
resultados obtidos, destaca-
se a classe Copepoda 
(pequenos crustáceos 
parentes dos caranguejos e 
camarões) que é importante 
fonte de alimento na cadeia 
alimentar dos ambientes 
aquáticos. 

Para a AID/ADA do 
empreendimento, foram 
registradas 15 espécies 
de diferentes grupos. 
A maioria dos registros 
foi de representantes de 
organismos da fauna marinha 
devido à proximidade da área 
com o ambiente costeiro.
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Nenhuma das espécies registradas para a comunidade planctônica 
encontra-se ameaçada de extinção. 

Apenas uma espécie de zooplâncton é considerada exótica, ou seja, 
não é original da área de estudo. O pequeno crustáceo (Temora 
turbinata) é considerado uma espécie invasora e hoje é comum de 
ser encontrado na costa brasileira.

ESPÉCIES AMEAÇADAS OU EXÓTICAS
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AMBIENTE MARINHO

No ambiente marinho da bacia de Campos e Santos já foram registradas 30 
espécies de cetáceos, das quais, 12 constam em listas de espécies ameaçadas de 
extinção da IUCN, MMA ou do estado do Rio de Janeiro.

Nas campanhas do estudo de impacto ambiental do Terminal de Ponta Negra não 
foram registrados cetáceos durante o cruzeiro ou observação a partir do ponto 
fixo e, de acordo com pescadores locais, não é comum a presença de grupos de 
cetáceos na região.

CETÁCEOS (BALEIAS E GOLFINHOS)

Na região costeira de Itaipu, Niterói/RJ, foram registradas 180 espécies de peixes, 
das quais, duas se encontram ameaçadas de extinção e 13 espécies tem risco de 
desaparecer devido à pesca excessiva (sobre-exploração).

Foram registrados na ADA e AID do empreendimento 35 espécies de peixes. Do 
total, 32 apresentam importância comercial, uma encontra-se em perigo segundo 
Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção e três ameaçadas de sobre-
exploração pela atividade pesqueira. 

PEIXES MARINHOS
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Estudos do Projeto TAMAR, entre as bacias de Campos e Santos (AII), apontam ocorrência 
de cinco espécies e todas são classificadas em, pelo menos uma, categoria de ameaça 
nacional e internacional. 

Das espécies que podem ocorrer na área, apenas uma, a tartaruga verde (Chelonia mydas), 
também foi registrada durante o levantamento primário realizado na ADA e AID do terminal 
portuário. Entretanto, é imporante dizer que a área de influência direta do empreendimento 
não apresenta importantes sítios de reprodução desses animais.

As espécies de tartarugas marinhas, especialmente a tartaruga verde (C. mydas) e a tartaruga-
cabeçuda (C. caretta), podem servir de indicadoras de qualidade ambiental em função do tipo 
de alimento que consomem na região. Tartarugas, muitas vezes, confundem de restos de lixo 
com comida, então se pode avaliar o grau de poluição do ambiente marítimo a partir de 
análises do que elas têm na barriga.

TARTARUGAS MARINHAS

Não foram encontrados estudos ou levantamentos disponíveis das espécies que ocorrem 
na AII, apenas estudos sobre o sistema planctônico do litoral do Rio de Janeiro, onde foi 
registrada a presença de 36 espécies pertencentes ao grupo dos fitoplâncton, 54 espécies de 
zooplanctônicos, 304 espécies de zoobentos de fundo inconsolidado marinho e 10 espécies 
de endofauna. Em relação às comunidades bentônicas (espécies que vivem presas às algas ou 
rochas), foram registradas 142 espécies de algas e 268 espécies de invertebrados aquáticos.

Nos levantamentos de microrganismos aquáticos realizados na ADA e AID foram 
identificadas seis classes fitoplanctônicas, 43 espécies de zooplâncton, 61 de zoobentos de 
fundo inconsolidado marinho, 21 espécies de comunidades de meiofauna (que se enterram 
na areia) e nove espécies de endofauna. Nos registros das comunidades bentônicas, foram 
identificadas 38 espécies de algas e 58 espécies de organismos invertebrados aquáticos.

Das espécies registradas, o mexilhão (Perna perna) tem importância comercial.

MICRORGANISMOS AQUÁTICOS (ALGAS E INVERTEBRADOS AQUÁTICOS)
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Meio Socioeconômico

Via de acesso à praia de Jaconé, Maricá.

Igraja de Nossa Senhora de Nazaré, Saquarema Centro de Ponta Negra, Maricá

Canal de Ponta Negra, Maricá Igreja Nossa Senhora do Ampari, Maricá

PescaBairro de Jaconé, Maricá

Loteamento na ADA, Maricá
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A Área de Influência Direta - AID é a área que se relacionará 
mais diretamente com as alterações – físicas, sociais, ambientais 
e econômicas - que possivelmente ocorrerão com chegada do 
empreendimento. Para o presente estudo, a AID é composta por dois 
municípios litorâneos do estado do Rio de Janeiro: Maricá e Saquarema. 

Localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Maricá receberá 
o empreendimento portuário Terminais Ponta Negra – TPN, mais 
precisamente no distrito de Jaconé, vizinho à Saquarema, razão pela 
qual este município também foi considerado AID do estudo.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A zona costeira fluminense, historicamente bastante ocupada, registrou 
um grande desenvolvimento no século XX, vinculado principalmente 
ao fato do município do Rio de Janeiro, na época, ser o então Distrito 
Federal. Aliado à isso, destacou-se a inegável vocação 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.

Tanto Maricá quanto Saquarema foram explorados intensamente 
por atividades agrícolas e mão de obra escrava. Após a abolição da 
escravatura, essas atividades diminuíram ao ponto dos municípios 
se consolidarem com população agrária estável de atividade 
desconcentrada e regiões turísticas especialmente de veraneio.

Mais recentemente, houve um forte crescimento da indústria 
petrolífera ao norte do estado e uma consolidação da Baía de Sepetiba, 
como exportadora de minérios, além de área de desenvolvimento 
industrial. Eis que a falta de infraestrutura social, evidente na região 
metropolitana, ocorreu também nas novas áreas de expansão. Essa 
forma desordenada de crescimento foi fruto da falta de planejamento 
perante a chegada de grandes investimentos em indústrias de base e 
portuárias. 

Para a inserção do Terminais Ponta Negra se busca um planejamento 
social e ambiental voltado a não repetir os exemplos citados, almejando 
uma inserção que potencialize a criação de empregos e a ocupação 
ordenada do território costeiro.

HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO NA REGIÃO

Pesca
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As zonas urbanas de Maricá e Saquarema concentram-se no litoral e 
no entorno das lagoas e vem sendo objeto de uma ocupação acelerada, 
motivada pela combinação entre o espraiamento do uso residencial (por 
conta da expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro), grande 
concentração de residências de veraneio e também como opção de 
lazer nos finais de semana. 

Na década de 1990 o transbordamento metropolitano atingiu 
fortemente o município de Maricá, quase duplicando sua população, 
impulsionados pela busca de moradia barata e não muito distante do 
centro empregador. Nesse período verificou-se a intensificação da 
especulação imobiliária, com continuidade nas duas últimas décadas, dada 
a permanência do processo migratório. Recentemente, verifica-se um 
crescimento, porém de forma ainda não tão expressiva, ao longo da RJ-
114 (Estrada de Ubatiba), vinculada à proximidade com o COMPERJ, em 
Itaboraí.

ÁREAS DE EXPANSÃO URBANA E VETORES DE CRESCIMENTO

As taxas de crescimento populacional dos municípios de Maricá e 
Saquarema são muito superiores àquelas do Estado do Rio de Janeiro, 
mostrando que não são fruto de crescimento vegetativo, mas sim do 
ingresso de migrantes. 

POPULAÇÃO

Ano/Período Maricá Saquarema
Estado do Rio de 

Janeiro

1980 32.618 28.200 11.291.631

1991 46.545 37.888 12.807.706

2000 76.737 52.461 14.391.282

2010 127.461 74.234 15.989.929

1980-1991 42,70% 34,40% 13,40%

1991-2000 64,90% 38,50% 12,40%

2000-2010 66,10% 41,50% 11,10%

População Total

Taxa de 

Crescimento (%)

População, variação absoluta, variação relativa e taxa de crescimento 

médio anual da população – Maricá, Saquarema e Rio de Janeiro – 1980 a 

2010.

Fonte: IBGE. Elaborado por: ARCADIS logos.
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O número de empregos formais em Maricá é surpreendentemente 
baixo (10% da população total), apresentando um alto grau de 
informalidade e também caracterizando a “cidade dormitório”. Parte 
da população que não consta como empregado formalmente está 
ocupada na agricultura. 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. 

Para Saquarema, os dados de emprego formal são bastante 
distintos. O desenvolvimento do turismo mais aguçado, bem como 
a população menor e menos sujeita 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 (População 
Economicamente Ativa), a quantidade de empregados formais soma 
34%.

EMPREGO

Canal da Ponta Negra, Maricá
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Pode-se dizer que Saquarema consolidou sua vocação 
litorânea e turística, enquanto Maricá, simultaneamente, a 
vocação metropolitana e litorânea, em diferentes partes de 
seu amplo território. 

A Agropecuária vem perdendo espaço, com um decréscimo 
de 60% em Maricá e de 20% em Saquarema no período de 
2000 a 2009. Observa-se um pequeno avanço da Indústria 
de Transformação e Construção Civil e um crescimento 
significativo dos serviços: mais de 80% em Saquarema e 70% 
em Maricá, justificado pelo incremento populacional que 
alavanca uma série de demandas e resultam no crescimento 
da estrutura produtiva.

Isso pode ser observado especialmente em Maricá, onde o 
crescimento do PIB (Produto INterno Bruto) da ordem de 
60% não resultou em crescimento do PIB per capita. Já em 
Saquarema, paralelamente ao crescimento do PIB de 80% 
ocorreu um aumento do PIB per capita da ordem de 40%. 

ESTRUTURA PRODUTIVA E OS EFEITOS DE NOVOS 
GRANDES INVESTIMENTOS

Praça Antenor de Oliveira, Saquarema
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Essa dinâmica encontra-se em processo de mudança tanto devido 
aos efeitos dos novos investimentos produtivos no âmbito estadual, 
como da localização geográfica desses investimentos.

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro possui importantes 
polos de desenvolvimento nos campos químico-farmacêutico, 
metalmecânico, cimenteiro, siderúrgico, de serviços avançados e os 
maiores novos investimentos concentram-se na expansão portuária 
e na produção de petróleo e gás. O maior destes investimentos, o 
COMPERJ, está sediado em Itaboraí a poucos quilômetros da AID. 
Há também forte desenvolvimento da indústria naval no Estado por 
meio da implantação de novos estaleiros como os das empresas 
STX Europe e Mauá em Niterói e das empresas EISA e Aliança no 
município do Rio de Janeiro.

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. 
Antevê-se para a AID, nesse contexto, tendências de alteração no 
padrão das ocupações a partir de novos focos de urbanização, além 
de alteração nas vantagens locacionais, estendendo para novos 
espaços a presença de atrativos que viabilizem áreas de grande 
porte com bons acessos logísticos para fins de suporte portuário 
(retroáreas) entre outros investimentos produtivos.  
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PERMANÊNCIA DE ATIVIDADES TRADICIONAIS

A pesca artesanal ainda destaca-se como atividade tradicional da 
estrutura produtiva da AID. Ela já era desenvolvida pelos Tupinambás 
- habitantes originais dessa porção do litoral - e continuou sendo 
desenvolvida pelos colonizadores portugueses, com o surgimento 
de vilarejos de pescadores que inclusive deram origem às cidades de 
Maricá e Saquarema.

Embora as entidades representativas de pesca na AID não disponham 
de cadastro atualizado do número de pescadores, estima-se um 
montante de cerca de 1.300 associados, dentre os quais uma parte 
efetivamente exerce a pesca cotidianamente, dependendo dela para a 
subsistência familiar.

Entre os principais problemas apontados pelos pescadores artesanais, 
destaca-se o da concorrência da pesca industrial, fazendo com que 
diversos pescadores procurem, ainda que a revelia, outros serviços 
(construção civil, pintores, vigias, etc.) a fim de complementar a renda 
familiar. 

A atividade pesqueira se concentra 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. 

Atividade de pesca
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ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES

Os municípios da AID não possuem em seus territórios unidades 
geradoras, sendo atendidos pela Ampla Energia e Serviços S/A, com 
percentual de cobertura elevado. 

SANEAMENTO

Em Maricá o abastecimento de água é realizado pela CEDAE e em 
Saquarema pela Concessionária Águas de Juturnaíba. De acordo 
com a Agência Nacional de Águas – ANA, esses sistemas requerem 
ampliação, pois a oferta existente já estaria comprometida. No 
município de Maricá encontra-se em implantação o sistema de 
abastecimento Inoã e Itaipuaçú.

Em relação ao esgotamento sanitário, prevalece amplamente uma 
situação de precariedade, com um baixo percentual de esgoto 
coletado e tratado. 

Vale destacar que, entre as condicionantes estabelecidas para a 
concessão da licença ambiental para a implantação do emissário 
do COMPERJ, que atravessará parte do Município de Maricá, está 
prevista a implantação de rede de esgotos que deve atender 70% 
da população local, contando com estação de tratamento e um 
emissário submarino. 

Quanto ao serviço de coleta de lixo, a cobertura alcança 80,3% 
dos domicílios em Maricá e 89,5% em Saquarema, mas o principal 
problema consiste na destinação final, dada a inexistência de 
infraestrutura adequada para tanto.

Atividade de pesca
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EDUCAÇÃO

Os municípios da AID apresentam defasagens em relação à 
alfabetização se comparados à média do estado do Rio de Janeiro, 
embora apresentem avanços nas duas últimas décadas. Essa defasagem 
se concentra na população mais velha (jovens adultos e adultos/
idosos), uma vez que a 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.

Os municípios 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. 

Em relação ao ensino técnico, Saquarema possui a FAETEC que 
oferece os cursos de Meio Ambiente, Edificações, Eletromecânica, 
Hospedagem, Petróleo e Gás, Segurança do Trabalho e Edificações. 
Em Maricá está prevista a implantação da Escola Técnica Federal de 
Maricá, vinculada ao Instituto Federal Fluminense – IFF.

FAETEC, Saquerema.
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL1 

1 Para essa análise foi utilizado o Índice FIRJAN (2009) que considera as dimensões emprego 
e renda, educação e saúde, variando numa escala de 0 (pior) a 1 (melhor).

SAÚDE

Maricá integra a Região Metropolitana II – Microrregião 1 e 
Saquarema a Região Metropolitana Baixada Litorânea – Microrregião 
1. A população é coberta pela atenção básica, e os casos de maior 
complexidade são encaminhados para o Rio de Janeiro, município de 
referência nos atendimentos de alta e média complexidade para toda 
a região.

Infraestrutura de Saúde em Maricá e Saquarema – 2013

Fonte: DATASUS, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2013. Elaborado 
por: ARCADIS logos.

Maricá Saquarema

- 1

Hospital público 1 -

Hospital filantrópico - 1

Hospital privado 1 -

Hospital Total 2 1

CS/UBS público 15 12

CS/UBS filantrópico - -

CS/UBS privado - 2

CS/UBS Total 15 14

Indicadores
Municípios

Centro de atenção psicossocial
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Observa-se em Maricá o aumento dos casos de Meningite e 
Hepatite B (entre os anos de 2007 e 2009), e uma diminuição dos 
casos de AIDs, Meningite e Hepatite B em Saquarema. É importante 
investir em campanhas de prevenção dessas doenças em regiões 
com possível aumento de contingente da população masculina, 
como é o caso dos municípios que abrigam a construção de novos 
empreendimentos, atraindo um grande número de trabalhadores.

Maricá integra a Região Metropolitana II – Microrregião 1 e 
Saquarema a Região Metropolitana Baixada Litorânea – Microrregião 
1. A população é coberta pela atenção básica, e os casos de maior 
complexidade são encaminhados para o Rio de Janeiro, município 
de referência nos atendimentos de alta e média complexidade para 
toda a região.
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TURISMO

As características naturais da região potencializam o turismo em 
Maricá e Saquarema, que contam com áreas de Mata Atlântica 
preservada e belas paisagens. As praias são propícias para banho, 
pesca e esportes náuticos, como o surfe, sendo também o 
ecoturismo e o turismo de aventura bastante difundidos. 

ARQUEOLOGIA (BEACHROCKS)

Na linha costeira, onde será implantado o Terminais Ponta Negra, 
foram encontrados alguns vestígios de material de interesse cultural 
em superfície, as chamadas Beachrocks, cuja concentração maior e 
mais representativa encontra-se fora da Área Diretamente Afetada - 
ADA. 

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. 

Os estudos realizados 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.
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Canal de Atracação, Ponta Negra.
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O TPN E A DISTRIBUIÇÃO DOS BEACHROCKS
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Neste estudo, os impactos são entendidos como interferências causadas 
no cenário socioambiental da área de estudo, decorrentes das etapas de 
planejamento, implantação e operação base do TPN.

A operação plena, com a somatória de atividades de logística e de estaleiros 
está simulada no EIA, com previsão de emissões atmosféricas, geração de 
resíduos sólidos e efluentes líquidos, além das alterações nos fluxos viários 
regionais e demais dinâmicas socioeconômicas. Para estas alterações, os 
futuros operadores do porto farão os respectivos Estudos de Impacto 
Ambiental, com identificação e avaliação de impactos e proposição de 
medidas e  programas.

Procurou-se prever e avaliar o efeito que estas intervenções poderão 
desencadear nas áreas de influência do empreendimento e propor medidas 
de controle, prevenção, monitoramento, mitigação, compensação ou de 
potencialização, conforme necessário e de acordo com a natureza do 
impacto.

Impactos Ambientais
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Vista da Serra do Mato Grosso e Lagoa do Jaconé ao fundo, Maricá

Nas próximas páginas apresentam-se os impactos 
socioambientais previstos e a síntese da sua avaliação, com 
destaque para:

•	 Natureza: negativa ou positiva. Esta representação é feita 
por meio de barras à esquerda do nome do impacto sendo, 
as vermelhas, para os impactos negativos, e as verdes, para 
os impactos positivos;

•	 Medidas: uma breve descrição do que se propõe fazer 
frente ao impacto identificado;

•	 Grau de Resolução: avalia se as medidas propostas possuem 
um grau Baixo, Médio ou Alto de resolução do impacto; e 

•	 Grau de Relevência: define-se qual o nível de importância 
do impacto frente o Grau de Resolução.

A ordem de apresentação dos impactos é feita por meio - físico, 
biótico e socioeconômico - e por etapa de viabilização do 
empreendimento - planejamento, implantação e operação base.
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Alteração da Qualidade 
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Alto Baixo
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Alto Baixo
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fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos
Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento
Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO FÍSICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO
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71RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.
Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO FÍSICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem
- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento
Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.
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72 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO FÍSICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO FÍSICO - ETAPA DE OPERAÇÃO BASE
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73RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO FÍSICO - ETAPA DE OPERAÇÃO BASE

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Vegetação presente no costão rochoso da Ponta Negra, Maricá.

Uma vez que a emissões da etapa de operação base se 
restringem a pequenas embarcações, as medidas estão 
associadas à manutenção periódica das embarcações, 
evitando mau funcionamento dos motores.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.
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74 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO BIÓTICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.
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75RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO BIÓTICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO BIÓTICO - ETAPA DE OPERAÇÃO BASE

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Floresta Ombrófila Densa presente na Serra do Mato Grosso, Maricá
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76 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem
- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE PLANEJAMENTO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 
dos Solos

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
do Ar

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Pela 
geração de cargas difusas 
e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Pela 
interferência nos 
sistemas de drenagem 
(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Cargas 
Pontuais Geradas pela 
População Atraída pelo 
Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 
Escoamento Superficial

Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 
e Recalque dos Terrenos

Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento
Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 
Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 
da Água Marinha pelo 
Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 
Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 
da Água Marinha pelo 
Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
do Ar

Redução da cobertura, 
riqueza e diversidade 
vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 
de vertebrados 
continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 
aquática continental 
(comunidades 
planctônicas e 
bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 
fauna

Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 
comunidades 
planctônicas devido ao 
aporte de cargas difusas 
e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 
comunidades bentônicas 
devido ao aporte de 
cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 
fauna

Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 
comunidades 
planctônicas e 
bentônicas devido ao 
aporte de cargas difusas 
e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 
Expectativas sobre o 
Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 
de trabalho com a 
geração de novos 
empregos formais e 
informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.
Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 
acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 
cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 
efluentes provenientes do canteiro de obras.
Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 
do terreno. 
Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 
de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 
terraplenagem e nas vias internas de acesso. 
Definição de limite de velocidade dos veículo . 
Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 
equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.
Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 
de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 
da ADA. 
Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 
do empreendimento.  
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 
demolição para aterros sanitários.
Separação absoluta de esgotos e drenagem.
Trtamento adequado de efluentes líquidos.
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle a montante e a jusante das obras, incluindo 
ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.
Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 
básico.
Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 
Jaconé.
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 
óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 
de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 
estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.
Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 
desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 
equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 
atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 
sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.
Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 
empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 
compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 
graxas.
Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 
equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.
Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 
efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.
Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 
acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 
incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 
e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 
investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.
Monitoramento do comportamento dos grupos de 
interesse.
Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 
fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 
propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.
Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 
extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 
indivíduos para cada um perdido).
Proposta de criação de unidade de conservação em área 
de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 
de supressão vegetal e terraplanagem.
Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.
Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 
extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 
indivíduos para cada um perdido).
Proposta de criação de unidade de conservação em área 
de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 
empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 
de supressão vegetal e terraplanagem.
Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alterações no mercado 
de trabalho com a 
geração de novos 
empregos formais e 
informais

Médio Baixo

Alterações no Mercado 
de Trabalho com a 
Desmobilização da mão 
de obra contratada para 
a implantação da 
infraestrutura do TPN

Médio Baixo

Alterações nas Finanças 
Públicas Municipais 
através da geração de 
tributos municipais pelas 

obras de implantação do 
TPN

- Baixo

Interferência com 

imóveis localizados na 
ADA com a consequente 
realocação da população 
residente

Médio Médio

Alterações no mercado 
imobiliário

Médio

Alterações no mercado 
imobiliário

Médio

Atração de população 
(induzida e autônoma)

Médio Médio

Pressão sobre 
equipamentos públicos 
de prestação de serviços 
sociais

Médio Baixo

Alteração na Paisagem e 
no Uso e Ocupação do 
Solo

Médio Alto

Perda das áreas de pesca 
por conta das atividades 
de obra e possível 

diminuição do volume de 

pescado

Baixo Médio

Interferência com o 

tráfego no sistema viário 
da região do 

empreendimento

Médio Médio

Risco de interferência e 

comprometimento da 
integridade física de 
patrimônio geológico

Médio Médio

Remobilização, 
soterramento e/ou 
destruição parcial ou 

total de sítios 

arqueológicos terrestres

- -

Remobilização e/ou 
destruição parcial ou 
total de sítios 

arqueológicos 

subaquáticos

- -

Alterações no Mercado 
de Trabalho com a 

contratação de 

trabalhadores a 
operação base do TPN

Médio Médio

Aumento do volume de 

veículos
Baixo Baixo

Incremento na Oferta 
Regional de Serviços 
Portuários Específicos

- Alto

Intensificação da 

animação econômica nos 

municípios da AII

- Alto

Incremento de tráfego 

no sistema viário da 

região do 

empreendimento

Médio Baixo

Realização de prospecção arqueológica para indicar o grau 
de preservação para cada bem que possa vir a ser 
localizado.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 

ou controle, tendo em vista que a gestão dos recursos 

cabe à administração municipal.

Acompanhamento e assessoria às famílias para as 
negociações.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 

TPN.
Interupção dos fluxos do TPN nos períodos de maior 
movimentação de veraneio.

Remoçãodos beachrocks necessários de maneira a se 

preservar a integridade da formação, de modo que possa 

ser relocada em área não afetada ou aproveitada 

cientificamente.
Criação de unidade de conservação em área adjacente ao 
empreendimento, que incluirá áreas de beachrocks

Desmobilizações parciais da mão de obra  efetuadas de 
forma gradual.
Aproveitamento dos mesmos trabalhadores nas etapas 

subsequentes das obras civi.
Capacitação para recontratação nafase de operação.

Acompanhamento dos projetos habitacionais em 
andamento no município de Maricá.
Apoio técnico à formulação de novos projetos municipais, 
conforme a percepção do aumento da demanda.

Acompanhamento da melhoria/ampliação dos 
equipamentos e infraestruturas urbanas.
Monitoramento e Identificação dos potenciais aumentos 
de demanda.
Divulgação e priorização de contratações locais. 

Incentivo ao deslocamento através de fretamentos.

Realização de recuperação de áreas degradadas.
Aproveitamento da estrutura do quebramar para o 

desenvolvimento turístico regional. Proposição de Área 
Verde no entorno e integrada ao projeto.

Desenvolvimento de ações participativas com os 

pescadores artesanais , o Poder Público e demais 
entidades interessadas.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 

TPN.

Implantação de um trevo de acesso ao TPN, conforme 

especificação do DER-RJ.

Capacitação da mão de obra local.

Treinamento dos motoristas.
Manutenção periódica dos veículos.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

-

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 
ou controle.
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77RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   IMPACTOS AMBIENTAIS

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem
- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 
dos Solos

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
do Ar

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Pela 
geração de cargas difusas 
e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Pela 
interferência nos 
sistemas de drenagem 
(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 
das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos - Cargas 
Pontuais Geradas pela 
População Atraída pelo 
Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 
Escoamento Superficial

Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 
Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 
e Recalque dos Terrenos

Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 
Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 
Ruído e Vibração

Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 
da Água Marinha pela 
Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 
da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
dos Solos

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 
dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 
Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 
Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 
do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 
vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 
continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 
aquática continental 

(comunidades 
planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 
fauna

Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 
planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 
e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 
comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 
acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 
efluentes provenientes do canteiro de obras.
Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 
do terreno. 
Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 
de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 
terraplenagem e nas vias internas de acesso. 
Definição de limite de velocidade dos veículo . 
Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 
equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.
Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 
de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 
da ADA. 
Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 
do empreendimento.  
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 
demolição para aterros sanitários.
Separação absoluta de esgotos e drenagem.
Trtamento adequado de efluentes líquidos.
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle a montante e a jusante das obras, incluindo 
ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.
Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 
básico.
Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 
Jaconé.
Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 
controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.
Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 
óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 
de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 
estiagem.
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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 
ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 
do TPN.
Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 
desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 
equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 
atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.
Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 
sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.
Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 
empreendimento.
Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 
de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 
graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 
equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.
Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 
acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.
Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 
indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 
de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.
Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 
extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).
Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 
empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 
de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Alterações no Mercado 

de Trabalho com a 
Desmobilização da mão 
de obra contratada para 
a implantação da 
infraestrutura do TPN

Médio Baixo

Alterações nas Finanças 
Públicas Municipais 
através da geração de 
tributos municipais pelas 

obras de implantação do 
TPN

- Baixo

Interferência com 
imóveis localizados na 
ADA com a consequente 
realocação da população 
residente

Médio Médio

Alterações no mercado 
imobiliário

Médio

Alterações no mercado 
imobiliário

Médio

Atração de população 
(induzida e autônoma)

Médio Médio

Pressão sobre 
equipamentos públicos 
de prestação de serviços 
sociais

Médio Baixo

Alteração na Paisagem e 

no Uso e Ocupação do 
Solo

Médio Alto

Perda das áreas de pesca 

por conta das atividades 
de obra e possível 

diminuição do volume de 
pescado

Baixo Médio

Interferência com o 

tráfego no sistema viário 
da região do 

empreendimento

Médio Médio

Risco de interferência e 
comprometimento da 
integridade física de 
patrimônio geológico

Médio Médio

Remobilização, 
soterramento e/ou 
destruição parcial ou 
total de sítios 
arqueológicos terrestres

- -

Remobilização e/ou 
destruição parcial ou 
total de sítios 

arqueológicos 
subaquáticos

- -

Alterações no Mercado 
de Trabalho com a 
contratação de 

trabalhadores a 

operação base do TPN

Médio Médio

Aumento do volume de 

veículos
Baixo Baixo

Incremento na Oferta 

Regional de Serviços 
Portuários Específicos

- Alto

Intensificação da 

animação econômica nos 
municípios da AII

- Alto

Incremento de tráfego 
no sistema viário da 

região do 

empreendimento

Médio Baixo

Realização de prospecção arqueológica para indicar o grau 
de preservação para cada bem que possa vir a ser 
localizado.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 
ou controle, tendo em vista que a gestão dos recursos 

cabe à administração municipal.

Acompanhamento e assessoria às famílias para as 
negociações.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 
TPN.
Interupção dos fluxos do TPN nos períodos de maior 
movimentação de veraneio.

Remoçãodos beachrocks necessários de maneira a se 

preservar a integridade da formação, de modo que possa 
ser relocada em área não afetada ou aproveitada 
cientificamente.
Criação de unidade de conservação em área adjacente ao 
empreendimento, que incluirá áreas de beachrocks

Desmobilizações parciais da mão de obra  efetuadas de 

forma gradual.
Aproveitamento dos mesmos trabalhadores nas etapas 
subsequentes das obras civi.
Capacitação para recontratação nafase de operação.

Acompanhamento dos projetos habitacionais em 
andamento no município de Maricá.
Apoio técnico à formulação de novos projetos municipais, 
conforme a percepção do aumento da demanda.

Acompanhamento da melhoria/ampliação dos 
equipamentos e infraestruturas urbanas.
Monitoramento e Identificação dos potenciais aumentos 
de demanda.
Divulgação e priorização de contratações locais. 
Incentivo ao deslocamento através de fretamentos.

Realização de recuperação de áreas degradadas.
Aproveitamento da estrutura do quebramar para o 
desenvolvimento turístico regional. Proposição de Área 
Verde no entorno e integrada ao projeto.

Desenvolvimento de ações participativas com os 
pescadores artesanais , o Poder Público e demais 

entidades interessadas.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 
TPN.

Implantação de um trevo de acesso ao TPN, conforme 

especificação do DER-RJ.

Capacitação da mão de obra local.

Treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica dos veículos.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

-

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 
ou controle.
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78 RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA     IMPACTOS AMBIENTAIS

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Alterações no Mercado 

de Trabalho com a 

Desmobilização da mão 

de obra contratada para 

a implantação da 

infraestrutura do TPN

Médio Baixo

Alterações nas Finanças 

Públicas Municipais 

através da geração de 

tributos municipais pelas 

obras de implantação do 

TPN

- Baixo

Interferência com 

imóveis localizados na 

ADA com a consequente 

realocação da população 

residente

Médio Médio

Alterações no mercado 

imobiliário
Médio

Alterações no mercado 

imobiliário
Médio

Atração de população 

(induzida e autônoma)
Médio Médio

Pressão sobre 

equipamentos públicos 

de prestação de serviços 
sociais

Médio Baixo

Alteração na Paisagem e 
no Uso e Ocupação do 
Solo

Médio Alto

Perda das áreas de pesca 
por conta das atividades 
de obra e possível 
diminuição do volume de 
pescado

Baixo Médio

Interferência com o 
tráfego no sistema viário 
da região do 
empreendimento

Médio Médio

Risco de interferência e 
comprometimento da 
integridade física de 
patrimônio geológico

Médio Médio

Remobilização, 
soterramento e/ou 
destruição parcial ou 
total de sítios 
arqueológicos terrestres

- -

Remobilização e/ou 
destruição parcial ou 
total de sítios 
arqueológicos 
subaquáticos

- -

Alterações no Mercado 
de Trabalho com a 
contratação de 
trabalhadores a 
operação base do TPN

Médio Médio

Aumento do volume de 
veículos

Baixo Baixo

Incremento na Oferta 

Regional de Serviços 
Portuários Específicos

- Alto

Intensificação da 
animação econômica nos 
municípios da AII

- Alto

Incremento de tráfego 
no sistema viário da 
região do 
empreendimento

Médio Baixo

Realização de prospecção arqueológica para indicar o grau 
de preservação para cada bem que possa vir a ser 
localizado.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 

ou controle, tendo em vista que a gestão dos recursos 

cabe à administração municipal.

Acompanhamento e assessoria às famílias para as 

negociações.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 
TPN.
Interupção dos fluxos do TPN nos períodos de maior 
movimentação de veraneio.

Remoçãodos beachrocks necessários de maneira a se 

preservar a integridade da formação, de modo que possa 
ser relocada em área não afetada ou aproveitada 
cientificamente.
Criação de unidade de conservação em área adjacente ao 
empreendimento, que incluirá áreas de beachrocks

Desmobilizações parciais da mão de obra  efetuadas de 

forma gradual.

Aproveitamento dos mesmos trabalhadores nas etapas 

subsequentes das obras civi.

Capacitação para recontratação nafase de operação.

Acompanhamento dos projetos habitacionais em 

andamento no município de Maricá.

Apoio técnico à formulação de novos projetos municipais, 

conforme a percepção do aumento da demanda.

Acompanhamento da melhoria/ampliação dos 

equipamentos e infraestruturas urbanas.

Monitoramento e Identificação dos potenciais aumentos 

de demanda.
Divulgação e priorização de contratações locais. 
Incentivo ao deslocamento através de fretamentos.

Realização de recuperação de áreas degradadas.
Aproveitamento da estrutura do quebramar para o 
desenvolvimento turístico regional. Proposição de Área 
Verde no entorno e integrada ao projeto.

Desenvolvimento de ações participativas com os 
pescadores artesanais , o Poder Público e demais 
entidades interessadas.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 
TPN.
Implantação de um trevo de acesso ao TPN, conforme 
especificação do DER-RJ.

Capacitação da mão de obra local.

Treinamento dos motoristas.
Manutenção periódica dos veículos.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

-

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 

ou controle.

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE OPERAÇÃO BASE

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.
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79RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL TERMINAL PONTA NEGRA   IMPACTOS AMBIENTAIS

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Alterações no Mercado 

de Trabalho com a 

Desmobilização da mão 

de obra contratada para 

a implantação da 

infraestrutura do TPN

Médio Baixo

Alterações nas Finanças 

Públicas Municipais 

através da geração de 

tributos municipais pelas 

obras de implantação do 

TPN

- Baixo

Interferência com 

imóveis localizados na 

ADA com a consequente 
realocação da população 

residente

Médio Médio

Alterações no mercado 

imobiliário
Médio

Alterações no mercado 

imobiliário
Médio

Atração de população 

(induzida e autônoma)
Médio Médio

Pressão sobre 

equipamentos públicos 

de prestação de serviços 

sociais

Médio Baixo

Alteração na Paisagem e 

no Uso e Ocupação do 

Solo

Médio Alto

Perda das áreas de pesca 

por conta das atividades 

de obra e possível 

diminuição do volume de 

pescado

Baixo Médio

Interferência com o 

tráfego no sistema viário 

da região do 

empreendimento

Médio Médio

Risco de interferência e 

comprometimento da 

integridade física de 

patrimônio geológico

Médio Médio

Remobilização, 

soterramento e/ou 

destruição parcial ou 

total de sítios 

arqueológicos terrestres

- -

Remobilização e/ou 

destruição parcial ou 

total de sítios 

arqueológicos 
subaquáticos

- -

Alterações no Mercado 
de Trabalho com a 
contratação de 
trabalhadores a 
operação base do TPN

Médio Médio

Aumento do volume de 
veículos

Baixo Baixo

Incremento na Oferta 
Regional de Serviços 
Portuários Específicos

- Alto

Intensificação da 
animação econômica nos 
municípios da AII

- Alto

Incremento de tráfego 
no sistema viário da 
região do 
empreendimento

Médio Baixo

Realização de prospecção arqueológica para indicar o grau 

de preservação para cada bem que possa vir a ser 

localizado.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 

ou controle, tendo em vista que a gestão dos recursos 

cabe à administração municipal.

Acompanhamento e assessoria às famílias para as 
negociações.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 

TPN.

Interupção dos fluxos do TPN nos períodos de maior 

movimentação de veraneio.

Remoçãodos beachrocks necessários de maneira a se 

preservar a integridade da formação, de modo que possa 

ser relocada em área não afetada ou aproveitada 

cientificamente.

Criação de unidade de conservação em área adjacente ao 

empreendimento, que incluirá áreas de beachrocks

Desmobilizações parciais da mão de obra  efetuadas de 

forma gradual.

Aproveitamento dos mesmos trabalhadores nas etapas 

subsequentes das obras civi.

Capacitação para recontratação nafase de operação.

Acompanhamento dos projetos habitacionais em 

andamento no município de Maricá.

Apoio técnico à formulação de novos projetos municipais, 

conforme a percepção do aumento da demanda.

Acompanhamento da melhoria/ampliação dos 

equipamentos e infraestruturas urbanas.

Monitoramento e Identificação dos potenciais aumentos 

de demanda.

Divulgação e priorização de contratações locais. 

Incentivo ao deslocamento através de fretamentos.

Realização de recuperação de áreas degradadas.

Aproveitamento da estrutura do quebramar para o 

desenvolvimento turístico regional. Proposição de Área 

Verde no entorno e integrada ao projeto.

Desenvolvimento de ações participativas com os 

pescadores artesanais , o Poder Público e demais 

entidades interessadas.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

Treinamento dos condutores dos veículos a serviço do 
TPN.
Implantação de um trevo de acesso ao TPN, conforme 
especificação do DER-RJ.

Capacitação da mão de obra local.

Treinamento dos motoristas.
Manutenção periódica dos veículos.

Não são previstas medidas de otimização do impacto.

-

Não são previstas medidas de otimização, monitoramento 

ou controle.

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

MEIO SOCIOECONÔMICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar
Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

geração de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Pela 

interferência nos 

sistemas de drenagem 

(ADA)

Alto Baixo

Alteração na Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos - Cargas 

Pontuais Geradas pela 

População Atraída pelo 

Projeto

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Alto Baixo

Alteração do Regime de 

Escoamento Superficial
Baixo Médio

Alteração do Regime de 

Escoamento das Águas 

Subterrâneas

Alto Baixo

Adensamento dos Solos 

e Recalque dos Terrenos
Baixo Baixo

Indução de Processos 

Erosivos e de 

Assoreamento

Baixo Baixo

Aumento dos Níveis de 

Ruído e Vibração
Médio Baixo

Alteração da Linha de 

Costa
Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pela 

Dragagem

- Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Solos
Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

das Águas Superficiais e 

dos Sedimentos devido 

ao Aporte de Cargas 

Difusas e Pontuais

Baixo Baixo

Alteração da Qualidade 

dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos

Baixo Baixo

Alteração na Qualidade 

da Água Marinha pelo 

Lançamento de Efluentes

Alto Baixo

Alteração da Qualidade 

do Ar

Redução da cobertura, 

riqueza e diversidade 

vegetal

Médio Alto

Perda de habitat da fauna 

de vertebrados 

continentais

Baixo Alto

Perda de hábitat da fauna 

aquática continental 

(comunidades 

planctônicas e 

bentônicas)

Baixo Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Alto

Perturbação da fauna Baixo Médio

Alteração nas 

comunidades terrestres
Baixo Médio

Alteração das 

comunidades 

planctônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Alto Baixo

Alteração das 

comunidades bentônicas 

devido ao aporte de 

cargas difusas e pontuais

Alto Baixo

Perda de indivíduos de 

fauna
Médio Baixo

Perturbação da Fauna Baixo Baixo

Alteração das 

comunidades 

planctônicas e 

bentônicas devido ao 

aporte de cargas difusas 

e pontuais

Baixo Baixo

Surgimento de 

Expectativas sobre o 

Empreendimento

Alto Baixo

Alterações no mercado 

de trabalho com a 

geração de novos 

empregos formais e 

informais

Médio Baixo

Impacto Medidas
Grau de 

Resolução
Grau de 

Relevância

Monitoramento e controle da fauna.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades planctônicas, incluindo 

cianobactérias.

Controle  e destinação adequada de resíduos sólidos e 

efluentes provenientes do canteiro de obras.

Controle e fiscalização do aterramento das porções baixas 

do terreno. 

Execução da drenagem integrada com caixas separadoras 

de óleos e graxas. 

Aspersão de água no solo onde ocorrem as operações de 

terraplenagem e nas vias internas de acesso. 

Definição de limite de velocidade dos veículo . 

Regulagem de motores deveículos,  máquinas e 

equipamentos.

Prevenção de processos erosivos e de assoreamento.

Manutenção e limpeza periódica dos  talvegues das linhas 

de drenagem intermitentes e das canalizações no âmbito 

da ADA. 

Implação de caixas decantadoras nas linhas de drenagem 

do empreendimento.  

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Recolhimento e envio dos resíduos sólidos inertes de 

demolição para aterros sanitários.

Separação absoluta de esgotos e drenagem.

Trtamento adequado de efluentes líquidos.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle a montante e a jusante das obras, incluindo 

ambientes de água doce e marinho. 

Disciplinamento do uso e ocupação do solo.

Implantação ou ampliação de infraestrutura de saneamento 

básico.

Fiscalização e preservação da faixa marginal da lagoa de 

Jaconé.

Acompanhamento sistemático dos parâmetros de 

controle ambiental do ecossistema aquático.

Coleta, tratamento e 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.

Execução de sistemas dotados de caixas separadoras de 

óleos e graxa.

Manutenções periódicas em máquinas e equipamentos.

Implantação e manutenção do sistema projetado de canais 

de drenagem superficial das águas pluviais no terrapleno.

Implantação doss 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.

Realização das obras de terraplenagem em períodos de 

estiagem.

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.

Acompanhamento e análise das mudanças previstas para 

ocorrer na acresção de praia próximo ao quebramar leste 

do TPN.

Averiguação de um possível acúmulo de sedimentos na 

desembocadura do canal de Ponta Negra.

Realização da manutenção periódica de máquinas e 

equipamentos

Monitoramento e controle da pluma originada pelas 

atividades de dragagem.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento e controle  de efluentese da pluma de 

efluentes.

Controle da geração e a destinação adequada de resíduos 

sólidos e efluentes.  

Adoção de coleta e tratamento de efluentes.

Disposição final adequada dos resíduos gerados pelo 

empreendimento.

Implantação de sistemas de drenagem e de gerenciamento 

de resíduos.

Obras de impermeabilização das áreas e drenagem 

compatível, dotadas de caixas separadoras de óleos e 

graxas.

Implantação de manutenções periódicas em máquinas e 

equipamentos.

Implantação de estação de tratamento de efluentes.

Monitoramentoe controle de efluentes e da pluma de 

efluentes.

Implantação/ampliação dos sistemas de saneamento básico.

Monitoramento da biota aquática, compreendendo o 

acompanhamento das comunidades bentônicas.

Implementação de educação ambiental dos trabalhadores, 

incluindo o treinamento dos motoristas.

Manutenção periódica do maquinário produtor de ruídos 

e vibração.

Tratamento adequado dos efluentes.

Implementação de ações informativas sobre empregos, 

investimentos , normas e políticas ambientais adotadas.

Monitoramento do comportamento dos grupos de 

interesse.

Realização de reuniões com a população da ADA dentro e 

fora do âmbito das ações de negociação e aquisição de 

propriedades.

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

Resgate das espécies ameaçadas e coleta de germoplasma.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetção nativa

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Plantio compensatório (no caso de espécies ameaçadas de 

extinção  compnesação de ve ser de cinco novos 

indivíduos para cada um perdido).

Proposta de criação de unidade de conservação em área 

de vegetação nativa

A perda é consequencia direta da ocupação de área pelo 

empreendimento.

Afugentamento direcionado da fauna durante as atividades 

de supressão vegetal e terraplanagem.

Captura e soltura da fauna em áreas remanescentes.

Mobilização e capacitação da mão de obra local.

Vista geral da região de Ponta Negra, Maricá
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Este capítulo apresenta os Programas 
Ambientais, que contemplam as medidas 
indicadas para os impactos ambientais 
identificados e avaliados no capítulo 
anterior. 

Nesse sentido, na elaboração 
dos Programas Ambientais foram 
consideradas as características do 
empreendimento e a suficiência 
das ações de gestão, seus aspectos 
ambientais, as interferências relacionadas 
a sua operação e as análises e avaliações 
dos impactos previstos.

Os programas estão divididos em quatro 
blocos:

•	Programa	de	Gestão	Ambiental;

•	Programas	de	Controle	e	
Monitoramento;

•	Programas	de	Relacionamento;	e

•	Programas	de	Compensação.

Programas
Ambientais

Sala de controle operacional de um porto
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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 
do projeto TPN, na busca de soluções aos processos de degradação ambiental que 
eventualmente ocorram, com vistas a monitorar e acompanhar a implantação dos 
programas ambientais.

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.

Estes programas estão associados às medidas de controle já incorporadas no 
projeto de engenharia do terminal portuário, atuando na verificação dos padrões a 
serem mantidos, de acordo com as regulamentações adequadas. 

As atividades de monitoramento visam verificar se as interferências estão de 
acordo com o previsto, se as medidas adotadas tem a eficiência esperada e propor, 
quando cabível, novas medidas de controle para os impactos.

Os programas de controle e monitoramento propostos são:

•	Programa	Ambiental	de	Controle	das	Obras

•	Programa	de	Recuperação	de	Áreas	Degradadas

•	Programa	de	Monitoramento	de	Fauna	e	Bioindicadores	e	Controle	das	
Alterações	na	Comunidade	Faunística

•	Programa	de	Monitoramento	da	Biota	Aquática

•	Programa	de	Monitoramento	da	Qualidade	das	Águas	Superficiais	e	dos	
Sedimentos

•	Programa	de	Monitoramento	de	Ruído	e	Vibração

•	Programa	de	Acompanhamento	da	Variação	Espacial	e	Temporal	dos	Arcos	
Praiais

•	Programa	de	Acompanhamento	da	Pluma	Originada	pelas	Atividades	de	
Dragagem

•	Programa	de	Acompanhamento	da	Pluma	de	Efluentes

•	Programa	de	Gerenciamento	de	Riscos

•	Programa	de	Monitoramento	da	Qualidade	do	Ar

Programa de Gestão Ambiental

Programas de Controle e Monitoramento
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Perspectiva ilustrativa do empreendimento
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Programas de Relacionamento

Este item junta os programas ambientais que tem a comunidade da região prevista para a inserção 
do empreendimento como público alvo principal.
São previstas diversas ações, desde manutenção de canal de comunicação contínuo, apoio às 
alterações na rotina socioeconômica regional até atividades de capacitação de mão de obra para o 
projeto TPN.
Os programas de relacionamento propostos são:
•	Programa	de	Comunicação	Social
•	Programa	de	Contratação	e	Desmobilização	de	Mão	de	Obra
•	Programa	de	Capacitação	da	População	Economicamente	Ativa	da	Área	de	Influência
•	Programa	de	Monitoramento	e	Intervenção	sobre	Impactos	Causados	pelo	Afluxo	Populacional
•	Programa	de	Acompanhamento	das	Negociações	e	Assessoria	Para	a	Aquisição	de	Novos	Imóveis
•	Programa	de	Educação	Ambiental
•		Programa	de	Monitoramento	dos	Indicadores	Socioeconômicos
•	Programa	de	Capacitação	da	Gestão	do	Poder	Público
•	Programa	de	Apoio	à	Atividade	de	Pesca	Tradicional

Programas	dMitigação	e	Compensação	

Estes	programas	têm	como	temas	principais	a	fauna,	a	flora	e	o	patrimônio	arqueológico,	e	visam	
reduzir	a	importância	de	impactos	negativos	ou	criar	ações	de	compensação	para	aqueles	que	não	
podem	ser	minimizados.
Deve	se	dar	destaque	ao	Programa	de	Compensação	Ambiental	que	sugere	que	os	recursos	
previstos por lei sejam aplicados na criação de uma unidade de conservação que incorpore às áreas 
hoje	protegidas	novas	áreas	com	ambientes	naturais,	principalmente	as	restingas,	e	patrimônios	
geológicos	(beachrocks)	ainda	não	protegidos.
Os programas de mitigação e compensação propostos são: 
•	Programa	de	Resgate	de	Germoplasma
•	Programa	de	Plantio	Compensatório	e	Recuperação	de	Áreas	de	Preservação	Permanente
•	Programa	de	Afugentamento	de	Fauna	durante	a	Supressão	de	Vegetação	e	Terraplanagem
•	Programa	de	Resgate	da	Fauna
•	Programa	de	Manejo	da	Fauna	Ameaçada/	Endêmica
•	Programa	de	Prospecção	Arqueológica	Terrestre
•	Programa	de	Prospecção	Arqueológica	Subaquática
•	Programa	de	Valoração	do	Patrimônio	Geológico
•	Programa	de	Monitoramento	Técnico	Arqueológico	(se	indicado)
•	Programa	de	Resgate	Científico	Arqueológico	(se	necessário)
•	Programa	de	Educação	Patrimonial
•	Programa	de	Compensação	Ambiental

Programas de Relacionamento

Programas de Compensação
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Conclusão
Considerando a necessidade de soluções de logística para a 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 projeto Terminais Ponta Negra em Maricá, RJ.

As áreas de influência do TPN inserem-se no bioma da Mata Atlântica, em regiões 
costeiras. A região já apresenta características de atividade humana, com alteração das 
condições ambientais originais e presença de ocupação na atualidade com pequena 
dinâmica na rotina diária.

Mesmo com as alterações existentes nos ambientes costeiros, notadamente nas 
restingas, ainda há na região áreas que mantém características de sua formação original, 
inclusive com alguns animais e plantas de espécies raras, endêmicas e ameaçadas 
de extinção. Estes remanescentes já sofrem pressão de atividades de loteamentos, 
especialmente voltados para o turismo de veraneio.

A implantação e operação do TPN poderão ocasionar modificações ambientais e sociais 
na região, como a perda de área de mata, alteração na paisagem e aumento da dinâmica 
na rotina diária, entre outros. Para estas alterações foram apresentadas soluções de 
monitoramento e verificação, controle e mitigação para os impactos associados.
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De acordo com os cenários elaborados 
considerando antes e depois da implantação 
do TPN, foi concluído pela equipe técnica 
responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental 
do projeto Terminais 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. 

Visto do local da ADA onde atualmente existe um campo de golfe
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